Jegyzőkönyv
Az MVSZ Felügyelő Bizottságának 2019. augusztus 26-i üléséről
Helyszín: Budapest, Magyar Sport Háza
Időpont: 2019. augusztus 26-án, 17.00

Jelen vannak:
Pataki Attila – FB elnök
Igali Györgyné – FB tag
Fejér Vilmos – FB tag
Oláh László– FB tag
Wonke Péter – FB tag
Holczhauser András – MVSZ Főtitkár

Napirendi pontok:

1.
2.

Az FB testületi álláspontjának kialakítása az MVSZ elnökségében kialakult helyzet és az azt kiváltó okok
kapcsán
Egyebek

Pataki Attila megállapítja, hogy az FB ülés határozatképes, az ülésen minden FB tag jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat és megkérdezi, hogy az FB tagok közül valakinek van-e más javaslata vagy
kiegészítése a napirendi pontokhoz. Mivel sem kiegészítési, sem pedig módosítási javaslat nem érkezett
megkéri az FB tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pontokról.
Az FB egyhangú határozattal – 5 igen szavazattal – elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat.

1.

Az FB testületi álláspontjának kialakítása az MVSZ elnökségében kialakult helyzet és az azt kiváltó
okok kapcsán

Az FB tagjai a rendkívüli elnökségi ülés kérése kapcsán megkapták mindazt az anyagot, amely az elnökségi tagok
számára is kiküldésre került. A tagok ezzel kapcsolatos kérdéseit Holczhauser András az ülés során
megválaszolta.
Azzal kapcsolatban, hogy az FB-nek van-e felhatalmazása és ennek kapcsán kell-e vizsgálnia a kapcsolt
vállalkozások tevékenységét az FB tagok fenntartották azon véleményüket, hogy az FB-nek a 2016. november 8i ülésén elhangzottak szerint kell eljárnia, mégpedig:
„Kell-e vizsgálni, és ha igen akkor milyen módon a kapcsolt vállalkozások tevékenységét?
•

Abban az esetben, ha az MVSZ egyszemélyes tulajdonosa a kapcsolt vállalkozásnak, úgy a
vállalkozás/szervezet felé irányuló tulajdonosi utasításait az MVSZ Elnöksége által hozott alapítói
határozatokon keresztül érvényesíti. Az FB-nek jogában áll és kötelessége ezen határozatok
meghozatalának és végrehajtásának törvényességét és az MVSZ vonatkozó szabályzatinak való
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megfelelőségét vizsgálni. Ahol az MVSZ nem egyedüli tulajdonos, ott a döntéseket az adott szervezet
taggyűlése, illetve végrehajtó szervei hozzák meg és azok törvényességét ugyanezen szervezet
ellenőrző szervezetei ellenőrzik. Az MVSZ Felügyelő Bizottságának hatásköre itt csak annak
ellenőrzésére terjed ki, hogy az MVSZ által tulajdonosi jogokkal felruházott delegált képviselője
megfelelő felhatalmazásokkal rendelkezik-e és a kapcsolt vállalkozásban ezen felhatalmazásnak
megfelelően járt-e el. Ennek megállapításához kérheti az adott szervezet ellenőrző bizottságának
segítségét.”
Az FB ezen testületi véleménye a 2016/2. számú FB határozatban már rögzítésre került.
2019/3. számú FB határozat:
Az FB egyhangú határozattal – 5 igen szavazattal – megerősítette a 2016/2 számú FB határozatot.

2.

Egyebek
Mivel az Egyebek tárgyában nem érkezett napirendi javaslat Pataki Attila megköszöni a részvételt és
további észrevétel hiányában az FB elnök az ülést 2019. augusztus 26-án, 18:15 perckor lezárja.

Budapest, 2019. augusztus 26.

………………………………………………………….
Pataki Attila – FB elnök

…………………………………………………………
Wonke Péter – jegyzőkönyv hitelesítő s.k.
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