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Jelentés a Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottságának  

2020 évi ellenőrzéséről 

A Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő Bizottsága elvégezte az MVSZ 2020 évi működésének 
ellenőrzését, melyek során elsősorban az alábbi területeket vizsgálta. 

 Közgyűlési határozatok végrehajtása 
 FB határozatok/javaslatok végrehajtása 
 Elnökségi határozatok végrehajtása 
 Munkaügyi kérdések 
 Szerződések 
 Pénzügyi fegyelem 
 Szabályzatok 
 Kiemelt projektek / Beruházások / Kapcsolt vállalkozások 

Közgyűlési határozatok: 

2020 év folyamán az MVSZ Közgyűlése egy alkalommal ülésezett 2020.09.17-én (Rendes évi 
Közgyűlési ülés, Tisztújítás, COVID-19 miatt került elhalasztásra májusról). 

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály a Tisztújítást az Olimpiához köti és a 2020 évi Olimpia 
halasztásra került, ezért az Elnökség és a választott tisztségviselők 2020 nyarán lemondtak, így 
teremtve meg a 2020 évre Tisztújítás jogi alapját és szabályosságát. Az Alapszabály 5.3.29-30 
pontja alapján a jelölőbizottság 60 nappal a közgyűlés időpontja előtt került felállításra és az 
Alapszabálynak megfelelően került sor a jelöltállításra és a Tisztújításra. A meghívók kiküldése 
rendben, időben megtörtént, az időpont a honlapon közzé lett téve. 

A Közgyűlési ülésen, a 2020 évi szakmai és pénzügyi terv elfogadásának kivételével, nem született 
olyan határozat, amely feladatot határozott volna meg az Elnökség, illetve a Titkárság 
tekintetében. 

FB határozatok: 

Az FB 2020-ban három alkalommal ülésezett. Az aláírt jegyzőkönyvek az MVSZ irattárában 
megtalálhatóak. 

Az FB nem hozott az olyan határozatot, melyet az Elnökségnek vagy a Titkárságnak kellene 
végrehajtani 

Az FB 2021 elején megkezdte az MVSZ 2020 évi működésének részletes ellenőrzését, melynek 
eredményét jelen dokumentumban foglalja össze. 

Elnökségi határozatok: 

Módszertan:  
A vizsgálat két részletben történt, egyszer az MVSZ főtitkár által rendelkezésre bocsátott 
iratok alapján, másrészről helyszíni vizsgálat az MVSZ székhelyén a rendelkezésre álló 
nyomtatott dokumentáció alapján. 
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Előzetes megállapítás: 
Az MVSZ irattárában a rendelkezésre álló dokumentumok rendezetten és áttekinthető 
formában, könnyen kezelhetően és hozzáférhetően állnak rendelkezésre, a főtitkár 
részéről minden analitika azonnal biztosításra került. 
 
1. MVSZ elnökség által hozott határozatok végrehajtásának analitikája (2019-20) 
A Főtitkár Úr által az FB rendelkezésére bocsátott adatok alapján az alábbi analitika 
állapítható meg a határozatok végrehajtását vizsgálva: 
 

összes határozat 2020 175 
végrehajtásra került 162 
folyamatban van 6 
nem valósult meg 7 

  
A vizsgálat negatív megállapítást nem tett. A késedelmes, illetve a nem megvalósult 
döntések okai többségében a covid helyzetre, illetve ennek okán elmaradt eseményekre 
vezethetőek vissza.  
 
A vizsgálat idején még nem végrehajtott, de folyamatban lévő elnökségi határozatok: 
 

Határozat 
száma 

Érintett szerv Határozat tárgya Módosítás 

18/2020 (01.16) MVSZ 

Az MVSZ elnökség jóváhagyja a 65418/2016 támogató 
okiratban foglalt támogatásból – olimpiai eredményesség 
elérés céljára – vásárolt a mellékletben szereplő eszközök 
selejtezését. Utasítja az MVA NKft. ügyvezetőjét, hogy a 
selejtezést a számviteli törvénynek megfelelően 2020 
február 1. dátummal végezze el és a sportolók 
tagszervezeteivel kötött szerződést ennek megfelelően 
módosítsa. 

