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I. rész 

 

A MKSSZ FB feladata, hatásköre és 2012. évi tevékenysége 
 
1./ A MKSSZ Alapszabálya IV. fejezete 3. pontja alapján 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 nyilvántartások ellenőrzése, 
- a költségvetés megállapítása valamint az ügyintéző tisztségviselők beszámolójá- 
     nak 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. 
 
 
2./ A MKSSZ FB 2012. évi tevékenysége 
 

A MKSSZ FB a 2012. évben is végezte az Alapszabályban meghatározott tevékeny-
ségét, feladatát. Ennek megfelelően az év során kétszer ülésezett, melyről jegyző-
könyvek készültek.  
Az első ülést a 2012. évi Közgyűlés előtt februárban, a másodikat a nyár vége fele, 
szeptember hónapban tartottuk meg! Az első FB ülésen, 2012. február 15- én, 
vizsgáltuk a 2011. évi gazdálkodást és elkészítettük a 2011.- es évről a 
beszámolónkat a Közgyűlés részére.  
A második FB ülésen, 2012. szeptember 08- án, (nem tételesen) áttekintettük a 
2012. első részében végzett működést.  
Az ülések megállapításait jegyzőkönyvekben rögzítettük! 
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II. rész 
 

A MKSSZ 2012. évi működése, gazdálkodása 
 

A MKSSZ FB a 2013. évi Közgyűlés előtt, 2013. február 19- én ismét ülésezett, a 
MKSSZ elnök által megküldött dokumentumok alapján vizsgáltuk az egész 2012. 
évi gazdálkodást, működést és elkészítettük beszámolónkat a 2012. évről a 
Közgyűlés részére!  
A beszámolóban az egyes témakörökkel kapcsolatos megjegyzéseinket, figyelem-
felhívásainkat a MKSSZ Alapszabályának, a MKSSZ Pénzkezelési Szabályzatának, 
az általunk ismert számviteli és egyéb előírásoknak figyelembevételével tettük meg! 

 
 

1./ Az Alapszabály előírásainak érvényesülése 
 

A MKSSZ Alapszabálya 2005. március hónapban került rögzítésre. Az Alapsza-
bály, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került összeállításra, azt akkor a 
Közgyűlés elfogadta, mely azóta többször módosításokra került. A változásokat az 
aktuális Közgyűlések elfogadták, melyek ezzel hatályba léptek, és az illetékes 
bíróság is bejegyezte, jóváhagyta!  
A MKSSZ 2012. évi működése az Alapszabályban rögzített elvektől lényegesen nem 
tért el, három témában azonban - ismételten - jelzéssel élünk! 
 
    (1) Az Elnökség üléseiről, döntéseiről (egy- egy esettől eltekintve) általában  
         2012. évben sem készültek jegyzőkönyvek, az elfogadott határozatok nem ke-  
         rültek írásban rögzítésre, ilyen dokumentumok nem állnak rendelkezésre! 
         Véleményünk szerint különösen fontos lenne olyan pénzforgalommal járó  
         esetekben, amikor az eltér a tervezett, a Közgyűlés által elfogadott tételektől  
         Az Alapszabály a „Szövetség szervezete IV. fejezet” rögzíti, hogy  
         „… A testületi ülések határozatairól olyan nyilvántartást köteles az elnök ve- 
         zetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támoga- 
         tók és ellenzők számaránya megállapítható! … Az Elnökség üléseiről jegyző- 
         könyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. Az Elnökség, a határozatait a  
         Szövetség honlapján hozza nyilvánosságra.” 
         Javasoljuk - ismételten - az elnökségi ülések, fentiek szerinti dokumentálá- 
         sát vagy ezzel kapcsolatosan (is) az Alapszabály módosítását!  
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    (2) A jelenlegi világgazdasági helyzetben, a működési költségek minimalizálása  
          fontos gazdálkodási szempont valamennyi szervezet (vállalkozás) részére is!   
          A költségvetési adatok alapján a versenyekre tervezett költségsorokat (2012-  
          es terv összesen 3 mill Ft volt) magasnak tartjuk, és nem tartunk indokoltnak  
          jelentős tartalék (2012- es terv 4 mill Ft volt) felhalmozást sem! 
         Az Alapszabály a „Szövetség gazdálkodása V. fejezet” rögzíti, a Szövetség 
          „…Célul tűzi ki, hogy a céljainak elérése, feladatainak megoldása során  
          azokat a költségtakarékos megoldásokat keresi, amelyek a tagjai számára a  
          legkisebb anyagi megterhelést eredményezi.” 
          Javasoljuk - ismételten - ahol lehetőség van rá, a működési költségek  
          tervezett és tényszerű csökkentését!  
 
