
JEGYZŐKÖNYV 

A SPORTSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK 

ÜLÉSÉRŐL 

A jegyzőkönyv készült Budapesten, Vajda Péter u. 6. szám alatt a Ferencvárosi Torna Club gazdasági főigazgató 
101-es számú irodájában, 2021. május 25. napján. 

A SOSZ FB tagjai Szalai Miklós FB elnök ás Hausz Gyula FB tag az ülésen megjelentek, jelenlétüket jelenléti ív 
aláírásával igazolták, mely jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül. 

Az FB 2021. május 25. 14:00 órakor kezdte meg munkáját. 

Az FB elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető (Csőke Katalin) személyére. 
A tagok egyhangú szavazással jegyzőkönyv hitelesítőnek Szalai Miklóst és Csőke Katalin kérték fel. 

A jelen ülésen két napirendi pont megbeszélésére kerül sor: 

1) 2020. évi mérlegbeszámoló elfogadása 
2) Egyebek 

1. A 2020. évi mérlegbeszámoló elfogadása: 

A SOSZ Felügyelő Bizottsága betekintésre és véleményezésre időben megkapta a 2020. évi mérlegbeszámolót és 
az azt alátámasztó Főkönyvi kivonatot és a Kiegészítő Mellékletet. 

A 2020. évi gazdálkodási év 2.156.360 eFt megegyező eszköz és forrásoldallal, 10.390 eFt tárgyévi eredménnyel 
került lezárásra. A tárgyévi eredmény kizárólag a SOSZ főtevékenységéből és közhasznú tevékenységéből 
származik. 
A Felügyelő Bizottság a mérleget és a beszámolót elfogadásra javasolja a küldöttgyűlés részére. 

Az FB ezen döntését egyhangúan hozta. 

A Felügyelő Bizottság a részére átadott anyagokat áttekintve megállapította, hogy az abban rögzített adatok 
egyrészt alátámasszák a mérleget, másrészt annak számszaki adatai megegyeznek a beszámoló értékeivel. 

Az FB megállapította, hogy az elnökség továbbra is következetes gazdálkodásnak megfelelően járt el. Sportszakmai 
szempontból a SOSZ szerepvállalása 2020 évben is erősödött. Az FB felhívja a Egyesület vezetőségének a figyelmét 
a tagdíjakból származó kintlévőség kezelésére, tekintettel a CORONAVIRUS járványból adódó gazdálkodási 
nehézségekre. 

2. Egyebek: 

Nagy József FB tag kiválása miatt az FB javasolja az elnökségnek új FB tag jelölését és kéri, hogy a küldöttgyűlést a 
jelölést vitassa meg az FB 3 fős létszámának biztosítása érdekében. 

További kérdés és észrevétel híján az FB elnöke 14:23-kor berekesztette az ülést.
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