
 1 

Jelentés a Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottságának 2017 évi ellenőrzéséről 
 
 
A Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottsága elvégezte az MVSZ 2017 évi működésének 
ellenőrzését, melyek során elsősorban az alábbi területeket vizsgálja. 
 

• Közgyűlési határozatok végrehajtása 

• FB határozatok/javaslatok végrehajtása 

• Elnökségi határozatok végrehajtása 

• Munkaügyi kérdések 

• Szerződések 

• Pénzügyi fegyelem 

• Szabályzatok 

• Kiemelt projektek / Beruházások / Kapcsolt vállalkozások 
 
 
Közgyűlési határozatok: 

 
2017 év folyamán az MVSZ Közgyűlése két alkalommal ülésezett, 2017.03.30-án (Tisztújító 
Közgyűlési ülés) és 2017.05.26-án (Rendes évi Közgyűlési ülés). 
 
Alapszabály 12§ 2. pontja szerint a Közgyűlés ülésének időpontját 45 nappal előre közzé kell 
tenni a Szövetség honlapján, míg a tagszervezeteknek a meghívót 21 nappal előre kell 
megküldeni. A meghívók kiküldése rendben, időben megtörtént, az időpont a honlapon közzé 
lett téve. 
 
Egyik Közgyűlési ülésen sem született olyan határozat, mely feladatot határozott volna az 
elnökségre, vagy a titkárságra. 

 
 
FB határozatok: 
 
Az FB 2017-ben öt alkalommal ülésezett. Az aláírt jegyzőkönyvek az MVSZ irattárában 
megtalálhatóak. 
 
Az FB 2017 április 19-én foglalkozott Tusnai Tamásné, a Versenybíró Bizottság Elnökének 
beadványával. 
 
A beadvány kapcsán az FB megállapította, hogy a 2016 december 2-i elnökségi ülés 

szabálytalanul lett összehívva és az ülésen a 77/2016 - 85/2016 számú határozatok meghozatala 
szabálytalanul történt. Az FB kérte az említett javaslatok újra tárgyalását, azonban ez nem 
történt meg. 
 
Az FB 2017 végén megkezdte az MVSZ 2017 évi működésének részletes ellenőrzését, melynek 
eredményét jelen dokumentumban foglalja össze. 
 
 
Elnökségi határozatok: 
 
2017 év folyamán az MVSZ Elnöksége 26 alkalommal hozott határozatokat, ebből 15 alkalommal 

elnökségi ülés keretében, míg 11 alkalommal azon kívül, internetes szavazással. 
 
2017-ben 131 db elnökségi határozat született, melyek közül az alább felsorolt határozatok vagy 
nem teljesültek, vagy teljesítésük még folyamatban van: 
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1/2017 (01.17) sz. határozat 
Az MVSZ mindenkori főtitkárával előzetesen egyeztetve az osztályszövetségek szponzorszervező 
tevékenységet végezhetnek. Az osztályszövetségek által felkutatott szponzorokkal az MVSZ 
szponzori szerződést köt, melyben feltüntetésre kerül, hogy a szponzor az adott szponzorációs 
összeget milyen osztályszövetségi tevékenységek támogatására biztosítja. Az MVSZ a szponzortól 

a számlájára befolyt támogatási összeget kizárólag az szponzori szerződésben rögzítettek 
szerinti osztályszövetség célokra használja fel. 

➢ Folyamatban 
 
36/2017 (04.26.) sz. határozat 
Az MVSZ elnöksége a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 projekt kapcsán a motorosok beszerzésre 
tervezett fedezeti összeget 25M Ft-tal megemeli, azzal, hogy azt a többi – még kiírásra váró – 
kishajó beszerzés fedezeti összegéből csoportosítja át. Amennyiben ezen sorokra beérkező 
ajánlatok az átcsoportosításhoz nem elegendők, úgy a buszok beszerzése során kerül a fedezeti 
összeg átcsoportosításra, vagy a buszok egyedi becsült értékének csökkentésével, vagy a 
beszerzendő buszok darabszámának csökkentésével. 

