
 

Beszámoló 

a Felügyelő Bizottság 2021. évben végzett munkájáról 

 

Tisztelt Küldött Gyűlés! 

Tisztelt Elnökség! 

 

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) 2021. évben is a Magyar Evezős Szövetség 

(továbbiakban MESZ) Alapszabályában foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. 

A Magyar Evezős Szövetségnek a 2020. év után 2021 év első felében is a pandémiás helyzetben 

kellet működnie, szervezni és irányítani a klubokat, edzőtáborokat és versenyeket lebonyolítani. 

Az Evezős Szövetség a 2020 év tapasztalatait felhasználva a versenyzők és edzők szármára 

útmutatókat és ajánlásokat fogalmazott meg, és biztosította a védekezéshez szükséges 

eszközöket és feltételeket. A Kormány rendelkezéseit figyelembe véve igyekezett a versenyzők 

számára biztosítani a felkészülést a versenyekre. 

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság munkáját is nehezítette a személyes találkozások, 

megbeszélések és a konstruktív viták hiánya. Ennek ellenére az érdemi munka nem állt meg, a 

Szövetség kialakította az internetes kapcsolattartást, az üléseket, hozzászólásokat, szavazásokat 

nagyrészt online bonyolították le. 

A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte az Elnökség határozatainak megvalósulását. Azok 

teljesítésének szakmai megítélése nem az FB feladata, az FB csak azoknak határidőre történő 

megvalósulását ellenőrizte. 

A Felügyelő Bizottság a Szövetség munkáját szabályosnak, a törvényi előírásoknak 

megfelelőnek ítélte meg. 

2019. évben vizsgáltuk a MESZ adatvédelmi szabályzatát, amelynek meg kell felelnie a 2011. 

évi CXII tv. (az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról) előírásainak. 

Megállapítottuk, hogy az Elnökségnek a szabályzatot még el kell fogadnia, ki kell jelölni egy 

Adatvédelmi Tisztviselőt, és személyét be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz. 

2020. évben nem sikerült kiadni az Adatvédelmi szabályzatot, amiben közrejátszott a pandémia 

miatt kialakult nehéz helyzet. 

2021 évben az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásra került, az Adatvédelmi Tisztviselő 

Pigniczky Borbála személyében kijelölésre került. 

Tájékoztatjuk a Küldött Gyűlést és az Elnökséget, hogy a Felügyelő Bizottság áttekintette a 

Magyar Evezős Szövetség 2021 évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, 

közhasznúsági mellékletet és a hozzákapcsolódó anyagokat.  

 

A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Szövetség kérjen listát a kluboktól azokról az 

eszközökről, amelyeket használatra adott ki a kluboknak, és ezeket a listákat vesse össze a saját 



nyilvántartásával. Ez támasztja alá azoknak az eszközöknek meglétét, amelyek a Szövetség 

tulajdonában vannak, de a klubok használják. 

 

A beszámolót több éve egy megbízható, számviteli szolgáltatást nyújtó könyvelő iroda végzi. 

A külső szolgáltató és a MESZ pénzügyi munkatársa közötti kapcsolat szabályozott és jól 

működő. Összeférhetetlenség nem áll fenn. 

A MESZ gazdálkodását 2021 évben is az ésszerűség, a rendelkezésre álló források megfelelő 

felhasználása jellemezte. 

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a 2021 évi beszámoló a törvényi előírásoknak 

megfelelően készült el, ezért elfogadásra javasoljuk a Küldött Gyűlésnek. 

 

Budapest, 2022. május 17. 
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               FB elnök 


