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Magyar Lovas Szövetség 
Felügyelő bizottság 
2018. évi jelentés 
 

 
Az alapszabály értelmében a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és 
vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. 
 
A Felügyelő Bizottság feladata: 
a) a Szövetség működésének, pénz és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a Szövetség gazdálkodására és működésére vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése, 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
d) az éves mérleg felülvizsgálata, 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 
ellenőrzése, 
h) a szövetségi vagyonhoz kapcsolódó beruházások előkészítésének, lebonyolításának, 
megvalósulásának ellenőrzése. 
 
A Fb minden elnökségi ülésre kapott meghívót és részt vett. 
 
A Fb szövetség működését folyamatosan figyelemmel kísérte. 
 
A Fb mérleget megtárgyalta.  
 
A FB megállapítja, hogy a Magyar Lovassport Szövetség a vizsgált időszakban az 
alapszabályban foglalt céloknak és feladatoknak illetve a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően működött.  
 
Tagdíj befizetések jelentős mértékben az online rendszernek köszönhetően 100 % 
mértékűek, míg örömteli, hogy a tagság létszáma nő.  
 
Gazdálkodása megfontolt és a Szövetség céljait szolgálja. 
 
A FB felhívja az Elnökség figyelmét a szakági elszámolások minden évben történő lezárására 
a felhalmozások megelőzése céljából. 
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A Magyar lovassport számára kiemelkedő jelentőséggel bír a Nemzeti lovarda felújítása és 
a Magyar Lovassport Szövetség felügyelete. Örömteli fejlemény, hogy a Magyar Lovas 
Szövetség a vonatkozó törvényben foglaltak szerint lett a Nemzeti lovarda vagyonkezelője.  
 
 
Az FB továbbra is kéri az elnökséget, hogy a Nemzeti lovarda üzemeltetési és 
vagyonkezelési kérdéseivel a továbbiakban is kiemelten foglalkozzon. 
 
 
A FB az előterjesztett beszámolót 27.604.000 Ft 2018. évi mérleg szerinti eredménnyel a 
Közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 

 
Pap István Tibor 

 
     
    Vági László     Szladek Róbert 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. május 20.    
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