➢ Megtörtént, az eljárás eredménytelen lett, új kiírás készült, jelenleg bírálat alatt 
 
46/2017 (05.15.) sz. határozat 
Az MVSz elnöksége a 2016-17. évi Sportág Fejlesztési Támogatásból 4 millió forintot 
átcsoportosít Berecz Zsombor eszközeinek MVM SE-ből történő kivásárlására, a fennmaradó 
összeget pedig olimpiai felkészülésre támogatására fordítja. 
➢ Nem teljesült, az MVM SE-ben személyi változás történt, nem támogatták az eszköz 

átadását, 2018. május elején ismét személyi változás következett be a kérést 
ismételten elküldték. 

 
50/2017 (05.15.) sz. határozat 

Az MVSz infrastrukturális fejlesztésekkel pályázik a GINOP 7.1.9 pályázaton. Az MVSz elnöksége 
felhatalmazza, Holczhauser András főtitkárt pályázat író beszerzés lefolytatására. Ennek kapcsán 
az elnökség előnyben részesíti az alacsonyabb fix díjazású és magasabb sikerdíjazású ajánlat 
alapján történő szerződéskötést. Az indikatív ajánlat jelen írásbeli szavazás 3. sz. mellékelte. 

➢ Kiírás megtörtént, szerződéskötésre nem került sor 
 
54/2017 (06.12.) sz. határozat 
Az MVSZ elnökségének 2017-2020-as Stratégiájának kidolgozására munkacsoportot hoz létre, 
melynek tagjai Böröcz István, Holczhauser András, Kurucz Sándor, Litkey Farkas, Siklósi Máté, 
Sükösd Balázs, Tenke Tibor. 

➢ Stratégia nem készült el! 

 
55/2017 (06.12.) sz. határozat 
A Magyar Vitorlás Akadémia nKft. a GINOP 7.1.2 – 15 pályázatból beszerzett eszközök 
hasznosítására pályázatot hirdet, a pályázat kiírásával megbízza a Magyar Vitorlás Akadémia nKft 
ügyvezetőjét. A pályázatok értékelésére három tagú bíráló bizottságot állít fel, melynek tagjai: 
Kollár Lajos, Imhof Gábor, Friedl Mihály. 
➢ Teljesült – másként, ld. 73/2017 sz. határozat (ld. szintén a felügyelő bizottság  2018/1 

számú határozata) 
 
  



 3 

84/2017 (08.14) sz. határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség részt kíván venni az Akadémiai programban. 
Az MVSz a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. konzorciumvezetésével a Balatoni Vitorlás Akadémia 
konzorciumipartnerrel adja be a szükséges dokumentumokat az Ember Erőforrások 
Minisztériumába. 
A két akadémia között a feladatmegosztás a következő: 

Magyar Vitorlás Akadémia nKft. 
• Akadémia „A” munkájának irányítása 
• Edzőképzés 
• Nemzetközi versenyek és klinikek szervezése együttműködve klubokkal és a Balatoni 

Vitrolád Akadémiával. 
• Teljesítmény és élettani labor kialakítása 
Balatoni Vitorlás Akadémia alsóörsi központtal 
• Akadémia „B”, „C” munkájának irányítása 
➢ Folyamatban 

 
85/2017 (09.12) sz. határozat 

Az elnökség a 420-as osztály kérdésében felkéri a Versenysport bizottságot, hogy az osztály 
fejlesztése érdekében kezdeményezzen egyeztetést az aktív ifjúsági és utánpótlásnevelő 
tagegyesületekkel és a Magyar Vitorlás Szövetséggel a versenyprogram felépítése és az esetleges 
eszközbeszerzés finanszírozásának megteremtése érdekében. 

➢ Folyamatban 
 
89/2017 (09.12) sz. határozat 
Az MVSz elnöksége hozzájárul ahhoz, hogy a GINOP 7.1.9 felhívás kapcsán tagszervezetekkel, 
NKft-vel, önkormányzatokkal együttműködve fejlesztési konzorciumokat hozzon létre a fent 
ismertetett minőségbiztosítási és kockázatkezelési feladatok szem előtt tartásával. A 
konzorciumi szerződéseket az MVSz elnöksége hagyja jóvá. 