MVA számviteli kérdés  

19/2020 (01.16) MVA 

Az MVSZ elnökség támogatja a 65418/2016 támogató 
okiratban foglalt támogatásból - olimpiai eredményesség 
elérés céljára - vásárolt eszközök elhasználódott, de piaci 
alapon még értékesíthető eszközök eladását, azzal a 
kikötéssel, hogy az értékesítésből befolyt összeget a 
Sportállamtitkárság jóváhagyása mellett, az MVA Nkft. az 
érintett sportoló olimpiai felkészüléséhez kapcsolódó 
feladatok ellátására megkötött szerződéssel a sportoló 
klubjának rendelkezésre bocsássa.   

MVA számviteli kérdés  

62/2020 (03.19) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége támogatja Robert és Gabriella Nagy 
honosítási kérelmét és utasítja a főtitkárt, hogy az 
adminisztratív feladatok elvégzésében támogassa a 
sportolókat és kérje az EMMI Sportállamtikárságának 
támogatását. 

A folyamatot elindítottuk, a COVID 
miatt megállt, nincsen információnk  

132/2020 (10.13) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége támogatja a 2021. évi eSailing magyar 
bajnokság megszervezését. A verseny jogdíját (5000 EUR) 
az MVSZ megfizeti WS felé, a verseny szervezését a kikért 
versenyekhez hasonlóan, szerződéses keretek között 
tagszervezetei részére átadhatja.   

tervezett indítás 2021. feb.14 

166/2020 (12.15.) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége, mint konzorcium vezető és alapító az 
MVA NKFT 2021-től érvényes szakmai koncepciójának 
elkészítésével megbízza Holczhauser András ügyvezetőt és 
Imhof Gábor projektmanagert, az előkészítő munkába 
Gerendy Zoltán és Kurucz Sándor elnökségi tagokat 
delegálja. 

2021. február 23 elnökségin tárgyaljuk  

170/2020 (12.15.) MVSZ 

Az MVSZ Elnöksége egyetért azzal, hogy a szerződéses 
sportolókkal a 2021-es tokiói olimpiáig szerződést kössön az 
MVSZ. A szerződés feltételei a 2020-as évvel azonosak. A 
sportolók 2021. évi támogatása a következőképpen alakul: 
Berecz Zsombor teljes költségvetésében a szponzori, 
támogatói bevételeken felüli teljes részt az MVSZ állja. Ez 
a programterv alapján nagyságrendileg maximum 50M Ft 
támogatás lesz. Ennél magasabb összeg esetén az elnökség 
ismételt jóváhagyása szükséges.  
Érdi Mári: 19.100e Ft támogatás 
Gyapjas testvérek: 6M Ft korábban visszatartott támogatás 
+ 4,6M Ft támogatás a márciusi kvalifikációs 
világbajnokságig, utána kvótaszerzés függvényében a 
fennmaradó rész. 
Vadnai Benjámin: 18,1M Ft, Vadnai Jonatán 24M Ft. 

folyamtos 2021-ben  
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Végre nem hajtott elnökségi határozatok: 
 

Határozat 
száma 

Érintett szerv Határozat tárgya Módosítás 

12/2020 (01.16) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége elfogadja a titkárság javaslatát a 
versenyengedély díjak számlázására, és a tartozással 
rendelkező tagegyesületek jogainak megvonására 
vonatkozóan. Utasítja a főtitkárt, hogy a szükséges 
rendszermódosításokat tegye meg, és 2020. február 1-től 
léptesse életbe. 

