
MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SPORT SZÖVETSÉG 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

                                _____________________________________________________________ 

 
 

A MKSSZ FB FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 
A MKSSZ Alapszabálya IV. fejezete 3. pontja szerint a FB feladata, hatásköre:  
 

- a MKSSZ gazdasági tevékenységének vizsgálata, a gazdálkodásra vonatkozó ren-   
     delkezések betartásának ellenőrzése, 
- a pénz- és vagyonkezelés szabályszerűségének ill. a számviteli és a hozzá kapcso- 
     lódó nyilván-tartások ellenőrzése, 
- a költségvetés megállapítása valamint az ügyintéző tisztségviselők beszámoló-  
     jának megtárgyalása, az éves mérleg felülvizsgálata, értékelése, 
- a vagyonleltár vizsgálata, 
- a vizsgálatainak eredményeihez képest a szükséges eljárások kezdeményezése, 
- a FB tevékenységéről, ellenőrzései eredményéről és a tett intézkedésekről a   
    Közgyűlés előtt köteles beszámolni. 
 
 

A MKSSZ FB 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség (továbbiakban: MKSSZ) Felügyelő 
Bizottsága (továbbiakban: FB) 2011. évben is végezte az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységét. Ennek megfelelően az év során kétszer ülésezett, 
melyről jegyzőkönyvek készültek. Az első ülést a 2011. évi közgyűlés előtt 
márciusban, a másodikat a nyár vége fele, szeptember hónapban tartottuk meg! 
Az első FB ülésen, 2011. március 01- én, vizsgáltuk a 2010. évi gazdálkodást és 
elkészítettük a 2010.- es évről a beszámolót a Közgyűlés részére.  
A második FB ülésen, 2011. szeptember 21- én, ismereteink alapján áttekintettük a 
2011. első részében végzett működést.  
Az ülések megállapításait jegyzőkönyvekben rögzítettük! 
 
Megjegyzés: természetesen a 2012. évi Közgyűlés előtt, 2012. február 15- én ismét 
üléseztünk, a bekért, az MKSSZ Elnöksége által megküldött dokumentumok 
alapján vizsgáltuk az egész 2011. évi gazdálkodást, működést és elkészítettük 
beszámolónkat 2011. évről a Közgyűlés részére! A beszámolóban az egyes 
témakörökkel kapcsolatos megjegyzéseinket, figyelemfelhívásainkat a MKSSZ 
Alapszabályának, a Pénzkezelési Szabályzatnak, az általunk ismert számviteli 
előírásoknak és más szabályzóknak megfelelően tettük meg! 
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BESZÁMOLÓ  

A KÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE AZ MKSSZ 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL,  
GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 
 

Az Alapszabály előírásainak érvényesülése 
 
A MKSSZ Alapszabálya 2005. március hónapban került rögzítésre. Az 
Alapszabály, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, 
melyet akkor a Közgyűlés elfogadott. Az Alapszabály, azóta többször 
módosításokra került. A változások a Közgyűlések után hatályba léptek, azokat a 
Bíróság is bejegyezte, jóváhagyta! A MKSSZ 2011. évi működése az 
Alapszabályban rögzített elvektől lényegesen nem tért el, több témában azonban  
jelzéssel élünk, melyeket már előző beszámolóinkban is megtettünk! 
 
1./ Az Alapszabály a „Szövetség szervezete IV. fejezet” rögzíti  
- „… A testületi ülések határozatairól olyan nyilvántartást köteles az elnök vezetni, 
amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható! .....és a Szövetség honlapján hozza 
nyilvánosságra, a döntéstől számított 3 napig tartó közzététel útján.” 
- „… Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. Az 
Elnökség határozatait a Szövetség honlapján hozza nyilvánosságra.”  
Észrevételezzük, hogy az Elnökség üléseiről, döntéseiről (egy- egy esettől elte-
kintve) általában 2011. évben sem készültek jegyzőkönyvek, az elfogadott 
határozatok nem kerültek rögzítésre, ilyen dokumentumok nem állnak 
rendelkezésre! 
Különösen fontos lenne ez olyan pénzforgalommal járó esetekben, mint pld. a 
SÍRIUS Sportegyesülettel kapcsolatos un. „szakmai tanácsadás” kérdése! 
Javasoljuk az elnökségi ülések, a megállapodások írásos dokumentálását és az 
azokkal kapcsolatos teljesítések igazolását, dokumentálását is!  
 