➢ Jelenleg forrás hiány miatt áll, a megállapodás tervezet elkészült. 
 
92/2017 (09.13) sz. elnökségi határozat – elektronikus szavazás 
A Magyar Vitorlás Szövetég elnöksége a 61/2017 (06.12) sz. határozatát visszavonja, a 2017-18. 
évi sportágfejlesztési keretet a következők szerint osztja fel:  
 
1. Élsportolóink éves felkészülési programjainak támogatása 12.000.000 Ft 
2. Ifjúsági felzárkóztató edzőtáborok szervezése  7.000.000 Ft 
3. Műhelymunka támogatás   5.000.000 Ft 
4. Ifjúsági felzárkóztató versenysorozat támogatása  2.000.000 Ft 
5. Sportágspecifikus, felsőoktatási tananyag fejlesztés  3.000.000 Ft 

6. GoBoating program támogatása  1.000.000 Ft 
  30.000.000 Ft 
➢ Folyamatban van a keresztféléves elszámolás okán  

 
98/2017 (10.05) sz. elnökségi határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége támogatja, a 2019. évi IDNIYRA Junior világ- és Európa-
bajnokság magyarországi megrendezését. 

➢ Folyamatban  
 
121/2017 (11.23) sz. elnökségi határozat 
Az MVSZ elnöksége a tagszervezetekkel való egyeztetés után a javaslatokat elfogadva felkéri az 
MVA nKft ügyvezetőjét, hogy felépítmény nélkül rendelje meg az utánfutókat. 

➢ Folyamatban 
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122/2017 (11.23) sz. elnökségi határozat 
Az MVSZ elnöksége megbízza Holczhauser Andrást, mint a Magyar Vitorlás Akadémia NKft 
ügyvezetőjét, hogy 2017. november 1. és 2018. január 31. közötti időszakban Imhof Gábor 
projektmenedzserrel és Sütő Jutka projektkoordinátorral együttműködve az alábbi többlet 
feladatok elvégzésével: 
 

1. A Budai és Társa Kft-vel (mint megbízott külső tanácsadóval) működjenek együtt a 
Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiához illeszkedő Vizi- Turizmus Termékstratégia 
véglegesítésében. 

 
2. 2017. november 1 és 2018. január 31 közötti időszakban végezzék el a Magyar Vitorlás 

Szövetség tagszervezeteinek, valamint potenciális egyéb együttműködő partnerek 
(kikötők, e-hajózásban érdekelt szervezetek, önkormányzatok) projektötleteinek 
összegyűjtését, a projektrésztvevők tájékoztatását, és a projektek összehangolását az 
NTS 2030-ban szereplő, vízi turizmus fejlesztéshez köthető források kapcsán. 

 
3. A fenti feladatok elvégzéséért az elnökség az alábbi díjazást állapítja meg 2017. 

november 1 és 2018. január 31. közötti projektidőszakban:  
a) Sütő Jutka: bruttó 150.000,-Ft/hó 
b) Imhof Gábor: bruttó 250.000,-Ft/hó 
➢ Folyamatban 

 
124/2017 (12.12) sz. elnökségi határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a 2018. évi Műhelymunka támogatás felosztását 
jóváhagyja, és felhatalmazza az MVSz elnökét az MMT szerződések tagszervezetekkel történő 
megkötésére. 

➢ Folyamatban 
 

Megállapítások: 
Az elnökségi határozatok végrehajtásának jobb követhetőségének érdekében az FB javasolja, 
hogy ahol konkrét feladat került kiosztásra ott a határozatban kerüljön megjelölésre a felelős 
személye és a határidő. 
 
