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A MRSZ Ellenőrző Testülete a 2017. évben az MRSZ Alapszabálya szerint és az Ellenőrző 

Testület Ügyrendje alapján végezte munkáját. Az Ellenőrző Testület rendszeres kapcsolatot tart 

az MRSZ Elnökségével és az MRSZ Főtitkárával. 

 

I. Az Ellenőrző Testület rögzíti, hogy a beszámoló alapját az Ellenőrző Testület 2017. március 

10., május 09., valamint az október 11. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyvek, a 

Szövetség 2017. évre vonatkozó főkönyvi kivonata, független könyvvizsgálói jelentése, kiegészítő 

melléklete, egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatása, közhasznúsági melléklete, , az 

egyszerűsített éves beszámoló mérlege, valamint a teljességi nyilatkozat, továbbá a Hunvolley 

Event Kft. főkönyvi kivonata és mérlege képezik.  

 

II. Az Ellenőrző Testület 2017. március 10. napján megtartott ülésén sor került az MRSZ 

Főtitkára által az ET rendelkezésére bocsátott, a Szövetség 2016. évre vonatkozó működésével 

kapcsolatos dokumentumok áttekintésére, valamint a Főtitkár tájékoztatta az ET elnökét és tagjait 

a 2016. évben befolyt támogatások összegéről, a Hunvolley Event Kft. konszolidációjával, 

valamint a férfi és női válogatott program és a World Grand Prix előkészítésével és a kapcsolódó 

finanszírozási kérdésekkel összefüggésben. 

 

További napirendi pontként került megjelölésre a Szövetség 2017. évi költségvetési tervezetének 

áttekintése, amely körben – tekintettel arra, hogy a költségvetési tervezetben szereplő céltartalék a 

felelős gazdálkodás követelményét szem előtt tartva az ET álláspontja szerint rendkívül kevésnek 

minősül – az ET a Szövetség Elnöksége részére előterjesztett indítványában egy nagyobb mértékű 

céltartalék-képzés lehetőségének megfontolását javasolta.  

 

Az ET korábbi határozatával összhangban felhívta továbbá az MRSZ illetékes tisztviselőit, hogy a 

Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Irodával a Szövetség szervezetének és döntéshozatali 

mechanizmusainak áttekintése, illetve a működési hatékonyság javítása érdekében kötött 

megállapodás alapján készült könyvvizsgálati anyag továbbítására. Ezen felül az ET azzal a 

javaslattal élt, hogy a 2016. évhez hasonlóan, a 2017. évre vonatkozóan is kerüljön sor a 

Szövetség működésének átvilágítására. 

 

További intézkedési pontként fogalmazta meg az ET, hogy az MRSZ bocsásson rendelkezésére 

egy hosszú távú, részletesen kidolgozott marketing stratégiát, amely alapján a jelenlegi támogatói 

bázis kibővítésére kerülhet sor. 

 

III. Az Ellenőrző Testület 2017. május 09. napján rendkívüli ülést tartott, amelyen a Szövetség 

2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének, továbbá az egyéb 

kapcsolódó számviteli dokumentumoknak az értékelésére, valamint az ET 2016. évi 

beszámolójának elfogadására került sor.  

 

Az éves beszámoló, könyvvizsgáló jelentés és a vonatkozó számviteli dokumentumok alapján az 

ET kifejezésre juttatta, hogy a Szövetség átlátható működésének biztosítása érdekében támogatja 

a negyedéves könyvvizsgálatra, valamint egy korszerűbb számviteli rendszer bevezetésére irányuló 
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törekvést. Az ET javaslatot tett továbbá a negyedéves üzleti tervezés bevezetésére, amely alapján 

nyomon követhetővé válik, hogy a kitűzött célokhoz képest az adott negyedév, illetőleg az adott 

üzleti év végére mely célkitűzések valósultak meg. 

 

A ET a rendelkezésére álló adatok és információk alapján a Szövetség 2016. évre vonatkozó 

számviteli beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat formai és tartalmi 

szempontból is elfogadhatónak találta.  

