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Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség Közhasznúsági jelentés 

1. Számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem 

szükséges. 

2. A szervezet bemutatása 

2.1. Elérhetőség 

A szervezet elérhetősége: 8866 Becsehely, Jókai út 20. 

A szervezet székhelye a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.60.060/2005/14. számú végzése alapján 2010 

augusztus 11-től: 8866 Becsehely, Jókai út 20 ( előtte: 6035 Ballószög, II. körzet 35. volt a székhely ).  

2.2. Azonosító adatok 

A szervezet önálló, de tagja a Magyar Repülő Szövetségnek is. 

A szövetséget a Bács-Kiskun Megyei Biróság 2005 évben aPk.60.060/2005. szám alatt, és a társadalmi 

szervezetek nyilvántartókönyvébe a 2533. nyilvántartási számon jegyzete be. 

2.3. Tevékenység általában 

A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség 2005 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb 

tevékenységei az alábbiak:  

Célja, hogy Magyarország területén motoros könnyű sportrepüléssel foglalkozó sportegyesületek légi-

közlekedési tevékenységének törvényes kereteket biztosítson. A tagok érdekvédelme és 

érdekképviselete fontos területe a munkának, közreműködik hazai és nemzetközi rendezvények 

lebonyolításában, és a hazai lakosság érdekében közhasznú tevékenységet folytat. 

2.4. Közhasznú tevékenység 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenységét, működését, szolgáltatásainak nyilvánosságát saját 

honlapján biztosítja. 

2.5. A szervezet vezetése 

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői: 

Szervezet: 

    - Közgyűlés 

    - Elnökség 

    - Felügyelő Bizottság 

Tisztségviselők: 
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    - Elnök 

    - Elnökségi tagok 

    - Felügyelő-bizottsági tagok 

A vezetés az alapszabályban megfogalmazottak szerint működik. 

 

2.6. Szervezeti felépítés 

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői: 

A közgyűlés a szövetség legfőbb határozathozatali szerve, melyet a teljes tagság részvételével a 

szövetség elnöke hív össze, évente legalább egyszer. A közgyűlés hatáskörét és feladatait 10 pontban az 

alapszabály tartalmazza. 

Az elnökség a szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve, melyet a közgyűlés választ 4 évre ( 1 

elnök és 6 elnökségi tag ).Feladatait az alapszabály írja le részletesebben. 

Felügyelő Bizottság ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását, mely elnökből és 2 tagból áll. 

A szövetség elnökét a közgyűlés választja meg egyszerű többséggel, aki a napi munka során képviseli a 

szövetséget. Feladatait szintén az alapszabály rögzíti. 

2.7. Foglalkoztatottak 

A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 

3. A vagyon felhasználása 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: 

 
Vagyoni helyzet alakulása 

 Változás 
Megnevezés (EFt) Előző év Tárgyév Értékben %-ban 

Induló tőke 0 0  0.00 

Tőkeváltozás 4332 4409 +77 +1,78 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 

Közhasznú tevékenység eredménye 77 1323 +1246 +1714,2 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

Eszköz oldalon(5.732 e Ft ): 

A befektetett eszközök bruttó értéke 2.044 e Ft, melynek jelenlegi nettó értéke (az értékcsökkenési 

leírások elszámolása miatt ) 742 e Ft. 

2011 évben vásárolt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen 382.280.- Ft, melyek: 

 - 1 db verseny lebonyolító szoftver : 312.500.- Ft 

 - 1 db sörpad szett                            :  27.980.- Ft 

 - 1 db Samsung nyomtató                 : 41.800.- Ft 

 

Rendelkezésre áll az év végén 4.990 e Ft pénzeszköz is. 
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Forrás oldalon( 5.732 e Ft ): 

A fenti táblázatból látható, hogy az eszközök forrása a tárgyévig felhalmozódott 4.409 e Ft az előző 

évek  eredményeiből képződött tőkeváltozás, valamint a 2011 évi +1.323 e Ft összegű pozitív 

közhasznú tevékenység eredményből tevődik össze 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az 

adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem vett igénybe. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált. 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

5.1. Bevételek ( mindösszesen: 15.612 e Ft ) 

Kapott támogatások 

A Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség a tárgyévben nem kapott támogatást. 