Wind-SE panasszal élt, jogi megoldás 
nem született 

22/2020 (01.16) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége segíti a Magyar Szörf Szövetség által 
szervezett 2020. évi Raceboard vb rendezését azzal, hogy a 
verseny megrendezéséhez szükséges eszközök közül 6 db 
motorost, rádiókat, diktafonokat és rajtórát a 
tagszervezeteinek nyújtott kedvezményes áron adja bérbe 
az MSZSZ részére. 

a versenyt nem rendezték meg 

41/2020 (02.26) MVSZ 

AZ MVSZ elnöksége a sikeres olimpiafelkészülés 
érdekében felmerülő költségeket az elosztási rendszer adatai 
és a 2/2020 sz. elnökségi határozatot figyelembe véve 
sportolónként a következő összegekkel elfogadta 
• Berecz Zsombor      39 537 000Ft 
• Érdi Mária                17 035 000 Ft 
• Gyapjas testvérek   10 000 000 Ft  (kvótaszerzésig!)   
• Vadnai Benjamin     13 953 000 Ft 
• Vadnai Jonatán        13 953 000 Ft 

A 61/2020 határozat módosítja 

48/2020 (02.26) MVSZ 

AZ MVSZ Elnöksége a Yardstick Trophy Kupasorozat 
2020-as stratégiáját megismerte. Megbízza az MVSZ 
Főtitkárát, hogy a program megvalósítása érdekében a 
költségvetésben 1,5 millió forintot különítsen el a cél 
megvalósítására és kezdje el az együttműködések 
kialakítását a résztvevőkkel. 

A járvány miatt a kupasorozat nem 
került megrendezéásre, hiszen egyik 

BAHARt regatta sem került 
megrendezésre, illetve több más 

versenyt is halasztottak vagy töröltek 

50/2020 (02.26) MVSZ 

Az Elnökség elfogadta a Kiemelt hazai versenyeken 
közreműködő versenybírók felszerelése című MVSZ 
szabályzatot, és kéri a Titkárságot, hogy tegye azt közzé az 
MVSZ weboldalán, valamint, hogy működjön közre a 
szabályzat megvalósításában. A szabályzat 2020. március 1-
jén lép hatályba. 

A járványhelyzetre való tekintettel nem 
valósult meg maradéktalanul az 

eszközök kihelyezése 

58/2020 (03.19) MVSZ 
Az MVSZ évi rendes közgyűlését 2020. május 29-én tartja, 
melyen tisztújításra is sor kerül. Az MVSZ 2 elnökségi 
tagot és 5 Fegyelmi és Etikai bizottsági tagot választ. 

COVID 19 miatt elhalasztva 

67/2020 (03.19) MVSZ 

Az MVSZ elnöksége a koronavírus járvány által kialakult 
helyzetben sajnos nem tudja támogatni a támogatási 
rendszeren kívüli sportolók számára nyújtott forrás 
biztosítását. Amennyiben a 2020-as költségvetés későbbiek 
során erre lehetőséget biztosít, az MVSZ elnöksége 
újratárgyalja a beadványokat.   

nem történt újratárgyalás 

 
  



 4

2. Munkajogi és munkavégzéssel összefüggésben kötött megbízási szerződések vizsgálata 
2020). 
A vizsgálat végig vette a munkaviszonyban, ill. megbízási jogviszony alapján dolgozó 
személyek szerződéseit. (táblázat szerint) 
 
2.1 munkaviszonyban dolgozók nyilvános adatai: 
A vizsgálat alapján a munkaviszonyt létesítő szerződések egységesek és a szükséges 
tartalmi elvárásoknak megfelelnek. 2020. évben 15 munkajogi szerződés volt érvényben. 
 
2.2 megbízási szerződés alapján dolgozó személyek (24 db) 
Az analitika nem teljes körű. Az FB rendelkezésére bocsátott iratok alapján az állandó és 
eseti megbízások alapján dolgozó személyek közül a saját néven szerződő személyek 
kerültek átadásra. 
 
Megállapítások: 
A korábbi évekhez képest kedvezőbb a helyzet. A megbízási szerződések egységesek és jól 
dokumentáltak. Ugyanakkor továbbra is fennáll, hogy egyes személyek vélhetően mások 
nevében (is) számláznak.  
A felügyelőbizottság az ilyen jellegű szerződéseket magas kockázatúnak tartja, illetve 
többedszerre felszólítja a szervezetet ezen gyakorlat megszüntetésére. 

