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A MVLSZ működését, gazdálkodását, vagyonkezelését három tagú Ellenőrző 

Testület ellenőrzi. A testület az ügyrendjét maga állapítja meg. 

A testület tagjai függetlenek a Magyar Vizilabda Szövetségtől, munkájukért a 

tárgyévben semmiféle járandóságban nem részesültek. 

Az Ellenőrző Testület elnöke esetenként részt vett az Elnökségi üléseken. Az 

évzáró Közgyűlésen a testület teljes létszámmal megjelent.   

 

Az Ellenőrző Testület a Közgyűlés felhatalmazása alapján, saját munkatervében 

meghatározott ellenőrzési programját hajtotta végre. Fő feladatának a hibák saját 

felelősségi körben történő feltárását tekinti.  

 

Az ellenőrzéseink során a Covid világjárvány javulásának eredményeként 

visszatérhettünk a korábbi években megszokott ellenőrzési metódusok 

alkalmazásához, így a dokumentumelemzés és az interjú készítés módszerét 

ismételten alkalmazhattuk, személyes megjelenés melletti ellenőrzést 

végezhettünk és együttműködtünk a Szövetség munkatársaival. 

Az Elnökségtől 2021-ben nem kaptunk felkérést külön vizsgálat elvégzésére. 

Egy vállalkozás megbízásával átfogó, szakértői ellenőrzést végeztetett el a 

Szövetség. 

 

A MVLSZ Alapszabályában meghatározott ellenőrzési feladatok közül 2021-

ben az alábbiakat végeztük el: 

 

- az éves beszámoló, főkönyvi kivonat ellenőrzése, 

- bizonylati fegyelem és a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok 

betartásának ellenőrzése 

- a Szövetség belső működésének ellenőrzése az érvényes szabályzatok alapján 

- az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, a 

Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata 

- a tagdíjak befizetésének ellenőrzése 



1. A 2021 évi gazdálkodás vizsgálata az éves beszámoló és a főkönyvi 

kivonat ellenőrzése alapján. 

 

A Szövetség a 2021-es évben a 2020-as évet érintő jelentős összegű hibát tárt 

fel, így 3 oszlopos mérleget készített 2021-es üzleti évről. A módosítások okai 

az alábbiak: 

- 2021-ben beérkezett, 2020-as évet érintő vállalkozási bevétel 

elhatárolása 

 - 2021-ben keletkezett, 2020-as évet érintő költség elhatárolása 

- 2021-ben befolyt, 2020-as évet érintő közhasznú bevétel elhatárolása 

- Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó költségek és bevételek 

átcsoportosítása a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek közé 

- Fizetendő TAO értékének módosítása a fentiek eredményeként 

 

 

Eredménykimutatás 

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 2021. évben is 

sikeres gazdálkodást folytatott, melynek keretében bevételét (4.225.779,- eFt) az 

előző évihez képest mintegy 14%-kal növelni tudta. Az alaptevékenység 

árbevétele 3.174.540,- eFt, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 

1.051.239,- 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, 2021. évben 24,87%-ot tett ki. 

Ez az arány 2020. évben 17,77% volt.  

 

A ráfordítások összege és bevételekhez viszonyított aránya is nőtt, az összes 

ráfordítás (4.396.406,- eFt) az előző évi ráfordításokhoz képest mintegy 31%-os 

növekedés mutat.  

 

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

28,45 %-os mértékről 25,25%-ra csökkent, míg az anyagjellegű ráfordítások 



aránya 65,15%-ról 68,98%-ra nőtt. A ráfordítások összegének vizsgálatakor a 

személyi jellegű ráfordítások esetében 16,32%-os növekedés, az anyagjellegű 

ráfordításoknál pedig 38,78%-os emelkedés figyelhető meg az előző évi 

ráfordítások összegeihez képest. A tárgyi eszköz növekmény velejárójaként az 

értékcsökkenési leírás összege is 61,71%-kal emelkedett. Az egyéb ráfordítások 

esetében jelentős visszaesés tapasztalható, 60,92%-os csökkenés valósult meg 

2020 évhez képest.  

