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A MVLSZ gazdasági munkáját, működése törvényességét három tagú Ellenőrző 

Testület kíséri figyelemmel.  

Az Ellenőrző Testület delegált tagja esetenként részt vett Elnökségi üléseken, 

illetve a Közgyűlésen.   

Az Ellenőrző Testület a Közgyűlés felhatalmazása alapján, saját munkatervében 

meghatározott ellenőrzési programját hajtotta végre.   

 

A 2020. év márciusára Magyarországra is begyűrűző világjárvány 

megnehezítette tervezett ellenőrzéseink elvégzését. A vírushelyzetben a 

személyes jelenlétet igénylő dokumentumelemzés és a Szövetség 

munkatársaival a korábbi években rendszeresen alkalmazott személyes interjúk 

felvétele, egyeztetések lefolytatása nem volt lehetséges, kizárólag az 

elektronikus úton rendelkezésünkre bocsátott analitikák, főkönyvi kivonat és 

egyszerűsítetett éves beszámoló alapján készítettük el jelentésünket.  

Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben tehát az ellenőrzések során az 

Ellenőrző Testület a vezető tisztségviselőktől információkat kizárólag 

elektronikus úton érkeztetett, a Szövetség munkavállalóitól, megbízottjaitól 

személyes tájékoztatást nem kapott, a hivatalos iratokba - a vírushelyzet okán - 

betekinteni nem tudott, a háttér-dokumentációt megismerni nem állt módjában. 

 

Az Elnökségtől 2020-ban nem kaptunk felkérést külön vizsgálat elvégzésére. 

 

A MVLSZ Alapszabályában meghatározott ellenőrzési feladatok közül 2020-

ban az alábbiakat végeztük el: 

 

- az éves beszámoló, főkönyvi kivonat ellenőrzése, 

- az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, 

- a Szövetség belső szabályzatainak ellenőrzése, 

- a tagdíjak befizetésének ellenőrzése. 



 A 2020 évi gazdálkodás vizsgálata az éves beszámoló és a főkönyvi kivonat 

ellenőrzése alapján. 

 

Eredménykimutatás 

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2020. évben is 

sikeres gazdálkodást folytatott, melynek keretében bevételét (3.561.661,- eFt) az 

előző évihez képest mintegy 18%-kal növelni tudta. Az alaptevékenység 

árbevétele 2.928.745,- eFt, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 632.916,- 

eFt 

 

A Szövetség a bevételeit és a kiadásait az előírásoknak megfelelően közhasznú 

és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban tartja nyílván. Megállapítható, 

hogy a Civil Törvény követelményének megfelelően a Szövetség vállalkozási 

bevétele nem haladja meg az összbevétel 40%-át, 2020. évben 17,77%-ot tett ki. 

Ez az arány 2019. évben 31,38% volt.  

 

A ráfordítások összege és bevételekhez viszonyított aránya is csökkent, az 

összes ráfordítás (2.911.501,- eFt) az előző évi ráfordításokhoz képest mintegy 

0,3%-os csökkenést mutat.  

 

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya az előző évi 

27,3 %-os mértékről 32,78%-ra emelkedett, míg az anyagjellegű ráfordítások 

aránya 67,68%-ról 59,68%-ra csökkent. A ráfordítások összegének vizsgálatakor 

a személyi jellegű ráfordítások esetében 19,4%-os növekedés, míg az 

anyagjellegű ráfordításoknál 12%-os csökkenés figyelhető meg az előző évi 

ráfordítások összegeihez képest. A tárgyi eszköz növekmény velejárójaként az 

értékcsökkenési leírás mértéke is 45,42%-kal emelkedett. Az egyéb ráfordítások 

esetében jelentő növekedés tapasztalható, 70,8%-os emelkedés valósult meg 

2019. évihez képest.  

 

A fent bemutatott változások eredőjeként az adózott eredmény az előző évi 

67.406,- eFt-hoz képest 2020. évben 633.292,- eFt-ra emelkedett, mely több 

mint kilencszeres növekedés. A magas adózott eredmény hatására a saját tőke 

összege a 2019. évi 725.873,- eFt-ról 1.359.165,- eFt-ra emelkedett.  



Mérleg 

 

A Szövetség Befektetett eszközei 2020. évben 244,79 millió forintos növekedést 

mutatnak, mely mintegy 49,5 millió forint értékű immateriális eszköz, 195,27 

millió forintos tárgyi eszköz növekedésből tevődött össze. A tárgyi eszköz 

növekményt a műszaki berendezések, gépek (122 millió Ft) és az üzemi gépek 

berendezések felszerelések (72 millió Ft) változása okozta 

 

A Befektetett pénzügyi eszközök értéke nem változott. Az Egyéb tartósan adott 

kölcsön soron szereplő 4.785,- eFt követelés zálogjoggal biztosított ezért 

ismételten javasoljuk, hogy szülessen döntés a követelés érvényesítés jövőbeli 

lépéseiről, és a követelés értékelését végezzék el, az a várható megtérülési 

értéken szerepeljen a következő mérlegben. 

 

A követelések állománya az előző évi 595.870-eFt-ról, 96.585-eFt-ra változott, 

mely 83,79 százalékos csökkentést jelent. A követeléseken belül a 

vevőkövetelések aránya 56%, mely a tavalyi év arányához képest 36%-al nőtt. 

