
 

Beszámoló 

a Felügyelő Bizottság 2020. évben végzett munkájáról 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Tisztelt Elnökség! 

 

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) 2020. évben is a Magyar Evezős Szövetség 

(továbbiakban MESZ) Alapszabályában foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. 

A 2020-as évben a COVID 19. világjárvány határozta meg a sportszövetségek tevékenységét.  

A Magyar Evezős Szövetségnek is ebben a nehéz helyzetben kellet működnie, szervezni és 

irányítani a klubokat, edzőtáborokat és versenyeket lebonyolítani. 

A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte a Szövetség intézkedéseit a pandémia hatásainak 

mérséklésére. A Szövetség ajánlásokat fogalmazott meg a klubok számára a szükséges 

intézkedések megtételére. 

A versenyzők és edzők szármára megfelelő védőeszközöket, maszkokat, és teszteket vásárolt, 

és szigorúan betartatta a járványügyi előírásokat. 

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 online bonyolították le. 

A Felügyelő Bizottság a Szövetség munkáját a pandémia alatt is szabályosnak, a törvényi 

előírásoknak megfelelőnek ítélte meg. 

A tavalyi évben (2019-ben) vizsgáltuk a Pénzkezelési szabályzatot, amelyet a MESZ a 

számviteli törvénynek megfelelően a számviteli politika keretében elkészített. Ennek 

átvizsgálása után javaslatot fogalmaztunk meg: 

1. Napi készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározására 

2. Rendelkezzen a bankkártya használatáról 

Vizsgáltuk továbbá 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. 

Az általunk feltárt hiányosságokat 2020 évben nem sikerült megszüntetni, ezért kérjük az 

Elnökséget, hogy határidő megjelölésével szólítsa fel a MESZ-t ezen hibák kiküszöbölésére. 

A tavalyi évben az FB javasolta továbbá, hogy az éves pénzügyi beszámolók 

felülvizsgálatával az elkövetkező időszakban bízzon meg könyvvizsgálót. 



A főtitkár asszonnyal egyeztetést folytattunk ebben az ügyben, és megállapítottuk, hogy mivel 

erre törvényi előírás nincs, és jelentős anyagi ráfordítást igényelne a szövetségtől, ezért ennek 

a javaslatnak a végrehajtásától eltekint az FB. 

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

Magyar Evezős Szövetség 2020 évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót, 

közhasznúsági mellékletet és a hozzákapcsolódó anyagokat.  

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 2020 évben is az ésszerűség, a rendelkezésre álló források megfelelő 

felhasználása jellemezte. 

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a 2020 évi beszámoló a törvényi előírásoknak 

megfelelően készült el, ezért elfogadásra javasoljuk a Közgyűlésnek. 

 

Budapest, 2021. május 17. 

 

 

         Körmendi Edit 

               FB elnök 


