
 

 

ELNÖKSÉGI  BESZÁMOLÓ 
 
 
 
 
 
Kedves Sportbarátaim! 
 
Ismét lezárunk egy ciklust, úgy gondolom, a mögöttünk hagyott 2010-es év sokáig 
emlékezetes marad mindannyiunk számára. Végigszurkoltuk a VB-t, büszkék voltunk, hogy 
az FT sportág nagyjai között versenyezhettünk és mi adhattunk otthont a rendezvénynek. 
 
 
Megítélésem szerint a 2010-es év a Field Target egyik legnehezebb éve volt. Nehéz volt, mert 
kevés pénzből, lehetőleg minden versenyen megjelenve-, megrendezve, egyesületi és 
sportolói támogatások nélkül eredményeket kellett elérnünk. 
Amit sportolóinktól el lehetett várni, azt teljesítették, amit el lehetett érni, azt elértük. 
Nincs miért szégyenkeznünk. 
Büszkék lehetünk arra, hogy a nehéz helyzetünk ellenére is összetartottunk, a civakodás 
helyett a problémák megoldására koncentráltunk. 
A Világbajnokságon sportolóink a várt eredményt nem tudták hozni, de a Magyarországon 
nem régen űzött sportág ellenére is méltón helytálltunk. Csapatban a képzeletbeli dobogó 
negyedik fokára állhattunk, megelőzve a németeket és a lengyeleket.  Külön kiemelném 
Fekete - Móró András eredményét, aki VI. helyezést ért el egyéniben, valamint a rugós 
kategóriában induló Fejes Tóth Istvánt és Pregun Istvánt, akik II.- IV. helyezést értek el 
kategóriájukban. 
    
Megmutattuk mindenkinek, mi itt vagyunk! A támogatott sportágak közt a helyünk!-  
 
A mostani világelsők mitől járnak előbbre a mieinknél? 
 
Még nagyon sok kérdés és sokszor sok válasz is lehet, de mind azt mondja javítani, kell és 
teret kell adni az utánpótlás kiszélesítésének, a jobb eredmények elérésének érdekében.  
 
A következő év sem lesz könnyű, gazdasági és világválságot meg kell élnünk, sok akadályt 
kell leküzdenünk azért, hogy a megindult fejlődést fenntartsuk, előbb vagy utóbb érmes 
versenyzők hadával rendelkezhessünk. 
 
Végezzük hát dolgunkat, becsüljük meg értékeinket és emlékezzünk azokra, akik valaha 
értünk dolgoztak és lerakták az FT alapjait Magyarországon.-------------- 
 
Tisztelt Sporttársaim! 
 
Elnökségünk 210-ben is folyamatos szakmai konzultációkat tartott és szükség szerint 
ülésezett. Pályázatokat irtunk ki az OB - k lebonyolítására, kidolgoztuk a működési 
szabályzatot, finomítottuk a szabályokat, új minősítési rendszert dolgoztunk ki.  



A szövetségi munka kiteljesítése érdekében Elnökségünk új bizottságokat, új fórumokat 
létrehozva, célszerűen biztosítva a munkaműhelyt a tenni akaró sportvezetőinknek. Bízunk 
benne, hogy az igazán fontos sport- szakmai kérdések az alkotó vitákban a megoldási 
javaslatok itt körvonalazódnak. Az Elnökségből lemondott Vicsotka Gyula távozása nem 
hozott törést az elnökségben, határozatképessége megmaradt, év közben nem volt szükség új 
tag megválasztására. A MFTSZ Elnöksége 2010-ben elnökségi üléseket (6) tartott, melyeken 
határozatokat hoztunk. Az Elnökségi ülések egy kivételével minden esetben határozatképesek 
voltak. Az Elnökség határozatai minden esetben, közvetlenül az adott Elnökségi ülés után az 
MFTSZ weblapján olvasható volt a tagok számára. 
 
A jövőben szeretnénk az Elnökséget úgy átalakítani, hogy markánsan különüljön el a szakmai 
vezetés. 
Az elnökség nevében is megköszönöm a VB-szervezésben részt vevők munkáját, kívánok jó 
sporteredményeket, sikereket! ----------------------------------- 
BEIIVSZÁMOLÓ 
AZ MSSZ ELNÖKSÉGÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
AZ MFTSZ PÉNZÜGYI HELYZETE, GAZDÁLKODÁSA  
 
2010. évi bevételek kiadások: 
A működéshez szükséges szokásos bevételek az alábbiakból tevődik össze: 
- tagsági díjak (39 eFt), – 10% versenyszervezési díjak (161250 Ft), versenyengedélyek díjai 
(175 500 Ft) nevezési díjak, 1% bevételek (97358 Ft)  
  
 Mérleg főösszegünk 740 e Ft.  
 Saját tőke 530 eFt 
 Kötelezettségek 210 eFt (mérlegfordulónapkor, azóta rendezve) 
 Közhasznú tevékenység összes bevétele: 6 564 000 Ft 
 Közhasznú tevékenység összes ráfordítása: 6 415 000 Ft 
 Pénzeszközök: 732 185 Ft 
 Pénztárban: 415 056 Ft 
 Bankban lévő pénzeszköz: 317 129 Ft 
 Mérleg sz. eredmény: 149 000 Ft 
 
Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. 
 
A bejövő számlák, kimenő számlák, banki és pénztárbizonylatok, valamint egyéb 
bizonylatok, ezeket alátámasztó szerződések, egyéb nyilvántartások a Szövetség 
bizonylatolása az előírásoknak megfelelő, valamennyi irat a fentebb sorolt szempont szerint 
lefűzésre vagy borítékolásra került, így egyedileg ellenőrizhető. Bizonylat nélküli kifizetést, 
nem a Szövetség nevére szóló számla kifizetését, helytelenül kiállított vagy hiányos bizonylat 
elszámolás nem történt. A készpénzforgalom valamennyi alapbizonylata mellé 
pénztárbizonylat kiállítása és a tételes pénztárnapló vezetése megtörtént.  
 
Valamennyi bizonylat a kifizetés előtt ellenőrzésre került az Elnök által. A bankból felvett 
pénzösszegek aznapi dátummal a pénztárba bevételezésre kerültek. A napi számlák 
kifizetésének jogosságáról a tagok által elfogadott költségvetés, az elnökség által hozott 
határozatok és az egyéb felmerült kisebb változások alapján a az Elnök döntött. A Szövetség 
tárgyévben a kapott támogatásokat az előzetesen meghatározott céloknak megfelelően 
használta fel.  
 



Az év során bért vagy bér jellegű juttatást nem fizetett ki, valamennyi tevékenységét az 
Elnökség tagjai társadalmi munkában végezték el. 
A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló és a mérleg az MFTSZ internetes 
honlapján közzétételre kerül. A Szövetség tagjainak a közgyűlésre történő meghívása, illetve 
az Elnökség tagjainak az elnökségi ülésről történő értesítése időben és az előírtak szerint 
történt. 
 
Az tavalyi évben munkánkat elősegítették mindazok, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 
adták az MFTSZ- nek, reméljük az idén is számosan kitüntetnek bennünket 
adófelajánlásukkal. 
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