 

A fent bemutatott változások eredőjeként az adózott eredmény az előző évi 

340.664,- eFt-hoz képest 2021. évben -201.183,- eFt-ra változott, mely több 

mint 540.000 eFt összegű eredménycsökkenés. A negatív adózott eredmény 

hatására a saját tőke összege a 2020. évi 1.066.537,- eFt-ról 865.354,- eFt-ra 

csökkent.  

 

 

Mérleg 

 

A Szövetség Befektetett eszközei 2021. évben 110,75 millió forintos növekedést 

mutatnak, mely mintegy 72,9 millió forint értékű immateriális eszköz, 42,8 

millió forintos tárgyi eszköz növekedésből tevődött össze. Az immateriális 

eszközök változása a vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 

növekményének eredménye. A tárgyi eszköz növekményt a műszaki 

berendezések, gépek (40,69 millió Ft) és az üzemi gépek berendezések 

felszerelések (2,46 millió Ft) változása okozta.  

 

A Befektetett pénzügyi eszközök értéke 5 millió forinttal csökkent, jelenlegi 

értéke 785 eFt. A korábban folyósított, és eddig érvényesíteni nem tudott 

tartósan adott kölcsön követelésre került elszámolásra további 4 millió forint 

értékvesztés, valamint kivezetésre került a Nemzeti Vízilabda Akadémia 

részesedése. 

 

A követelések állománya az előző évi 96.585-eFt-ról, 89.340-eFt-ra csökkent, 

mely 7,5 százalékos csökkentést jelent. A Szövetség csökkenő követelés 

állománya a partnerek megfelelő fizetési hajlandóságát mutatja, mely 

elengedhetetlen a kiegyensúlyozott működéshez, mert csökkenti a forgó 

finanszírozási igényt.  

 



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

állománya növekedést mutatott az előző évhez képest. Ennek egyik okozója, 

hogy a TAO számlán kezelt (az egyesületek által végzett beruházások 

utófinanszírozására elkülönített) pénzeszköz állomány 2020. évhez képest nőtt, 

mely jelenleg 8.211.599,- eFt, az egy évvel korábbi 7.768.412,- eFt-hoz képest. 

A pénzeszköz állomány mellett a TAO elszámolásokhoz kapcsolódó rövid 

lejáratú kötelezettségek állománya is megegyező összeggel nőtt.  

 

 

2. A bizonylati fegyelem és a Szövetség gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok betartásának ellenőrzése.  

 

A számviteli, bizonylati fegyelem és az irányadó jogszabályok betartásának 

ellenőrzését a szállítói számlák és könyvelési dokumentumok szúrópróba 

szerinti átvizsgálásával valósítottuk meg.  

Az Ellenőrző Testület a számviteli bizonylatokon szereplő elszámolt költségek 

jogosságát, azok szükségességét, nagyságrendjét nem vizsgálja, az a bizonylatok 

utalványozását végző szakmai vezető felelőssége. „Az utalványozó az a személy, 

aki a kiadások kifizetését elrendelheti, engedélyezheti, jóváhagyhatja. Az 

utalványozó felelős a kiadás indokoltságáért mind tartalmában, mind 

összegszerűségében”.(MVLSZ Számviteli politika D.2) 

 

A korábbi évek ellenőrzési megállapításainak hatása, valamint a Szövetség 

gazdasági dolgozóinak javuló munkaminősége érezhető a bizonylati fegyelem 

javulásában is. Az analitikus bizonylatok ellenőrzése során a legtöbb problémát 

a teljesítés igazolássokkal kapcsolatban leltünk fel. Sok esetben a számla és a 

teljesítési igazolás adatai eltérnek egymástól. A gazdasági vezetővel történt 

személyes egyeztetésen javaslatot tettünk az egységes szemlélet szerinti 

teljesítés igazolások kiállítására, melynek megvalósulását a következő évi 

ellenőrzéseink során tudjuk majd ellenőrizni.   

 

A számlaforgalom (elsősorban a beérkező számlák) nagy száma, valamint a 

sportszolgáltatók számviteli ismereteinek hiánya miatt indítványozzuk továbbra 

is, hogy a Szövetség csak a hibátlanul kiállított készpénzes számlákat fizesse ki. 