Javasoljuk, hogy egyénenként és versenyenként külön-külön történjenek az elszámolások, 
hogy könnyebben követhető és azonosítható legyen utólag ki, melyik versenyen, mennyit 
dolgozott és milyen díjazás mellett. Javasoljuk továbbá, hogy a versenyeken 
közreműködők az alábbi kifizetési módok közül választhassanak:  

 Számla saját néven lévő egyéni vállalkozóként. 
 Tagegyesületként, ahol az illető tag 
 Társas vállalkozásként, ahol akár tulajdonos, akár munkavállaló a versenyrendezésben / 

versenybíróságban közreműködő személy 
 Megbízási szerződés keretében, bérszámfejtve. 

Amennyiben valamely verseny/rendezvény esetében egy részfeladatra (pl: versenyiroda, 
versenyrendezés, pl, hosztesz, stb.) az MVSZ külön Vállalkozási szerződést köt, ott 
javasoljuk a teljesítésben résztvevők nevesítését. Ebben az esetben a dolgozókkal történő 
elszámolás és a jogszabályoknak való megfelelés és felelősség a Vállalkozó feladata. 

A felügyelő bizottság alapvető elvárásként rögzíti, hogy a szerződések pontosan 
határozzák meg a megbízások személyi és tárgyi feltételeit. Különüljenek el a Vállalkozási, 
Megbízási és Munkaszerződések. 
 
Fenti megállapítással összefügg, hogy a kifizetésekhez nem minden esetben tartozik 
tételes nevesített teljesítésigazolás, hanem csupán a teljesítés összessége kerül 
elfogadásra. Ennek alapján a teljesítés valós mivolta sem a szerződésből, sem pedig a 
teljesítés igazolásból nem megállapítható! 
 
Javasoljuk minden megbízási és vállalkozási jogviszonyhoz tartozó szerződések, valamint 
a kapcsolódó kifizetések mellé a teljesítésigazolások kvalitatív és kvantitatív 
kiegészítését! 
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Ugyancsak javasoljuk, hogy transzparencia érdekében azoknál a dolgozóknál, akik 
rögzített munkaidőben dolgoznak és több, az MVSZ-hez tartozó szervezetnél/társaságnál 
bírnak munkaszerződéssel, a teljes (ti. több munkáltatóval) szerződött munkaidejük ne 
haladja meg a heti 40 órát.  
 

Munkaviszonyban dolgozó 
személyek   

1   

név: Bakos Tímea 

beosztás: pénzügyi vezető 

munkaszerződés: ok heti 20 óra 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés/óra BVSZK 12 +MVA 8 
 
2  

név: Bokros Orsolya Mária 

beosztás: titkársági munkatárs 

munkaszerződés: heti 38 óra 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés   

3  

név: Farkas Péter 

beosztás: technikai vezető 

munkaszerződés: van, kötetlen munkaidő 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés MVA 4 

4  

név: Loór-Fluck Réka 

beosztás: versenysport koordinátor 

munkaszerződés: van, heti 38 óra 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés MVA 8 

5  

név: Holczhauser András 

beosztás: Főtitkár 

munkaszerződés: van teljes munkaidő 

munkaköri leírás: van  

egyéb munkavégzés BVSZK 16 MVA üv. 

6  

név: Somogyi Nikolett 

beosztás: sportszakmai referens 

munkaszerződés: van heti 38 óra 

munkaköri leírás van 

egyéb munkavégzés   
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7 

név: Máthé Marian 

beosztás: sportszakmai referens 

munkaszerződés: van, heti 40 óra 

munkaköri leírás: van, heti 40 óra 

egyéb munkavégzés   
 
8  

név: Brencsán Ábel 

beosztás: kiemelt edző (MET-tel közösen alkalmazásban) 

munkaszerződés: van, munkaidő beosztás szerint 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés bejelentési kötelezettség 
 
9  

név: Goszleth Marcell 

beosztás: kiemelt edző (MET-tel közösen alkalmazásban) 

munkaszerződés: van, munkaidő beosztás szerint 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés bejelentési kötelezettség 

10  

név: Kelemen Tamás 

beosztás: kiemelt edző (MET-tel közösen alkalmazásban) 

munkaszerződés: van, munkaidő beosztás szerint 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés bejelentési kötelezettség 

11  

név: Majthényi Szabolcs 

beosztás: kiemelt edző (MET+Spari-val közösen alkalmazásban) 

munkaszerződés: van, munkaidő beosztás szerint 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés bejelentési kötelezettség 

