
BESZÁMOLÓ 

a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának 2020-es 
munkájáról a 2021. évi rendes Közgyűlés részére. 

1. A Felügyelő Bizottság az Egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. tv és a Magyar Curling Szövetség alapsz-
abálya szerint működött.  

A Felügyelő Bizottság elnöke év közben részt vett a Magyar Curl-
ing Szövetség Elnökségi ülésein, illetve hozzáfért a Szövetség on-
line ügyviteli rendszeréhez, így figyelemmel tudta kísérni az Elnök-
ség és a Szövetség munkáját.  

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

3. Vizsgáltuk a Szövetség könyvelését és működését. 

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

A 2020-as évre vonatkozóan vizsgáltuk a Szövetség kifizetéseihez 
kapcsolódó dokumentumokat, (elsősorban számlák, szerződések, 
teljesítésigazolások), illetve a Szövetség szabályzatait. Vizsgáltuk 
továbbá a működéshez, adminisztrációhoz kapcsolódó dokumen-
tumokat is (elsősorban elnökségi ülések jegyzőkönyvei, bizottsá-
gok működéséhez kapcsolódó dokumentumok), továbbá az éves 
beszámolót, közhasznúsági jelentést és az azokhoz kapcsolódó 
dokumentumokat. 

Az ellenőrzési tevékenység során nem tapasztaltunk alapvető hi-
bát 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 bi-
zonylati fegyelem jó, és a könyvelés ellenőrzése során sem tártunk 
fel hiányosságokat. 

4. A Felügyelő Bizottság elvégezte a 2020. évi mérleg és beszá-
moló vizsgálatát is. Megállapította, hogy a Szövetség 
gazdálkodása kiegyensúlyozott, tervezhető. 

A Szövetség éves bevétele 32 482 eFt volt, melyből 26 140 eFt 
volt az állami támogatás. 

A tárgyévi mérlegfőösszeg 14 668 eFt, az eredmény 1 477 eFt.  

Ennek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlés 
részére a 2020. évi mérleg, a beszámoló és a közhasznúsági mel-
léklet elfogadását. 

5. A Felügyelő Bizottság a 2021-as költségvetést is megvizsgál-
ta. A költségek négyötödét közvetlenül versenyszervezésre, 
válogatottak támogatására, sportágszervezésre vagy más, a 
sportághoz közvetlenül kapcsolódó és annak fejlődését támo-
gató tevékenységekre fordítja a tervezet. 

A Felügyelő Bizottság az alábbi kiegészítésekkel javasolja a Köz-
gyűlés részére a 2021. évi költségvetés elfogadását: 

1.) Az FB ismételten javasolja, hogy a pénzügyi tervezés részeként 
készüljön cash flow terv is. A curling bevételek és kiadások 
érkezése időben eltérő, előfordul átmeneti likviditási nehézség. Ez 
leginkább a világversenyekhez kapcsolódó szállások és repülője-
gyek megrendelésekor okoz anyagi hátrányt a Magyar Curling 
Szövetségnek. A támogatások beérkeztét követő rendelések rend-
szerint többletköltségesek. A javasolt cash flow tervezés csökken-
theti az árváltozási kitettséget. 

2.) Az FB javasolja, hogy az Elnökség határozza meg célként, 
hogy a mindenkori költségvetésben létrehoz egy tartalék keretet. 
Javasoljuk határozatban rögzíteni ennek a keretnek az összegét, 
valamint azt, hogy mennyi idő alatt érhető el a meghatározott 
összeg. A tartalék képzés összhangban van a felelős 



gazdálkodással, felkészül egy váratlan kiadásra és segíti a 
likvidítást. 

3.) Az FB kéri az előző évi költségvetési terv vizsgálatát, a ter-
vezett és a tényleges tételek összehasonlítását.  

Budapest, 2021. április 8. 

Nagy Zsolt 
FB Elnök 


