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I. A MKSSZ FB feladata, hatásköre és a 2014. évi tevékenysége 
 
1./ A MKSSZ FB feladata, hatásköre az Alapszabálya IV. fejezete 3. pont szerint: 
     - a gazdasági tevékenység vizsgálata, a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések  
       betartásának ellenőrzése, 
     - a pénz- és vagyonkezelés szabályszerűségének ill. a számviteli és a hozzá kap- 
       csolódó nyilvántartások 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. 
 
2./ A MKSSZ FB 2014. évi tevékenysége 
     A MKSSZ FB a 2014. évben is végezte az Alapszabályban meghatározott tevé- 
     kenységét, feladatát, ennek megfelelően az év során kétszer ülésezett, melyről  
     jegyzőkönyvek készültek. Az első ülést a 2014. évi Közgyűlés előtt februárban,  
     a másodikat az ősszel, november hónapban tartottuk meg!  
     Az első FB ülésen, 2014. február 24- én, vizsgáltuk a 2013. évi gazdálkodást és    
     elkészítettük a beszámolónkat a Közgyűlés részére.  
     A második FB ülésen, 2014. november 11- én, nem tételesen áttekintettük a  
     2014. évi addigi működést.  
     Az ülések megállapításait jegyzőkönyvekben rögzítettük! 

 

II. A MKSSZ 2014. évi működése, gazdálkodása 
A MKSSZ FB a 2015. évi Közgyűlés előtt, 2015. március 03- án ülésezett, ekkor a 
MKSSZ elnök által megküldött ill. bekért dokumentumok alapján vizsgáltuk az 
egész 2014. évi gazdálkodást, működést. 
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Az információk alapján elkészítettük beszámolónkat a 2014. évről a Közgyűlés 
részére! Vizsgálatunkat és a beszámolónkat a MKSSZ Alapszabálya, a Pénzkeze-
lési Szabályzat, ill. az általunk ismert számviteli és egyéb előírások figyelembe-
vételével végeztük, készítettük el! 
A 2014. évvel kapcsolatban az ellenőrzést az alábbi kulcskérdésekre fókuszáltuk: 
      1./ Az Alapszabály előírásainak érvényesülése. 
      2./ A mérleg vizsgálata, az eredmény alakulása, a gazdálkodás ellenőrzése. 
      3./ A pénzforgalom alakulása, a Pénzkezelési Szabályzat (PSZ) előírásainak  
            érvényesülése. 
      4./ A tárgyi eszköz, a vagyonleltár ellenőrzése. 
      5./ Kijelölt, célzott ellenőrzés, bekért dokumentumok alapján. 
      6./ Mindezek alapján a végső konklúzió levonása! 

 
1./ Az Alapszabály előírásainak érvényesülése 
      A MKSSZ 2014. évi működése áttekintése során megállapítottuk, hogy az, az   
      Alapszabályban rögzített elvektől lényegesen nem tért el. A gazdálkodás opti- 
      malizálása, a működési költségek minimalizálása - ez a szokásos „vesszőpari- 
      pánk” -, melyre rendszeresen felhívjuk a figyelmet! A versenyekre, versenyzés- 
      re fordított keret költségek, a biztosítással kapcsolatos költségek tekintetében  
      látunk lehetőséget mérsékelt költségcsökkentésre, hogy az Alapszabályi cél, a 
      tagok számára a tagsági viszony fenntartása kisebb anyagi megterhelést ered- 
      ményezzen! 
      Javasoljuk, ahol lehetőség van rá, a működési költségek csökkentését!  
 
2./ A mérleg, az eredmény alakulása, a gazdálkodás ellenőrzése 
     A könyvelést és az évzáró dokumentumokat továbbra is a PENGŐ- 97 Könyv- 
     vizsgáló és Adószakértő KFT. végezte, készítette el. A 2014. évi gazdálkodással  
     kapcsolatban az alábbi dokumentumok készültek: 

2014. évi terv és tény adatok 
2014. december 31. főbb gazdálkodási adatok 

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 
Egyszerűsített beszámoló eredmény kimutatása 

     A dokumentumok a tárgyév számadatait összegzik különböző szemszög ill.  
     összevetik az előző év számadataival. A FB feladata természetesen nem a doku- 
     mentumok számszaki ellenőrzése, hanem azok alapján, a „tendenciák” vizsgá- 
     lata ill. az előző évhez vagy a tervhez viszonyított alakulása volt! 
 