Az egyéb követelések, követeléseken belüli aránya a korábbi évi 80%-hoz 

képest 44%-ra módosult. Az előző év magas követelésállományát a 2020. 

januári vízilabda EB-hez kapcsolódó szervezési feladatok okozták, mely miatt 

sok előleg és óvadék kifizetésére volt szükség 2019. évben. A mostani 

követelésállomány sokkal inkább normális nagyságrendűnek tekinthető.  

 

A vevőkövetelések nagyságának csökkenése mögött megfigyelhető a korábbi 

években általunk sokszor hangsúlyozott aktív követeléskezelési és értékelési 

munka, melynek fontosságára felhívtuk az elnökség figyelmét több ízben is. 

Ennek eredményeként a 2018. évig tapasztalt vevőállomány növekedés 2019. év 

óta stabil csökkenést mutat. A tagdíjfizetési hajlandósággal is csekély javulást 

mutat, mellyel külön vizsgálati pontban foglalkozunk. 

 

A Szövetség rövid- és hosszú távú likviditási helyzete stabil. A pénzeszközök 

állománya némi csökkenést mutatott az előző évhez képest. Ennek egyik 

okozója, hogy a TAO számlán kezelt (az egyesületek által végzett beruházások 

utófinanszírozására elkülönített) pénzeszköz állomány 2019. évhez képest 

csökkent, mely jelenleg 7.768.412,- eFt, az egy évvel korábbi 9.543.529,- eFt-

hoz képest. A pénzeszköz állomány mellett a TAO elszámolásokhoz kapcsolódó 

rövid lejáratú kötelezettségek állománya is megegyező összeggel csökkent. 



1.  Az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése. 

 

Az Elnökség a vizsgált évben összesen 152 határozatot hozott, amelyekről a 

határozatok könyvében pontos nyilvántartást vezet. A határozatok túlnyomó 

része sport-szakmai témában, az elnökségi tagok teljes támogatásával született. 

A határozatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek és ugyan ez mondható el a 

2020. évben hozott Közgyűlési határozatokra is. 

 

2. A Szövetség belső szabályzatainak ellenőrzése. 

 

A Szövetség törvényes működéséhez szükséges szabályzatok rendelkezésre 

állnak, azonban a gazdálkodás területén bekövetkezett változások miatt szükség 

van a szabályzatok aktualizálására. A bevételek stabilitása és a kimagasló 

eredmény biztos alapot nyújtanak a kiadások racionális tervezéséhez. A 

beszerzéseket ismételten át kellene gondolni és a beszerzési szabályzatban 

rögzíteni a közbeszerzési értékhatár alatti megbízások eljárási rendjét. 

 

3. A bizonylat fegyelem betartásának ellenőrzése.  

 

A számviteli fegyelem betartásának ellenőrzését a pénztári és a banki számlák 

szúrópróba szerinti átvizsgálásával valósítottuk meg minden évben. A 

vírushelyzet miatt azonban 2020. év bizonylatainak helyszíni vizsgálata 

kivitelezhetetlen volt. A magyar lakosság átoltottságának emelkedése 

reményeink szerint lehetővé teszi számukra, hogy 2021. második felében 

helyszíni vizsgálatot tartsunk a Szövetségnél, és a korábbi években 

megfogalmazott észrevételeink gyakorlatban történő megvalósulását ellenőrizni 

tudjuk majd.  

 

 

4. A tagdíjfizetés ellenőrzése. 

 

A Szövetség Alapszabálya a tagdíjak befizetésének rendszeres (évenkénti) 

ellenőrzését írja elő az Ellenőrző Testület részére.    



2020-2021. sportévre vonatkozóan a tagok részére 2021. február 24. napján 

kerültek kiállításra a tagdíj számlák. A 173 tagból 30 esetben nem került sor 

teljesítésre. 

Az egyesületek a Szövetségnek 2021. április 30. napján 316.000,- Ft tagdíjjal 

tartoznak 2020-2021 sportév vonatkozásában. Ugyanez az összeg 2019-2020 

sportév esetében 459.975,- Ft, míg 2018-2019. sportévről 204.000,- Ft 

elmaradás mutatkozik a tagok részéről.  

Az utolsó év adata az Egyesületek fizetési moráljának javulásáról tesz 

tanúbizonyságot.  

A tagdíj mértéke 2020-ban nem változott - 12.000-Ft/év/tag -, éppen ezért a 

javulás ellenére a 17%-os nem teljesítési arányt magasnak találjuk.  

 

Ismételten felhívjuk az Elnökség figyelmét az alapszabály 8. § 4. bekezdése 

szerinti szabály betartására, a tagdíjelmaradás szigorú kezelésére. („A tagsági 

viszony megszűnik az elnökség ilyen jellegű határozata alapján, ha a tag 

tagdíjfizetési kötelezettségének 3 hónapnál hosszabb időtartam alatt, írásbeli 

felszólítás ellenére nem tesz eleget.”)   

 

Az elvégzett vizsgálat alapján meggyőződésünk, hogy a beszámolóban foglaltak 

megfelelően mutatják be a Magyar Vízilabda Szövetség 2020. évi 

gazdálkodásának eredményét, valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. 

Az Ellenőrző Testület az éves beszámolót, valamint a közhasznosságú jelentést 

elfogadja és javasolja a Szövetség közgyűlésének elfogadásra és egyben kéri a 

Közgyűlést, hogy a fenti jelentést is elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Pécs-Budapest, 2020. május 13. 

 

 

 

 

                                                                          Dr. Kállai Sándor  

                                                                                 ET Elnök  

                                                                                      sk. 


