
 

Elnökségi beszámoló 
 

Kedves Sporttársak! 

Ismét lezárunk egy évet, a mögöttünk hagyott 2012-es év is sikerekben és versenyekben 

gazdagon telt el. A sportágunk szépen fejlődik, 2013-ra 110 aktív versenyző váltott hivatalos 

versenyengedélyt, emellett sokan vettek részt népszerűsítő vagy helyi versenyeken is. 

A krakkói HFT Európa-bajnokságon nemzeti csapatunk összetettben a harmadik helyet érte 

el. 

Csapattagok: 

• Sas Ferenc  - 93 

• Boros Pál  - 86 

• Zolnai Zsigmond - 103 

• Fejes Tóth István - 99 

• Zemen József  - 92 

• Szilágyi Sándor - 100 

Reméljük az idei FT VB-n is hasonló vagy még szebb eredményeket könyvelhetünk majd el. 

Az elnökség döntése alapján a magyar csapat nevezési és bankett költségét a Szövetség 

biztosította. 

Elnökségünk 2012-ben is folyamatos szakmai konzultációkat tartott és szükség szerint 

ülésezett. Megszerveztük a hazai Országos Bajnokságok és Magyar Kupák lebonyolítását, 

tovább finomítottuk a versenyszabályzatot.  

Az MFTSZ elnöksége 2012-ben hét elnökségi ülést tartott, amelyeken határozatokat hoztunk. 

Az ülések minden esetben határozatképesek voltak. Az elnökségi ülések jegyzőkönyve a 

Szövetség honlapján olvashatóak mindenki számára. Mindemellett a hivatalos üléseken kívül 

is sokat beszélgettünk a sportágról, teendőkről. 

Az elnökség nevében is megköszönöm a a 2012-es évi munkáját valamennyi elnökségi, 

felügyelőbizottsági társamnak és a sportolóknak a szép sikereket. 



 

 

Az MFTOSZ pénzügyi helyzete, gazdálkodása 
 

2012 évi főbb bevételek, kiadások (részletesen a honlapon elérhető) 

• Tagsági díjak: 75 eFt 

• Versenyengedélyek: 369 eFt 

• Összes bevétel: 473 eFt, kiadás: 163 eFt, eredmény: 310 eFt 

• Pénztár: 114 eFt 

• A Magyar Field Target Szövetség a mérlegfordulónapon 2 eFt kötelezettséget tartott nyilván, 

mely túlfizetésből ered 

A bejövő/kimenő számlák banki és pénztárbizonylatok, egyéb bizonylatok, szerződések az előírásnak 

megfelelően lefűzésre kerültek, egyedileg visszakereshetőek. 

A Szövetség bizonylat nélküli vagy nem a Szövetség nevére kiállított számlát nem fizetett ki. A 

pénztári kifizetésekhez minden esetben pénztárbizonylat és tételes pénztárnapló vezetés tartozik. 

Valamennyi pénztárkifizetés az Elnök által ellenőrzésre került. A banki átutalás (tokenes rendszerrel) 

csak az Elnök és egy elnökségi tag jóváhagyásával mehetett végbe. Az év során bér vagy bármilyen 

bérjellegű kifizetés nem történt, az elnökség a tevékenységét társadalmi munkában végezte. 

A törvényi előírásoknak megfelelően a beszámoló és a mérleg a Szövetség honlapján közzétételre 

kerül, mindenki számára hozzáférhető. A Szövetség tagjainak a közgyűlésre meghívása, az elnökségi 

ülések összehívása időben, az előírásoknak megfelelően történt. 

A tavalyi évi munkánkat elősegítették akik adójuk 1%-át a szövetségnek felajánlották. Reméljük idén 

is sokan kitüntetnek bennünket felajánlásukkal. Sajnos a NAV mindent megtesz azért, hogy ezekhez a 

pénzekhez ne jussunk hozzá, de előbb-utóbb eljut hozzánk. 

A magam és az elnökség nevében tisztelettel megköszönöm az eddig kapott támogatást és bizalmat, 

és az előzetesen jelzetteknek megfelelően lemondok az Elnöki pozíciómról. 

Sikerekben és eredményekben gazdag szezont kívánok minden Sporttársamnak! 

 

Debrecen-Bánk, 2013. május 11.    ------------------------------------------------- 

         Bálint Zoltán, Elnök 