     A 2014. évi terv és tény adatok soraiban elsősorban az eltéréseket néztük! A  
     bevételeknél a bankkamat kevesebb a tervhez képest (kb 60 e Ft- al), elmaradt a  
     tagdíjbevétel is (kb. 50 e Ft- al), ugyanakkor a regisztrációs díj emelkedett (487  
     e Ft- al) és az egyéb bevételek is nőttek (520 e Ft- al). A továbbszámlázott téte- 
     leknél (biztosítás és BISZ) is volt kb. 1.200 e Ft növekedés!  
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     A kiadásoknál a biztosítási díjak (kb. 555 e Ft- al) és az egyéb költségek növe- 
     kedése (kb. 187 e Ft- al) látható, ugyanakkor a hazai versenyekre tervezett költ- 
     ség (300 e Ft- al) és a továbbképzésekre tervezett költség (240 e Ft- al) keve- 
     sebb!  
     A bevételi és kiadási oldal összevetésénél látható, hogy a biztosítási díjak kia- 
     dási oldalának növekedését valószínűleg részben kompenzálja a bevételi olda- 
     lon a regisztrációs díjak növekedése (kb. 487 e Ft- al több a bevétel, mint a ter- 
     vezett)! Összességében a tényleges bevételek 2 170 593,- Ft- al meghaladják a  
     tervezettet, a tényleges kiadások, pedig, ha a tervben tartalékként jelölt összeget  
     (3 350 e Ft) nem számítjuk, akkor csak 66 536,- Ft- al több, mint a tervezett! 
     A 2014. évi terv és tény adatok alapján, tehát kimondható, hogy 2014. decem-   
     ber 31- én, az „eredmény” a nyitó pénzkészlet nélkül 1 012 057,- Ft, a nyitó         
     pénzkészlettel (4 442 000, Ft) együtt, pedig 5 454 093,- Ft! Ebből a bankszám- 
     lán 1 526 730,- Ft, a házipénztárban 560 375,- Ft, elkülönített bankszámlán  
     3 011 816,- Ft, tehát az összes pénzkészlet 5 098 921,- Ft volt!   
     Az Eredménykimutatás, az előző évi (2013.) és a tárgyévi (2014.) tényszámo- 
     kat tartalmazza, rögzíti, melynek alapján látjuk, hogy a bevételek kb. 1 712 e  
     Ft- al ill. a ráfordítások is kb. 1 219 e Ft- al nőttek! A dokumentum rögzíti a  
     2014. év adózott pénzügyi eredményét, mely bevétel és kiadás növekedés mel- 
     lett, tehát 1 012 e Ft, az előző évi 619 e Ft- al szemben! 
     A „Mérleg” kicsit más felbontásban részletezi a pénzügyi „eszközöket”, mely  
     alapján is látható, hogy az EREDMÉNYESSÉG JÓ, a 2014. évben keletkezett  
     eredmény (1 012 e Ft), az előző évihez (619 e Ft) képest növekedett, ill. a saját  
     tőke, a források is az előző évihez (4 782 e Ft) képest 1 012 e Ft- al (összesen  
     5 794 e Ft- ra) nőttek!  
     Összegezve, a dokumentumok alapján megállapítható, hogy a MKSSZ 2014.  
     évi gazdálkodása, működése megközelítőleg a terveknek megfelelően alakult,      
     növekvő bevételek és kiadások „EREDMÉNYE” - ként, pozitívan zárult, tehát   
     az megfelel a Közgyűlés által, 2014. évre elfogadott, tervezett elképzeléseknek! 
 