Sor került továbbá az ET saját, 2016. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására, és a 

Szövetség rendelkezésre bocsátásra.  

IV. Az ET soron következő ülésének megtartására 2017. október 11. napján került sor, amelynek 

tárgya az MRSZ általános működésének, valamint a 2017. évben hozott határozatok 

végrehajtásának áttekintése volt. 

 

Az ET a Szövetség 2017. első félévi gazdálkodását felülvizsgáló könyvvizsgálói jelentés 

áttekintését követően kifejezte, hogy rendkívül aggályosnak tartja azon, a jelentésben feltárt 

körülményeket, miszerint a Szövetség a TAO finanszírozására megfelelő önerővel nem 

rendelkezik. 

 

További kérdésként tárgyalta az ET a Szövetség humánerőforrás-fejlesztési tervét, amely körében 

a Főtitkár tájékoztatta az ET-t, hogy 2017. október 31. napjáig sor kerül a szervezet átalakítására 

vonatkozó javaslat előkészítésére. 

 

Az ET felhívta a Szövetség illetékes tisztviselőit, hogy a TAO finanszírozás önrészére, valamint a 

működés finanszírozására vonatkozóan bocsásson az ET rendelkezésére egy írásbeli tájékoztatást, 

amely alapján sorton kívüli ülés megtartására kerül sor. 

 

V. Az Ellenőrző Testület 2017. évben hozott határozatai alapján a Szövetség részéről az alábbi 

intézkedések kerültek foganatosításra.  

 

1. Az MKB Bank Zrt. részéről várt támogatás összege a 2017. évre vonatozóan jóváhagyásra 

került, a folyósítási feltételekre vonatkozó tárgyalások megkezdődtek. 

 

2. A Szövetség részéről sor került a 2017. év első félévi gazdálkodását felülvizsgáló 

könyvvizsgálói jelentésnek az ET rendelkezésre bocsátására. 

 

3. A 2016. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és további 

számviteli dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy megvalósult a Hunvolley 

Event Kft. konszolidációja. 

 

Az ET a szponzoráció kérdéskörével összefüggésben továbbra is javasolja egy megfelelő, hosszú 

távú marketing terv és marketing stratégia kidolgozását, továbbá az eredményes és hatékony 

működés követelményét elsődlegesen szem előtt tartva a negyedéves üzleti tervezés bevezetését. 
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Tekintettel arra, hogy a 2016. évben megküldött kimutatások – kellő részletesség és szöveges 

leírás hiányában – nem voltak alkalmasak arra, hogy ezeket alapul véve az Ellenőrző Testület 

állást foglaljon a Szövetség gazdálkodásának szabályszerűsége és célszerűsége tekintetében, az 

Ellenőrző Testület felhívta a Szövetség illetékes tisztségviselőit, hogy egy, az Ellenőrző Testület 

által továbbított táblázat kitöltésével, bocsássák rendelkezésére azon adatokat, amelyekből valós 

képet kaphatnak a Szövetség gazdálkodásáról és tényleges működéséről. A kitöltött táblázat jelen 

beszámoló elfogadásának időpontjában továbbra sem áll az Ellenőrző Testület rendelkezésére. 

 

VI. A 2017-es évre vonatkozó számviteli okmányok áttekintése  

 

Az Ellenőrző Testület 2018. április 22. napján megkapta és – az Alapszabály 31. § 7. pontjában 

foglalt kötelezettségének eleget téve – megtárgyalta az MRSZ által a Közgyűlés elé terjesztendő, 

számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámolót. Az Ellenőrző Testület véleménye 

szerint a fenti beszámoló formailag és tartalmilag is megfelel a törvényi előírásoknak, így azt az 

Ellenőrző Testület formailag és tartalmilag is elfogadta. 

 

Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 2017. december 31-én 469.182.000 

forint, az adózott eredmény 88. 987.000 forint nyereség. 