12  

név: Vadnai Péter 

beosztás: kiemelt edző (MET+BYC-cel közösen alkalmazásban) 

munkaszerződés: van, munkaidő beosztás szerint 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés bejelentési kötelezettség 

13  

név: Kákonyi Krisztina 

beosztás: technikai előadó 

munkaszerződés: 2020. 03.31.-én megszűnt közös megegyezéssel 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés   
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14 

név: Vass Zsuzsanna 

beosztás: titkársági főmunkatárs 

munkaszerződés: 2021.03.19.-én megszűnt közös megegyezéssel 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés   

15  

név: Bakóczy Zsuzsanna 

beosztás: titkársági ügyvivő szakértő 

munkaszerződés: 2020.12.31.-én megszűnt közös megegyezéssel 

munkaköri leírás: van 

egyéb munkavégzés   

   

Megbízási szerződéssel   

1   

név: Bakóczy Róbert 

feladat edzői tevékenység 

időtartam: határozott, éves 

összeférhetetlenség: nincs 

2  

név: Baráth Gábor 

feladat edzői tevékenység 

időtartam: határozott, éves 

összeférhetetlenség: nincs 

3  

név: Cserny Ferenc 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

4  

név: Szunyogh Zsófia Beáta 

feladat RRS szabálykönyv lektorálás 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 
 
5  

név: dr. Zsichla Éva 

feladat ügyvédi tevékenység 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

6  

név: Ecseri Flóra Georgina 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 
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7 

név: Fodor Marcell Ferenc 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

8  

név: Gerencsér Gergely 

feladat versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

9  

név: Hantó István 

feladat versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

10  

név: Héjj Viktória 

feladat utánpótlás edző 

időtartam: határozott, 

összeférhetetlenség: nincs 

11  

név: Horváth Ádám 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

12  

név: Ilovszky Horváth Rita 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

13  

név: dr. Ignácz Károly 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 
 
14  

név: Imhof Bálint Péter 

feladat projekt ellenőr 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 
 
15  

név: Kiss Andrea Beáta 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 
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16 

név: Kovács Lajos 

feladat versenyrendező 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

17  

név: Kováts Tamás 

feladat versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

18  

név: Pál Gaszton 

feladat utánpótlás edző 

időtartam: határozott, 

összeférhetetlenség: nincs 
 
19  

név: Regényi Zsolt 

feladat lektorálás, versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

20  

név: Sárkány Zsófia 

feladat versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

21  

név: Szabó Orsolya 

feladat versenybíró 

időtartam: határozott, eseti 

összeférhetetlenség: nincs 

22  

név: Takácsy Levente 

feladat utánpótlás edző 

időtartam: határozott,  

összeférhetetlenség: nincs 
 
23  

név: Vobeczky Zoltán 

feladat kommunikációs és média tevékenység 

időtartam: határozatlan 

összeférhetetlenség: nincs 

megállapítás: munkaviszony szerű tevékenység 
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24 

név: Molnár Dóra ev. 

feladat pénzügyi asszisztens+együttműködési megállapodás 

időtartam: határozatlan 

összeférhetetlenség:  nem megállapítható 

megállapítás: munkaviszony szerű tevékenység hiányos, ill. helytelen tartalommal 

munkaidő elszámolás alapján 

 

Szerződések, Pénzügyi fegyelem: 

Ellenőrzött kérdések: 

Szerződések: 

Idei vizsgálat alkalmával is kiemelten kezeltük az 1.000.000 Ft feletti számlákat/ 
szerződéseket, valamint az EMMI támogatás szerződéseit, számláit és elszámolásait is. 

Az 1.000.000 Ft feletti szállítók listája alapján, szúrópróba-szerűen ellenőriztük, minden 
második esetben a szerződések és a számlá(k) összevetésre kerültek, az FB ennek kapcsán 
észrevételt, megállapítást tesz. 

