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Beszámoló  

a Felügyelő Bizottság 2019. évben végzett munkájáról 

 

 

Tisztelt Küldött Gyűlés! 

Tisztelt Elnökség!  

 

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) 2019. évben is a Magyar Evezős Szövetség 

(továbbiakban: MESZ) Alapszabályában foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. 

Tevékenységünkkel, javaslatainkkal támogattuk az elnökség felelősség teljes munkáját. 

Tagjaink személyes jelenlétével felügyeltük, hogy az elnökségi döntések, határozatok az 

alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szülessenek meg. 

Tanulmányoztuk a MESZ versenyszabályzatát, Pénzkezelési szabályzatát és Adatvédelmi 

szabályzatát.  

A Verseny szabályzat esetében az elnökségnek javasoltuk az alkalmazott kifejezések 

szabályzatszintű fogalom meghatározást figyelemmel az esélyegyenlőség deklarált elvére. A 

pontos meghatározások és körülhatárolt hatáskörök alapvető feltételei az esélyegyenlőség 

érvényesülésének. 

A Pénzkezelési Szabályzat esetében vizsgálatunk a törvényi előírások megjelenítésére 

koncentrált, nem vizsgáltuk - nem is feladatunk – hogy a hatáskörök célszerűen vannak-e a 

meghatározva.  A MESZ-nek a   számvitelről rendelkező 2000. évi C. törvény 14. § (5)  bek alapján 

A számviteli politika keretében el kell készíteni: 

d) a pénzkezelési szabályzatot. 

 (8) *  A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, 

illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi 

feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök 

közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási 

rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány 

ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, 

a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos 

nyilvántartási szabályokról. 

Javasoltuk a MESZ elnökségének, hogy a pénzkezelési szabályzatot egészítse ki a napi 

készpénz záró állomány maximális mértékével és rendelkezzen a bankkártya használatról.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv#lbj0id6ba0
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv#lbj122id8aca
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Áttekintettük a MESZ adatvédelmi helyzetét és a vonatkozó szabályzat anyagát. Felhívtuk az 

elnökség figyelmét, hogy a szabályzatot el kell fogadni és hozzá kell igazítani az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletéhez (GDPR) és 2011. évi CXII tv. (az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) előírásaihoz. A szabályozás 

során kerülni kell az indokolatlan adatgyűjtést, külön figyelmet kell fordítani az egészségügyi 

adatokra, mint különleges személyes adatra, továbbá az adatok külföldre továbbításának 

szabályozására. Az elnökségnek Adatvédelmi Tisztviselőt kell kijelölni és be kell jelenteni a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 

Tájékoztatlak benneteket, hogy a Felügyelő Bizottság tanulmányozta a Magyar Evezős 

Szövetség 2019. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, közhasznúsági mellékletet és 

hozzákapcsolódó egyéb anyagokat. 

A bizottság egybehangzó véleménye, hogy az adatokat nyilvánvalóan matematikailag rendben 

vannak, mivel megfelelő számítógépes könyvelési programmal készült. Amit nem látunk, hogy 

a mögötte lévő és befogadott számlák megfelelnek-e a számviteli törvény előírásainak és 

összhangban vannak-e az elnökségi határozatokkal, ha azok is biztonsággal rendben vannak 

nem látjuk akadályát a beszámoló elfogadásának. A MESZ gazdálkodását a kellő 

megfontoltság, az adóság konszolidálás jellemezte a 2019. évben, javasoljuk, hogy a Küldött 

Gyűlés fogadja el a 2019. évi beszámolót. 

Észre vételeztük, hogy a Fővárosi Törvényszékhez benyújtandó PK 542 számú nyomtatványon 

„hibás” felirat szerepel ennek okát meg kell vizsgálni, továbbá az adatok könyvvizsgálattal alá 

vannak támasztva rovatra igen a válasz, de könyvvizsgálói jelentés nincs így valószínűleg a 

bejelölés nem felel meg a valóságnak javasoltuk a nyomtatvány javítását. 

A Felügyelő Bizottság javasolja az elnökségnek, hogy az éves pénzügyi beszámolók 

felülvizsgálatával az elkövetkező időszakban bízzon meg könyvvizsgálót. 

 

A szövetség jóformán állami forrásokat használ fel több százmilliós nagyságrendben és ezt a 

felhasználást senki nem ellenőrzi, minden a könyvelést végző cégre van bízva.  

Véleményünk szerint a közhasznúság és az állami erőforrásokból való működés indokolják 

könyvvizsgáló alkalmazását, akkor is, ha kifejezett törvényi kötelezés nem áll fenn. 

 

A FEB javasolja, hogy a Küldött Gyűlés a MESZ 2020. évi költségvetését fogadja el. 

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy a FEB tagja Németh Lászlóné 2020. április 24-én lemondott 

tagságáról, valamint a FEB elnöke is benyújtotta lemondását. A Küldött Gyűlésnek ezért FEB 

elnököt és FEB tagot kell választania. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 01. 

 

Dr. Nagy-Juhák István 

                                                                                                                    FEB elnöke 


