
BESZÁMOLÓ 

 

a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának munkájáról a 2015. májusi 
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, 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. 

A Felügyelő Bizottság a Szövetség gazdálkodásának és működésének 
ellenőrzését ellenőrzési terv alapján végezte. Ennek alapján a 2014-es évre 
vonatkozóan megvizsgáltuk a pályázati pénzek felhasználását, a Szövetség 
kifizetéseihez kapcsolódó dokumentumokat (elsősorban számlák, szerződések, 
teljesítésigazolások), illetve a Szövetség működésével kapcsolatos 
dokumentumokat (elsősorban elnökségi ülések jegyzőkönyvei, bizottságok 
működéséhez kapcsolódó dokumentumok), továbbá az eves beszámolót, 
közhasznúsági jelentést és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat. 

Az ellenőrzés 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 alapvető hiányosságokat. 
 

A fentiekkel kapcsolatban az FB a következő megállapításokat tette: 

1. A Szövetség szabályszerűen és alapvetően jól működik. 
2. A bizottsági rendszer részben működik csak. Vannak bizottságok, 

amelyek működnek, de működésük dokumentálása hiányos és vannak, 
amelyek nem is működnek. Az FB javasolja a jogszabályi kereteken belül 
a bizottsági rendszer megszüntetését, helyette munkacsoportok 
létrehozását. 

3. Egyes, a mindennapi működést nem befolyásoló dokumentumokat 
aktualizálni kell (pl. Marketing stratégia) 

4. Az FB javaslatokat fogalmazott meg az Elnökség számára a számlák 
kifizetésének dokumentálásához kapcsolódóan. 

5. Ellenőriztük a 2014-es pályázatokat, azok kifizetéseit, teljesítéseinek 
dokumentumait, melyeket rendben találtunk. 



A Felügyelő Bizottság elvégezte a 2014. évi éves mérleg és beszámoló 
vizsgálatát is. Megállapította, hogy a Szövetség gazdálkodása, a javuló pénzügyi 
lehetőségeinek köszönhetően kiegyensúlyozott, a korábbi évek likviditási 
problémái már nem jelentkeztek. Bár a tendencia javul, elmondható, hogy a 
gazdálkodás tekintetében a Szövetség kiszolgáltatott, tartalékkal nem 
rendelkezik. A már elindult, reális pénzügyi tervezés elengedhetetlen a felelős 
gazdálkodás kialakításához. Bár tudjuk, hogy rövidtávon nem reális cél, de jó 
lenne, ha a Szövetség tudna tartalékot képezni. 
	  
A tárgyévi eredmény 3.033 e Ft, ami az előző évi eredményhez képest jelentős 
javulást mutat. Kedvezőtlen változás ugyanakkor, hogy 2013-hoz képest a 
Szövetségnek nincs vállalkozási tevékenysége, így ilyen bevétele sincs. 2014-
ben a Szövetség költségvetésnek 63%-a központi költségvetésből, további 19%-
a célzott támogatásokból áll. Javasoljuk, hogy az Elnökség nagyobb 
erőforrásokat fordítson – akár más terhére is – támogatók, szponzorok 
szerzésére, a bevételek diverzifikálására. 

Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlés részére a 2014. 
évi mérleget, beszámolót, közhasznúsági mellékletet elfogadni. 

 
Budapest, 2015. április 28. 
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