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Jegyzőkönyv 

A Magyar Tollaslabda Szövetség Felügyelő Bizottságának 

2023. február 27.-én megtartott üléséről 

 

Készült kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas elektronikus eszköz igénybevételével 2023. 

február 27. napján 9:30 órától. 

Jelen vannak elektronikus eszköz útján: 

- Pálfi Dávid, 

- Hausz Gyula, 

- Dr. Balogh Ádám a Felügyelő Bizottság elnöke. 

Napirendi pontok: 

1. A Magyar Tollaslabda Szövetség 2022. évre szóló gazdálkodásának áttekintése 

Dr. Balogh Ádám elnök üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és megállapítja, hogy a Felügyelő 

Bizottság ülése határozatképes, mert azon elektronikus hírközlő eszköz útján minden tag jelen van. 

Hausz Gyula felkéri az ülést levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Balogh Ádámot, aki a 

felkérést elfogadja. Ezt követően a Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag Dr. Balogh Ádámot 

választották meg  ülést levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek. 

1. napirendi pont: 

A Szövetség a 2022. évi tevékenységét, gazdálkodását új elnökség irányításával, 3 fős létszámú 

Felügyelőbizottsággal és újonnan megbízott könyvelővel látta el.  

A Szövetség gazdálkodási adatait a Felügyelőbizottság a rendes évi közgyűlést megelőzően 

határidőben rendelkezésre bocsátotta. Ezek a következők: 

- 2022. évi beszámoló közhasznúsági melléklettel ellátva 

- 2022. évi eredmény kimutatás 

- 2022. évi főkönyvi kivonat 

- 2023. évi költségterv 

- Szöveges kiegészítés a 2022. évi gazdálkodáshoz 

A felügyelőbizottság a Ptk. előírásainak figyelembevételével megvizsgálta a 2022. évre vonatkozóan a 

szövetség gazdálkodását, pénzügyi helyzetének alakulását 
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A vizsgálat során az FB a rendelkezésre álló okiratokat áttekintette, azokat formailag és tartalmilag 

jogszabályoknak megfelelőnek találta. Az FB ezzel megteremtette a feltételeit az Alapszabály 18. § (2) 

bekezdés f) pontjában előírt írásbeli beszámoló készítési kötelezettségének, melyet elfogadásra javasol 

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta az  

1/2023. (II.27.) számú Határozatot 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2022. évi gazdálkodás könyvelési adatait a rendelkezésre 

bocsátott dokumentumok alapján.  

A Felügyelő Bizottság a Magyar Tollaslabda Szövetség 2022. évi mérleg és eredmény beszámolóját 

44.357 eFt (mérlegfőösszeggel) „eszközök” és „források” egyező értékével, és 138 eFt adózás utáni 

eredménnyel az MTLSZ közgyűlésének elfogadásra javasolja. A Szövetség saját tőkéje 43.928 Ft, 

nem csökkent, ami nagyságrendileg megegyezik a 2021 év saját tőkéjével.  

A Felügyelőbizottság tagjai meghívást kaptak a Szövetség elnökségi ülésére, ahol tájékoztatást adtak  

2023. év költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő számairól. A 2023. költségvetést a 

Felügyelőbizottság hivatalosan írásban eddig nem kapta meg így ezen jelentésben nem áll módjában 

az FB-nek a költségvetést megvizsgálni és megállapításokat tenni.  

A Felügyelő Bizottság felkéri elnökét, hogy az elfogadott beszámolót, és határozati javaslatot a 

MTLSZ főtitkára útján terjessze a Közgyűlés elé, oly módon, hogy azt elfogadásra javasolja a 

Közgyűlés részére. A Felügyelő Bizottság elnöke a megkeresésre felkéri az MTLSZ főtitkárát, hogy 

gondoskodjon arról, hogy a Közgyűlésen a levezető elnök ismertesse a beszámolót.  

Ezt követően a Felügyelő Bizottság tagjai felkérik, az előköt, hogy jelen Bizottsági ülés jegyzőkönyvét 

akadályoztatásuk miatt a nevükben írja alá. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Balogh Ádám Felügyelő Bizottság 

ülését 9:50-kor lezárja. 

kmf. 

A jegyzőkönyv hiteléül:  

az aláírásban akadályozott Felügyelő Bizottsági tagok nevében: 

 

 

Dr. Balogh Ádám sk. 
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