
BESZÁMOLÓ 

a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának 2019-es 
munkájáról a 2020. évi rendes Közgyűlés részére. 

 

 

1. A Felügyelő Bizottság összetétele az év során változott. Az 
átmenet gördülékenyen történt, a feladatok elvégzését nem 
akadályozta.  
 
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 elnöke év közben 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.  

 

2. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Elnökség az alábbi 
kivételekkel az alapszabályban meghatározottaknak megfelelően, 
az előzetesen elfogadott tervek és az Alapszabály, illetve a hatályos 
jogszabályok szerint végezte a munkáját:  

A második félév során a Szövetségnek az alábbi személyzeti 
problémái adódtak.  

- Az alkalmazottak megbízási-, illetve munkaviszonyának a nyár 
során történt megszűnése miatt a tevékenységek torlódtak, 
elvégzésük nem a tervezett ütemben történt.  
A pozíciókat időközben sikerült betölteni. Az Elnökség 
folyamatosan pótolja, illetve pótoltatja az elmaradt feladatokat. 

- A 2019.12.06.-i küldöttgyűlésen az elnökség lemondott. A 
tisztújításra 2020.01.21.-én került sor.  
Ennek folyományaként az Elnökség 2019. szeptember 17. után 
csak 2020. február 28.-án ülésezett. Ugyanakkor bizonyos 
halasztást nem tűrő esetekben előfordult, hogy írásban hozott 
határozatot, illetve az Elnök járt el az Elnökség nevében. 

 



3. Év közben is vizsgáltuk a Szövetség könyvelését és működését. 

A Felügyelő Bizottság a Szövetség gazdálkodásának és 
működésének ellenőrzését ellenőrzési terv alapján végezte.  

A 2019-as évre vonatkozóan vizsgáltuk a Szövetség kifizetéseihez 
kapcsolódó dokumentumokat, (elsősorban számlák, szerződések, 
teljesítésigazolások), illetve a Szövetség szabályzatait. Vizsgáltuk 
továbbá 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. 

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: 

- A Szövetség az említett személyzeti problémák hatásaitól 
eltekintve szabályszerűen és megfelelően működött. 

- Ellenőriztük a 2019-es szerződéseket és a könyvelést, 
melyeket rendben találtunk. 

 
 

4. A Felügyelő Bizottság elvégezte a 2019. évi mérleg és beszámoló 
vizsgálatát is. Megállapította, hogy a Szövetség gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, tervezhető. 
 
A Szövetség éves bevétele 43 293 eFt volt, melyből 30 650 eFt volt 
az állami támogatás. 

A tárgyévi mérlegfőösszeg 11 650 eFt, az eredmény 248 eFt.  
 
Ennek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlés részére 
a 2019. évi mérleg, a beszámoló és a közhasznúsági melléklet 
elfogadását. 

 



5. A Felügyelő Bizottság a 2020-as költségvetést is megvizsgálta. A 
költségek négyötödét közvetlenül versenyszervezésre, válogatottak 
támogatására, sportágszervezésre vagy más, a sportághoz 
közvetlenül kapcsolódó és annak fejlődését támogató 

tevékenységekre fordítja a tervezet. 

A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja a Közgyűlés 
részére a 2020. évi költségvetés elfogadását. 

 

Budapest, 2020. április 18. 
 
 
 

Nagy Zsolt 
FB Elnök 


