
 
 
 
MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 
        FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JELENTÉS 
 

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KÖZGYŰLÉSE 
 

RÉSZÉRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2013. május 16. 
 
 
 
 
 
 
 



 2
A Magyar Olimpiai Bizottság társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 14., közhasznúsági 
végzés száma: 6. Pk. 25489/1989/1., Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: Pk. 
60057/1997., KSH jelzőszáma: 19010272 9499 529 01. 
 
A Felügyelő Bizottság  
2012.01.01-02.26-ig:  Dávid Imre elnök 
       Pakucs János dr. elnökhelyettes 
       Csötönyi Sándor dr. tag 
           Kovács Antal tag 
 2012.02.26-tól: Dávid Imre elnök 
       Csötönyi Sándor dr. tag 
   Pakucs János dr. tag 
2012.06.11-ig  Bánki Erik tag, Országgyűlés sport- és turizmus bizottsági elnök 
2012.06.11-től  Hadházy Sándor tag, Országgyűlés sport- és turizmus bizottsági tag 
2012.03.27-től  Szekeres Pál tag, sportért felelős helyettes államtitkár 

 
az elfogadott ellenőrzési terv alapján végezte munkáját. 
 
 
Célvizsgálat keretében négy témakörben végzett  vizsgálatot: 
 

1. a MOB szervezeti-, működési- és gazdálkodási rendjével összefüggő szabályozottság  
 (a vizsgálatot végezte: dr. Borbély Attila, külső szakértő) 
 
2. a MOB 2012. évi sportszövetségi- és sportegyesületi előlegek felvétele és 

visszafizetése 
 (a vizsgálatot végezte: Dávid Imre FB elnök, dr. Csötönyi Sándor FB tag) 
 
3. a MOB 2012. évi támogatóinak pénzbeli- és nem pénzbeli juttatásainak felhasználása 

(a vizsgálatot végezte: dr. Pakucs János FB tag) 
 

4. A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány vagyonának átadásáról szóló átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben foglalt vagyonelemek felhasználása, hasznosítása 
(a vizsgálatot végezte: Dávid Imre FB elnök) 
 

 
A célvizsgálatok megállapítása az alábbiak: 
 
Ad.1. 
 

1. A célvizsgálat a zavartalan Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok felkészülésére és 
részvételére tekintettel két vizsgálati szakaszban történt. 
Az első ütemben a szakmai tagozatok ügyrendjeinek, azok tartalmi és formai 
összhangját a hatályos sporttörvénnyel és a MOB Alapszabályával. 
A második ütemben a MOB Szervezeti-. Működési és Ellenőrzési szabályzata és azok 
mellékletei, továbbá a MOB működésével és gazdálkodásával összefüggő egyéb 
szabályzatok vizsgálatára került sor. 

 
2. Az ügyrendek tartalmi és formai összehasonlítása alapján megállapítható, hogy azok a 

MOB Alapszabály figyelembevételével készültek. Tartalmazzák a tagozatok közös és 
különleges jellemzőit, az alapvető tartalmi és formai elvárásoknak megfelelnek. 
Az olimpiai sportágak szakmai tagozatának nem készült önálló ügyrendje. 
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3. A MOB Alapszabálya megőrzi a korábbi Alapszabály értékeit, követi a NOB Charta 

nemzeti olimpiai bizottságokra vonatkozó elvárásait és a Sporttörvényt. 
A MOB Elnökségének hatáskörében az SZMSZ aktualizálására volt szükség. Az új 
SZMSZ 2013. február 21-i hatállyal lépett életbe. 

 
4. A MOB munkaszervezete gyökeresen átalakult, létszáma szignifikánsan növekedett, a 

MOB-ra bízott állami pénzeszközök nagyságrendekkel meghaladják a korábbiakat. 
Ennek tükrében volt szükséges áttekinteni és átdolgozni a korábbi meglévő, de sok 
tekintetben nem releváns szabályzókat. 
 