A szállítók a következő csoportba sorolhatók: 

 tagszervezetek, akik versenyeket vagy egyéb MVSZ-szel kapcsolatos programokat 
bonyolítottak 

 versenyek, rendezvények lebonyolításában (vízi mentők, GPS, catering, hangosítás, 
világítás, stb.), szervezésében részvevő személyek, vállalkozások. 

 versenyek, rendezvények reklámjában és dokumentálásában közreműködő vállalkozások 
 szponzorok (pl. Ilcsi) 
 edzők 

A befogadott számlák a szerződésekkel összhangban lettek kiállítva. 

Javaslat: 

A rendezvények, versenyek reklám-pr támogatása tucatnyi vállalkozó által, szerződés 
szerint részben átfedéssel valósul meg. Egyes tételeknél a valós ár-érték arány nehezen 
állapítható meg. 

Nem minden esetben volt dokumentálva, hogy az egyes megbízottak a munkát 
árverseny keretében nyernék el összhangban a gazdálkodási szabályzatban 
megfogalmazott elvárásokkal.  

A jelenlegi rendszerben nincs szervezeti tudás arról, hogy pontosan ki mit és hogyan végez. 
Az áttekinthetőség érdekében indokolt lenne egy egyoldalas összefoglaló arról, hogy mely 
szállító pontosan mely feladatot végzi pl. a legnagyobb költségtételt generáló Kékszalag 
kapcsán.  
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A médiaköltések áttekinthetőségét részletes teljesítésigazolások - a szerződésben foglalt 
feladatok összefoglalása - segíthetné. 

EMMI Támogatási szerződések:  

Támogatási szerződések és azok elszámolása EMMI felé megfelelően dokumentált. 

Vevői követelések: 

Megállapítottuk, hogy egyes, az MVSZ által támogatott versenyzők, edzők nem veszik 
komolyan a szoros elszámolás szükségességét, kötelezettségeiket nem teljesítik. A 
főtitkár erkölcsi nyomásgyakorlását az érintettek alkalmasint figyelmen kívül hagyják, a 
jogi úton történő behajtás költséges és időigényes. 

Javaslat: az MVSZ a tőle támogatásban, hozzájárulásban részesülőkkel kötött 
szerződésben rögzítse, hogy az érintettek tudomásul veszik, hogy tartozásuk esetén nevük, 
tartozásuk összege a honlapon nyilvánosságra kerül és/vagy az éves beszámolóban 
nevesítve lesznek. 

A korábbi évekhez képest nagyon sokat javult a fizetési morál, de még így is van néhány 
nagyon rég lejárt követelés. Örvendetes, hogy a jelentés készítésének napján 
tagdíjhátraléka egy Tagszervezetnek sincs, ami nagyon jelentős előrelépés a 4-5 évvel 
korábbi állapothoz képest.  

Sajnálatos, hogy év közben a fizetési késedelem nemcsak a kisebb egyesületeket, hanem 
a nagyobb klubokat is érint, ami nemcsak a szolgáltatás, hanem versenyengedély számlák 
kifizetését is jelentette. Ebben az esetben a személyek olyan szolgáltatást vesznek 
igénybe, amikért határidőben fizetés nem történt. Korábbi elnökségi ülésen beterjesztett 
javaslatot az FB is támogatja, mely szerint ezen versenyzők versenyengedélye a fizetési 
határidő lejártával a számla teljesítéséig felfüggesztésre kerüljön és azon egyesületek, 
akiknek versenyengedély kiváltásából származó, nem vitatott, lejárt kötelezettsége van, 
annak teljesítéséig újabb versenyengedélyt ne válthassanak ki.  

Az alábbi táblázat tartalmazza az FB vizsgálat idején fennálló 2020 és előtti 
kinnlevőségeket, melyekre javasolt az ügyvédi felszólítás és a behajtással kapcsolatos 
költségek érvényesítése. Azon követelések, melyek behajtása aránytalan teherrel jár 
javasoljuk leírni veszteségként.  
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Név Bizonylat Esedékesség Kintlevőség 