2./ Az Alapszabály a „Szövetség gazdálkodása V. fejezet” rögzíti  
- „… Célul tűzi ki, hogy a céljainak elérése, feladatainak megoldása során azokat 
a költségtakarékos megoldásokat keresi, amelyek a tagjai számára a legkisebb 
anyagi megterhelést eredményezi.” 
Észrevételezzük, hogy a működésre beszedett díjakat (regisztráció) ill. a 
versenyekre fordítható kiadásokat (2011- ben 2.000 e Ft volt, igaz abból csak 550 
e Ft került felhasználásra) továbbá a jelentős tartalék felhalmozást, mely kb. az 
éves működési költség 20- 25 %- a, 2011- ben 3.800 e Ft, nem tartjuk 
indokoltnak!  
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3./ Az Alapszabály a „Szövetség tagjai II. fejezet”  
- „3./ A tagok kötelezettségei: … A Közgyűlés által meghatározott tagdíj és az 
évente meghatározott egyéb nyilvántartási és regisztrációs díjak befizetése.” 
-  „1./ A tagsági viszony megszüntetése >>> kizárással! Oka lehet: ha a tag a 
Szövetség céljainak, faladatainak végrehajtását sérti vagy veszélyezteti!”  
Észrevételezzük, hogy a nyilvántartás alapján 8 tagszervezetnek, kb. 170 e Ft tar-
tozása, díjhátraléka van. Ez a előző évhez viszonyítva (13 db tagszervezetnek kb. 
360 e Ft volt) kb. fele, mely a működési költséghez képest elenyésző, de a 
rendesen fizető tagokkal szemben nem elfogadható, mert a tagdíjat nem fizető 
tagok is élvezik a MKSSZ nyújtotta előnyöket és szolgáltatásokat, melyet a 
többiek fizetnek meg!  
Sajnálatos, hogy a MKSSZ- nél nincs rögzítve a belső szabályzatokban 
(Alapszabály; Pénzkezelési Szabályzat) a díjak befizetésének határideje, (mint 
pld.: MRSZ- nél minden év január 31.)! Ez valószínűleg nehezíti a behajtást is, 
tapasztaljuk az Elnökség rendszeres fáradozását ebben az ügyben!  
Javasoljuk a következő Közgyűlés elé terjeszteni az ezzel kapcsolatos belső 
szabályzat módosítását! 
  
 
A fentiek alapján a FB megállapítja, hogy a MKSSZ működése bizo-
nyos tekintetben (gazdálkodás, célok, elvek érvényesítése; elnökségi 
ülések, döntések dokumentálása; tagi kötelezettségek érvényesítése) 
részben eltér az Alapszabálytól! 
Felhívjuk az Elnökség, mint általános hatáskörű végrehajtó szerv és a 
tagszervezetek figyelmét is az  Alapszabályban rögzített elvek, célok, 
rendelkezések maradéktalan betartására!   
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A gazdálkodás ellenőrzése, mérleg felülvizsgálata, értékelése 
 
A FB a 2011. év gazdálkodási számadatait összevetette a költségvetési terv adata-
ival. Vizsgáltuk azt, hogy a Közgyűlés által elfogadott tervhez viszonyítva van- e 
eltérés ill. a gazdálkodás, a pénzforgalom hogyan alakult.  
A mi vizsgálatunk ebben tér el a könyvelés által elvégzett eredmény levezetéstől és 
a mérlegtől. A könyvelés az előző évhez viszonyítva vetíti ki a változásokat ezekben 
a dokumentumokban, mi pedig a tervhez viszonyítunk!  
 