    (3) A tagdíjtartozások, elmaradások, a befizetések elhúzódásának kérdése, a ta- 
         pasztalatok alapján jelentős terhet jelent az elnök, elnökség részére! Igaz en- 
         nek mértéke csökkenő tendenciát mutat - 2011. évben 13 db tagszervezetnek  
         volt 360 e Ft, 2012. évben 8 tagszervezetnek volt 170 e Ft, 2013. évben 1 tag- 
         szervezetnek 80 e Ft tartozása az év végén!  
         Az Alapszabály, a „Szövetség tagjai II. fejezet 3./ pontja” rögzíti, hogy  
        „A tagok kötelezettségei: … A Közgyűlés által meghatározott tagdíj és az   
        évente meghatározott egyéb nyilvántartási és regisztrációs díjak befizetése.” 
         
        Sajnos az Alapszabály nem rögzíti a díjak befizetésének határidejét - mint   
        pld.: MRSZ- nél >>> minden év január 31. Valószínűleg ez is oka a díjfizeté- 
        sekkel kapcsolatos anomáliának!  
        Javasoljuk - ismételten - a Közgyűlés elé terjeszteni az ezzel kapcsolatos  
        Alapszabály módosítást, vagyis rögzíteni a díjak befizetésének határidejét  
        pld. „az aktuális év január 31- ig”! 
  
A fentiek alapján a FB megállapítja, hogy a MKSSZ működése (gazdálkodás, 
célok, elvek érvényesítése; dokumentálás; tagi kötelezettségek érvényesítése) 
eltér az Alapszabályban meghatározottaktól! 
Felhívjuk az Elnökség, mint általános hatáskörű, végrehajtó szerv és a tag-
szervezetek figyelmét is az Alapszabályban rögzített elvek, célok, rendelkezések 
maradéktalan betartására ill., amennyiben szükséges az Alapszabály módosítá-
sára!   
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2./ A gazdálkodás ellenőrzése, mérleg felülvizsgálata, értékelése 
 
A FB a 2012. évi gazdálkodás számadatait összevetette a 2012- es márciusi 
Közgyűlés által elfogadott költségvetési terv soraival. Vizsgáltuk, hogy a 
Közgyűlés által elfogadott tervhez viszonyítva van- e eltérés ill. a gazdálkodás, a 
pénzforgalom hogyan alakult. A FB vizsgálata eltér a könyvelésétől! A könyvelés 
által elvégzett „Eredmény levezetés” és az „Egyszerűsített  mérleg” a tárgyév 
számadatait összesíti és az előző évhez viszonyítva mutatja ki a változásokat!  
 
    (1) A bevételi oldal alakulása – a terv és tény adatok alapján  
          A bevételeknél a „terv- és a tény” nyitó pénzkészlet ~ 4.990 e Ft volt.  
          A bevételi tételek áttekintésénél két esetben állapítottunk meg jelentősebb el- 
          térést - csökkenést - a tervhez viszonyítva:  
          -  „regisztrációs díj”: terv: 4 mill Ft >>> tény: 3.3 mill Ft, a különbség ~  
             -700 e Ft; 
          -  „továbbszámlázott biztosítás + BISZ”: terv: 5.2 mill Ft >>> tény: 4.6 mill  
             Ft, a különbség ~ -600 e Ft; 
         Egyéb bevételeknél kisebb növekedés látható, ez kb. 200 e Ft. 
         Összességében a bevételek kb. 1 mill Ft- al maradtak el a tervezettől, tehát  
         ennyivel lett kevesebb a bevétel, melynek oka, a fentiekből  valószínűsíthe- 
         tően a kevesebb taglétszám és gépállomány volt! 
 
    (2) Kiadási oldal alakulása – a terv és tény adatok alapján 
          A kiadások vizsgálatánál is tapasztaltunk eltérések a tervhez viszonyítva!  
          A kiadási tételek áttekintésénél egy esetben állapítottunk meg jelentősebb el- 
          térést - növekedést - a tervhez viszonyítva: 
          - „biztosítás”: terv: 4.2 mill Ft >> tény: 5.3 mill Ft, a különbség ~ +900 e 
Ft, 
          egy esetben kisebb növekedés említhető: 
          - „gk. használat”: terv: 1.2 mill Ft >> tény: 1.4 mill Ft, a különbség ~  
              +200 e Ft. 
         Egyéb kiadásoknál, költségeknél kisebb - nagyobb csökkenés látható: 
          - „hazai versenyek”: terv: 1.2 mill Ft >> tény: 580 e Ft, a különbség ~  
            -600 e Ft; 
          - „VB - EB”: terv: 1.8 mill Ft >> tény: 590 e Ft, a különbség ~ -1.2 mill Ft; 
          - „szakmai munkához kapcsolódó költség”: terv: 600 e Ft >> tény: 370 e  
              Ft, a különbség ~ -200 e Ft; 
         - „továbbképzések” és „egyéb”: terv: 470 e Ft >> tény: 250 e Ft, a különb- 
              ség ~ -200 e Ft; 
        Összességében a kiadási oldal kb. 1.1  mill Ft- al lett kevesebb (ami alapve- 
        tően nem baj), mint a tervezett, melynek oka elsősorban a versenyekre for-  
        dított kevesebb kiadás volt!  
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   (3) Eredmény - bevétel/ kiadás tény adatai összegezve 
         A tényleges bevétel és a tényleges kiadás vonatkozásában arányos csökkenés  
         volt tapasztalható! A bevételi és kiadási oldalt összevetve az „eredmény” ~ 0  
         Ft, azaz a kiadások kb. annyival csökkentek, amennyivel kb. a bevételek is  
         csökkentek! 
 