2012. december 17-i hatállyal lépett életbe az új 

- Pénzkezelési szabályzat 
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata 
- Számviteli politika 
- Gazdálkodási szabályzat 
- Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
- Kockázatkezelési szabályzat 

 
2013. április 15-i hatállyal lépett életbe az új 

- Bizonylati szabályzat és bizonylati album 
- Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata 
- Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata 
- Kockázatkezelési szabályzat /módosított/ 
- Munkaügyi szabályzat 
- Reprezentációs szabályzat 
- Önköltségszámítási szabályzat 
- Pénzkezelési szabályzat /módosított/ 
- Számlakeret tükör és számlarend 
- Eszközök és források értékesítési szabályzata 

 
A közeljövőben hatálybaléptetendő szabályzatok: 

- Iratkezelési szabályzat 
- Gazdasági szervezet ügyrendje és a pénzügyi és számviteli rend ellenőrzési 

nyomvonala 
 
Ad.2. 
 

1. A 2012.évi sportszövetségi és sportegyesületi előlegek felvétele és visszafizetése 
témakörében folytatott vizsgálat megállapította, hogy az egyes szakmai tagozatok 
nyilvántartásai, táblázatai külön-külön áttekinthetőek, nyomon követhetőek, valós 
képet adnak az előlegkérő-, engedélyező-, átutalási-, elszámolási folyamatokról. 
A táblázatok jelenlegi formájukban nem egységesek, azok ismérvei eltérőek. Az egyes 
szakmai tagozatok a korábbi nyilvántartási formákat alkalmazzák az egységes MOB 
sportirányítás létrejöttét követően is. 
 

2. A szövetségek, sportegyesületek előleg igényei az állami források elhúzódó (május-
július) rendelkezésre állásából fakad. A MOB megnövekedett feladatainak előleg 
formájában történő forgóeszköz finanszírozási igényeknek nem tud megfelelni. Az 
előleget kérők száma növekedett, míg az e célra is felhasználható MOB marketing 
bevételek csökkentek (265,9→215,8). E probléma feloldása az állami pénzeszközök 
MOB részére időarányos, a tárgyév januárjától történő átutalása révén lehetséges. 
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Ad.3. 
 

1. 2012. januárjában egy átgondolt marketing és kommunikációs stratégia készült. A 
megfogalmazott célkitűzések nagy része megvalósításra került, de forrás hiányában 
és/vagy a MOB struktúrájában, működésében bekövetkezett változások miatt 
halasztódtak. 
2013. évre sürgősen ki kell dolgozni egy a változott feltételekhez is alkalmazkodott, 
részletes MOB marketing stratégiát. Továbbá el kell készíteni egy részletes 2013. évi 
munkatervet.  

 
2. A 2012. évi marketing bevételek összességében meghaladták a 2011. év eredményeit, 

amely elsősorban a „nyári olimpiai évnek”, ezen belül is a megnövekedett nem 
pénzbeli támogatásoknak (Adidas) köszönhető. 

 
3. Az általános gazdasági környezet, a potenciális támogatók üzleti eredményei nem 

kedveznek a pénzbeli támogatóknak. Nagy veszteség az energiaszektort képviselő és a 
MOB eddigi legnagyobb támogatója, az E.ON kivonulása, vagy a Suzuki egyedülálló 
flottaszerződésének megszűnése. 

 
4. A MOB szervezetébe integrálódott szakmai tagozatok tevékenységéhez kötődő 

marketing feladatok elvégzése, illetve koordinálása érdekében indokolt lenne 
marketing és kommunikációs igazgató kinevezése, és a két tevékenység összevonása.  

 
 
Ad.4. 
 

1. A WSKA vagyonának átadásáról szóló jegyzőkönyv alapján 
- 351.120 eHUF felhasználásáról a MOB elnöksége jogcímenkénti bontásban 

döntött. Az elnökségi határozatnak megfelelően a MOB támogatási 
szerződések keretében döntő részben továbbadta a szakmai tagozatoknak. 

