
 

 

A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK 

 2019. ÉVI. BESZÁMOLÓJA I. 

Az Alapszabály 22. §. (14) bekezdése alapján 

A Felügyelőbizottság korábban megszokott ütemtervét 2020. március-
május hónapokban kissé módosította a koronavírus járvány. A 
korábban ez év májusára tervezett választó-Küldöttgyűlés időpontját 
későbbre kellett halasztani, így a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok 
mandátuma is ennek következtében meghosszabbodott. A 
Felügyelőbizottság úgy döntött, hogy a szokásos évi egy beszámolója 
helyett két beszámolót készít el. Az FB első (jelen) beszámolója, az 
MVGYOSZ előző rendes évi Küldöttgyűlésétől, 2019. május 17-től 
2020. május 20-ig terjedő időszakot öleli fel. Az FB második 
beszámolója 2020. május 21-től az MVGYOSZ következő választó 
Küldöttgyűléséig fog tartani.   
 
A Felügyelőbizottság a 2019.05.17-től 2020. 05. 20-ig tartó időszakban 
is munkáját elfogadott munkatervének megfelelően végezte kiegészítve 
az előre nem tervezhető feladatokkal. 
 
1. A Felügyelőbizottság a 2019. május 17-én megtartott Küldöttgyűlés 

óta egy elnökségi ülés kivételével, valamennyi Elnökségi ülésen 
képviselte magát.  

 
2. A Felügyelőbizottsághoz a fenti Küldöttgyűlés óta vizsgálati kérelem 

nem érkezett. 
 
3. A Felügyelőbizottság 2019. július 25-én az MVGYOSZ 2019. I. 

félévi gazdálkodásának ellenőrzése céljából a 2019/1-es 
adatszolgáltatási táblázatban leírt dokumentumokat kérte be az 
Elnöktől és a Gazdasági vezetőtől. A dokumentumokat a Gazdasági 
vezető 2019.. augusztus 2-án küldte meg. 

 
4. Az MVGYOSZ Elnöke a Felügyelőbizottság állásfoglalását kérte 

2019.08.21-én, munkavállaló nevére szóló számlával kapcsolatban. 
A Felügyelőbizottság válaszát 2019.08.22-én küldte meg a 
helyesbítő vagy stornó számla kiállításával kapcsolatban.  

  



 

 

5. A 3.pont szerint megküldött dokumentumok áttanulmányozását 
követően a helyszíni ellenőrzés az MVGYOSZ székházában 2019. 
szeptember 19-én valósult meg. Az FB észrevételeiről, javaslatairól 
a Gazdasági vezető és az Elnök szóbeli tájékoztatást kapott az 
ellenőrzéskor. (Bővebb leírás erről a ”Tájékoztatás a pénztárak és 
bankszámlák ellenőrzéséről, valamint a helyi ellenőrzésről” c. 
dokumentumban.) 

 
6. A Felügyelőbizottság 2019. október 4-én képviselte magát az 

MVGYOSZ Alapszabályának módosítása céljából összehívott 
Küldöttgyűlésen. 

 
7. A Felügyelőbizottság a 2020. évi Ellenőrzési tervét (Munkatervét) 

2019. december 12-én megtartott FB ülésén fogadta el. A 

munkaterv ekkor csak 2020. I. félévére készült el a választásokra 

tekintettel. 

8. A Felügyelőbizottság 2020. február 24-én megküldte az MVGYOSZ 

Elnökének és Gazdasági vezetőjenek a 2019/2-es adatszolgáltatási 

kérelmet, a 2019. II. félévet érintő, ellenőrzéssel kapcsolatban. A 

kért dokumentumokat a Gazdasági vezető 2020. február 27-én 

küldte meg.  

9. A Felügyelőbizottság a fenti dokumentumok átvizsgálása után 

2020. március 20-ra tervezte a helyszíni ellenőrzést az MVGYOSZ 

jelenlegi telephelyén. A helyi ellenőrzést a Felügyelőbizottság 

mondta le 2020. március 17-én, a kialakult járványhelyzet miatt. 

10. Az MVGYOSZ Elnöke a 2019. évi közhasznúsági beszámolót 

2020. április 2-án küldte meg a Felügyelőbizottság részére. A 

beszámolót alátámasztó részletes főkönyvi kartonok, banki 

kivonatok, pénztárjelentések, vevő-szállítói analitikák, stb. a 

Gazdasági vezető által szintén április másodikán kerültek 

megküldésre. A Felügyelőbizottság szeretné megjegyezni, hogy a 

járvány ideje alatt, személyes konzultáció híján sokkal nehezebb 

volt az egyeztetés a beszámolóval kapcsolatban a 

Felügyelőbizottságnak és az MVGYOSZ vezetőségének is. 



 

 

11. 2020. április 9-én a Felügyelőbizottság első körben 14 pontban 

fejtette ki véleményét, észrevételeit, tette fel kérdéseit az MVGYOSZ 

Gazdasági vezetőjének és Elnökének az MVGYOSZ 2019. évi 

beszámolójával kapcsolatban. 

