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Jelentés a Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottságának 2018 évi ellenőrzéséről 

A Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottsága elvégezte az MVSZ 2018 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: 

2018 év folyamán az MVSZ Közgyűlése három alkalommal ülésezett, 2018.04.06-án (Rendkívüli 
Közgyűlési ülés), 2018.05.31-én (Rendes évi Közgyűlési ülés) és 2018.10.10-én (Rendkívüli 
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. 

6/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat  

A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése 88 igen szavazattal, 21 tartózkodással, és 0 nem 
szavazattal jóváhagyja a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 pályázati forrásból megépíteni kívánt 
„Balatonfüredi Megállópont” – jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező - fejlesztési 
projekttervét, kikötő és parti infrastruktúra terveit és hotel beruházási tervét (a továbbiakban: 
Projektterv). A közgyűlés hozzájárul továbbá a projekt Projektterv szerinti megvalósításához és 
a kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításához, továbbá 
felhatalmazza az MVSz elnökségét, hogy valamennyi, a Projektterv megvalósításához szükséges 
kötelezettségvállalást megtegyen, azokat teljesítse. A közgyűlés egyúttal felhatalmazza az 

MVSz elnökségét, hogy az MVA nKft. alapítójaként a pályázatot lebonyolító BVSZK nKft. 
projektcég taggyűlésén eljárjon, és a Projektterv határidőben történő kivitelezését 
előmozdítsa. 

2018 évben sem a műszaki ellenőr sem pedig a kivitelező kiválasztása nem történt meg. A 
jelentés összeállításakor az MVSZ hivatalos honlapján az ezen beszerzésekre vonatkozó 
dokumentumok nem voltak fellelhetők. 

6/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat  

Az MVSz közgyűlése a határozati javaslatot egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja. 

Az adott határozat nem tartalmazza, hogy miről szól valójában. Az FB javasolja, hogy az 
előzőleg idézett határozathoz hasonlóan, minden határozat egyértelműen tartalmazza, hogy 

miről is szavazott a Közgyűlés. 
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FB határozatok: 

Az FB 2018-ban egy alkalommal ülésezett. Az aláírt jegyzőkönyv az MVSZ irattárában 
megtalálható. 

Az FB 2019 elején megkezdte az MVSZ 2018 évi működésének részletes ellenőrzését, melynek 
eredményét jelen dokumentumban foglalja össze. 

Elnökségi határozatok: 

2018 év folyamán az MVSZ Elnöksége 28 alkalommal hozott határozatokat, ebből 12 alkalommal 
elnökségi ülés keretében, míg 16 alkalommal azon kívül, internetes szavazással. 

2018-ban 211 db elnökségi határozat született, melyek közül az alább felsorolt határozatok vagy 
nem teljesültek, vagy teljesítésük még folyamatban van: 

8/2018 (01.16) sz. határozat 

Az MVSz elnöksége a pályázatot benyújtott, de a kritériumoknak meg nem felelő hajóosztályok 
esetében egyenkénti szavazással a következők szerint döntött a 2018. évi osztálystátuszról. 

470 inaktív 
Laser Standard inaktív 
Nacra 17 inaktív 
29er aktív 

RS Feva aktív 
X-35 inaktív 
30-as cirkáló inaktív 
Dolfin inaktív 
Melges24 aktív 
Scholtz 22-es inaktív 
Sudár Sport inaktív 

➢ Módosítva lett 

21/2018 (01.26) sz. határozat 

Az MVSZ elnöksége módosítja a 8/2018 (01.16) sz. elnökségi határozatát és a pályázatot 
benyújtott, de a kritériumoknak meg nem felelő hajóosztályok esetében egyenkénti szavazással 

a következők szerint döntött a 2018. évi osztálystátuszról. 

Melges 24 aktív 
X-35 aktív 
30-as cirkáló aktív 
Dolfin aktív 
Scholtz 22-es aktív 
Sudár Sport aktív 
Laser Standard aktív 
Laser Radial aktív 
470-es aktív 

➢ Fenti határozat módosítása 
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37/2018 (02.22) sz. határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az MKB Bank által nyújtott 50M forintos folyószámla 
hitelkeret meghosszabbítását a megismert kondíciók mellett támogatja. A hitelkeret fedezetéül 
az MVA nKft eszközeit álltja be. A szerződéskötés előkészítésére és szerződés aláírására 
felhatalmazza dr. Kollár Lajos elnök urat. 