1./ Bevételi oldal alakulása – terv és tény adatok alapján  
A bevételeknél a nyitó pénzkészlet 3.826 e Ft volt. A bevételek áttekintésénél nem 
állapítottunk meg jelentős eltérést a tervhez viszonyítva! Több bevételi tétel 
tekintetében kisebb- nagyobb növekedés vagy csökkenés látható!  
Pld.: - regisztrációs díj ~ + 300 e Ft, 
         - MRSZ tagdíj ~ - 320 e FT, 
         - továbbszámlázott díj (BISZ, biztosítás) ~ - 300 e Ft. 
Összességében a bevétel ~ 1.2 mill Ft- al lett kevesebb, ez nem éri el a 10 %- ot 
sem. Az eltérés elsősorban a továbbszámlázandó tételeknél jelentkezik, melynek 
oka a taglétszám és eszköz állomány ill. a biztosítási és BISZ díjak csökkenése! 
A 2011. év bevételi oldalának alakulását a tervhez viszonyítva megfelelőnek, 
elfogadhatónak tartjuk! 
 
2./ Kiadási oldal alakulása – terv és tény adatok alapján 
A kiadások vizsgálatánál is tapasztalhatók eltérések a tervhez viszonyítva! Több 
kiadási tétel tekintetében látható kisebb- nagyobb növekedés vagy csökkenés!  
Pld.: - biztosítás ~ - 1 mill Ft, 
         - MRSZ tagdíj ~ - 460 e Ft, 
         - verseny támogatások ~ - 1.5 mill Ft, 
         - szakmai munkához kapcsolódó kts. ~ - 350 e Ft. 
Összességében a kiadás ~ - 2.400 e Ft- al kevesebb lett, ez éppen a duplája a 
bevételi oldal csökkenésének, kb. a kiadások 20- 25 %- a. Az eltérés oka 
elsősorban nyilván ugyan azzal magyarázható, mint a bevételek csökkenésénél, de 
ehhez még hozzájárult a kevesebb versenytámogatás kiadása és az un. szakmai 
munkához kapcsolódó költség csökkenés is! Egyéb kiadások tekintetében nem volt 
lényeges eltérés ill. nem merült fel olyan lényeges kiadás, melyet a terv nem 
tartalmazott vagy nem volt indokolt! 
A 2011. év kiadási oldalának alakulását a tervhez viszonyítva megfelelőnek, 
elfogadhatónak tarjuk! 
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3./ Bevétel – kiadás terv és tény adatokat összegezve 
A tényleges bevétel és a kiadás vonatkozásában arányos csökkenés tapasztalható a 
tervhez viszonyítva, melynek okait az előzőekben leírtuk. A bevételi és kiadási 
oldalt összevetve az „eredmény” ~ 1.100 e Ft, az előző évhez képest ez nőtt! 
 
A könyvelési adatok alapján a 2011. év gazdálkodás „eredménye” a nyitó 
pénzkészlettel (3.826 e FT) együtt: 4.900 e Ft, melyből 2011. december 31- én a 
bankszámlán 2.310 e Ft, az elkülönített bankszámlán 2.563 e Ft, a házi 
pénztárban 117 e Ft volt! 
 
A MKSSZ 2011. évi működése során tehát teljes egészében megmaradt, sőt 
növekedett  a tőke, a bevételek fedezték a kiadásokat, ami azt tükrözi, hogy a 
gazdálkodás körültekintő, figyelmes, megfelelő volt!  
 
