Magyar Nemzeti Autósport Szövetség.
1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Az MNASZ Felügyelő Bizottságának beszámoló jelentése a Szövetség 2019. 01. 26-i közgyűlésére.
Tisztelt Közgyűlés !
A Felügyelő Bizottság a 2018-es évben is az elmúlt évekhez hasonlóan vizsgálta a Szövetség
gazdasági tevékenységét. Jelentésünkben egyrészt Bizottságunk tevékenységéről, az elvégzett
munkánkról, valamint a Szövetségben végzett gazdasági munkáról tájékoztatjuk a tagságot.
Munkánkban ez évben is – mint minden évben - fontos szempont volt annak ellenőrzése,
hogy a Titkárság a Felügyelő Bizottság ajánlásait hogyan veszi figyelembe, és munkáját
annak figyelembe vételével javítja-e.
A Felügyelő Bizottság munkáját az ellenőrzési terv alapján, szúrópróba szerűen célvizsgálatok végrehajtásával, valamint a Szövetség tagi bejelentéseinek kivizsgálásával végzi.
A Felügyelő Bizottság a 2018-as évben az ellenőrzési tervének megfelelően egy átfogó
ellenőrzést végzett. Ezen belül vizsgálta a Szövetség 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a vagyonleltárt, a 2018. évi költségvetési tervet, valamint a könyvvizsgáló által elvégzett
vizsgálatban foglaltakat.
A Könyvvizsgáló megállapította, hogy az egyszerűsített beszámoló a számviteli törvényben
és az általános számviteli elvekben előírtaknak megfelelő.
A könyvvizsgáló munkájával nagyban segíti a Szövetségben folyó adminisztrációs munkát.
Áttekintettük a Szövetség 2018. évi költségvetését és megállapítottuk, hogy az a 2017. évi
költségvetéssel összhangban van, tartalmazza azokat az elveket, melyek a fejlődéshez
elengedhetetlenül szükségesek. Az MNASZ 2017. évi vagyonleltárát megfelelőnek találtuk.
A könyvvizsgáló a vizsgálatait szükség szerint végzi.
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség rendelkezik a törvényben előírt szabályzatokkal.
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetségnél a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása megfelelő.
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az Elnökségi ülések összehívása és lebonyolítása
szabályszerű volt. A Felügyelő Bizottság az Elnökségi ülések összehívásának és
lebonyolításának szabályszerűségét csak annyiban vizsgálta, amennyiben az a gazdálkodást
érintette.
A 2018-es évben megállapítható volt, hogy a Szövetség vagyoni helyzete a jelenlegi állapot
szerint stabil. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a versenyzői létszám tovább
növekedjen.
Az ellenőrzések során egyértelműen kiderült, hogy a Szövetség adminisztrációs fegyelme továbbra is jó, az észlelt kisebb hibákat kijavítják, a Szövetség a munkáját az idevonatkozó törvények és rendeletek szerint végzi.
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A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Szövetség a tagok tájékoztatását az Elnökségi
közleményeken és a Főtitkári tájékoztatókon keresztül továbbra is megfelelően végzi.
A Szövetség Elnöke rendszeresen tájékoztatja a tagságot a Szövetség életében történtekről,
valamint a versenyzőink által elért nemzetközi eredményekről, a honlapon megjelentetett
Elnöki közlemény formájában.
A Sportbírói Bizottság ez évben is továbbképzéseket tartott a sportbíróknak szakmai
fejlődésük érdekében, hogy az MNASZ rendezvényein megfelelő képességű sportszakmai
személyzet dolgozhasson.
A Felügyelő Bizottság a 2018-es évben is minden segítséget megkapott a munkájához a Szövetség munkatársaitól, melyet ezúton is köszönünk.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a beszámoló jelentést elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. december 11.

Bolgár Iván
Felügyelő Bizottság vezető
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