➢ Nem teljesült (A clubok késve adták be a fedezetül szolgáló hajók vagyonbiztosítását, 

a bank ezeket már nem fogadta el, ezért az aláírásra nem került sor) 

47/2018 (03.27) sz. határozat 

Az MVSz elnöksége a kikért versenyek megállapodási szerződést és az ahhoz tartozó értékelési 
táblát elfogadja és felkéri a Titkárságot a megállapodások megkötésére az érintett szervező 
tagegyesületekkel. Egyúttal felkéri a versenybíró- és versenyrendező bizottságokat az értékelés 
pontos módjának kidolgozására a Titkársággal egyeztetett módon. 

➢ Visszavonva 77/2018 

49/2018 (03.27) sz. határozat 

Az MVSz közgyűlésnek 8/2016 (09.20.) számú- és az MVSz elnökségének 37/2018 (02.22) sz. 
határozata szerint előkészített folyószámlahitel- és jelzálog szerződést az MVSZ elnöksége 
megismerte és azok aláírására felhatalmazza Dr. Kollár Lajos elnököt és Holczhauser Andrást az 

MVA ügyvezetőjét. 

➢ Nem teljesült (A clubok késve adták be a fedezetül szolgáló hajók vagyonbiztosítását, 
a bank ezeket már nem fogadta el, ezért az aláírásra nem került sor) 

52/2018 (03.27) sz. határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a YS Trophy versenysorozat versenyeit jóváhagyta az 
alábbiak szerint, azzal, hogy az UNITEF Kupa, abban az esetben kerül be a sorozatba, ha nem 
ranglista versenyként kerül megrendezésre, kiesése esetén a Last Minute Regatta rendezőivel 
folytatja a Titkárság a tárgyalást. 

1. Tolnay Emlékverseny BYC 
2. 06.02. Bahart Regatta - Badacsony 
3. 06.23. Bahart Regatta – Balatonföldvár 

4. 07.07. Bahart Regatta – Alsóörs 
5. 07.22. Horváth Boldizsár BYC 
6. 08.11. Bahart Regatta - Balatonlelle 
7. 09.08. Bahart Regatta - Balatonboglár 
8. 11.03. Dér Kupa" 

➢ Nem teljesült (A Spartacus SC a leírt feltételeket – mely szerint nem ranglista verseny 
- nem tartotta be, ezért a határozat gyakorlatilag nem teljesült) 

  



 4 

54/2018 (03.27) sz. határozat 

Az MVSz elnöksége felkéri a Versenybíró- és versenyrendező bizottságot, hogy készítsen 
versenykiírás és versenyutasítás sablonokat a támogatott ifjúsági osztályok ranglistaversenyeire 
és bajnokságaira. A dokumentumokat legkésőbb április 10-ig küldjék meg az MVSz főtikárának, 
aki az áprilisi elnökségi ülésre előterjeszti. 

➢ Visszavonva 79/2018 

91/2018 (07.31) sz. határozat 

Az MVSz elnöksége támogatja, hogy Budapest megpályázza a WS éves közgyűlésének 2020-as 
megrendezését. 

➢ Folyamatban – (2019-ben ez lezárult. Pályázott az MVSZ és nem nyert)  

104/2018 (09.08) sz. határozat 

Az MVSz elnöksége a Testnevelési Egyetemen 2019-ben induló vitorlásedző- képzés 
tantárgyfelosztását és felvételi kérdéseit megismerte. Megbízza Sigmond Andrást és a Főtitkárt a 
tananyag kidolgozását elvégző munkacsoport összeállításával, és megbízza a Főtitkárt, hogy 
felmerülő költségeket a 2018-19. évi SF erre a célra elhatárolt keretéből fedezze. Felelős: 
Főtitkár, Határidő: 2019. április 30. 

➢ Folyamatban 

123/2018 (11.08) sz. elnökségi határozat 

Az MVSz elnöksége a VIHAR rendszer fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztéssel, fejlesztési 
javaslatokkal egyetért, és megbízza a főtitkárt, hogy azokat rendelje meg. 

➢ Folyamatban (véglegesítés 2019-ben) 

146/2018 (12.12) sz. elnökségi határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége az élsporttámogatási rendszert – tekintettel Berecz 
Zsombor világbajnoki címére – úgy módosítja, hogy Berecz Gerevich ösztöndíját és edzőjének 
KEP-ből nyújtott támogatását az élsportra elkülönített keretösszegből kiemeli, a felosztható 
forrást ezek nélkül számolja és a korábban meghatározott felosztási elvek szerint osztja fel. 

➢ Folyamatban (2019-ben) 

152/2018 (12.12) sz. elnökségi határozat 

Az MVSz elnöksége a TE 2019. évben induló vitorlás edző BSC képzés módosított 
tantárgyfelosztását, tematikáját és felvételi anyagát elfogadta, a szakmai anyagok 
kidolgozásának koordinációjával megbízza Sigmond Andrást. 

