
 

 
Elnökségi beszámoló 

 
Kedves Sporttársak! 
 
Ismét lezárunk egy évet, a mögöttünk hagyott 2013-es év is sikerekben és 
versenyekben gazdagon telt el.  
 

A 2013. évi Field Target Világbajnokság amelynek a németországi Ebern adott 
otthont. 27 ország 300 legjobb Field Target lövésze mérte össze tudását, köztük 13-
an hazánkból is részt vettek a viadalon, ahol remek eredmény született. 
 
A 8 fős magyar válogatott, fennállása legnagyobb sikerét érte el, ugyanis a PCP 
Team kategóriában az angolok mögött, a dél-afrikai válogatott csapatát egy ponttal 
megelőzve a dobogó második fokára állhatott. A csapat tagjai:  
 

 Boros Pál 

 Bozsoki Zoltán  

 Fekete-Móró András 

 Kalmár Ferenc 

 Kozma Ferenc 

 Sas Ferenc 

 Szilágyi Sándor 

 Szomju Tamás 
 

Sajnos az idei VB-n az utazási költségek miatt nem hiszem hogy sokan részt tudnak 
venni, de talán az EB-n hasonlóan szép eredményt érhetünk el. 
 
Elnökségünk 2013-ban 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 2013-ben hat 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 2013-as évi munkáját valamennyi 
elnökségi, felügyelőbizottsági társamnak és a sportolóknak a szép sikereket. 

 



 

 

Az MFTOSZ pénzügyi helyzete, gazdálkodása 

2013 évi főbb bevételek, kiadások (részletesen a honlapon elérhető) 
 

 Összes bevétel: 371 eFt, kiadás: 702 eFt, eredmény: -331 eFt 
 
Az eddigi évek bevételeinek terhére idén többet fordítottunk a VB szereplés támogatására, 
figyelembe véve azt is, hogy idén valószínűleg nem tudunk a magas költségek miatt részt 
venni. 
 
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. 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 sikerekben és eredményekben gazdag szezont kívánok minden 
Sporttársamnak! 
 
 
Budapest, 2014. május 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bognár László 
elnök 

 