12. Ezt követően öt körben válaszok és viszontválaszok következtek a 

Felügyelőbizottság és az MVGYOSZ Elnöke és Gazdasági vezetője 

között 2020. április 10-e és május 19-e között. A Felügyelőbizottság 

plusz egy 15. kérdést is feltett, valamint újabb dokumentumokat is 

bekért az MVGYOSZ Elnökétől és Gazdasági vezetőjétől.  

13. A Felügyelőbizottság 2020. április 15-én és május 7-én konzultált 
az MVGYOSZ Könyvvizsgálójával. 

14. A Felügyelőbizottság a járványhelyzet miatt elektronikus úton 

egyeztette le a 2019. évi pénzforgalmi számlák zárásának 

egyezőségét, mely a 2020. május 15-én elkészített „Tájékoztatás a 

pénztárak és bankszámlák ellenőrzéséről, valamint helyi 

ellenőrzésről” c. dokumentumban került részletezésre.   

15. A Felügyelőbizottság 2020. május 18-án elektronikus FB ülést 

tartott, mely ülésen a FB meghosszabbította és kiegészítette a 

2020-as (korábbi 2019. 12. 12-én elfogadott) ellenőrzési tervét 

további 4 ponttal. 

16. A 12-es pontban említett válaszok és viszont válaszok alkalmával 

nagyon nagy terjedelmű anyag keletkezett, mely jelen beszámoló 

mellékleteként csatolva is sok lenne. Az MVGYOSZ 2019. évi 

beszámolójával kapcsolatban a Felügyelőbizottság felvetett 

kérdései és észrevételei nagy többségben az MVGYOSZ 

Gazdasági vezetője és Elnöke által megválaszolásra kerültek, az FB 

által kért módosítások, javítások elvégzésre kerültek, melyet a 

Felügyelőbizottság elfogadott.  

A Felügyelőbizottság szeretné kiemelni néhány észrevételt: 

- A Felügyelőbizottság évek óta kéri, hogy a hagyatékokból származó 

részvények kerüljenek eladásra, mivel a részvény kockázatos 



 

 

befektetésnek számít és a Civil törvény sem engedi. Az értékesítés 

nem történt meg időben, a Szilágyi hagyatékból származó OTP 

részvények piaci árfolyama is a tárgyév végi magas árfolyamról a 

válság hatására jelentősen leesett kb. 40%-al. A Felügyelőbizottság 

azt javasolta, hogy a részvények elfogadható szintre történő 

visszaerősödése után azonnali értékesítés történjen. Az 

értékpapírok helyzetéről, az értékpapír műveletek előkészítéséről 

folyamatosan kapjon tájékoztatást az Elnökség és a 

Felügyelőbizottság.  

- A hagyatékok fogadásáról, kezeléséről, felhasználásáról szabályzat 

készítését kérte a Felügyelőbizottság. A hagyatékok érkezéséről 

folyamatosan kapjon tájékoztatást az Elnökség és a 

Felügyelőbizottság a jövőben. 

- Tárgyévben kiemelkedően magas volt a kutyák selejtezése miatti 

értékvesztés elszámolása, több mint hetven millió forint. Az előző 

évhez képest kiugróan magas 5 kölyökkutya és 9 kiképzés alatt lévő 

kutya került selejtezésre. A Felügyelőbizottság Önköltség számítási 

szabályzat részletes kidolgozását tartja szükségesnek. Kiugróan 

magas a selejtezett kutyák/db értéke. 

- A Remekmíves Bt. 2019. december 16-17-e között kilenc db számlát 

nyújtott be negyven millió forint összegben az MVGYOSZ-nek. A 

kilenc számlából kettő az MVGYOSZ Elnöksége által jóváhagyásra 

került a 2019.december 12-i Elnökségi ülésen. A további 7 

számláról (melyeknek összege eléri a 20 millió Ft-ot) sem a kifizetés 

előtt, sem a kifizetés után nem kapott tájékoztatást az Elnökség. A 

Felügyelőbizottság ezért bekérte az MVGYOSZ Gazdasági 

vezetőjétől és Elnökétől a hét számlát, a hozzájuk kapcsolódó 

szerződésekkel, árajánlatokkal és teljesítési igazolásokkal együtt. A 

Felügyelőbizottság a dokumentumok átvizsgálása során 

ellentmondásba ütközött, ami miatt a fenti számlákkal kapcsolatban 

a vizsgálatot tovább folytatja. A járványhelyzet javulásával a 

Felügyelőbizottság személyes bejárást és konzultációt tart 

szükségesnek az MVGYOSZ vezetőségével. 



 

 

 

 17. A Felügyelőbizottság az MVGYOSZ 2019. évi közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolójának elfogadását javasolja az 

Elnökség, valamint a Küldöttgyűlés részére, de csak korlátozással. 

A korlátozás a Remekmíves Bt. 2019. évi decemberi teljesítésű 

számláira vonatkozik (9 db) melyeknél a Felügyelőbizottság további 

vizsgálatot tart szükségesnek az ellentmondások tisztázása 

céljából. Az FB ennek megfelelően a 2020. évi munkatervét a fenti 

vizsgálattal is bővítette.  

 

Budapest, 2020. május 20. 

 

Fodor Ágnes              Szűcs Zsuzsanna           Páll András 
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