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A MRSZ Ellenőrző Testülete a 2018. 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, képviselője meghívottként rendszeresen részt vett az
MRSZ Elnökségi Ülésein.
I. Az Ellenőrző Testület rögzíti, hogy a beszámoló alapját az Ellenőrző Testület 2018. július 23.,
december 11., valamint a 2019. május 6. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyvek, a
Szövetség 2018. évre vonatkozó főkönyvi kivonata, független könyvvizsgálói jelentése, kiegészítő
melléklete, egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása, közhasznúsági
mellékletei, valamint a teljességi nyilatkozat, továbbá a Hunvolley Event Kft. főkönyvi kivonata és
egyszerűsített éves beszámoló mérlegei és eredménykimutatása és kiegészítő melléklete képezik.
II. Az új felállású Ellenőrző Testület 2018. július 10. napján tartotta meg alakuló ülését. Az ülésen
az ET meghallgatta az MRSZ Főtitkárának általános tájékoztatását az MRSZ
intézményrendszerére, a titkárság és az Elnökség működésére, valamint a szakmai tervekre
vonatkozóan. Az ülésen áttekintettük a gazdálkodási szempontból legfontosabb rendelkezésünkre
bocsájtott anyagokat, illetve megerősítésre került az MRSZ ET ügyrendje.
További intézkedési pontként az ET részéről megfogalmazódott, hogy az MRSZ dolgozzon ki és
bocsásson rendelkezésére egy hosszú távú, részletesen kidolgozott marketing stratégiát és arculati
kézikönyvet, amely alapján a jelenlegi támogatói bázis kibővítésére kerülhet sor.
III. Az Ellenőrző Testület 2018. december 11. napján tartott ülésén az alábbi napirendi pontok
kerültek megtárgyalásra:
1) a 2018. májusi MRSZ Közgyűlés ideje óta eltelt időszak gazdálkodási, pénzügyi,
számviteli ügyei,
2) 2018-ra vonatkozó tervek és tények összevetése (pl. marketing terv),
3) az első féléves könyvvizsgálói jelentés áttekintése,
4) a marketing stratégia és arculati kézikönyv helyzetének áttekintése,
5) elnökségi tagok és klubok közötti kapcsolódás kérdése
6) egyebek
Az ülésen meghallgattuk az MRSZ Főtitkár beszámolóját a szakmai és gazdálkodási helyzetről,
illetve a 2019. évre vonatkozó szakmai tervekről. Az ülést követő határozataiban az ET felhívta az
MRSZ Főtitkárát, hogy gondoskodjon a Hunvolley Event Kft. helyzetének rendezését szem előtt
tartó, hatékony, az MRSZ reklám és rendezvényszervező tevékenységét is támogató koncepció
kidolgozásáról és azt megtárgyalásra terjessze az ET elé.
Az ET felhívta az MRSZ illetékeseit, hogy a Szövetség tevékenységéhez kapcsolódó támogatói kör,
szponzorációs tevékenység és üzleti bevételek optimalizálása céljából, gondoskodjon az MRSZ
hosszú távú marketing stratégiájának mielőbbi kidolgozásáról és elnökség elé terjesztéséről.
Az ET felhívta az MRSZ Főtitkárát, hogy haladéktalanul gondoskodjon a könyvvizsgáló
kijelöléséről, az elmaradt könyvvizsgálói jelentések pótlásáról és azok ET elé terjesztéséről.
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Az ET felhívta az MRSZ Főtitkárt, hogy 2019. év február végéig bocsásson az ET tagok
rendelkezésére egy olyan részletes, írásbeli jelentést, amelyből az ET tagok egyértelmű és pontos
tájékoztatást kapnak a Szövetség gazdálkodásának szabály és célszerűségéről, beleértve a TAO
támogatások felhasználásához szükséges önrészt, a működési költségek finanszírozását, valamint a
megbízási szerződéseket.
IV.

