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Összefoglaló  
 
A MESZ Felügyelő Bizottsága a 2013. évben a MESZ Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság 
ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság a 
2013. évben havi gyakorisággal tartott ülést, amelyekről jegyzőkönyv készült. 
 
A Felügyelő Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a MESZ elnökségével és a MESZ 
főtitkárával.  
 
A Felügyelő Bizottság, több alkalommal végzett a gazdálkodás illetve a működés különböző 
területeire vonatkozó ellenőrzést. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült, az észlelt 
hiányosságokra felhívta az elnökség figyelmét, és kérte a szükséges intézkedések 
meghozatalát. A 2014-es Ellenőrzési terv elkészítése során a tervébe beépítette a 2013-ban 
jelzett hiányosságok utóellenőrzését, és kiemelten, folyamatában kívánja kezelni a 2014-es 
Könyvelő váltás adminisztrációját. 
 

A Felügyelő Bizottság 2014-es Ellenőrzési tervében szereplő vizsgálatok: 

Ellenőrzési téma Határidő 
2013-as ciklus FB ajánlásainak utóellenőrzése 2014.09.30 

Könyvelőváltás vizsgálata 2013 és 2014 kiválasztás módja, elvárt szolgáltatások 
ellenőrzése 

2014.07.31 

Likviditás kezelés ellenőrzése 2014.06.30 

Támogatások ellenőrzése (2013-ra kapott támogatások, pályázatok felhasználásának 
ellenőrzése (MOB, NSI, stb), A MESZ által nyújtott támogatások ellenőrzése, 
jogszabályoknak való megfelelés.) 

2014.12.31 

Bizottságok működésének ellenőrzése (szövetségi feladatmegosztások érvényesülése a 
gyakorlatban, bizottságok működése: Utánpótlás Bizottság 

2014.06.30 

Bizottságok működésének ellenőrzése (szövetségi feladatmegosztások érvényesülése a 
gyakorlatban, bizottságok működése: Egyetemi és Diáksport Bizottság 

2014.06.30 

Bizottságok működésének ellenőrzése (szövetségi feladatmegosztások érvényesülése a 
gyakorlatban, bizottságok működése: Rekreáció és Szabadidősport Bizottság 

2014.09.30 

Bizottságok működésének ellenőrzése (szövetségi feladatmegosztások érvényesülése a 
gyakorlatban, bizottságok működése:Versenyzői Bizottság 

2014.09.30 

Határozatok betartásának, kezelésének vizsgálata (MESZ elnökség, közgyűlés 
határozatainak kezelése közzététele) 

2015.03.31 

Vagyonkezelés vizsgálata Erzsébeti Szövetségi Vizibázis ellenőrzése. 2015.01.31 

2014-es beruházások szúrópróbaszerű ellenőrzése 2015.03.31 
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Pénzügyi Számviteli ellenőrzés (Számviteli Szabályzatok betartásának ellenőrzése, 2013-
as Tagdíjfizetési és Tárgyieszköznyilvántartás, Leltárak Tartozások és Követelések 
2013.12.31-i állapot szerint, Pénztár és banki kivonat (2013.12.31-i  utolsó jelentés) Mérleg 
Eredménykimutatás ellenőrzése.) 

2015.04.15 

 

 

A Felügyelő Bizottság 2014.05.07-én megkapta és megtárgyalta a MESZ elnöksége 
által a Közgyűlés elé terjesztendő, számviteli törvénynek megfelelően elkészített 
éves beszámolóját. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló 
megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. 
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I. A Felügyelő Bizottság jelentése a MESZ számviteli 
törvény szerinti éves beszámolójáról  

 

• Mérleg 
• Eredmény kimutatás 

Kiegészítő melléklet 
• Közhasznúsági jelentés 

 
 

Az elkészült mérleg szerint az eszközök és források értéke 2013. 
december 31-én 63.770.000,- forint. 
 