 
Munkaügyi kérdések: 
 
Munkaszerződések ellenőrzése 
 
Holczhauser András 

Beosztás: Főtitkár 
Munkaszerződés: 2016. július.01-től határozatlan idejű 
Munkaköri leírás: van 
 
Bálint Anikó 
Beosztása : irodavezető 2017. november óta 
Munkaszerződés: határozatlan idejű 
Munkaköri leírás: van szerződésben 
 
Bakóczy Zsuzsanna 
Beosztása: titkársági ügyintéző 
Munkaszerződés: határozatlan idejű. (legutóbbi módosítás 2018.január.04.) 

Munkaköri leírás: van 
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Fluck Réka 
Beosztása: Sportszakmai referens 
Munkaszerződés: határozatlan idejű 
Munkaköri leírás: van 
 
Máthé Mariann 

Beosztása: Sportszakmai referens 
Munkaszerződés: határozatlan idejű (2017. július.07 óta) 
Munkaköri leírás: van szerződésben 
 
Dániel Gábor 
Beosztása: Technikai munkatárs 
Munkaszerződés: határozatlan idejű (2017. szeptember.15. óta.) 
Munkaköri leírás: nem található 
 
dr. Bödör Gergely, Bozoki Gábor 
Megbízási szerződés: „Vitorlás utánpótlás képzés” címen 

2017.május.02.-2017.december.31. között. 
 
Vadnai Péter, Brencsán Ábel 
Kiemelkedő edzői program keretében, kiemelt edzők vitorlás sportban. 
Szerződő felek: Magyar Edzők Társasága 
    Magyar Vitorlás Szövetség 
    Balatonfüredi Yach Club 
Szerződés időtartama: 2017.február.01.- 2018.január. 31. Megújítva 2018-ra. 
Munkaköri leírás: van 
 
Balog Szabina Andrea 

Beosztása: Adminisztratív munkatárs 
2017.április.28-tól próbaidős (4 órás) 
munkaviszonya próbaidő alatt megszűnt (2017.julius.31-én) 
 
Állandó megbízási szerződések: 
Adminisztráció: Balás Tímea 
Könyvelés: Kolozsvári Erika 
Média: Bányász Árpád 
Grafikai munkák: Náray Richárd 
Novofer: negyedéves megbízása van. 
Kommunikációs tevékenység: Ruják István 

Állandó megbízása 2017. december 31.-én megszűnt, esetenkénti megbízással fog dolgozni. 
Sipos Máté: sportszervezésért és a Boatshow szervezésért kapott megbízási díjat. 
A versenybírói, versenyrendezői, versenyiroda vezetői oktatás előadói 80 000 Ft napidíjat kaptak 
 
Általános megállapítások: 
Béren kívüli juttatás: ajándék utalvány az egyéni munkaszerződés szerint 
Jelenléti ív: gépelt formájú, eltérő munkaidőre nincs külön ív. 
Munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás: jelenleg nincs, ezt pótolni kell! 
Megbízási szerződések: teljesítésigazolás van, de nincs mindig a szerződés mellett, a számlához 
csatolva.  
Telefon használat: nincs kiszámlázva, átalánydíj/fő, korlátlan. Szolgáltató: Telecom. 
Úti költség: kiküldetési rendelvénnyel, számítógépben nyilván tartva. Versenyrendezésnél egy 

oda út, tárgyalásnál oda-vissza út fizetve. 
Pályázatok lehetséges elszámolhatóságával kapcsolatban a számla mögé fűzött visszaigazolt 
Megrendelő van minden versenyen. 
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A versenyek előtt, a megbízások ismeretében a résztvevők részére megírják a Megrendelést, 
nyomtatás a helyszínen, így minden azonnal korrigálható. 
 
Összefoglalva: 
Az iktatás precíz, a kisebb hiányosságoktól eltekintve az ellenőrzött tevékenységet az FB 
rendben találta. 

 
 
Szerződések, Pénzügyi fegyelem: 
 

Az FB a következő szerződéseket vizsgálta:  

• Közüzemi 

• Vállalkozási 

• Reklám 

• Sportszerződések 

• Támogatási 

• Egyéb 
 

Az ellenőrzés során vizsgált dokumentumok: konkrét szerződések, megrendelők, igazolások, 

számlák. 