Balaton Vízisport és Szabadidö Egyesület" 2020-002014 2020.08.14 80 500 

Magánszemély 2017-000550 2017.04.18 57 500 

Magánszemély 2017-002880 2017.12.01 52 866 

Magánszemély 2018-002535 2018.08.17 24 000 

Ceracom Yacht Club 2019-002379 2019.07.30 55 000 

Edutus SK nKft. 2020-000386 2020.04.14 425 

Magánszemély 2020-000313 2020.03.13 8 000 

Magánszemély 2020-002276 2020.09.15 36 576 

Magánszemély 2020-001573 2020.08.02 6 350 

Magánszemély 2019-000199 2019.02.27 6 500 

Magánszemély 2018-000412 2018.04.03 2 500 

Vitorlázó Gyermekekért Egyesület 2017-002859 2017.11.28 294 800 

Vitorlázó Gyermekekért Egyesület 2020-001176 2020.07.23 5 500 

Vitorlázó Gyermekekért Egyesület 2020-001228 2020.07.22 270 002 

Magánszemély 2018-000315 2018.03.13 12 500 

 

Javaslat: Azon tagszervezetek, akiknek 30 napon túl nem vitatott, lejárt kötelezettsége 
van az MVSZ felé, annak rendezéséig ne részesülhessenek támogatási kifizetésben, illetve 
a megítélt támogatás kerüljön összevezetésre a tartozással.  

Hitelállomány: 

Nincs a szövetségnek hitele. 

Szállítói tartozások: 

A Szövetség szállítói kötelezettségeinek kevés kivételtől eltekintve időben eleget tett. A 
2020-as évben a Magyar Telekommal kapcsolatban volt téves számlázás miatti hosszas 
egyeztetés, mely áthúzódott 2021 évre, de ez a tétel is 300.000 Ft alatt volt. Késedelmes 
fizetés elvétve fordult elő, ezek oka a számla vagy mellékleteinek késői kézhezvétele volt. 
A fizetési morál a Szövetség részéről példás. 
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Szabályzatok: 

Alapszabály: 

Az új Alapszabályt a 2019 évi Közgyűlésen fogadta el a tagság, annak pontosítása a szavazat számok 
esetében szükséges.  

SzMSz: 

Az új Alapszabály elfogadásával szükségessé vált az SzMSz módosítása is. Ez megtörtént és 2021-
ben elfogadásra került. 

Etikai Szabályzat - Fegyelmi Szabályzat: 

Ezen két szabályzat 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  

Javasoljuk a szabályzat felülvizsgálatát, aktualizálását.  

További FB által nem vizsgált Szabályzatok: 

 Nyilvántartási, igazolási és átigazolási Szabályzat 
 Biztonsági Szabályzat 
 Doppingellenes Szabályzat 
 Reklámszabályzat 
 Vitorlás Versenyhajók regisztrálási és felmérési Szabályzata 
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Kiemelt projektek / Kapcsolt vállalkozások 

Kékszalag 

Kékszalag verseny részletes elszámolása kapcsán felmerült kérdésekre Holczhauser András 
az ellenőrzés során maradéktalanul válaszolt, a kért bizonylatok, elszámolások a 
helyszínen rendelkezésre álltak, azok ellenőrzése megtörtént. 

A Kékszalag elszámolásával kapcsolatban külön észrevétele az FB-nek nincsen.  

GINOP Pályázatok: 

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

MVA Nkft. 

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 vizsgált időszakban a szerződések megkötése az alapító tudtával, az MVSZ elnökségének 
és a PIB-nek jóváhagyásával történtek. Egy rendkívüli vizsgálat keretében megállapításra 
került, hogy a PIB tagjai nem minden esetben tettek eleget vállalt feladatuknak és adták 
le szavazataikat írásban, így a döntéseket az MVSZ Elnöksége hozta meg.  

BVSZK Kft. 

BVSZK Nkft. kapcsán jelen FB-nek hatásköre nincsen, a korábbi javaslat alapján az önálló 
FB létrehozásra került. 

Készítették: 

Wonke Péter – FB elnök 
Igali Györgyné – FB tag 
Oláh László – FB tag  
Pataki Attila – FB tag 
Szutrély Gergely – FB tag 
 

Kelt, Budapest, 2021. május 25. ......................................... 
 Wonke Péter 
 MVSZ FB elnöke 

Az MVSZ FB a jelentést 2021 május 25 -én 5 igen szavazattal, egyhangú határozattal elfogadta. 


