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Összefoglaló

A MESZ Felügyelő Bizottsága 2015. évben a MESZ Alapszabálya alapján végezte a
munkáját.
A Felügyelő Bizottság tagok az elnökség ülésein rendszeresen részt vettek, az elnökség
munkáját tanácskozási joguk gyakorlásával segítették. Emellett a Felügyelő Bizottság
folyamatosan véleményezte a MESZ gazdasági tevékenységét érintő előterjesztéseket és
szerződéstervezeteket.
A Felügyelő Bizottság emellett szorosan nyomon követte a pesterzsébeti bázis
szerződéskötési, tervezési és megvalósítási folyamatait és javasolta műszaki ellenőr
igénybevételét a beruházás költségeinek műszaki kontroll alatt tartása érdekében.
A Felügyelő Bizottság 2015-ös ülésén az alábbi feladatokat határozta meg magának, amely a
2016-os Ellenőrzési terv alapját is képezik:






A 2015-ös éves beszámoló pénzügyi számviteli ellenőrzése.
Támogatások ellenőrzése.
Az elnökségi ülések hatékonyságára javaslatok megfogalmazása.
Erzsébeti szövetségi vízi bázis pénzügyi, építési folyamatainak nyomon követése.
Marketing és kommunikációs bizottság ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság 2016.04.01-én megkapta és megtárgyalta - a korábban több lépcsőben
egyeztetett - a MESZ elnöksége által a Közgyűlés elé terjesztendő, számviteli törvénynek
megfelelően elkészített éves beszámolóját. A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a
számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben,
eredmény kimutatásban történő bemutatásához.
Az FB a MESZ 2015 évi beszámolóját elfogadásra javasolja.

I. A Felügyelő Bizottság jelentése a MESZ számviteli törvény
szerinti éves beszámolójáról
A MESZ a 2015 évi tevékenységéről a számviteli törvény és az egyéb szervezetekre
vonatkozó 237/2003 évi kormányrendelet szerint készít beszámolót az alábbi
részletezettséggel:
- Mérleg
- Eredmény kimutatás
- Közhasznúsági jelentés
A beszámoló összeállítása- a jogszabályoknak megfelelően a közhasznúsági jogállás
szerint készült.
Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 2015 december 31.-én
354.554 e Ft. Az eszközök növekedését a befektetett eszközök, azon belül is a tárgyi
eszközök 64,6 %-kal, valamint a forgóeszközök közt a pénzeszközök 210%-kal
magasabb állománya eredményezte, mely a tárgyévi magasabb színvonalú
támogatottságból ered, ezt forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások 109%-os
növekedése prezentálja.
A Szövetség összes bevétele 109,9%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva
Az összes bevétel – 432.623 e Ft – mintegy 99%-a Szövetség alaptevékenységéből
származik, a fennmaradó 1% vállalkozási tevékenység eredménye. A vállalkozási
tevékenység - az előző évi mintegy 50%-os visszaesést követően - tárgy évben 16,8 %-os
növekedést mutat 2014-hoz viszonyítva. 2015-ben az alaptevékenység 99,8 %-a
közhasznú tevékenység, ami az előző évhez hasonló nagyságrend /99,3%/. Abszolút
értékben a bevételek az előző évinek több mint kétszerese, ami a tárgyévben kapott és ez
évben felhasznált támogatások növekedésének köszönhető. A Szövetségnek 2015 évben
59,3 %-kal több támogatást folyósítottak,/529 351 e Ft/ mint 2014-ben. A 2015 évben
felhasznált támogatások /393.672 e Ft/ mértéke 48,3 %-kal haladja meg az előző évet.
A bevételek előző évivel megegyezően a támogatások a számviteli törvénynek
megfelelően a tárgyévben felmerült költségek és ráfordításoknak megfelelő
nagyságrendben kerültek elszámolásra függetlenül a folyósítás időpontjától. Ezt az
elszámolási rendet a Szövetség 2014 éves beszámolójában alkalmazta először. Az
elszámolás lényege, hogy a folyósított támogatások közül passzív időbeli elhatárolásra
kerülnek a fordulónapig fel nem használt összegek, valamint az eszközbeszerzést
szolgáló támogatások. Aktív időbeli elhatárolásra kerülnek azon támogatási összegek,
melyek a mérlegkészítés időszakában kerültek kifizetésre és azok felhasználása
tárgyévben megtörtént. Ez a módszer biztosítja, hogy az adott időszakban felmerült

