
Válaszok az MVSZ Elnöke által feltett kérdésekre: 

 

1. pont 

a. „A fentiekből látható, hogy az FB többször kifogásolta a projektcégek működését és tett 
javaslatot a működési folyamatok kapcsán.” 

i. Tájékoztatom az FB-t, hogy az FB által emelt kifogások kapcsán a projektmanagement és 
projektcégek a szükséges intézkedéseket megtették. 

1. Kérem az FB-t, hogy ezt erősítse meg vagy amennyiben hiányosságot tapasztal azt 
konkrétan fogalmazza meg. 

b. „Érdekes gondolatot vet fel….” 

i. Tájékoztatom az FB-t, hogy a projektcégek alapítóokiratát az MVSZ közgyűlése, ezt 
követően az MVSZ elnöksége hagyta jóvá. – kérem ezt a bekezdést ezzel a ténnyel 
kiegészíteni szíveskedjenek! 

A bemásolt részek az FB korábbi jelenéseiből kerültek kiemelésre. A "többször 
kifogásolta" alatt az FB az alábbiakat érti:  

A vizsgált esetekben a vizsgálat során sem 2016, sem 2017, sem 2018 
vonatkozásában nem álltak a helyszíni vizsgálat alkalmával rendelkezésre az alapítói 
határozatok. Ezeket minden év vonatkozásában – 3 ellenőrzésből 3 alkalommal – 
kifogásolta az FB. 

Az alapítói határozatok utólag, 2016 és 2017 év vonatkozásában az FB 
jegyzőkönyvének elkészültét követően, 2018 vonatkozásában még a vizsgálat alatt 
kerültek pótlásra. Örömmel olvassuk, hogy a projektcégek a szükséges 
intézkedéseket megtették és 2019 év kapcsán ezen dokumentumok már a vizsgálat 
alkalmával a helyszínen rendelkezésre fognak állni. Ezúton is köszönjük. 

"Érdekes gondolatot vet fel..." - ez is egy korábbi FB jelentésből kimásolt rész. Se nem 
törvénytelen, se nem jogszabályellenes a dolog, de ezt az FB soha nem is állította. Az 
FB pontosan azt érti az idézett mondat alatt, amit a jelentésében leírt. 

  



2. pont 

a. Mellékelten küldöm az elektronikusan megszavazott határozatok sorát 

i. Kérem az FB-t vizsgálja meg, hogy a 2019. évi összesen 152db elnökségi határozatból, 16db 
elektronikusan megszavazott határozatból melyeket NEM tárgyalta az MVSZ elnöksége és 
ennek mi volt az oka? 

Az FB nem a konkrét elektronikusan meghozott határozatokat kifogásolta, hanem a 
kialakult gyakorlatot, valamint azt, hogy nincsen szabályozva az elektronikus 
meghozható/ nem meghozható döntések köre. 

 

3. pont (4. oldal) 

a. Kérem az FB-t, hogy vizsgálja meg és írja le, hogy ki, és konkrétan mivel tájékoztatta félre 
az elnökséget a 2019. július 5-i ülésen? 

"Böröcz István: Ha tőkét teszünk be az MVSZ-ből, ahhoz közgyűlési határozat 
szükséges." 

 

(5. oldal) 

b. Úgy véljük súlyos mulasztás az elnökség részéről, hogy valótlan információ alapján a saját 
hatáskörébe tartozó döntést nem, illetve nem megfelelően hozta meg.” 

i. Kérem az FB-t, hogy a jelentésében írja le, hogy a „valótlan információ” alatt 
pontosan mit ért és kitől származik? 

Az FB véleménye szerint a döntés meghozatala nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe, így arról az elnökség saját hatáskörben dönthet 

 

ii. Kérem a fenti mondat pontosítást: az elnökség a döntést nem hozta meg? vagy pedig 
az elnökség a döntést nem megfelelően hozta meg? 

Véleményünk szerint ezt kellő alapossággal jeleztük a mostani jelentésünkben. 

A meghívóban szereplő határozati javaslat: Az MVSz elnöksége, mint alapító a 
megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. negatív saját tőke 
rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadta. 

Az Elnökségi ülésen elfogadott határozat: Az MVSz elnöksége, mint alapító a 
megküldött iratok alapján a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. negatív saját tőke 



rendezése kapcsán készített intézkedési tervét elfogadta, közgyűlés összehívását 
javasolja. 

A kettő közötti különbség, hogy az Elnökség a saját hatáskörében meghozandó 
döntés esetén közgyűlést hív össze a kérdésben. Az eredeti határozat elfogadása lett 
volna a megfelelő jelen helyzetben. 

 

Kérem továbbá az FB egyértelmű állásfoglalását arról, hogy a 2019. december 18. napi 
Rendkívüli közgyűlés napirendi pontja közgyűlési hatáskörbe tartoznak-e? 

Véleményünk szerint ezt kellő alapossággal jeleztük a mostani jelentésünkben. 

Mindkét kérdés esetében az FB véleménye, hogy elnökségi hatáskörben meghozható 
döntésről van szó. 

Kérem az FB állásfoglalását abban a tekintetben, hogy az FB által tett javaslatok alapján a 
kifogásolt folyamatok orvoslása maradéktalanul megtörtént-e. 

Az FB számára átadott információk szerint IGEN 

Kérem az FB-t, foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a projektcégek kapcsán 2016, 2017, 
2018, 2019 években – a már orvosoltakon túlmenően – bármilyen szabályossági problémát 
észlelt-e? 

2016, 2017, 2018 kapcsán NEM, 2019 évet még nem vizsgáltuk, így arról jelenleg nem 
tudunk nyilatkozni. Az FB 2018.12.18-án elfogadott munkaterve alapján 2019 évi 
ellenőrzés 2020 első negyedévében esedékes. 


