
Beszámoló 
 
 
 

a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának munkájáról a 2014. május 
27-i 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 valamint az előző években kialakított és 
bevált gyakorlat szerint működött. A Felügyelő Bizottság év közben 
folyamatosan részt vett a Magyar Curling Szövetség Elnökségi ülésein, 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 szerint végezte 
a munkáját. 
 
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Elnökség 2013. évi gazdálkodásáról 
szóló rendkívül részletes jelentését és megállapította, hogy a Magyar Curling 
Szövetség gazdálkodása célszerű és szabályszerű, összhangban van mind a 
jogszabályi előírásokkal, mind az Alapszabályban foglaltakkal.  
 
A Felügyelő Bizottság elvégezte a 2013. évi éves mérleg és beszámoló 
vizsgálatát. Megállapította, hogy a Szövetség gazdálkodása, a javuló pénzügyi 
lehetőségeinek köszönhetően kiegyensúlyozott, a korábbi évek likviditási 
problémái már nem jelentkeztek. 
 
A tárgyévi eredmény -2 e Ft, ami az előző évi eredményhez képest jelentős 
javulást mutat. Amennyiben a 2013. évi támogatások még a tárgyévben 
beérkeztek volna, úgy jelentős eredménnyel zártuk volna az évet.   Kedvező 
változás, hogy a bevétel majdnem az előző évi duplájára nőtt. Ennek 
köszönhetően a közhasznú kiadások is nagyságrendileg megnőhettek. 
 
 
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Magyar Curling Szövetség 2014 évi 
költségvetését, amely jelentős mértékben meghaladja mind az előző évi 
költségvetést, mind az előző évi tényleges teljesülést. Ennek oka többek között 
az, hogy számos tavalyi támogatás ebben az évben realizálódik és valószínűleg 
idén is nőni fog az állami támogatás összege.  
 
A Felügyelő Bizottság az év folyamán folyamatosan nyomon követte a 
Bizottságok munkáját, és a munkájukról szóló beszámolókat.   



A Bizottsági munkákban történt előrelépés, de még mindig vannak olyan 
Bizottságok, amelyek nem működnek elég hatékonyan.  
Előrelépés mutatkozott a Szakmai Bizottság munkájában, különösen az után, 
hogy a Bizottság vezetését a Felügyelő Bizottság egyik tagja, Fóti Balázs vette 
át. 
 
 
Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlés részére a 2013. 
évi mérleget, beszámolót, közhasznúsági mellékletet és költségvetést elfogadni. 
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