A számlákat átvevő dolgozó legyen felhatalmazva arra, hogy a számviteli 

értelemben hibás számlák átvételét és kifizetését megtagadhassa. A feltárt hibák 

minimálisra csökkentését javasoljuk az elnökségnek, ugyanis ezen anomáliák 



egy adóhatósági ellenőrzés során jegyzőkönyvi megállapításokat és 

bírságfizetési kötelezettséget vonhatnak maguk után. 

A versenybírói juttatások elszámolása erős javuló tendenciát mutat. Továbbra is 

javasoljuk az egységes és mindenkire kiterjedő elszámolási mód alkalmazását.  

 

 

3.  Az Elnökség és a Közgyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, 

a Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata 

 

Az Elnökség a vizsgált évben összesen 141 határozatot hozott, amelyekről a 

határozatok könyvében pontos nyilvántartást vezet. A határozatok túlnyomó 

része sport-szakmai témában született. A határozatok végrehajtását szúrópróba 

szerűen ellenőriztük, mely során a határozatok végrehajtását rendben találtuk.  

A Szövetségi vagyon megóvását, kezelését szolgáló intézkedéseket a megkötött 

szerződések, a végrehajtott határozatok, a gazdálkodás feltételrendszerének 

vizsgálata alapján végeztük el. A vizsgált szerződések és teljesítésigazolások 

átláthatóan biztosítják a pénzmozgások ellenőrizhetőségét, a fentiekben jelzett 

pontosabb munkavégzés szükséges a teljesítés igazolások terén. Az informatikai 

és a marketing szerződések összehangolására, - ahol lehetséges ott a 

versenyeztetésére - különös figyelmet kell fordítani. 

A Szövetségnél 2021-ben nem készült vagyonleltár. 2022. január 1. napján 

hatályba lépett Számviteli politika alapján 2022. december 31. napjával tételes 

leltárt kell készíteni a beszámoló alátámasztására.  

A gazdálkodás feltételrendszerét a gazdasági-számviteli munkakörökben 

dolgozók gyakori változása is nagyban befolyásolta. A stabilitás megteremtése 

ezen a területen különösen fontos feleadat. Az új vezetés a 2020-as évet érintő 

jelentős összegű hibát tárt fel 2021-ben, mely a három oszlopos mérleg 

elkészítését eredményezte.  

 

Egy külső vállalkozás átfogó, szakértői ellenőrzést végzett. Erre azért került sor, 

mert a Szövetség (előrelátóan) meg akart győződni róla, hogy egy „állami” 

ellenőrzés esetén milyen problémákat tárnának fel A megállapításaik az 

átlátható gazdálkodást sértő esetet nem tártak fel. A megállapításaik a 

szabályszerű átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető gazdálkodás 

feltételrendszerének további javítására tettek javaslatot A szabályozottság 

növelésével, a szabályzatok aktualizálásával és ezek betartásával az általuk 



jelzett problémák jelentős része megoldható. Alapvetően minden adat, 

információ pontosan rendelkezésre állt, de azok részletezettsége, vagy a 

nyilvántartás helye nem felelt meg az ellenőrzés szempontjainak! Összességében 

minden sportszövetség elégedett lehet, ha ilyen súlyú hibákat megállapító 

jelentést kap. 

 

4. A tagdíjfizetés ellenőrzése. 

 

A Szövetség Alapszabálya a tagdíjak befizetésének rendszeres (évenkénti) 

ellenőrzését írja elő az Ellenőrző Testület részére.    

A Tagok részére 2020-2021 és 2021-2022. sportévekre vonatkozóan kerültek 

kiállításra tagdíj számlák. A 176 tagból 35 esetben nem került sor teljesítésre. 

Az egyesületek a Szövetségnek 2021. december 31. napján 305.000,- Ft tagdíjjal 

tartoztak a két sportév vonatkozásában.  

Az utolsó év adata az Egyesületek fizetési moráljának javulásáról tesz 

tanúbizonyságot.  

A tagdíj mértéke 2021-2022 sportévre nem változott - 12.000-Ft/év/tag -, éppen 

ezért a javulás ellenére a 14,4%-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 2021. 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, 2021. május 9. 

 

                                                                          Dr. Kállai Sándor  

                                                                                 ET Elnök  

                                                                                      sk. 


