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A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban MOB) tevékenységét 1989-ben társadalmi 
szervezetként kezdte meg, majd az 1997. március 25-én kelt Fővárosi Bírósági végzésben 
foglaltak szerint feladatait „önkormányzati elven szervezett jogi személyként működő 
köztestületként” látja el, mely feladatokat a sporttörvény határozza meg. 
A MOB 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 MOB 2013. január 28-i székhelyváltoztatását a Fővárosi Bíróság 2013. július 10-étől 
hatályos végzéssel a 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. címen bejegyezte. A MOB rendszeres 
gazdasági tevékenységet 2013. január 28-tól az új székhelyen folytat. 
 
A Felügyelő Bizottság  
2013.01.01-02.28-ig:  Dávid Imre elnök 
       Csötönyi Sándor dr. tag 
           Hadházy Sándor tag, Országgyűlés sport- és turizmus bizottsági tag 
   Pakucs János dr. tag 
   Szekeres Pál tag, sportért felelős helyettes államtitkár 
 
 2013.03.01-tól: Dávid Imre elnök 
       Csötönyi Sándor dr. tag 
   Hadházy Sándor tag, Országgyűlés sport- és turizmus bizottsági tag 
   Kiss Norbert tag, sportért felelős helyettes államtitkár 

Pakucs János dr. tag 
 

az elfogadott ellenőrzési terv alapján végezte munkáját. 
 
A Fővárosi Törvényszék változásbejegyzési eljárásban hiánypótlás teljesítésére hívta fel a 
Magyar Olimpiai Bizottságot Alapszabálya bejegyezhetősége érdekében. 
A MOB 2013. május 24-i Közgyűlésén az Alapszabály-módosítás tárgyalására nem került 
sor, mivel a Közgyűlés a napirendi pont szavazásra bocsátásakor nem volt határozatképes. 
A Felügyelő Bizottság a MOB 44.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2013. május 
27-én rendkívüli közgyűlés összehívásáról döntött, melynek keretén belül sor került az 
Alapszabály módosítására. 
 
 
Célvizsgálat keretében az alábbi témakörökben végzett  vizsgálatot: 
 

1. a MOB szervezeti-, működési- és gazdálkodási rendjével összefüggő szabályozottság  
 (a vizsgálatot végezte: Dávid Imre FB elnök, dr. Borbély Attila, külső szakértő) 
 

2. a 2013. évben adósságkonszolidációban részesülő szakszövetségek 
forrásfelhasználásával, elszámolásával kapcsolatos ellenőrzés 

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

3. a MOB „Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata” szerinti működés 
ellenőrzése 

(a vizsgálatot végezte: dr. Csötönyi Sándor FB tag) 
 

4. a MOB „Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata” szerinti működés 
ellenőrzése 

(a vizsgálatot végezte: dr. Szilágyi Dezső, külső szakértő) 
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5. a MOB 2013-2016 évekre vonatkozó marketing és kommunikációs stratégia 
elkészítésének vizsgálata 

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

 
Utóvizsgálat keretében  
 

6. a MOB szakmai tagozatok részére nyújtott támogatások egységes elvek szerinti 
nyilvántartásának utóellenőrzése 

(a vizsgálatot végezte: Dávid Imre FB elnök) 
 

7. a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány (WESKA) vagyonának átadás-átvételével 
kapcsolatos utóellenőrzés 

(a vizsgálatot végezte: Dávid Imre FB elnök) 
 

8. a MOB marketing stratégia elkészítésének, ezen belül a 2013. évre vonatkozó 
munkaterv, valamint részletes marketing költségvetés elkészítésének utóellenőrzése 

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

9. a MOB által magánszemélyek részére biztosított természetbeni juttatások 
jogszabályoknak megfelelő elszámolásának utóellenőrzése 

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

A célvizsgálatok lényegesebb megállapításai: 
 

1. A Magyar Olimpiai Bizottság 2013.12.31-én rendelkezik mindazon szükséges 
alapdokumentummal, amelyek a törvényes, szabályos, átlátható működéshez 
elengedhetetlenek. 
Ugyanakkor ezen a helyen is szükséges hangsúlyozni a jövőbeni törvényi, 
szabályozási változások folyamatos figyelemmel kísérését, a szükséges változások 
átvezetését. 
 