A pénzügyi fegyelem, tervezés, nyilvántartások, tájékoztatás vizsgálata során az alábbi 

szempontokat vettük figyelembe, illetve az alábbi területeket vizsgáltuk: 

• pénzügyi tervvel való egyezés; 

• könyvelés; 

• vevői követelések / szállítói tartozások; 

• versenyek elszámolása; 

• hitelállomány; 
 

Megállapítások 

Költségvetésre vonatkozó megállapítások: 

• Alapvetően precíz tervezés, tűréshatáron belüli tény-terv eltérések 

• Javasolt az osztályszövetségek pénzeinek elkülönítése (nyilvántartásuk naprakész) 
 

Hitelállomány, bankkapcsolat: 

o Nincs megállapítás, anomália. A bankhitel szerződés rendben volt. A szerződés lejárt, azt 

kicsit rosszabb feltételekkel lehet csak megújítani, melynek oka, hogy fedezetként 
eszközök kerülnek bevonásra az eddigi Rutai István cége (CARNET) által nyújtott garancia 
helyett. 

o Nincs likviditási probléma. 
 

Vevők, szállítók: 

o Nincs likviditási probléma. 

o A vevőkről, szállítókról részletes nyilvántartás van. 
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Általános megállapítások – szerződések, megrendelők, számlák: 

• Nincs jelentősen hátrányos ár-érték arányú szerződés, megrendelés. 

• A szerződések alapvető tartalma kielégítő, az aláírások megfelelőek. 

• Előfordul, hogy hiányzik a teljesítésigazolás vagy szállítólevél, valamint nem a 
szerződésnek megfelelő a megrendelési forma/teljesítési igazolás. 

• A fizetési határidőket a szerződések nem minden esetben szabályozzák, továbbra is 
javasolt 30 vagy 15 nap általános szabályként való használata. 

• A késedelmes fizetés 40 euros költségátalánya nincs használatban, de erről írásos, 
testületi/vezetői döntés lenne indokolt. – Ezt a korábbi javaslatunkat továbbra is 
fenntartjuk. 

• Kiemelt értékű szerződéseknél (500 e Ft felett) indokolt lehet a partner ellenőrzése 
(végrehajtás, aláírási címpéldány stb.) – Ezt a korábbi javaslatunkat továbbra is 
fenntartjuk. 

•  
Egyedi megállapítások, szúrópróba szerinti ellenőrzéssel: 

• Solum Invest: 
o A szerződésnek nincsen minden oldala aláírva. 
o A szerződés szövege hivatkozik a 2. sz mellékletre, mely nincsen. 

 

• Bróker Bét: 
o 1.000.000 Ft-os KP számla, ekkora összegnél javasolt az utalás. 

 

• Családi Terv KKT.: 
o Számla OK, melléklet OK. 

 

• Pécsváradi Ákos EV.: 
o Számla OK 
o Szerződésből hiányzik a számla kiállításának felétele és a fizetési határidő, 

javasolt mindkét kérdést szerződésben rögzíteni. 
 

• VMSZ:  
o 2017-609-es számla OK 
o 2017-972-es számla nincs teljesítés igazolás 

 

• Enco Software:  
o 1784714-es számla: A számla összege: 50.800.- a csatolt teljesítés igazolás: 

1.859.200 Ft-ról szól, téves párosítás történt. 
o 2017-évi fejlesztésekre szerződés nincsen. A megrendelés az árajánlat alapján 

történt, melyben viszont szerepel feltételként a szerződés kötése és előlegszámla 
kifizetése. 

o Az előlegszámlán nincs jóváhagyás, nem kapcsolódik hozzá szerződés, pedig 
meghaladja a 200.000 Ft-os limitet. 

o A korábbi munkára szóló keret jellegű szerződés megrendelés és teljesítési 
igazolás mintákat tartalmaz, melyek nincsenek használatban. 

 

 
Szabályzatok: 
 
Alapszabály: 
Az MVSZ Alapszabály megújítására az elnökség munkacsoportot kért fel. Az új Alapszabály 
elfogadása a 2018 évi rendes Közgyűlési ülésen várható. 
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SzMSz: 
 
Az új Alapszabály elfogadásával szükségessé válik az SzMSz módosítása is. Ennek összeállítását az 
új Alapszabály elkészítésével párhuzamosan lenne célszerű elvégezni. 
 