3./ A pénzforgalom alakulása, a Pénzkezelési Szabályzat (PSZ) előírásainak  
     érvényesülése 
      A MKSSZ 2014. évi működése során is tapasztalhatók eltérések a PSZ előírá- 
      saihoz viszonyítva, mely elsősorban a házipénztár pénzmozgásait érinti! 
     Továbbra is probléma, hogy a házipénztárban lévő összeg több, mint ami a  
     PSZ- ben meg van határozva, ez egyszerre legfeljebb 200 e Ft lehet. A házi- 
      pénztár pénzforgalmának ellenőrzésénél megállapítottuk, hogy abban május  
      27- től (ekkor 900 e Ft kp. felvétel történt) egészen október végéig, folyamato- 
      san 200.000,- Ft feletti összeg volt benne (májusban így kb. 950 e Ft, majd  
      fokozatosan csökkenve, október végén kb. 450 e Ft)! 
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      A másik ilyen visszatérő probléma, amikor a házipénztár „mínuszba” megy!  
     Ilyen 2014. évben is ismét előfordult, többször (január vége- február eleje;  
      február vége- március eleje; március vége- április eleje, július, majd szeptem- 
      ber, október és november hónapokban is)! Mínuszos kasszából („üres bukszá- 
     ból”) nem lehet költséget kifizetni! Már többször hangsúlyoztuk, hogy ilyen  
     esetben dokumentálni kell ki a hitelező, hitelszerződést kell kötni, tisztázni kell a  
     kamatfizetés mértékét, stb.! Ennek elkerülése egyébként csak figyelem kérdése,  
     van pénz a számlán, kell levenni róla időben, nem szabad negatívba kerülnie a  
     házipénztárnak!  
     A harmadik felvetésünk a bankszámlával kapcsolatos! A év bizonyos időszaká- 
     ban, a bankszámlán, hosszú ideig (kb. 4 hónap- január végétől, május végéig)  
     változó, de közel 10 millió Ft körüli összeg van, lekötés nélkül! Ilyen magas  
     összeg, akár havi lekötéssel is jelentős kamatot termelne, erre is figyelni kelle- 
     ne! Csak május 26- án történik lekötés 7 millió Ft összegben! 

     Összegezve, a házipénztár vizsgálata alapján megállapítható, hogy az, részben  
     eltér a MKSSZ  PSZ előírásaitól - ezekre felhívjuk a figyelmet - javasoljuk az  
     elnökségnek, hogy szükség (pld. az, abban lévő legmagasabb összeg meghatá- 
     rozásával kapcsolatban) annak módosítását kezdeményezze a Közgyűlés fele!  
    
4./ A tárgyi eszköz, vagyonleltár ellenőrzése 
     A FB vizsgálta a tárgyév lezárásával, 2014. 12. 31.- ével nyilvántartott „eszköz  
     leltár”- t is. A nyilvántartás annyiban változott, hogy hozzájött egy motor vá- 
     sárlás, a 2013.- ban nyilvántartott eszközök (14 db), az értékcsökkenés figye- 
     lembevételével, teljes egészében a készletben maradtak, selejtezés nem történt.  
    A tárgyi eszközök nyilvántartása, dokumentálása megfelelő!   
 
