
BESZÁMOLÓ 

 

a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának 2017-os munkájáról a 
2018. évi rendes közgyűlés részére. 

A Felügyelő Bizottság az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv 
és a Magyar Curling Szövetség alapszabálya szerint működött. A Felügyelő 
Bizottság egy-egy tagja év közben alkalmanként részt vett a Magyar Curling 
Szövetség Elnökségi ülésein, illetve hozzáfért a Szövetség online ügyviteli 
rendszeréhez, így figyelemmel tudta kísérni az Elnökség és a Szövetség 
munkáját. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Elnökség az 
alapszabályban meghatározottaknak megfelelően, az előzetesen elfogadott 
tervek és az Alapszabály, jogszabályok szerint végezte a munkáját. 

Év közben is vizsgáltuk a Szövetség könyvelését, a könyvelővel folyamatosan 
együttműködve. 

A Felügyelő Bizottság a Szövetség gazdálkodásának és működésének 
ellenőrzését ellenőrzési terv alapján végezte. Ennek alapján a 2017-os évre 
vonatkozóan vizsgáltuk a Szövetség kifizetéseihez kapcsolódó 
dokumentumokat (elsősorban számlák, szerződések, teljesítésigazolások), 
illetve a Szövetség szabályzatait. Vizsgáltuk a működéshez, 
adminisztrációhoz kapcsolódó dokumentumokat is (elsősorban elnökségi 
ülések jegyzőkönyvei, bizottságok működéséhez kapcsolódó 
dokumentumok), továbbá az éves beszámolót, közhasznúsági jelentést és az 
azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. 

A Felügyelő Bizottság aktív szerepet vállalt a Szövetség működésének 
optimalizálásában. Részt vett többek közt egy munkacsoport létrehozásában, 
amely célja a Szövetség működési hatékonyságának növelése volt. Ez a 
munkacsoport eredményeit a Közgyűlésnek 2017-ben bemutatta, illetve a 
részeredményeket, konkrét javaslatokat az Elnökség rendelkezésére 
bocsájtotta. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezek egy része felhívásunk ellenére 
sem valósult meg. 

Probléma, hogy a Szövetség működésében nem vesz részt kellő szereplő, ez 
pedig a további fejlődés egyik, egyértelműen beazonosítható gátja. Úgy látjuk, 
hogy a Szövetség szervezeti felépítését a jelenleginél is rugalmasabbá kell 
tenni, amely képes alkalmazkodni környezetének folyamatos változásához. 

Pozitív változás, hogy a Szövetség aktívan foglalkozik támogatási 
lehetőségeinek, bevételnövelési lehetőségeinek szélesítésével. Elindultak a 
szponzorszerzés, pályázatokon való részvétel, egyéb gazdasági területeken 
végzett tevékenységek, melyeknek eredménye várhatóan már 2018-ban 
láthatóvá válik. Javasoljuk, hogy a 2017-es gyakorlathoz hasonlóan ennek 
támogatására a Közgyűlés külön költségkeretet határozzon meg. 
 



Az ellenőrzési tevékenység során nem tapasztaltunk alapvető hibát sem a 
vagyonkezelésben, sem a nyilvántartásokban. Azt tapasztaltuk, hogy a 
Szövetség működtetésének adminisztratív háttere, jogi keretei és a működési 
rend megfelelnek mind az Alapszabálynak, mind a hatályos törvényi 
szabályozásnak. A bizonylati fegyelem jó, és a könyvelés ellenőrzése során 
sem tártunk fel hiányosságokat. 
 
A fentiekkel kapcsolatban az FB a következő megállapításokat tette: 

1. A Szövetség szabályszerűen és alapvetően jól működik. 
2. A Szövetség a bevezetett online adminisztrációs szoftvert használja, 

mely nagyban megkönnyíti a feladatok szétosztását, követését. Az FB 
is jórészt ezen a felületen tájékozódik a Szövetség sikereiről, 
problémáiról. 

3. Az FB javaslatokat fogalmazott meg az Elnökség számára a 
működéshez kapcsolódóan, melyek egy része megvalósult. 

4. Ellenőriztük a 2017-es szerződéseket, számlákat, melyeket rendben 
találtunk. 

 
A Felügyelő Bizottság elvégezte a 2017. évi mérleg és beszámoló vizsgálatát 
is. Megállapította, hogy a Szövetség gazdálkodása rendkívül 
kiegyensúlyozott, tervezhető. 
 
A Szövetség éves bevétele 42 651e Ft volt, melyből 30 930e Ft volt az állami 
támogatás. 
A tárgyévi mérlegfőösszeg 13 121e Ft, a mérleg szerinti eredmény 
1 585e Ft.  
 
Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlés részére a 2017. 
évi mérleget, beszámolót, közhasznúsági mellékletet elfogadni. 

A Felügyelő Bizottság a 2018-as költségvetést is megvizsgálta. A költségek 
73%-át közvetlenül versenyszervezésre, válogatottak támogatására, 
sportágszervezésre vagy más, a sportághoz közvetlenül kapcsolódó és annak 
fejlődését támogató tevékenységekre fordítja a tervezet. Fontos elem a WCF 
kongresszus szervezése és az adminisztratív költségek, melyek a Szövetség 
működéséhez szükséges mértékben, de nem pazarlóan vannak tervezve. 

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja a közgyűlés részére a 2018. 
évi költségvetést elfogadni. 

 
Budapest, 2018. március 8. 
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