 
Megjegyzés:  
1./ Az átvizsgált, befogadott (kiadási) számlákkal kapcsolatosan meg kell 
jegyeznünk azt a problémát, hogy azok nincsenek igazolva, a bizonylatokon a 
költségsor (költséghely) nincs feltüntetve! Ez azt mutatná meg, hogy az adott 
kiadási számla a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési terv, melyik sorához 
kapcsolódik! Ez azért probléma, mert összefolynak egyes költségsorok, nem lehet 
megfelelően elkülöníteni a pénzügyi tételeket, nehezíti a könyvelést és a FB 
kontrollját is! A hatályos számviteli előírások, továbbá a Pénzkezelési Szabályzat 
IV. fej. 3.- 4. pontja a banki és a készpénzforgalomnál is előírja ezt a 
kötelezettséget! 
2./ Bármilyen pénzforgalmat (pld.: versenytámogatások, szakmai tanácsadás, stb.) 
dokumentálni kell, tehát megállapodásban kell rögzíteni azt, hogy ki, kinek, miért, 
stb. adja a Szövetség, mit vár el érte, azt milyen módon ellenőrzi! Ezen túlmenően 
annak betartását ellenőrizni és azt dokumentálni is kell (pld. feljegyzés készítése, 
két elnökségi tag aláírásával, stb.)!  
Az egyes kifizetések valódiságát egy utólagos (NAV) ellenőrzésnél nekünk kell 
bizonyítani! Az un. „korrupció ellenes harc” a hatóságok részéről minden 
területre, így az egyesületek vonatkozásában is kiterjed!  
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A könyvelési tevékenység áttekintése 
 
A könyvelést továbbra is, folyamatosan a PENGŐ- 97 Könyvvizsgáló és 
Adószakértő KFT. Kuprivecz József okleveles könyvvizsgáló, ügyvezető végzi. A 
szolgáltatóval készült megállapodás 2005. május 01- én, az abban rögzített díj 
10.000,- Ft/hó+ ÁFA, 2009. évtől 12.000,- Ft/hó+ ÁFA- ra emelkedett, azóta 
változatlan.  
A megállapodás korrekt, tartalmaz minden olyan garanciális elemet, mely a 
szolgáltató esetleges hibája következményeként érinthet bennünket! 
  
A 2011. évi gazdálkodással kapcsolatosan az alábbi dokumentumokat készítette el 
a szolgáltató: 
 

Főbb gazdálkodási adatok 
Egyszerűsített mérleg 

Közhasznú eredmény levezetés 
Közhasznúsági jelentés 

 
                  
 

A Pénzkezelési Szabályzat előírásainak érvényesülése 
 
A Pénzkezelés Szabályzat (továbbiakban: PSZ) a jogszabályi előírásokat alapján, 
a FB kezdeményezésére készült, amit a 2006. 03. 04- i Közgyűlés határozattal 
fogadott el! Érvényessége visszavonásig vagy módosításig tart!  
 
Működési eltérések a PSZ- hoz viszonyítva: 
1./ Amint az előzőekben már utaltunk rá, a számviteli bizonylatoknál a költségsor 
nincs feltüntetve  (A PSZ IV. fej. 3.- 4. pontja írja elő!) Sok esetben a megnevezés-
ből nem derül ki, hogy az a kiadás melyik költségsorhoz kapcsolódik! 
2./ A házipénztárban egyszerre legfeljebb 200 e Ft lehet (A PSZ IV. fej. 4. pontja 
írja elő!) Ebből következik, hogy 200 e Ft- nál nagyobb összegű tételeket csak a 
bankszámlán keresztül, a bankszámláról átutalással lehet kifizetni ill. bevételezni! 
Több esetben, a házipénztárban lévő ill. oda bevételezett összeg ill. a kp.- ban 
kifizetett összeg meghaladja ezt a nagyságrendet!  
Felhívjuk a figyelmet a jövőben a PSZ betartására! Amennyiben valamilyen 
indokolt oknál fogva a PSZ előírásai nem tarthatók (pld.: házipénztárban lévő 
összegkeret), kezdeményezni kell annak a Közgyűlés általi módosítását, 
megváltoztatását, természetesen a jogszabályi előírások keretei között! 
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A tárgyi eszköz (vagyon) leltár ellenőrzése 
 
1./ A FB vizsgálta a tárgyév lezárásával egy időben, 2011. 12. 31- i dátummal 
nyilvántartott „eszköz leltár”- t is. A 2010. december 31- én nyilvántartott 
eszközök teljes egészében a készletben maradtak ill. lista három új tétellel 
gyarapodott. 
 
A 2011. évben vásárolt eszközök, anyagok:  
              - nyomtató (Samsung) 41.800,- Ft értékben, 
              - sörpad szett 27.980,- Ft értékben, 
              - versenylebonyolító programfejlesztés 312.500,- Ft értékben. 
 
