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A Felügyelő Bizottság 2016-ban jóváhagyott ellenőrzési terv alapján végezte 
munkáját.  
Tevékenységét az alapszabálynak megfelelően teljesítette.  
 

I.  A Felügyelő Bizottság feladatai:  
 

- a Szakszövetség jogszabály szerinti működésének, illetve pénz- és 
vagyonkezelésének vizsgálata.  

 
- az országos sportági szakszövetségek és a közhasznú szervezetek 

gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 
betartásának ellenőrzése, a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolójelentés felülvizsgálata a Közgyűlés időpontja előtt 

 
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

 
- a Szakszövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges 

intézkedések ellenőrzése 
 

 
II.  Ellenőrzések módszerei:  

 
- okmányok, iratok helyszínen történő áttekintésére alapozott közvetlen 

tapasztalatokon alapuló ellenőrzés 
 

- a jogszabályban előírtak, a határozatok és azok teljesítésének 
egybevetése 

 
 



 I. ellenőrzés 
 
Az ellenőrzést végző szervezet vagy 
szervezeti egység 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Felügyelő Bizottsága 

Az ellenőrzés tárgya és célja 2015. évi éves beszámoló 
Ellenőrzött szervezet Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
 
II. ellenőrzés 
 
Az ellenőrzést végző szervezet vagy 
szervezeti egység 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Felügyelő Bizottsága 

Az ellenőrzés tárgya és célja szabályzatok módosításának ellenőrzése 
Ellenőrzött szervezet Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
 
Az ellenőrzés megtörtént. Pénzkezelés, számvitel politikai javaslatainkat a gazdasági 
igazgatóval és az ügyvezető igazgatóval megbeszéltük.  
 
 
III. ellen őrzés 
 
 
  
Az ellenőrzést végző szervezet vagy 
szervezeti egység 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Felügyelő Bizottsága 

Az ellenőrzés tárgya és célja Pénzkezelés vizsgálata (házi pénztár, bank) 
Ellenőrzött szervezet Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
A pénzkezelési szabályzat elkészült. Gyakorlati működését a 2016. december 31-es 
fordulónapi állapotnál vizsgáltuk. Ellenőriztük a házipénzárakat devizanemenként, a MKB 
fordulónapi bankszámlakivonatát és betétszámla egyenlegét. A pénzügyi tevékenység 
precízen, a szabályzatnak megfelelően történt. Eltérést, nem megfelelősséget nem 
tapasztaltunk. 
 
 
 
IV. ellenőrzés 
 
Az ellenőrzést végző szervezet vagy 
szervezeti egység 

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Felügyelő Bizottsága 

Az ellenőrzés tárgya és célja Továbbadott támogatások rendszere 
Ellenőrzött szervezet Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
Az ellenőrzés típusa Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
 



A MOKSZ tagszervezeteinek továbbadott támogatások egységes rendszere bevezetésre került. 
Vizsgáltuk a továbbadott támogatások elszámolásának ellenőrzési és folyamatkezelési 
dokumentációját, a szerződéskötési folyamatot, valamint a státus jelentések dokumentáltságát 
és gyakorlatát. Megállapítottuk, hogy az új rendszer bevezetése és következetes működése 
nagy előrelépést jelent a MOKSZ működésében. 
 
 
Rendkívüli ellenőrzés: 
 
2016. év során az immateriális javak, tárgyi eszközök állományában összességében 29 M 
forintnyi aktiválás történt, 94 eszköz üzembe helyezésével. Jelentősebb változások történtek 
az egyéb építmények területén (raktárkonténerek beszerzése külön támogatásból), a 
sporttevékenységet támogató kis értékű eszközök területén (külön említést érdemel az 50-50 
darab ST matrac beszerzése Jászberénybe és Szegedre), valamint a számítástechnikai 
eszközök területén. A tárgyi eszközök nyilvántartása továbbra is naprakész.  
2016. év során a MOKSZ új Szervezeti és Működési Szabályzata megtöltődött tartalommal, a 
gyakorlatban is igazolta működőképességét. Továbblépésre, ésszerűsítésekre, módosításokra, 
kiegészítésekre természetesen szükség van, hiszen folyamatosan fejlődik a szervezet.  
A „követő” típusú gazdálkodást fel kell váltania a naprakész, a lehető legkisebb fáziskésését 
eredményező gazdálkodásnak, amelyet a fejlesztésre került, de még élesben üzembe nem 
helyezett, iktató, pénzügyi – elszámolási nyilvántartást biztosító szoftver mielőbbi napi szintű 
bevezetésével, használatával kíván a Szövetség elérni. Rendszerszemléletű megközelítéséket 
kell alkalmazni, automatizmusokat kell beépíteni, erősíteni kell a gazdálkodási igazgatóság 
döntést előkészítő szerepvállalását. A gazdálkodás területén hasonló dokumentálást biztosító 
rendszereket kell kialakítani, mint a 2016-ban bevezetett új rendszer a tagszervezeteknek 
továbbadott támogatások területén. 
A munkaügyi területen 2016-ban nagy változásként értékeljük, hogy augusztus 1-vel a 
munkatársaink jó része – saját döntésük alapján - az EKHO (egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás) alkalmazásával kerültek további foglalkoztatásra. 
2017. január 1-vel nagy változások következtek be a sportfinanszírozási rendszerében, mivel a 
MOB finanszírozó szerepét az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága vette át. A 
sportszövetségek (köztük a MOKSZ apparátusa) nem készültek fel az államigazgatási 
rendszerből fakadó más típusú követelmények teljesítésére. Szoros kapcsolatot kell kialakítani 
a társ sportszövetségekkel és folyamatos közös konzultációkkal ki kell tudni alakítani az 
EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával az egységes protokollokat a hatékony és gyors 
együttműködés érdekében. 
A Felügyelő Bizottság jelentésének elkészítési időpontjában 2016. évi eredménykimutatása és 
mérlege végleges állapotában még nem állt rendelkezésünkre.  
A választott könyvvizsgálónk szakmai tudásában bízva javasoljuk a 2016. évi egyszerűsített 
mérlegbeszámoló elfogadását a Közgyűlésnek. 
 
 
Budapest, 2017.05.05. 
 

Készítette: 
Balika István sk. 
Felügyelő Bizottság Elnöke 
 

 
 