➢ Folyamatban (a képzés 2019 szeptemberében indul) 
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160/2018 (12.12) sz. elnökségi határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2019. évi versenyzői létszáma alapján 269 000 Ft 
műhelymunka támogatást ítél meg a Procelero SE részére, mely adminisztrációs hiba folytán 
kimaradt a korábbi felosztásból. 

➢ Folyamatban (teljesítés 2019. év elején várható) 

Megállapítások: 

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

Munkaszerződések ellenőrzése 

Holczhauser András 
Beosztás: főtitkár 
Munkaszerződés: 2016. július 01-től határozatlan idejű. 

Bakóczy Zsuzsanna 

Beosztása: titkársági ügyvivő 
Munkaszerződés: határozatlan idejű (legutóbbi módosítás 2018. január 04.) 
Munkaköri leírás: van 

Fluck Réka 
Beosztása: versenysport koordinátor 
Munkaszerződés: határozatlan idejű 
Munkaköri leírás: van 

Máthé Marian 
Beosztása: sportszakmai szakreferens 
Munkaszerződés: határozatlan idejű (2017. július 07. óta) 
Munkaköri leírás: van szerződésben 

Bálint Anikó 
Beosztása: Titkársági munkatárs 
Munkaszerződés: munkaviszonya 2018. április 30. megszűnt 
Munkaköri leírás: van szerződésben 

Dániel Gábor 
Beosztása: technikai munkatárs 
Munkaszerződés: munkaviszonya 2019. március 14. megszűnt 
Munkaköri leírás: nem található 

dr. Bödör Gergely, Bozóki Gábor 
Megbízási szerződés „Vitorlás utánpótlás képzés” címen 
2017.május. 02. - 2018. február28. között. 

Kiemelkedő edzői program keretében, kiemelt edzők vitorlás sportban: 

Szerződő felek:  Magyar Edzők Társasága 
 Magyar Vitorlás Szövetség 
 Balatonfüredi Yacht Club 

Vadnai Péter 
Szerződés időtartama:  2017. február 01. - 2018. január 31. 
Új szerződés: 2018. február 02. - 2018. december 31. 
Munkaköri leírás: van. 

Majtényi Szabolcs és Kelemen Tamás 
Szerződés időtartama: 2018. február 02. - 2018. december 31. 
Munkaköri leírás: van. 
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Farkas Péter 
Beosztása: technikai vezető 
Munkaszerződése: határozatlan idejű (2018. november 15 óta) 
Munkaköri leírása van 

Megbízási szerződések: 

Balatoni Yacht Club: Berecz Zsombor, Érdi Mária Támogatási szerződése. 

Balatonfüredi Yacht Club: Vadnai Benjamin, Vadnai Jonatán Támogatási szerződése. 

Az elszámolások, igazolások, számlák rendben. 

 

Megbízási keretszerződés a Magyar Antidopping csoporttal. 

Új. EB-re és VB-re külön szerződés lesz. 

Majthényi Szabolcs Laser EB szervezés 1,2mFt. 

Média és Marketing Kft./ Szekeres László/ 1,2mFt. 

Média Works 2,5mFt. 

Mizsér Attila tréning 400.000Ft. 

Mozgássérült Egyesület 1 mFt. 

Hadács Attila1,2mFt magyar nyelvű szakkönyv készítése. 

Hájas Szilvia 150.000Ft/hónap adatrögzítés, számlázás. 

GoldB Média Kft 40 óraX25.000Ft média tanácsadás. 

Holczhauser András főtitkárral történt egyeztetés alapján a szerződések rendben. 

Általános megállapítások: 

Béren kívüli juttatás: ajándék utalvány az egyéni munkaszerződés szerint 

Jelenléti ív: gépelt formájú, eltérő munkaidőre nincs külön ív. 

Munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás: megtörtént. 

Megbízási szerződések: teljesítés igazolás van, de nincs mindig a számlához csatolva. 

Összesített kifizetési igazolás, NAV kötelezettségek, bérlista mindenkinél precízen vezetve. 
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Szerződések, Pénzügyi fegyelem: 

Ellenőrzött kérdések: 

Szerződések: 

BMSK: értékarányos, rendben. A szerződés 30 oldalas lett a sok módosítás miatt. Javasolt a 
következő módosítás alkalmával egy új egységes szerkezetbe foglalt szerződés kötése. Számlázás 
szerződés szerint. 