5./ Kijelölt, célzott ellenőrzés - bekért dokumentumok alapján 
     A FB a 2014. év vizsgálata során kiemelt egyes kiadási tételeket, hogy azok   
     számláit ellenőrizze, melyhez dokumentumokat kértünk be!  
     Ezek voltak:    - G2014/0975 ssz. számla „Térkép adatérték díj”; 
                             - 2014/U10120/ft ssz. számla „Festék szalag” és „ZEBRA  
                                plastik kártya”; 
                             - 201412/10 ssz. számla „Rotax 912 UL motor”;  
                             - a tartozások, tagdíj és egyéb befizetések nyilvántartása. 
     G2014/0975 ssz. számla - „Térkép adatérték díj”  
     Az Elnök tájékoztatása alapján a 163.420,- Ft értékű beszerzésre a VB- vel kap- 
     csolatosan került sor, ezt az átutalási  számlát azért az MKSSZ részére állítot- 
     ták ki, hogy a használati jogokat a VB- n résztvevő versenyzők valamennyien  
     gyakorolhassák! Amennyiben ezt a KANIZSA RSE vásárolja meg, akkor az  
     Egyesületen kívül más sportoló a térképeket nem használhatta volna!  
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     Ugyan ezzel a technikával került korábban számlázásra másik „Térkép szolgál- 
     tatás” 81.000,- Ft, ill. „Helikopteres térkép” 38.100,- Ft értékben!  
     Az MKSSZ részére kiállított számlákat, összesen 282.520,- Ft- ot, a KANIZSA  
     RSE 2014.08.21- én átutalta a Szövetség számlájára! A számla, a fénymásola- 
     ton is jól láthatóan aláírással és bélyegzővel el van látva! A számla az „Egyéb  
     szolgáltatások” 521, 526 és 539 főkönyvi számla költséghelyen került elszámo- 
     lásra!  
     2014/U10120/Ft ssz. számla - „Festék szalag” és „ZEBRA plastik kártya” 
     Az Elnök tájékoztatása szerint a 148.146,- Ft értékű beszerzésre az MKSSZ mű- 
     ködése során kiadott, kiadandó kártyák készítésénél volt szükség! A számla  
     fénymásolatán az aláírás látható, de a bélyegző nem! A számla az „Egyéb  
     anyagköltség” 511 és 512 főkönyvi számla költséghelyen került elszámolásra!  
     201412/10 ssz. számla „Rotax 912 UL motor”  
     Az Elnök elmondása szerint a 600.000,- Ft értékben vásárolt motor, az MRSZ  
     támogatásából került beszerzésre! Az MRSZ valóban átutalt 2014.06.30- án  
     „utánpótlás képzés” címén 625.000,- Ft összeget! A számla fénymásolatán sem  
     az aláírás, sem a bélyegző lenyomat nem látható! A motor a tárgyi eszköz lel- 
     tárba nyilvántartásba került! 
     Tartozások, tagdíj és egyéb befizetések nyilvántartása 
     A tagi díjtartozások, a díjbefizetések elmaradása is minden évben a vizsgála-  
     tunk tárgyát képezi. Ezek a problémák is visszatérők kisebb- nagyobb mérték- 
     ben minden évben jelentkeznek! Az Alapszabályunk rögzíti a tagok kötelezettsé- 
     gei között a Közgyűlés által meghatározott díjak befizetését! A tagdíj befizeté- 
     sek vonatkozásában következetesnek kell lenni, az elvárt kötelezettség, tehát  
     meg kell követelni, mert az elmaradt díjfizetés miatt, az aktuális közös kifizeté- 
     seinket (biztosítás, BISZ, MRSZ stb.) addig a többi egyesület hitelezi meg, így  
     nem elfogadható a díjak befizetésének elmulasztása, a többi szervezettel szem- 
     ben sem!  
     A megkapott tájékoztatás szerint 2014. év végén 3 klubnak volt 329 e Ft tarto- 
     zása, ebből 2 klub „inaktív” nyilvántartásba is került, mert nem sok remény van  
     arra, hogy működőképesek lesznek! 
     Díjelmaradások:  ALBA FALCO 10 e Ft, „inaktív”; 
                                  TISZAVIDÉK 73 e Ft, „inaktív”; 
                                  KVASZ 246 e Ft, „aktív”. 
     Javasoljuk az Elnökségnek, hogy az elmaradt díjakat sürgőséggel kérjék be az  
     érintett egyesületektől! A pótlólagos befizetéseket csak úgy lehessen érvényesí- 
     teni, hogy először az elmaradást törlesszék és az után lehessen csak az éves  
     díjat figyelembe venni! Véleményünk szerint nem elfogadhat az, az eljárás,  
     hogy a tartozást figyelmen kívül hagyva, az aktuális éves díj befizetésével to- 
     vább működhessen az egyesület az MKSSZ kereteiben!!  
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     Versenytámogatások  
     A VB- vel kapcsolatos tájékoztatás szerint a 2014. évben megrendezett rendez- 
     vény a tervezett keretek között zajlott le. A 2014- es tervben előirányzott támo- 
     gatási keretösszeg 1.200.000,- Ft volt, a tényleges költségek 1.256.115,- Ft- ot   
     tettek ki! A támogatások tekintetében fontos kérdésnek tartjuk a megvalósulás  
     írásos dokumentálását, igazolását, az elszámolt költségek megfelelő rögzítését!  
     Ezzel kapcsolatban javasoljuk, hogy az Elnökség a VB céljára felhasznált támo- 
     gatás felhasználásáról készítsen egy rövid összegzést, kimutatást, értékelést! 
     A hazai versenyekkel kapcsolatos tájékoztatás szerint a 2014. évben megrende- 
     zett versenyek közül hármat (EB BAZUL KUPA; Balatonfőkajári és a Kanizsa  
     RSE rendezvényei) támogatott az MKSSZ. A 2014- es tervben előirányzott tá- 
     mogatási keretösszeg 800.000,- Ft volt, a tényleges kiadott támogatás 500.000,-  
     Ft- ot tett ki! Ezen támogatások tekintetében is javasoljuk a megvalósulás írá-  
     sos dokumentálását, igazolását a támogatott és a támogató részéről! 
 

6./ A FB- nak az MKSSZ működésével kapcsolatos végső konklúziója 

 
     A MKSSZ Felügyelő Bizottsága, a fentiekben leírtak alapján  
      - a megjegyzéseket figyelembe véve - 
 

„a MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SPORT SZÖVETSÉG 
2014. évi gazdálkodását, működését összességében 

 
MEGFELELŐ- nek 

 
értékeli, azt a Mérleggel együtt a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja”! 
  
 
 
 
  ____________________   ____________________    _____________________  
       H a l l a i  Zoltán              S z a b a d i  Tibor                  H i r s c h  János   
               FB tag                               FB elnök                                 FB tag 


