
 
 

Elnökségi beszámoló 
 
 
Kedves Sporttársak! 
 
Ismét lezárunk egy évet, a mögöttünk hagyott 2017-ös év is sikerekben és 
versenyekben gazdagon telt el. 
 
Elnökségünk 2017-ben is folyamatos szakmai konzultációkat tartott és szükség 
szerint ülésezett. Megszerveztük a hazai Országos Bajnokságok és Magyar Kupák 
lebonyolítását, tovább finomítottuk a versenyszabályzatot.  
 
2017-ben az Európa bajnokságon ismét hatalmas sikert értünk el, Sas Ferenc a 
2016-os PCP-kategóriás Európa-bajnok, sikeresen megvédte bajnoki címét 3 ponttal 
megelőzve a második helyezettet. További nagy siker, hogy az első külföldi 
versenyén szereplő Sutyinszki István kiváló eredménnyel az előkelő 6. helyezést 
szerezte meg ebben a kategóriában. 
 
A PCP csapatversenyben a magyarok a 3. helyen végeztek az első helyezett német 
és a második helyezett portugál csapat mögött. A válogatott tagjai: 
 
Boros Pál (Vasnyúl FTE) 
Gonda Gábor (TVLK) 
Kalmár Ferenc (TVLK) 
Kovács Károly (KFC) 
Kozma Ferenc (Vasnyúl FTE) 
Sas Ferenc (PVLK) 
Szilágyi Sándor (PVLK) 
 
Az MFTSZ elnöksége 2017-ben 12 elnökségi ülést tartott, amelyeken határozatokat 
hoztunk. Elsősorban a nemzetközi szabályzatok átvétele és a szervezet átalakítása 
volt a cél. 
 
Az ülések minden esetben határozatképesek voltak. Az elnökségi ülések 
jegyzőkönyve a Szövetség honlapján olvashatóak mindenki számára. Mindemellett a 
hivatalos üléseken kívül is sokat beszélgettünk a sportágról, teendőkről. 
 
Az elnökség nevében is megköszönöm a tavalyi munkáját valamennyi 
sporttársamnak a sportolóknak a szép sikereket. A magam nevében pedig külön 
köszönöm az elnökségnek a kisebb létszám ellenére a hatékony munkát és a jó 
légkört. 



Az MFTOSZ pénzügyi helyzete, gazdálkodása 
 
2017 évi főbb bevételek, kiadások (részletesen a honlapon elérhető) 



Összes bevétel: 397.600 Ft, kiadás: 135.280 Ft, eredmény: 262.320 Ft. 
 
A bejövő/kimenő számlák banki és pénztárbizonylatok, egyéb bizonylatok, szerződések az 
előírásnak megfelelően lefűzésre kerültek, egyedileg visszakereshetőek. 
 
A Szövetség bizonylat nélküli vagy nem a Szövetség nevére kiállított számlát nem fizetett ki. 
A pénztári kifizetésekhez minden esetben pénztárbizonylat és tételes pénztárnapló vezetés 
tartozik. 
 
Valamennyi pénztárkifizetés az Elnök által ellenőrzésre került. Az év során bér vagy 
bármilyen bérjellegű kifizetés nem történt, az elnökség a tevékenységét társadalmi 
munkában végezte. 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló és a mérleg a Szövetség honlapján 
közzétételre kerül, mindenki számára hozzáférhető. A Szövetség tagjainak a közgyűlésre 
meghívása, az elnökségi ülések összehívása időben, az előírásoknak megfelelően történt. 
 
A magam és az elnökség nevében tisztelettel megköszönöm az eddig kapott támogatást és 
bizalmat, és sikerekben és eredményekben gazdag szezont kívánok minden 
Sporttársamnak! 
 
 
 
Budapest, 2018. május 13. 
 
Bognár László 
MFTSZ elnök 