Tagdíjból származó bevételek 

A tárgyévi tagdíjból származó bevételek összege: 609 e Ft. 

Egyéb bevételek összesen 15.003 e Ft, melyből: 

    - Regisztrációs díj bevétel (alapszabály szerint):  4.914 e Ft 

    - Továbbszámlázott díj bevétel (tagdij+bizt.)    :  6.181 e Ft 

    - Bankkamat bevétel                                          :        96e Ft 

    - Továbbszámlázott MRSZ tagdíj                     :   3.710 e Ft 

    - Egyéb bevételek                                               :      102 e Ft 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások (versenytámogatások) 

A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatások: 

Balatonfőkajári Repülőklub-nak                  :    100.000.- Ft 

Nagykanizsai Repülőklub SE-nek                :    150.000.- Ft 

Borsod Megyei Repülő Klubnak                  :    150.000.- Ft 

Gyöngyösi Városi Sárkányrepülő Klubnak  :    150.000.- Ft 

ÖSSZESEN                                                  :    550.000.- Ft 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

2011 évben vezető tisztségviselők részére semmiféle személyi jellegű juttatás nem lett kifizetve. 

 

Közhasznú tevékenység működési költségei 
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A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 

elszámolásra, az alábbiak szerint („ráfordításként érvényesíthető kiadások”): 

    - Postaköltség                                        :         27 e Ft 

    - Bankköltség                                        :         89 e Ft 

    - Légi felelősség és baleset biztosítás   :    5.555 e Ft 

    - Egyéb szolgáltatások igénybevétele   :    2.788 e Ft 

               Ebből: 

                 - mérnöki tevékenységre(V.P.) :     750 e Ft 

                 - könyvelési díj                         :     180 e Ft 

                 - szakmai tanácsadás(Sirius)     :     630 e Ft 

                 - honlap karbantartás                 :     120 e Ft 

                 - Magyar Rep.Szöv. bizt.szolg.  : 1.025 e Ft 

     - terembérlet                               :      33 e Ft 

                 - szállás kstg.                              :      50 e Ft  

      

    - EMF tagdíj (nemzetközi)                   :        86 e Ft        

    - Tag részére kifizetett üz.ag. ktsg.       :        31 e Ft 

    - Egyéb anyag ktsg.                              :         99 e Ft 

    - Papir, irószer vás.                               :         33 e Ft 

    - Saját gk. haszn. ktsg.térítése               :    1.071 e Ft 

     - Továbbszámlázott tagdíj                    :    3.537 e Ft 

     - Adott támogatások                              :      550 e Ft ( az 5.2 pontban már szerepelt )      

     - Benzin ktsg.                                        :        22 e Ft 

     - Karbantartás, javítás                           :        22 e Ft 

     - Jutalomtárgy vásárlás                          :       20 e Ft 

     - Hatósági díj                                         :      135 e Ft  

      ÖSSZESEN                                          :  14.065 e Ft 

Ezen kívül a „ráfordításként nem érvényesíthető kiadások” között szerepel a már említett 2 db tárgyi 

eszköz vásárlás, és szoftver vásárlás melyek értéke összesen 382 e Ft volt. 

A fentieken kívül 2011 évre 224 e Ft értékcsökkenési leírás is elszámolásra került, azonban ez 

pénzforgalmat nem érint. 

 

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség a tárgyévben vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan 

ráfordítást nem számolt el. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 
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A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 

céljának megfelelően látta el. 

6. Köszönetnyilvánítás 

6.1. Köszönet a támogatóknak 

A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 

ellátáshoz a tárgyévben nem anyagi segítséget nyújtott. 

 

 

Becsehely, 2012 január 31 
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