2. Az adósságkonszolidációban részesülő szakszövetségek adósságállomány hitelt 
érdemlő megállapítása céljából külső auditor, a PriceWaterhouseCoopers Kft 
került megbízásra, és szakvéleményében rögzítette az adósságok mértékét. 
A Kormány 1133/2013 (III.14.) határozatával az érintett szakszövetségek 
adósságát rendezte. 
A MOB az adósságkonszolidációs támogatás biztosításában és ellenőrzésében 
törvényi felhatalmazás alapján közreműködést vállalt. 
Az EMMI a MOB Főtitkárának címezve hivatalosan elfogadta a MOB vonatkozó 
beszámolóját, illetve elszámolását. 
 

3. A MOB hazai és nemzetközi kiküldetéseinek vizsgálata kapcsán megállapítható 
volt, hogy az ügyvezetés szabályszerűen, a törvények, rendeletek betartásával 
végezte munkáját. 

 
4. A WESKA bírósági nyilvántartásból való törlése megtörtént, a közalapítvány 

megszüntetéséről és bírósági nyilvántartásból való törlése 2013.09.24. napján 
jogerőre emelkedett. 
A WESKA ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjog MOB javára történő bejegyzése 
2014.02.18-án megtörtént. 
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5. A MOB marketing tevékenységének ellenőrzése és ennek alapján készült 

intézkedési terv utóellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a MOB tárgyévi 
nettó marketing bevétele meghaladta a 320 millió forintot, ami – tekintettel az 
olimpia utáni évre – jónak mondható.  
A MOB egészének (beleértve a tagozatokat is) marketing stratégiája többszöri 
határidő módosítást követően a Közgyűlést megelőzően sem készült el. 
 

6.  A MOB tulajdonában és használatában lévő gépjárművek nyilvántartása a 
hatályos számviteli- és adótörvényeknek, valamint a szabályzat előírásainak 
megfelel. 
A saját tulajdonú gépkocsik hivatalos célra történő használata a belföldi 
kiküldetési rendelvény nyomtatvány alkalmazásával történik, melyekhez a 
magántulajdonú autók forgalmi engedélyének másolatát mellékelik. A 
költségtérítések pontosan kerültek megállapításra, kifizetésre. 
A gépkocsik üzemanyag költségének elszámolása számlák alapján történik. Az 
engedélyezett gépjármű használatokhoz havi, illetve éves engedélyezett 
üzemanyagkeret kapcsolódik, melyet csak indokolt esetben, engedéllyel léptek túl.  
 
A Felügyelő Bizottság javasolja a gépjárművek igénybevételére, használatára és 
költségelszámolására vonatkozó szabályzatok tartalmának és az egyébként a 
jogszabályoknak megfelelő alkalmazás gyakorlatának harmonizálását, ennek 
érdekében az érintett szabályzatok jövőbeni módosítását. 
      

 
A tárgyévi gazdálkodás körében végzett vizsgálat megállapította: 
 
A MOB 2013. évre tervezett szakmai programjait megvalósította. 
A MOB 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-én fennálló 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós képet ad. A MOB 2013. évi 
közhasznúsági melléklete a MOB 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival 
összhangban van. 
A Felügyelő Bizottság a MOB 2013. évi működésével, gazdálkodásával kapcsolatban 
jogszabálysértésről, a szervezet érdekeit súlyosan sértő eseményről, a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tényről nem szerzett tudomást. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Felügyelő Bizottság vizsgálatai, az Ügyvezetés beszámolója és a Könyvvizsgáló 
jelentése alapján a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kiegészítő melléklettel együtt, amelyben 

 
 az eszközök és források egyező végösszege  1.928.491 eFt 
 a tárgyévi eredménye          40.441 eFt 

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