- 27.500 eHUF összeg a Közalapítvány törléséig felmerülő költségek fedezetére, 
a pénzforgalom biztosítása érdekében nem került átadásra a MOB részére. 
Ennek elszámolására a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlése 
jogerőre emelkedésének napjával kerül sor. 

- 129.072 eHUF értékben meghatározott 1146 Budapest, Thököly út 31-33 sz. 
alatti ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas külön okiratba foglaltan, 
továbbá az ingatlanban található 1.417 eHUF értékű irodai berendezések, 
valamint a 931 eHUF összértékű számítógépes szoftverek a Közalapítvány 
bírósági nyilvántartásból törlése jogerőre emelkedésének napjával kerül 
átadásra. 

 
2. A MOB munkatársa az EMMI illetékes munkatársára hivatkozással közölte, hogy az 

EMMI, mint alapító ezidáig nem kérelmezte a Fővárosi Törvényszéknél a 
Közalapítvány megszüntetését. 

 
  
A tárgyévi gazdálkodás körében végzett vizsgálat megállapította: 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság megnövekedett feladataira a Kormánytól 11.316.582 eFt-ot 
kapott, a MOB 2012. évre tervezett szakmai programjai megvalósultak. 
 
A MOB alakuló közgyűlésével (2012. február 26.) összefüggésben Dr. Török Ferenc által 
indított eljárás van folyamatban. Erre való tekintettel a Felügyelő Bizottság ez ügyben nem 
foglalt állást. A főtitkárt felkérte a MOB Etikai- és Jogi Bizottsága álláspontjának 
megküldésére. Egyéb vonatkozásban a Felügyelő Bizottság a MOB 2012. évi működésével, 
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gazdálkodásával kapcsolatban jogszabálysértésről, a szervezet érdekeit súlyosan sértő 
eseményről, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tényről nem szerzett tudomást. 
 
A MOB 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege a 2012. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós képet ad. 
 
Törvényi felhatalmazás alapján 2012. január 1-től a Magyar Olimpiai Bizottság feladatai, 
jogai és kötelezettségei, továbbá pénzügyi forrásai nagymértékben megnövekedtek. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság, mint a hazai sportélet civil irányítási rendszerén belül az 
egyetlen sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület, az államtól kapott 
felhatalmazás alapján, megnövekedett felelősségével összhangban átgondolt, újrafogalmazott 
szervezeti, működési rendet, szakmai irányítást és pénzügyi gazdálkodást igényelt mind az 
egyetemes magyar sport, mind a XXX. Nyári Olimpiai Játékokon, mind a Paralimpiai 
Versenyeken történő sikeres szereplés érdekében. 
 
Mindkét világversenyen a magyar csapat mind szakmailag, mind emberileg kimagasló 
eredményeket ért el, kivívta a hazai és a nemzetközi sportközvélemény elismerését. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság törvényi kötelezettségéből fakadó új szervezeti, működési 
rendjével összefüggésben a Felügyelő Bizottság fontosnak tartja, hogy valamennyi nevesített 
szervezeti egység élén felelős vezető kerüljön kinevezésre. A Felügyelő Bizottság továbbra is 
szükségesnek tartja, hogy önálló belső ellenőr kerüljön alkalmazásra. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Felügyelő Bizottság vizsgálatai, az Ügyvezetés beszámolója és a Könyvvizsgáló 
jelentése alapján a Magyar Olimpiai Bizottság 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolóját, a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget, amelynek 

 
 az eszközök és források egyező végösszege  1.925.757 eFt 
 a tárgyévi közhasznú eredménye       175.693 eFt 

 
a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésének a Felügyelő Bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
 
 
 
 
 
 
        A Felügyelő Bizottság nevében 
                   Dávid Imre elnök 