Etikai Szabályzat - Fegyelmi Szabályzat: 

 
Ezen két szabályzatot át kell nézni és módosítani, mert ismétléseket és egymásnak ellentmondó 
rendelkezéseket tartalmaznak. Ezen kívül olyan dokumentumokra (Etikai Kódex) hivatkoznak és 
olyan szervezetek (Fegyelmi Tanács) hatáskörébe utalnak hatásköröket, amelyek nem léteznek. 
 
A szabályzatokból nem határozható meg egyértelműen, hogy mi tekintendő etikai és mi fegyelmi 
vétségnek.  
 
Célszerűbbnek tartanánk egy Etikai Kódexet létrehozni, amely rögzíti a viselkedés normákat és 
egy Fegyelmi Szabályzatot, amely pedig felsorolja az etikai és fegyelmi vétségeket, nevesíti az 
eljáró testületeket, rögzíti az eljárási szabályokat és meghatározza a kiszabható büntetéseket. A 

meglévő két dokumentum jó alapot adhat az új szabályzatok elkészítéséhez. 
 
Gazdálkodási Szabályzat: 
 

• részletes, jól kidolgozott szabályzat, de nem életszerű, pontos betartása nehézkes 

• hiányzik a Főtitkár által vállalható kötelezettségvállalás értékhatára  
 
További Szabályzatok: 
 

• Nyilvántartási, igazolási és átigazolási Szabályzat 

• Biztonsági Szabályzat 

• Doppingellenes Szabályzat 

• Reklámszabályzat 

• Vitorlás Versenyhajók regisztrálási és felmérési Szabályzata 
 
Ezeket a szabályzatokat az FB nem vizsgálta. 
 

 
Kiemelt projektek / Beruházások / Kapcsolt vállalkozások 
 

• Kékszalag 
• GINOP pályázatok 
• Magyar Vitorlás Akadémia Nkft. 
• Balatonfüredi Vízisport és Szabadidőközpont Nkft. 

 
Adatszolgáltatás - szükséges dokumentumok: alapító okiratok, közgyűlési és elnökségi előírások, 

határozatok, elszámolások és pénzügyi teljesítések dokumentumai. 
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Kékszalag 

A költségvetés és a kiemelt szerződések vizsgálata megtörtént. 

Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az alábbi szerződéseket/megbízásokat: 

• Média & Marketing Kft. Fotózás 50 800,- Ft; 

• Prodag Kft. Pólók 4 499 961,- Ft; 

• Prodag Kft. Magazin 833 120,- Ft 

• Prodag Kft. Programleporelló 172 085,- Ft 

• Prodag Kft. Versenykiírás, versenyutasítás 195 580,- Ft 

• Prodag Kft. Étel-, italjegy 49 733,- Ft 

• Prodag Kft. Hajómatrica, molinó 1 793 977,- Ft 

• Prodag Kft. Hajómatrica 4 940,- Ft 

• Kreisz Macy Kft. Szalagok 1 264 666,- Ft; 

• VMSZ Biztosítási ügyelet, mentés 3 392 869,- Ft 

• V.I. Polysystem Kft. Audi Speed Challenge 952 500,- Ft 

• Szidor Kft. Koncert 1 000 000,- Ft 

• H-Event Kft. Étel-ital szolgáltatás 4 114 800,- Ft 

• Tusnai Veronika Versenyrendezés 341 500,- Ft 

• Kerekes Kázmér Versenyrendezés 307 000,- Ft 

• Admiral Sport Port Kft. Versenyrendezés 547 370,- Ft 

• BAHART Zrt. Hajóbérlet 1 500 405,- Ft 

Megállapítások: 

Túlzott mértékű, aránytalan rendezési költség nincs. 

A részletes ellenőrzésnél néhány apróbb hiányosságot tapasztaltunk, néhány aláírás, 

teljesítésigazolás, illetve megbízás hiányzott, vagy nem volt fellelhető. 