költségekkel ráfordításokkal szemben a fedezetéül szolgáló támogatás jelenjen meg
bevételként.
A ráfordítások 98,2%- kal nőttek az előző évhez viszonyítva, ami a tevékenység bővülés,
valamint az áthúzódó támogatás felhasználás eredménye. A ráfordítások szerkezete is
változott, az anyagjellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások aránya tárgyévben 82%
az előző évi 73,2 %-kal szemben, ami azt is jelenti, hogy arányaiban csökkentek a
személyi jellegű ráfordítások /4,8% ponttal/.
Az összes ráfordítás /425.766 e Ft/ 98,6%- az alaptevékenységhez kötődik, míg a
fennmaradó 1,4% a vállalkozási tevékenységet terheli /6065 e Ft /. A MESZ
alaptevékenysége révén, - bázishoz viszonyított 111,7%-kal magasabb bevétellel és 99,3
%-kal magasabb ráfordítással - 8371 e Ft nyereséget realizált.
A vállalkozási tevékenység ráfordítása az előző évit 45,6 %-kal haladja meg, míg annak
bevétele /4551 e Ft/ 16,8%-os növekedést produkált. A Szövetség vállalkozási
tevékenysége 1514 e Ft veszteséget mutat.
Megítélésem szerint a vállalkozási tevékenység - minőségi javulása érdekében - az
eddigieknél nagyobb gazdálkodási figyelmet igényel.
Összességében a MESZ 6857 e Ft nyereséget realizált 2015 év során.
Egyéb megjegyzések
Az Fb szúrópróbaszerűen vizsgálta a számviteli fegyelmet és a jogszabályoknak való
megfelelést az iroda pénzügyi tevékenysége során, melyet megfelelőnek ítél. A kisebb
hiányosságok és pontatlanságok kiküszöbölése érdekében, valamint az időszakonkénti
munkacsúcsok enyhítésére, valamint a régi könyvelési anomáliák végleges tisztázására
javasolja az Fb a Pénzügyi Bizottság újbóli létrehívását.

A MESZ közhasznúsága, közhasznúsági jelentésének ellenőrzése
A MESZ által készített közhasznúsági jelentés tartalma megfelel az alapszabály 21.§ (6)
bekezdés g) pontban foglaltaknak.
A Magyar Evezős Szövetség a közhasznú jogállás meghatározásához szükséges mutatók
mérése alapján, mind az erőforrás-ellátottsági mutatók, mind a társadalmi támogatottság
mutatók vonatkozásában a törvény által a jogállás minimum feltételeként meghatározott
legalább egy-egy mutatatót teljesítette.

A közhasznú jogállás meghatározásához szükséges mutatók teljesítése

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 32. § (4) és (5) bekezdése a
közhasznú jogállás meghatározásához szükséges mutatókról rendelkezik.
32. § (4) bekezdés: Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
A mutatók állása a Magyar Evezős Szövetség vonatkozásában:

Erőforrás-ellátottsági mutatók:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot
(203284 e Ft +432623 e Ft) / 2 = 317953 e Ft
A feltétel teljesül!
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem
negatív
2014. év eredménye: - 8.456 e Ft
2015. év eredménye: 6.857 e Ft

A feltétel nem teljesül!
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét.
(személyi jellegű ráfordítás – vezető tisztségviselők juttatása) / összes ráfordítással>= 25
%
2014. év
(41.205 e Ft – 0 e Ft) / 211.740 e Ft = 19,46 %
2015. év
(61.129 e Ft – 0 e Ft)/ 425.766 e Ft = 14,36 %

A feltétel egyik évben sem teljesül!
32. § (5) bekezdés: Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az
előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy
teljesül:
A mutatók állás a Magyar Evezős Szövetség vonatkozásában:

Társadalmi támogatottság mutatók:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg

eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő
százalékát
Összes bevétel
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
- közszolgáltatási bevétel
- normatív támogatás
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
Korrigált bevétel
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg / Korrigált
bevétel>= 2 %
2014. év
Korrigált bevétel: 203.284 e Ft – 12 e Ft = 203.272 e Ft
12 e Ft / 203.272 e Ft = 0 %
2015. év
Korrigált bevétel: 432.623 e Ft – 6 e Ft = 432.617 e Ft
6 e Ft/ 426.588 e Ft = 0 %

A feltétel egyik évben sem teljesül!
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások
elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában
(207.583 e Ft + 413.624 e Ft) / (211.740 e Ft +425.766 e Ft) = 97,44 %

A feltétel teljesül!
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában)
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően.
(0+0)/2=0
A feltétel nem teljesül!
A Magyar Evezős Szövetség a közhasznú jogállás meghatározásához szükséges mutatók
mérése alapján, mind az erőforrás-ellátottsági mutatók, mind a társadalmi támogatottság

mutatók vonatkozásában a törvény által a jogállás minimum feltételeként meghatározott
legalább egy-egy mutatatót teljesítette.