A MKSSZ 2012. évi gazdálkodása, működése a terv és tény adatok alapján 
kiegyensúlyozott volt, a csökkenő bevételek arányában csökkentek a kiadások is, 
ami a megfelelő gazdálkodást tükrözi! 
 
 
3./ A könyvelés tevékenység áttekintése, eredményszámítása 
 

A könyvelést és az évzáró dokumentumokat továbbra is a PENGŐ- 97 Könyvvizs-
gáló és Adószakértő KFT. Kuprivecz József mérlegképes könyvelő, okleveles 
könyvvizsgáló, ügyvezető végzi, készítette. (Legalább is ezt feltételezzük!) A 
könyvelő céggel kötött megállapodás korábban tanulmányoztuk, az korrekt, tartal-
maz olyan garanciális elemet, mely a szolgáltató esetleges hibája következménye-
ként érvényesíthető!  
Hiányoljuk azonban azt,  az elkészült évzáró dokumentumokon, hogy nem tüntetik 
fel, azokat ki készítette, ki állította össze! Egyértelmű, hogy összességében a 
felelősség a szervezetet, a szervezet vezetőjét érinti, de szükségesnek tartanánk - 
megjegyzést, szignót (egyfajta felelősség vállalást) - a dokumentumokon ezzel 
kapcsolatban, hisz a számításokat a könyvelést szolgáltató cég végzi!  
A 2012. évi gazdálkodásról az alábbi dokumentumok készültek: 
 

Tájékoztató adatok 
Egyszerűsített mérleg 

Közhasznú eredmény levezetés 
Közhasznúsági jelentés 

 
 
A könyvelési adatok alapján a 2012. év gazdálkodás „eredménye” a nyitó pénz-
készlet nélkül ~ -1.3 mill Ft, mely a tényszámok ismeretében elsősorban a 
„biztosítási díjak” bevétel- kiadási különbségéből (bevétel: ~ 3.6 mill Ft, kiadás: 
~ 5.3 mill Ft) és egyéb kisebb tételből adódik 2012. december 31- én!  
Ennek feltételezhetően elsődleges oka a biztosítás un. „áthúzódása” (egyik évről 
a másikra)! 
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4./ 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 fo-
gadott el! Érvényessége visszavonásig vagy módosításig tart!  
 
A MKSSZ 2012. évi működése során is tapasztalhatók eltérések a PSZ előírásaihoz 
viszonyítva! Ilyenek: 
- egyes számviteli bizonylatokon a költségsor nincs feltüntetve  (A PSZ IV. fej. 3.- 
4. pontja írja elő!) Sok esetben a megnevezésből nem derül ki, hogy az a kiadás 
melyik költségsorhoz kapcsolódik! 
- 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 bank-
számlán keresztül, a bankszámláról átutalással lehet kifizetni ill. bevételezni! Több 
esetben, a házipénztárban lévő ill. oda kézpénzben bevételezett ill. onnan kifizetett 
összeg meghaladja ezt a nagyságrendet!  
 
Felhívjuk - ismételten - a figyelmet a PSZ betartására! Amennyiben indokolt és 
a PSZ előírásai nem tarthatók (pld.: házipénztárban lévő összegkeret), kezdemé-
nyezni kell annak a Közgyűlés által történő módosítását, megváltoztatását, a 
jogszabályi előírások keretei között! 
            

  
5./ A tárgyi eszköz (vagyon) leltár ellenőrzése 
 

A FB vizsgálta a tárgyév lezárásával (2012. 12. 31.) egy időben nyilvántartott 
„eszköz leltár”- t is. A nyilvántartás változatlan, a 2011. december 31- én nyilván-
tartott eszközök, az értékcsökkenés figyelembevételével, teljes egészében a készlet-
ben maradtak, új vásárlás, selejtezés nem történt.  
A „Közhasznúsági jelentés” 3.2. pontjában feltüntetett tárgyi eszköz vásárlás 
(számlázó program 12 e Ft értékben) nem került bele a nyilvántartásba.  
 
A tárgyi eszköz leltár, nyilvántartás a FB tagjai egyöntetű véleménye alapján  
megfelelő! 
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A MKSSZ Felügyelő Bizottság a fentiekben leírtak alapján a  

 
 
 

MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SPORT SZÖVETSÉG  
2012. évi gazdálkodását, működését  

 
 
 
összességében (a figyelemfelhívásaink mérlegelésével)   
 
 
 

MEGFELELŐ- nek 
 
 
 
értékeli, azt a mérleggel együtt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja! 
  
 

 
 
2013. február 19. 
 
 
 
 
 
  ____________________   ____________________    _____________________  
       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 
 


