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1. MLSZ 2013. évi közqvűlése

- A Magyar Lovas Szövetség 2013. február 15-én tartotta meg éves, rendes
közgytilését. Ennek napirendi pontjaként a Felüryelö és Számvizsgáló Bizottság
(továbbiakban FB-SZB) elnöke beszámolt sz FB 2}l2.évimunkájáról. A közgyűlés a
beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.

- FB az elnökség áttal rendelkezésre bocsátott MLSZ 20t2.évi mérleg adatokat és
eredmény kimutatast áttekintette és a közgytílésnek elfogaűsra ajánlva aláirásáva|
jóváhagyta

- a közgyűlésen FB-SZB átvizsgéita és jóváhagyólag megszavazta a benyújtott
köáasznúsági j elentést és kapcsolódó számviteli dokumentációit.

- FB a közgyűtésre benyújtott 2013.éü költségvetési tervet azzal a kiegészítéssel
fogadta el, hogy a kiadások és bevételek részletező sorok még nem számszerűsített
adatut 1 hónapon beltil konkretizaljaés a teljes költségvetést publikálja a vezetés és a
tagság felé, ezzelegyutt az FB számára is.

2. Célok és feladatok 2013-ban
a szövetség és szakágainak alapszabályban foglalt működése és ennek felügyelete,

- közgytilésen elfogadott költségvetés szerinti szövetségi gazdálkodás ellenőrzése,
- szabály ok, szabályzatok komplettír ozása é s aktrualiz á!ása,
- a költségvetés terv-tény alakulás összevetése negyedévenként
- szövetségtámogatásirendszerénekvéleményezése
- aszakági feladat ellátás -gazdálkodási oldalról történő - ellenőrzése, az elnökség munkájának aktív és folyamatos üímogatás4 személyes részvétel és

vélemény nyilváníüás annak ülésein

FB 20l 3-ban 2 ülést tartott, ezeken 8 témakör- t tárgyalt, értékelt és 5 javaslatot tett .
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3. FB által 2013-ban vizsgált és véleményezett témakörök. felada_tpk

- 2013. évi költségvetés előkészítés, véleményezés
- szabályzatok folyamatos aktuali záIésa, frissítése
- a Szövetség2D2}-i átívelő sportági koncepciójának véleményezése
- infrastruktura fejlesztési támogatások helyzete, lehetőségei
- országos iskolai lovasokíaás előkészítés, koordinációs szerep- tagegyesületi képviselet gyakorlás problémakörének megoldási lehetőségei- uüánpótlás nevelés -átigazo|ási díj bevezetés lehetőségei
- fogathajtő szakág működés vizsgálata, különös tekintettel pénzügyi folyamatok

kezelése,illefu easzakágigazdálkodásdokumentrilásavonatkozásábart
- ui, MLSZ Elnökségi iilésein aktív részvétel

4. Megállapíások - észrevételek

4.1.
A szÖvetség gazdálkodásában a számviteli rend és a pénzügyi szabályosság megfelelő, a
számviteli rend szerinti gazdálkodás és annak dokumentálása naprakési,betartása és
betartatása javult. Tovább javult sőt normalizálődotta nemzetközi kapcsolatok minősége is a
FEI - vel mmegvalósult együttműködés.

4.2.
Örömmel vettiik tudomásul a Nemzeti Lovas Program kiemelt infrastrukturális terveinek
beindítását (Nemzeti Lovard4 Szilvásvárad) és a Szövetség ebben kiemelt szerepét,
aktivitását. Ugyanakkor sajnálattal vettiik tudomásul, hogy a hazai lovas képzés iskóhi
vonalon történő bevezetésében a szíikségeshez képest kisebb előkészítő, minősítő és
koordinációs szerep jutott. Ugyancsak nehezményezzíik, hogy az állami fonásokból
megcélzott üámogaüási célok kidolgozásánál a szövetség vezetése nem támaszkodott
kellŐképpen .v egyesületi szinhí elképzelések egyeztetésére )például nem látjuk rendszerbe
foglalva és nevesítve az un. központi műhelyek feladatait, céllát támogatási iirlnyuttsagat es
rangsorolását, stb).
Ezen túlmenően a kiemelt lovas rendezvények trámogatási elveit is felül kellene vizsgálni,
mivel azok éwől éwe általában ugyan.von szakágak-ra kiemelve kerülnek meghatározásra.