Solum Invest: A szerződésből hiányzik a 2 sz melléklet, aminek megszegésére a szerződés, mint 
rendkívüli felmondási ok hivatkozik. Utólag nem releváns, de a szerződés mellékletét 2019 évre 
vonatkozóan pótolni kell. 

Mobil: Telekom. korlátlan csomag, piaci áron szerződött, minimálisan lehet esetleg jobbat 
valamelyik konkurenciánál, de tekintettel a Telekomra, mint támogatóra nem érdemes váltani. 
(Havi számla nagyság 65.000 ft) 

Reklám: Legjelentősebb a Mediaworks szerződése. A megjelenések a nyilvános listaárhoz képest 
40% kedvezményt tartalmaznak. 

Támogatási szerződések: Műhelymunka szerződései és Virág Flóra támogatása lett ezen a soron 
elszámolva, mindkét esetben elnökségi határozat alapján. A szerződések rendben vannak, 2 klub 
elszámolási probléma miatt nem kapta meg a műhelymunka támogatást. 

Szállítói tartozások: A vizsgálat idején 2018-ra vonatkozó szállítói tartozása nincs a szövetségnek. 

Vevői követelések: A korábbi évekhez képest nagyon sokat javult a fizetési morál, de még így is 
van néhány nagyon rég lejárt követelés. Ezek behajtására felszólítás, ügyvédi felszólítás szükséges. 
Azon esetben, ahol sem halasztott fizetési kérelem, sem kommunikáció nincsen javasoljuk a 
szövetségi többletmunka miatt a 40 EUR behajtási költségáltalány alkalmazását is. 

Javaslat: Azon tagszervezetek akiknek 30 napon túl lejárt kötelezettsége van az MVSZ felé, annak 
rendezéséig ne részesülhessenek támogatásban. 

 

Hitelállomány: Hitele nincs a szövetségnek. Hitel jellegű kötelezettsége a Nelson Zrt. felé a 
„Szövetség” motoros lízingdíja (165.000 ft/hó),  

 

Egyedi megállapítások szúrópróba szerű ellenőrzéssel: 

VMSZ: 2018-1124 számlához kapcsolódó teljesítés igazolás és szerződés között ellentmondás van. 
Szerződés-módosítással rendezni kell. (Az egységár rendben van, a partner a szerződéshez 
képest kevesebb napot volt, valamint szerződésben nem szereplő verseny után is felszámított 
díjat) 

2018-777 számla esetében a szerződés szerint továbbszámlázott üzemanyag költség, melynek 
alapja a GPS kimutatás. A számlának nem volt melléklete, nem lehetett ellenőrizni az összeg 
jogosságát. 
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En-Co Software: Rendben. 

Mediaworks: A szerződésben jelzett számlázási és fizetési feltételek eltértek a számlán lévőtől. 
Javasolt a számlázásra nem konkrét napot megadni a szerződésben, hanem olyan dátumot, ami 
után lehet számlázni. Ha a szerződésben 30 nap szerepel fizetési határidőként akkor a számlának 
is ezt kell tartalmaznia. (Jogszabály nem tiltja a számla határidő előtti kifizetését), 053664 
számláról hiányzik az igazolás. 

435-ös soron kifizetett bírság: 

A szövetség tulajdonában lévő gépjárművet megbüntették autópályahasználattal kapcsolatban. A 
büntetést a Szövetség kifizette és levonta a sportolónak megítélt támogatási keretből. 

Javaslat: A büntetések kerüljenek tovább-számlázásra a jármű vezetője felé (Pl: Autópálya 
matrica, gyorshajtás, tilosban parkolás stb.) 

Bális István, Zuppita Kft. (MVSZ TB): A számlák a szerződés szerinti összegről szólnak, de nincs 
dokumentálva a szerződésben szereplő feladatok dokumentációjának határidőben történő leadása. 

A szerződések alapját képező óraelszámolás ellenőrzése szükséges. 

Motorosok: 

Az MVSZ 2018-ban több millió forintot költött motorosok bérletére. Ezek egy jelentős része olyan 
motorosokra ment, melyek egyediek és a KÉKSZALAG közvetítéséhez szükségesek. 

A Szövetség több esetben bérelt motorcsónakot, annak ellenére, hogy a GINOP Pályázatból 
korábban beszerzett motorosokat térítésmentesen használhatta volna. 2019-ben javasolt a 
speciális igények kivételével első körben a GINOP belső pályázat nyerteseitől (egyenlő arányban) 
a motorosok használatra történő visszakérése. A Szövetség 135 napra tudja igénybe venni a 
Tagegyesületekhez kihelyezett motorosokat. 