A rendezvény jelentős pénzügyi eredményt, többletet ért el. 

 
GINOP pályázatok – Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. – Balatonfüredi Vizisport és 

Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 

GINOP 7.1.2-15 pályázat keretein belül beszerzésre került eszközök bérbeadása 

Az Elnökség 55/2017 (06.12.) sz. határozata alapján a GINOP 7.1.2-15 pályázatból beszerzett 

eszközök hasznosítására pályázatot hirdetett, melynek eredményét a 73/2017 (08.04.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. Az eszközök elosztásának ellenőrzésére az FB bekérte a pályázattal 

kapcsolatos anyagokat. Az FB az ellenőrzéshez a következő dokumentumokat kapta meg: 

• Balatoni Yacht Club pályázati anyaga 
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• Hullám VSE pályázati anyaga 

• Balatoni Hajózási SE pályázati anyaga 

• Black Jack VSE pályázati anyaga 

• BS-Fűzfő VK pályázati anyaga 

• Balatonfüredi Yacht Club pályázati anyaga 

• Deboti VSE pályázati anyaga 

• Fertő Tavi VSZ pályázati anyaga 

• Gyerekreáció SKE pályázati anyaga 

• Kenese Marina-Port VSE pályázati anyaga 

• Kereked Vitorlás Klub pályázati anyaga 

• Keszthelyi Yacht Club pályázati anyaga 

• Keszthelyi Yachtkikötő VSE pályázati anyaga 

• MVM SE pályázati anyaga 

• MVSZ pályázati anyaga 

• Orfűi VE pályázati anyaga 

• Ponton Klub Egyesület pályázati anyaga 

• Pro Rekreatione KNKft. pályázati anyaga 

• Procelero SE pályázati anyaga 

• Spartacus VE pályázati anyaga 

• Tihanyi Hajós Egylet pályázati anyaga 

• Tramontana YCE pályázati anyaga 

• Túravitorlás Sportklub pályázati anyaga 

• Vagabund VSE pályázati anyaga 

• Vitorlázó Gyermekekért Egyesület pályázati anyaga 

• Jegyzőkönyv a pályázatok értékeléséről (dátum nélkül) 

https://www.dropbox.com/sh/y855geyiy07bseg/AACe1-Ehz_rDAOx-WzPBsgJJa?dl=0 link 

nem működik 

• Összefoglaló pályázat az eszközfelosztásról 

• Bérleti szerződés tervezet 

Az FB vizsgálta továbbá az alábbi dokumentumokat: 

• Pályázati kiírás – MVSZ Honlapról letöltve 

• Elnökségi döntéselőkészítő anyag – A 2018.08.04-i Elnökségi ülés előkészítő anyagai 

https://www.dropbox.com/sh/y855geyiy07bseg/AACe1-Ehz_rDAOx-WzPBsgJJa?dl=0
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FB észrevételek a pályázat lebonyolításával kapcsolatban: 

1. A pályázaton nyertes szervezetek közül a Katamarán SE pályázatát nem kaptuk meg. 

2. A pályázati kiírásban feltételként szerepel, hogy a pályázaton kizárólag az MVSZ 

tagszervezetei vehetnek részt. Nem értjük, hogy ilyen feltételek mellett az MVSZ maga 

(nem lévén MVSZ tagszervezet) miért nyújtott be pályázatot és az Elnökség által felkért 

szakmai értékelő bizottság miért értékelte érvényesnek a pályázatot? 

3.  Az alábbi pályázatokat az FB formailag és tartalmilag hibásnak találta: 

• Balatoni Hajózási SE – A pályázat formailag és tartalmilag hiányos, nem felel meg a 

pályázati kiírásnak. 

• Black Jack VSE – A pályázat nincsen cégszerűen aláírva. 

• TVSK – A pályázat nincsen cégszerűen aláírva. 

• Deboti VSE – A bérleti díj meghaladja a bevétel 30%-át. 