4.3.
Örvendetes,hogy 20l2-höz képest a köáasznú célú működési támogatás 9,4 MFt-ról 218
MFt-ra emelkedett és a köáasznú célú működési bevbételek is látványosan nőttek (127
milliÓ-ról l94 millió ft-ra). Ennek megfelelően 2013.év összbevétele 2012-höz képest
megduPlazódott és meghaladja a felrnilliard forintot. Negatívum, hogy 2013-ban nem volt
PálYazati bevétele a szövetségnek és reklám-szpotuorérciő vonatkozású bevételei sem
számottevőek. A kapott állami támogatás okan a köáasznúságú tevékenységek
ráfordításaiból az anyag jellegű ráfordítások (beruházás) mérték" málonem
megharomszorozódott....370 millió Ft nagyságrendig. Fentieknek megfelelően a tárgyév
közhasznú eredménye 20 1,2-höz képest megnégyszereződött 1 6,7 millió Ft-ra.
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4.4.
A SzÖvetség vezetése kellő szigorral és következetességgei kezelte 20l3-ban isi a
tartozásállománYok (kinnlévőségek) behajtását és szankcionr{lását. Ennek eredménye egy
minimalizált --folyamatosan kezelhető- vevő állomtíny kinnlévőség.

4.5.
A SzÖvetség szabályzatai 2013-ban is aktualizálásra kerülte§ kiemelten megtörtént a
számviteli Politika módosítása. Valamennyi szakág megfelelő mértékben adaptáta azFEI
szabályzaténakaktualizálását.

4.6.
A SzÖvetség kÖzgYŰlésén jóvráhagyott költségvetés szerint gazdrilkodik, ugyanakkor
(kontrolling) a likviditási, pétwíbrgalmi és tizeágazdasági vissiajelzés_ kontroll mind
szövetségi, mind pedig szakági szinten hiányos és nem folyamatos

4.7.
4 év folYamatos igényjelzése uüín úgy ttinik a 2014.évi közgyűlés megoldást hoz az
egYesÜleti kéPviselet_(ki hriny egyestiletet képviselhet?) témakörében és visiza.íllitja azt az
erkÖlcsi kontrollt is hogy minden tagegyesület méltassa annyira közgyúlési vagy szakági
kéPviseletét amennyire za hozott döntések mentén kell végrerraítani a szakmai ésgazdalkodási feladatokat, és nem ad lehetőséget olyan visszaélé"sekre, Áeljer. 

"-i.r.rr.Űrendszerben nem kizárhatóak.

4.8
Az inaktív egYesÜletek témájában fontos az átigazolni kívánó versenyzők szabadságfoka és
fiiggetlensége. UgYanakkor Fb kezdeményezi Űw.utánpólás nevelő egyesületekből történő
átigazolás esetér1 -szabályozott módon- átigazolási díj Áegfizetésének-Éhetőségét a nevelő
egYesÜlet felé, ÍgY a jelentős nevetőm-unliát végző 

"egyestiletcegy 
minősített versenyzője

távozásátméltányosan jaú átigazolási díj illeti meg 6avastag.

4.9.
Az FB-SZB 2013. évben is folytatta a szakágak szisáematikus kontrollját is:- kiemelten a szakmai adatbazisok teljeskörűsége és aktuafizáltsága, ahonlapok minősége, aktualitása, on-line kezéhetősége- szakbizottságitilések,jegyzőkönyvek,határozatokállapota

, szakáryaktámogatásfelhasználása,pé.o,ü,gyistabilitása

Általában elmondható, hogy a szakágak és az Fb kommunikációja -a szövetség vezetésén
kereszttil- kicsit dÖcögős és általában jelentős késéssel, és nem kellő komplettíroással
valósul meg. Az FB szeretné ves szinten folyamatosan nYomon követni valamennyi szakági
kÖltségvetés terv-tény alakulását, az szövetségi Émogatások felhas málását. A 20l3.évben a
fogatlajtás szakág ilyen jellegű vizsgálata -a kapott-adatok és dokumentációk hiányossága
miatt 20 I 4-es feladatként került áthelyezsre.
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4.10.
A SzÖvetség elnÖkségi ülései megfelelően előkészítettek és téáakorei átfogták a szakágak
a|t1!lis nloblémáit valamint a szövetség rövid és hosszú távú stratégiai fehúait. A targjah
témák előkészített anyagai nem minden esetben kerültek időben az illetékesekhez.

Néhrány észrevétel:
- A jegyzőkönyvek hitelesítése nem minden esetben te§eskörű,- TÖbb esetben nem derül kt ajegyzőkönyvből, hogy az egyes napirendi pontok

leziárásakor volt -e szavazás, illetve ennek pontos eredmény", *-,ioyu,.- AmennYiben sor került határozathozatalra, célszerű lenne ha lennó felelős és
haüáridő. Így biztosítható a személyi számonkérés.- Az Ülés előtt kellő idővel, célszení lenne több háttéranyaggalellátrri az elnökségi
tagokat (nem csak az email-on kiildött meghívó), u *égutupo zottabb
dÖntéshozatal érdekében. Különös hangsúllyal a gazdasági beszámoló esetében..