 

A 2017. évben a közhasznú (alap) tevékenyég eredménye 66.242.000 forint nyereség, a 

vállalkozási tevékenység eredménye 22.745.000 forint nyereség. Összesítve az MRSZ 

gazdálkodása 88.987.000. forint pozitív eredménnyel zárta az évet. Ez az összeg több a 2016. 

évben elért 1.244.000 forint pozitív eredményhez képest köszönhetően a megemelkedett nevezési 

díjbevételnek, valamint szponzorációk növekedésének. 

 

Az Ellenőrző Testület továbbra is aggasztónak találja, hogy a támogatások jelentős részét a 

Magyar Állam által nyújtott támogatások teszik ki, így az állami támogatások esetleges megszűnése 

esetén a Magyar Röplabda Szövetség léte veszélybe kerül. Az Ellenőrző Testület az MRSZ 

működésével összefüggésben továbbra is javasolja az üzleti és szponzorációs bevételek növelését. 

 

Az Ellenőrző Testület felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a TAO támogatások bevezetése óta 

megnövekedett az MRSZ nem röplabdasporttal foglalkozó tagszervezeteinek száma, amelyek 

nem ismerik az MRSZ működését. A tagszervezetek átláthatóságának érdekében az ET az 

újonnan felállított TAO iroda igazgatóságát bízta meg a felvételre kerülő tagszervezetek 

monitoringozásával. Annak érdekében, hogy átlátható legyen a tagfelvétel, az ET javasolja a 

tagfelvétel eljárási szabályainak szigorítását.  

 

Az Ellenőrző Testület megállapítja, hogy az MRSZ által készített közhasznúsági jelentés tartalma 

megfelel az Alapszabály 22. §-ában foglalt feltételeknek. 

 

VII. A Hunvolley Event Kft. 2017. évre vonatkozó beszámolójának és mérlegének áttekintése 

A Hunvolley Event Kft. 2015., 2016. és 2017. évre vonatkozó eredménykimutatásai alapján 

megállapítható, hogy az értékesítés árbevétele folyamatos emelkedést mutat (4.176eFt – 10.918e 
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Ft – 9.446e Ft). Üzleti és hitelképességi szempontból az Üzemi tevékenység eredménye a 2017. 

évben az ET álláspontja szerint megfelelő, 2.694e Ft pozitív eredményt mutat. 

A 2016. évhez viszonyítva szignifikáns javulásnak számít, hogy a Hunvolley Event Kft. belépett a 

KIVA adózásba, ez által optimalizálva adófizetési kötelezettséget. A 2016. évben 848e Ft társasági 

adót kellett a Hunvolley Event Kft.-nek befizetnie, a 2017. évben a kisvállalati adófizetési 

kötelezettség mértéke 142e Ft-ra csökkent. adó befizetésére volt kötelezve a cég: 

A mérlegadatok alapján a 2017. évben a saját tőke értéke 9.501e Ft volt, amely az ET álláspontja 

szerint megfelelőnek tekinthető. Előre lépésként értékelhető továbbá a kötelezettségek jelentős 

mértékű csökkenése, amely a 2016. évben fennálló 2.566e Ft-ról, a 2017. évre 531e Ft összegben 

határozható meg. Ezzel párhuzamosan a forgóeszközök értéke emelkedett, a követelések és a 

pénzeszközök állományának aránya megfordult; a 2016. évben több volt a követelés és kevesebb 

a pénzeszköz, 2017-ben azonban a pénzeszköz értéke meghaladta a követelésekét.  

Összegzésként elmondható, hogy az ET üdvözli azon célkitűzést, amely szerint a Szövetség a 

reklám -, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységet a Hunvolley Event Kft. 

üzemeltetésén keresztül bonyolítja, azonban a lehetőségekhez mérten ezen cél a 2017. évben még 

nem valósult meg teljes mértékben, ugyanakkor a Szövetség előtt álló rendezvények a cél 

megvalósulását vélhetően egyre inkább előre mozdítják. 

 

 

 