Az ET 2019. május 6-i ülésén sor került Szövetség 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának,
könyvvizsgálói jelentésének, továbbá az egyéb kapcsolódó számviteli dokumentumoknak az
értékelésére, meghallgatta az MRSZ Főtitkárának szakmai beszámolóját és a TAO jelentést.
Az ülésen tisztázásra került, hogy a független könyvvizsgálói jelentés csak az MRSZ gazdálkodására
terjed ki és nem terjed ki a 100%-ban az MRSZ tulajdonában álló Hunvolley Event Kft-re, valamint
a TAO támogatások felhasználására sem. Ezzel kapcsolatosan az ET részéről felmerült, hogy az
átláthatóság és gördülékenyebb ügymenet szempontjából logikus volna ha ugyanaz a könyvvizsgáló
végezné az MRSZ és a TAO könyvvizsgálatot is. Mind a jelen lévő könyvvizsgáló, mind pedig az
MRSZ jelen lévő képviselőinek az egybehangzó véleménye volt, hogy nem indokolt a két
könyvvizsgálat ugyanazon könyvvizsgáló általi végzése.
Az ülésen az MRSZ könyvvizsgálója megjegyezte, hogy a jövőben az MRSZ részéről a befektetett
eszközök és készletek nyilvántartása és raktározása terén kellene előrelépni a megoldás felé, mivel
a jelen állapot teljességgel nem kielégítő.
Az ET részéről továbbá felmerült, hogy az előzetes ígéretekkel ellentétben az MRSZ továbbra sem
rendelkezik elfogadott marketin stratégiával. 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.
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 való törekvést.
Az ET a rendelkezésére álló adatok és információk alapján a Szövetség 2018. évre vonatkozó
számviteli beszámolóját, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat formai és tartalmi
szempontból is elfogadhatónak találta.
Az Ellenőrző Testület 3 egyhangú igen szavazattal elfogadta a pénzügyi beszámolót, a
könyvvizsgálói jelentést, a szakmai beszámolót és a TAO jelentést.
Az Ellenőrző Testület által történt tárgyévi éves mérleg felülvizsgálata és a tárgyévi pénz
és vagyongazdálkodás vizsgálata nem jelenti ezek számviteli értelemben vett teljességének
és hibamentességének megállapítását tekintettel arra, hogy annak megállapítása a
könyvvizsgáló kötelezettsége.
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Az ET saját, 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására elektronikus szavazási módszerrel
2019. május 10-én került sor, és ezt követően került sor a Szövetség rendelkezésére bocsátásra.
V. A 2018-as évre vonatkozó számviteli okmányok áttekintése
Az Ellenőrző Testület 2019. május 2. napján megkapta és 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 ET kéri az
MRSZ illetékeseit, hogy hosszabb időt biztosítsanak az ET számára a Szövetség gazdálkodását
érintő dokumentumok vizsgálatára, mivel a 2019. évben erre a célra rendelkezésre álló 4 napot
kevésnek tartotta.
Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 2018. december 31-én 2.075.876.000
forint, az adózott eredmény 87.364.000 forint nyereség.
A 2018. évben a közhasznú (alap) tevékenyég eredménye 61.476.000 forint nyereség, a vállalkozási
tevékenység eredménye 25.888.000 forint nyereség. Összesítve az MRSZ gazdálkodása 87.364.000.
forint pozitív eredménnyel zárta az évet. Ez az összeg kismértékben elmarad a 2017. évben elért
88.987.000 forint pozitív eredménytől.
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 monitorizálásával.
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.
VI.

A Hunvolley Event Kft. 2018. évre vonatkozó beszámolójának és mérlegének áttekintése

A Hunvolley Event Kft. 2017. és 2018. évekre vonatkozó eredménykimutatásainak összevetése azt
mutatja, hogy az értékesítés árbevétele jelentősen növekedett 9.446.000 forintról 24.202.000
forintra, miközben az Üzemi tevékenység eredménye több, mint 25%-al 2.694.000-ről 2.014.000re csökkent. Az ET felhívja a Kft. ügyvezetését, hogy gondoskodjon a társaság üzleti és
hitelképességi szempontból megfelelő szinten való tartásáról.
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Az ET üdvözli, hogy a Kft. 2016. évben belépett a KIVA adózásba, ez által optimalizálva
adófizetési kötelezettséget. A 2018. évben 848.000 forint adófizetési kötelezettségnek tett eleget.
A mérlegadatok alapján a 2018. évben a saját tőke értéke 10.667e Ft volt, amely az ET álláspontja
szerint megfelelőnek tekinthető.
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 2018. évben még
nem valósult meg teljes mértékben, ugyanakkor a Szövetség előtt álló rendezvények, mint amilyen
a női Európa Bajnokság rendezése lesz a cél megvalósulását vélhetően egyre inkább előre fogják
mozdítani.
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