Általános megállapítások – javaslatok: 

1. Készüljön olyan nyilvántartás-kimutatás, amely egyben mutatja be az MVSZ által 

támogatott sportolókra kapott és elköltött pénzt: pld: Érdi Márira az EMMI „X” összeget 
adott (idő arányosítva, mivel az EMMI-s szerződések éven átnyúlóak), az MVSZ pedig 
ennyit költött (EMMI + saját keret/HA). 

Indoklás: 

• az MVSZ egyes tagjai számára fontos lehet ez az információ 

• mivel költségvetési pénzről van szó, külön figyelmet igényel a dokumentálás, illetve a 

kapott-adott pénz felhasználásának lekövetése. 

2. Tanácsadási szerződésnél javasolt beleírni, hogy mi a tanácsadás tárgya/célja és mely 
eseményhez-projekthez kapcsolódik. (Gold B Média) 

3. A szerződésnyilvántartásban (.xls) javasolt a vonatkozó Elnökségi határozatszámát 

feltüntetni – a könnyebb visszakereshetőség érdekében. 
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Szabályzatok: 

Alapszabály: 

Az új Alapszabály 2018-ban nem került elfogadásra. Azt a 2019 évi Közgyűlésen fogadta el a 
tagság 

SzMSz: 

Az új Alapszabály elfogadásával szükségessé vált az SzMSz módosítása is. Ennek összeállítását 

minél hamarább el kell végezni. 

Etikai Szabályzat - Fegyelmi Szabályzat: 

Ezen két szabályzatot harmonizálása nem történt meg, továbbra is 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. 

Továbbra is 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. 



 11 

Kékszalag 

Kékszalag kapcsán a részletes elszámolás kapcsán felmerült kérdésekre Holczhauser András az 
ellenőrzés során maradéktalanul válaszolt, a kért bizonylatok, elszámolások a helyszínen 
rendelkezésre álltak, azok ellenőrzése megtörtént. A Kékszalag költségvetése jelentősen 
meghaladta a tervezettett, mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az eredmény a tervezettnél 
magasabb lett. 

A Kékszalag elszámolásával kapcsolatban észrevétele az FB-nek nincsen 

GINOP pályázatok 

A GINOP 7.1.2-15-2016-00007 számú pályázat elszámolása megtörtént az erről szóló ellenőrzési 
jegyzőkönyvet az FB magkapta. 

A GINOP Pályázatok kapcsán az ellenőrzések kiterjednek az MVA Kft-re is, így azokat az FB annak 
keretében ellenőrizte. 

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft. 

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. 

A megvizsgált szerződések kapcsán a helyszíni ellenőrzés során nem álltak rendelkezésre az 
alapító okiratban megfogalmazott alapítói írásbeli hozzájárulások. Ezeket Imhof Gábor 
2019.04.02-án pótlólag megküldte. A vizsgált időszakban a szerződések megkötése az alapító 
tudtával, az MVSZ elnökségének és a PIB-nek jóváhagyásával történtek. 

Szúrópróba szerű ellenőrzéssel az alábbi szerződések kerültek ellenőrzésre: 

Bravo Boats: Ajánlat, szerződés, szállítási és fizetési dokumentumok rendben. 

Novofer: Szerződés nem készült. A pályázati kiírás és a beadott ajánlat önmagában létrehozza a 
szerződést, miután minden lényeges elemet tartalmaz. Ennek ellenére javasolt lenne 
szerződésben rendezni az ilyen jellegű/összegű beszerzéseket. Sem a pályázati kiírás sem az 

arra beadott ajánlat nem rendelkezik előleg fizetéséről, így nincs dokumentuma mi alapján 
fizetett előleget az MVA. 

Hodács: Ajánlat, szerződés, szállítási és fizetési dokumentumok rendben. 

 

Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 

BVSZK Nkft. kapcsán jelen FB-nek hatásköre nincsen, azonban felhívja a társaság tulajdonosainak 
figyelmét – tekintettel a várható gazdasági folyamatokra - egy önálló FB létrehozására. 
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Készítették: 

 

Pataki Attila – FB elnök 
Igali Györgyné – FB tag 
Fejér Vilmos – FB tag 

Oláh László – FB tag 
Wonke Péter – FB tag 

 

 

Kelt, Budapest, 2019. június 11. 

 

 

 ......................................... 

 Pataky Attila 

 MVSZ FB elnöke 

 

 

Az MVSZ FB a jelentést 2019 június 12-én elektronikus szavazással egyhangú határozattal (5 igen 
szavazattal) elfogadta. 

patakiattila
PA_Sign
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