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A MRSZ Ellenőrző Testülete a 2019. 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 2019. 

december 10., valamint a 2020. július 6. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyvek, a 

Szövetség 2019. 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 Ellenőrző Testület 2019. december 10. napján tartott ülésén az alábbi napirendi pontok 

kerültek megtárgyalásra: 

1) pénzügyi beszámoló 2019. év eltelt időszakára vonatkozóan, évközi könyvvizsgálói 

jelentés áttekintése; 

2) az EB szervezésével kapcsolatos tapasztalatok (szervezés, pénzügyek) áttekintése; 

3) 2019-ra vonatkozó tervek és tények összevetése (pl. marketing terv, arculati kézikönyv), 

4) 2020 évre vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási terv áttekintése és elfogadása, 

4) SZMSZ-el, elnökség és iroda működésével kapcsolatos kérdések áttekintése, (pl. 

Fellebbviteli Testület, személyi állomány, szervezeti átvilágítás, vagyongazdálkodás, leltár, 

stb.), 

5) egyebek 

Az ülésen áttekintettük a féléves könyvvizsgálat megállapításait, meghallgattuk az MRSZ 

főtitkár valamint a gazdasági igazgató beszámolóját a szakmai és gazdálkodási helyzetről, 

illetve a 2020. évre vonatkozó szakmai tervekről, a strandröplabda szakág körül kialakult 

helyzetről, PwC szervezetátvilágítási szerződéséről, illetve a Szövetség és klubok közötti 

együttműködési tapasztalatokról. Az ülés egyik tanulsága, hogy az MRSZ pénzügyeinek évközi 

könyvvizsgálói jelentése nem ad teljes képet a valós pénzügyi helyzetről, aminek az oka 

elsősorban a TAO támogatások beérkezésének és felhasználásának időbeli elcsúszásában 

keresendő és ennek hatása az eredmény kimutatásra és mérlegre. 

Az ET egyértelműen üdvözölte az MRSZ azon kezdeményezését, hogy a PwC világítsa át a 

szervezet működését és tegyen javaslatot egy hatékonyabb szervezeti struktúra kialakítására és 

működtetésére. 

 

III. Az ET elnöke és tagjai január és február hónap folyamán a PwC szakértőinek 

rendelkezésére álltak és megosztották tapasztalataikat az MRSZ szervezeti átvizsgálását végző 

szakemberekkel. 

 

IV. Figyelembe véve a március hónap során kialakult járványhelyzetet nem volt lehetőség 

további ET ülést összehívni a tavasz folyamán, azonban az ET tagjainak folyamatos 
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kapcsolattartása és az MRSZ-ben folyó tevékenység figyelemmel kísérése online módon 

biztosítva volt, akárcsak a tagok és MRSZ illetékesei közötti kapcsolattartás. 

 

V. Az ET a Hunvolley Kft. 2019 évre vonatkozó beszámolóit 2020. május 27-én kapta meg, 

míg az MRSZ 2019-évi tevékenységére vonatkozó beszámolót 2020. június 16-án kapta meg. 

A beszámolókat megtárgyaló és elfogadó ET ülésre 2020. július 6-án került sor az MRSZ 

székházában, amelyen az ET meghallgatta a könyvvizsgáló, valamint az MRSZ illetékeseinek 

(főtitkár, gazdasági igazgató) beszámolóit, illetve tisztázó kérdéseket tett fel a beszámolókkal 

és a könyvvizsgálat megállapításaival kapcsolatosan.  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. 

A könyvvizsgáló beszámolójából kiemelendő, hogy nagyra értékelte az MRSZ könyvelésében 

tapasztalható nagy léptékű, pozitív változásokat, a korrekt, precíz, naprakész tevékenységet. 

Megjegyezte, hogy a továbbiakban az MRSZ könyvelésével kapcsolatos kontrolling 

tevékenységet kellene fejleszteni, folyamatossá tenni, akár erre a célra alkalmazott dedikált 

szakemberen (belső ellenőr) keresztül. Az ET támogatja a megfogalmazott javaslatot és ezt az 

MRSZ elnökségének figyelmébe ajánlja, annál is inkább, mivel ennek szükségességét a 

Számviteli törvény is előírja. 