A leltárral kapcsolatosan ismét fontos megjegyeznünk, hogy a 0 értéken kimuta-
tott, nyilvántartott eszközök selejtezését, amennyiben az eszköz szükségtelen vagy 
használhatatlan, Elnökségi határozattal, jegyzőkönyvben dokumentálva lehet 
elvégezni. Mindaddig ezeket készletként kell nyilvántartani! Természetesen a 
még használható eszközöket csak ezért, mert 0 Ft értékűek, nem kell selejtezni!  
 

 
 

A fentiekben leírtak alapján a  
 
 

MKSSZ 2011. évi gazdálkodását, működését a FB  
 

 
összességében  
 
 

MEGFELELŐ- nek 
 
 
értékeli, azt a mérleggel együtt a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolja! 
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A 2012. évi költségvetési tervezet véleményezése 
 
1./ A FB- nak a költségvetési terv „átszámlázandó” (kiadási – bevételi) tételeihez 
nincs különösebb megjegyzése! A tételeknél, az előző évhez viszonyítva lényeges 
csökkenés látható, ami valószínűleg a létszámcsökkenéssel, technikai eszköz 
állomány számának csökkenésével magyarázható! 
 
2./ A pénzmaradvány a bevételi oldalon 4.990 e Ft, azonban a kiadási oldalon 
4.000 e Ft, már közel 1.000 e Ft- al kevesebb! A jelentős pénzmaradvány 
véleményünk szerint okot adhat arra, hogy 2012. évben csökkentsük a 
regisztrációs díjakat! Ez a megoldás a tagság egészét érintené pozitívan, ez nem a 
tartalék „felélését” jelentené, hisz azok kapják vissza, akik összeadták! Sokkal 
inkább felélésnek látszik az, hogy a 2012- es évben 1.000 e Ft- al többet (2011- 
ben 2.000 e Ft volt) összesen 3.000 e Ft- ot terveznek a versenyzésre fordítani, hisz 
abból csak a kis létszámú, a versenyen résztvevők részesülnek!  
 
3./ A FB tehát a kiadási oldalon eltúlzottnak tartja a hazai és nemzetközi 
versenyekre betervezett 3.000 e Ft- ot (ez kb. a költségek 20 %-a)! Ezzel a kiadási 
tervtétellel kapcsolatosan fontos ismét megjegyeznünk, hogy jelzések érkeztek 
hozzánk, melyben a tagság hangsúlyozza:  
„A MKSSZ létrehozását a tagság azért kezdeményezte és a szervezet elsődlegesen 
azt vállalta fel alakulásakor, hogy megfelelő, jogi kereteket biztosít a 
könnyűrepülő tevékenységhez úgy, hogy az a tagok számára az a legkisebb anyagi 
megterhelést jelentse! A MKSSZ nem a versenysport, a versenyzés, a versenyzést 
folytatók anyagi támogatására alakult!”  
A FB hangsúlyozza, hogy nyílván, a versenyzés is fontos része lehet a működés-
nek, de nem ilyen mértékben (kb. 20 %)! Addig, amíg az MRSZ jelentős támoga-
tást adott ehhez, addig ez nem volt probléma, ma, amikor a tagságnak kell ezt 
megfinanszírozni, el kell gondolkodni ezen! A versenytámogatásról szóló döntés-
nél tudni kellene az is, hogy pontosan mekkorák is a költségek, a résztvevők 
ahhoz milyen arányban járulnak saját erejükből hozzá, stb.! 
A tartalék nagysága, a versenyre fordított kiadások költségvetésünk jelentős 
részét képezik, ezért javasoljuk ezen költségsorok átgondolását!  
Természetesen a FB csak véleményezi a tervezett költségvetést, annak megvitatá-
sa és elfogadása a Közgyűlés kompetenciája! 
 
2012. március 03. 
 
 
  ____________________   ____________________    _____________________  
         H a l l a i  Zoltán               H i r s c h  János                  S z a b a d i  Tibor 
                 FB tag                                FB tag                                  FB elnök 