• Gyerekreáció SKE – Az egyesületnek nincs bevétele! Valószínűleg nem tudja teljesíteni 

a bérleti díj fizetési kötelezettségét. 

• Kenese Marina-Port VSE – a 2016 évi árbevétel egyértelműen hibásan van megadva – 

pontosítást kellett volna kérni! 

• Ponton Klub Egyesület - A pályázat nincsen cégszerűen aláírva. A bérleti díjak 

kiszámításánál számszerűségi hibák vannak – pontosítást kellett volna kérni! 

• Pro Rekreatione KNKft. – Az aláíró csak 500e Ft értékhatárig írhat alá, de a pályázat 

értéke ennél magasabb. 

4. Az Elnökség elé beterjesztett döntéselőkészítő anyag köszönő viszonyban sincsen a 

pályázatokkal. A táblázatban szereplő megpályázott eszközök mennyisége sem a 

pályázatok sem pedig az FB részére megküldött táblázat adataival nem egyezik. Az 

Elnökség által felállított szakmai értékelő bizottság szakmai értékelését nem találta az 

FB és a fent felsorolt formai és tartalmi hibákról sem történt említés sehol. 

5. Az eszközök átadásakor felvett átadás-átvételi jegyzőkönyveket nem láttuk, így nem 

ismert, hogy ténylegesen milyen eszközök kerültek az egyes tagszervezetekhez. 

 

MVA Nkft. szerződéseinek ellenőrzése 

Az ellenőrzés során az MVSZ Felügyelőbizottsága az MVA Nkft. szerződéseinek ellenőrzésére az 

MVSZ mint alapító közgyűlési felhatalmazása alapján jogosult. Jogosítványa a Nkft. által 

megkötött 5.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződésekre terjed ki (cég alapító okiratában 

11.2 pontban meghatározott módon) 

Ez alapján az FB az ezen összeget meghaladó szerződéseket és azok kapcsolódó dokumentumait 

vizsgálta.  
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A megvizsgált szerződések nem tartalmazták az alapító okiratban megfogalmazott alapítói 

írásbeli hozzájárulást. (A szerződések megkötése az alapító tudtával, az MVSZ elnökségének vagy 

a PIB-nek jóváhagyásával történtek, de a szerződések mellől hiányzott az előírt dokumentum) 

A szerződések közül a Lineplex Kft.vel 2017.07.20-án kötött szerződés pénzügyi teljesítésénél 

eltérést találtunk.  

A Lineplex Kft. 2017-ben a szerződés szerinti összegnél 38.000 Ft-al kevesebb összegről nyújtott 

be számlát. Ezen eltérés az év végén kiderült, korrigálva azonban csak 2018 évben lett.  

A további szerződések – az alapítói hozzájárulás külön dokumentumát leszámítva – rendben 

voltak. (Milipol, RS Sailing, Chrome Soft, One Online, Reorg, Pannonlargo, Komlódi Ügyvédi 

Iroda) 

Az FB kéri az elmarad dokumentumok pótlását és felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét a 

jövőben az Alapító okiratban foglaltak maradéktalan betartására. 

Megállapítások: 

Az MVSZ – MVA nKft. – BVSZK nKft. céglánculatban nem minden esetben követhető nyomon a 

döntések meghozatalának mechanizmusa, azaz néhány alapítói határozat hiányzik. 

 

BVSZK Nkft. kapcsán jelen FB-nek hatásköre nincsen, azonban felhívja a társaság tulajdonosainak 

figyelmét – tekintettel a várható gazdasági folyamatokra – egy önálló FB létrehozására. 

 
 
 
Készítették: 
 
Pataki Attila – FB elnök 
Igali Györgyné – FB tag 
Fejér Vilmos – FB tag 
Oláh Lászlór – FB tag 
Wonke Péter – FB tag 
 

 
Kelt, Budapest, 2018. június 28. 
 
 
 ......................................... 
 Pataky Attila 
 MVSZ FB elnöke 
 
 
Az MVSZ FB a jelentést 2018 június 28-i ülésén egyhangú határozattal (4 igen szavazattal) 
elfogadta. 
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