A könyvvizsgáló beszámolójából az is kiderült, hogy a szövetség jelentős lépést tett a 

korábban az ET által is észrevételezett, a raktározással, nyilvántartással és logisztikával 

kapcsolatos anomáliák tisztázása érdekében azáltal, hogy rendezte a raktárkapacitással és 

készletnyilvántartással kapcsolatos problémáit. A kérdéskörrel kapcsolatosan a főtitkár 

jelezte, hogy napirenden van a digitális bizonylati rendszer kialakításának kérdése. 

Az ET egyhangúan fogadta el a könyvvizsgálói jelentést. A jelentés és a beszámolók alapján 

az ET megállapította, hogy összhangban a jogszabályokkal, a vállalkozás folytatásának elve, a 

zavartalan működéshez szükséges források megteremtése a következő 12 hónapban is 

biztosítottnak látszik. 

Mivel a független könyvvizsgálói jelentés csak az MRSZ tevékenységére terjed ki, az ET 

meghallgatta az MRSZ főtitkárának, egyben a Hunvolley Event Kft. ügyvezető igazgatójának 

szóbeli beszámolóját a cég 2019. évi működéséről és gazdálkodásáról. Az írásbeli 

beszámolók áttekintése és szóbeli beszámoló értékelése alapján az ET egyhangúan hagyta 

jóvá azokat. 

 

Az ET részéről továbbá felmerült, hogy az előzetes ígéretekkel ellentétben az MRSZ továbbra 

sem rendelkezik elfogadott marketing 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. 
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Az ET a rendelkezésére álló adatok és információk alapján a Szövetség 2019. 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. 

Az ET saját, 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadására elektronikus szavazási 

módszerrel 2020. július 25-én került sor, és ezt követően került sor a Szövetség rendelkezésére 

bocsátásra. 

 

VI. A 2019-es évre vonatkozó számviteli okmányok áttekintése  

 

Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 2019. december 31-én 3.128.690.000 

forint, az adózott eredmény 17.588.000 forint nyereség. 

 

A 2019. évben a közhasznú (alap) tevékenyég eredménye 15.246.000 forint nyereség, a 

vállalkozási tevékenység eredménye 2.342.000 forint nyereség. Összesítve az MRSZ 

gazdálkodása 17.588.000. forint pozitív eredménnyel zárta az évet. Ez az összeg jelentősen 

elmarad a 2018. évben elért 87.364.000 forint pozitív eredménytől. Figyelembe véve a 2019 

évben jelentősen megnövekedett feladatokat, a Magyarországon megrendezett nemzetközi 

eseményekkel (strandröplabda, ülőröplabda, felnőtt női EB) kapcsolatosan jelentkező 

többletterheket, ez az eredmény előzetesen is várható volt. 

 

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 megállapítja, hogy az MRSZ által készített közhasznúsági jelentés 

tartalma megfelel az Alapszabály 22. §-ában foglalt feltételeknek. 

 

VII. A Hunvolley Event Kft. 2019. évre vonatkozó beszámolójának és mérlegének 

áttekintése 

A Hunvolley Event Kft. 2018. és 2019. évekre vonatkozó eredmény kimutatásainak összevetése 

azt mutatja, hogy az értékesítés árbevétele jelentősen növekedett 24.202.000 forintról 

35.470.000 forintra, miközben az Üzemi tevékenység eredménye több, mint 14%-al 2.014.000 
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forintról 1.733.000 forintra csökkent. Ezzel párhuzamosan az adózott eredmény megegyezik az 

egy évvel korábbi értékkel, ami 1.166.000 forint. Az ET felhívja a Kft. ügyvezetését, hogy 

gondoskodjon a társaság üzleti és hitelképességi szempontból megfelelő szinten való tartásáról. 

A mérlegadatok alapján a 2019. évben a saját tőke értéke 11.833.000 forint, ami emelkedés a 

2018. évi 10.667.000 forinthoz képest, ami az ET álláspontja szerint megfelelőnek tekinthető. 

 


