
Jegyzőkönyv 

Felügyelő Bizottsági ülés 2013. május 7. 

 

Időpont: 2013. május 7. 2030 

Az ülés módja: Skype konferencia 

Jelen vannak: 

 Bálint Zoltán MFTOSSZ elnök 

 Bolechláv János FB elnök 

 Bozsóki Zoltán FB tag 

 Kozma Ferenc FB tag 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek a jelenlévők egyhangú szavazattal 

 Bozsóki Zoltánt, valamint 

 Kozma Ferencet 

választották meg. 

A jegyzőkönyvvezető Bolechláv János, melyet jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak. 

 

A jegyzőkönyv tárgya: 

A hatályos Magyar Jogszabályok, valamint az MFTOSSZ alapszabályára történő hivatkozással a 

Felügyelő Bizottság feladatát képzi a 2012-es év pénzügyi gazdálkodásának, valamint a szövetség 

működésének felülvizsgálata. 

A fent nevezett tagokból álló Felügyelő Bizottság 2013. május 7-én elegett tett ellenőrzési 

kötelezettségeinek és a követezőket állapította meg. 

Bálint Zoltán Elnök Úr a Főkönyvi Kivonatot, Főkönyvi Kartonokat, Mérleget valamint az Elnökségi 

Beszámolót elektronikus formában a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsájtotta, majd az ülés 

keretein belül azokat szóban előadta, és a Felügyelő Bizottság kérdéseit maradéktalanul 

megválaszolta. 

A Felügyelő Bizottság tételesen ellenőrizte: 

 a Főkönyvi Kivonatot, 

 a Főkönyvi Kartonokat, 

 a Mérleget a közhasznú jelentéssel 



A Felügyelő Bizottság tagjai a fent említett dokumentumokat áttanulmányozták és a következőket 

állapították meg: 

 A bevételi források, valamint a kiadások törvényes módón, számlákkal, bizonylatokkal lettek 

alátámasztva. 

 Az MFTOSSZ a bevételi forrásaival ésszerű módon, a Szövetség érdekeit szem előtt tartva 

gazdálkodott. 

 Megállapításra került, hogy a Miskolci Sportlövész SE-nek 6500,- forintos elmaradása van a 

Szövetség felé, melyet eddigi, többszöri írásos felszólítás ellenére sem egyenlített ki. 

 Megállapításra került továbbá, hogy a 9113-as Főkönyvi Karton (Versenyengedély) tévesen 

tartalmazza a Rendezési hozzájárulás költségeit, amire a 9112-es Főkönyvi Karton (Rendezési 

hozzájárulás) lett létrehozva. Ez azonban semmilyen hátrányt nem jelent a könyvelésben, 

csupán az átláthatóságot segíti. Javasoljuk a jövőben ennek korrigálását. 

A Felügyelő Bizottság kéri az Elnökséget, hogy vitassa meg a Miskolci Sportlövész SE tartozásának 

esetleges további lépéseit, annak gazdaságosságát. Szintén javasoljuk az utolsó pontban említett 

könyveléstechnikai kérdés megbeszélését a könyvelő céggel, illetve ennek jövőbeli helyesbítését a 

könnyebb átláthatóság érdekében. 

Összességében kijelentjük, hogy a Szövetség pénz-, és vagyonkezelése, gazdálkodása, az Elnökség 

évközbeni tevékenysége szabályszerű volt, gazdálkodását a bevételek ésszerű és optimális 

felhasználása jellemezte. 

Az ellenőrzésben Bálint Zoltán Elnök Úr a Felügyelő Bizottság  munkáját nagyban segítette, kérdéseire 

kielégítő válaszokat adott. 

 

 

 

 

 Jegyzőkönyv hitelesítő Jagyzőkönyv hitelesítő 
 Bozsóki Zoltán Kozma Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 MFTOSSZ Elnök FB Elnök 
 Bálint Zoltán Bolechláv János 