5. Összefoglaló - javaslatok

5.1. Egyesületek közgyulési képviseleti joga
A FelÜgYelő Bizottság siirgeti az egyesüetek közgyűlésen való képviseleti jog
jelenlegi gYakorlatának módosítását, a szövetség vezetése által megfo galmazoít
altematívák valamelyikének közgyrilési megszav aáatásáv al.

5-2. Az éves költségvetés és versenynaptír készítés menete
A szÖvetség éves költségvetési terv készítést előzze meg a szakágak tervezése, és
ennek ismeretében kerÜljön sor a szövetségi szintú egyeztetésre. Költségvetést csak
I00 %-ban számszerűsített adatok alapján fogadjon el a közgyűlés.
A szakágak éves versenynaptárrának elkészítése nyilvános összehangolást és
koordinációt követően keriiljön elfogadásra, kiemelten az időpont ütközések
elkerülésének figyelembe vételével.

5.3. A szÖvetség stratégiai jellegű döntéselőkészítését -a téma nagyságrendjétől fiiggően_
előzze meg megfelelő széleskörűtájékoztatás- vita- egyeztetés- és lehetőleg
konszenzus.

5.4. Szakágak pénzügyi tervezése, nyomon követése, értékelése
Áttekinwe a szakágak éves terveit, valamint az éves beszámolókat tovább ra is azt
taPasztaltuk, hogy ezek leggyengébb pontja apénzigyiterv (és megvalósulása), ennek
év kÖzbeni kontrollj4 sziikséges korrekciója, illetve az év végi beszámolók és
értékelések PénzÜgyr eredményeinek, meglévő források felhasználástínak értékelése.

4
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Van olyan szakág amely a 2013-as évben megtartott egyetlen szakbizottsági ülésén
sem vette napirendre a szakági gazdálkodás helyzetét a likviditás, a terv-téíiy
ÖsszehasonlÍtas, a támogatások komplex felhasználás4 valamint a szakági
tőkeszervezés nyilvános megvitatása, menet közbeni értékelése témájában (legalábbis
a rendelkezésiinkre álló dokumenfumok alapjan !!).

Szakbizottsági tagság, ftzetettalkalmazotti gyakorlat összeférhetetlenség
Ávizsgálv a a szakágak 20l2.évi realízáltversenynapt"írát (kiírások, költségvetés, stb.)
tÖbb szakágban tapasztattuk azt a nem egészséges gyakorlatot, amelyben
szakbizottsági tagok ftzetett alkalmazottként (pontosabban díjazott verseny
funkcionáriusként) vállal szerepet adott szakági versenyen. Ez a gyakorlat több
Problémát is felvet mind a rendezési jog pátyáúatása vonatkozásában, mind pedig a
versennyel kapcsolatos költségvetés, honorálás, delegálás vonatkozásában (nem
beszélve arről ezért a fizetésért alkalmanként pontatlanul, szabályismeret nélkíil
teljesítenek).

Mindenképpen követendő a nemzetközi szövetség ilyen téren történt szigorubb
szankcionálasa. A szakbizottsági tagok elfogulatlan működése és tevékenysége ennek
betartásával garantált.

FB továbbra is hangsúlyozottan javasolja:
az iskolai lovas oktatás szövetségi központi szerepének jelentőségét és
kizrárólagosságát, a képzési műhelyek ellenőrzött bevonását, ennek engedélyezési
proceduráját, a finanszírozás módját formáját és forrását,
a szÖvetség sokkal aktívabb szpotuorációs tevékenységét (nem csak és kjzárőlag
azállani üímogatás témakörében !)
a kiemelt hazai lovas rendezvények tímogatási elvének kidoklgozása és
érvényesítése (,, nem kiemelten preferált szakági" nenlzetkőzi versenyek
támogatása, stb.)

hogy a szövetség valamennyi szakága;
kötelező jelleggel saját éves pénzügyi tervet (pénzforgalom, likviditás) készítsen
és fogadtasson el, melyet honlapján bublikál
negYedéves gyakoriságeal ellenőizze, elemezze és publkálj a gazdáúkodását,
kiemelten atámogaások felhasználását,tőkeszervezést, költségmegosztását, stb.

5.6.

5.7.

:t,2014. április 20.
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