A 2013. év vállalkozási eredménye –79.000,- forint, a közhasznú 
eredmény 80.532.000,- forint. Összesítve a MESZ gazdálkodása 
80.453.000 forint pozitív eredménnyel zárta az évet.  
A 2012-es évben is jelentős összegű veszteség (-63.274.000,-Ft) a 2013. 
évben teljesen eltűnt és jelentős összegű pozitív egyenleggel 
(80.453.000,-Ft) zárt a MESZ. Ennek oka a 1133/2013. (III.14.) 
Kormány határozat alapján rendelkezésre bocsátott, MESZ által 
elszámolt és MOB által elfogadott 95.215.020 Ft értékű adósság 
konszolidáció. Az idei mérlegből látszik, hogy az aktív időbeli 
elhatárolások összege a tavalyi évhez képest (5.416.000,-Ft) közel 
négyszeresére emelkedett (20.703.000,-Ft). Ennek oka, hogy 20.169 ezer 
Ft a 2013. évi EMMI és Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 
támogatási szerződései alapján még nem folyt be. A MESZ saját tőkéje a 
2012. évi negatív értékből(-50.536.000, -Ft) jelentős pozitív értékbe 
(29.918.000,-Ft) fordult át, köszönhetően a fent említett adósság 
konszolidációnak.  
 

A MESZ a folyó követeléseiről és kötelezettségeiről naprakész 
nyilvántartást vezet, amely szerint 2013. december 31-én a MESZ összes 
kintlévősége a 2012-es 16.554.000,-Ft-ról ebben az évben 13.612.000,-
Ft-ra csökkent. Összes tartozása 64.831.000,-Ft-ról az idei évre 
32.824.000,-Ft-ra, felére csökkent. Összességében a MESZ kintlévősége 
jelentősen csökkent az előző évhez képest. A likviditási problémákat a 
FEB bizottság 2013. évben is vizsgálta, az ellenőrzés során felvett 
megállapításokat jegyzőkönyvben rögzítette (Likviditáskezelés III.). 
A passzív időbeli elhatárolások összege a 2012. évi 4.500.000,-Ft-ról a 
negyedére csökkent 1.028.000,-Ft-ra, mely közüzemi és könyvelési díjat 
tartalmaz. 
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II. A MESZ számviteli ellenőrzése 
 

II/1.  A Könyvvitel ellenőrzése    
 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a MESZ a 2013-as évben 
elkészítette a hiányzó szabályzatait (Gazdálkodási és Pénzügyi Szabályzat, 
Pénzkezelési, Leltározási Szabályzat, Számviteli Politika stb.), valamint a 
meglévő szabályzatoknál megvizsgálta, hogy megfelelnek-e a hatályos 
jogszabályoknak, szükség esetén módosította azokat.  

A 2013-ban megalakult Pénzügyi Bizottság vállalta, hogy napra készen tartja 
a MESZ gazdálkodási és pénzügyi szabályzatait (számviteli politika, leltár-, 
tárgyi eszköznyilvántartás-, pénzkezelés-, kiküldetések-szabályzata, stb.) 
Biztosítja annak megfelelését a törvénnyel és egyéb jogszabályokkal, 
véleményezi, szükség esetén a főtitkáron keresztül az elnökség felé javaslatot 
terjeszt elő annak módosítására.   

A 2014.03.15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. és az ehhez kapcsolódó jogszabályváltozások miatt szükséges lesz 
a MESZ Szabályzatainak újbóli aktualizálása. 

 
 

II/2. A Leltár ellenőrzése  
 

Az általunk kért dec.31-i leltárt a helyszíni ellenőrzés során nem kaptuk meg, 
így nem tudtuk ellenőrizni, hogy a leltározási szabályzat betartásával történt 
– e a leltározás, mikor, ki, és hogyan leltározott, és erről milyen nyilvántartás 
született.  
2014.05.06- án az FB megkapta a 2013.dec.31-ére vonatkozó leltározási 
Jegyzőkönyvet a selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyvekkel 
kiegészítve. A megkapott dokumentumok nem voltak aláírva, hitelesítve. 
 

 
II/3. A MESZ közhasznúsága, közhasznúsági jelentésének ellenőrzése 

  
 

Az MESZ által készített közhasznúsági jelentés tartalma megfelel az 
alapszabály 21.§ (6) bekezdés g) pontban foglaltaknak, azzal a kivétellel, 
hogy a Főtitkár 2012. évi valamint a vezető tisztségviselők 2012. évre 
vonatkozó juttatását a jelentés nem tartalmazza. 
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III. A MESZ gazdálkodásának ellenőrzése 
 
 

III/1. Pesterzsébeti Vízi bázissal kapcsolatos jelentés   
 
 
A FB 2013. december 31. nappal zárta le a Pesterzsébeti Vizi bázissal 
kapcsolatos vizsgálatát. 
A vizsgálat során az alábbi dokumentumok kerültek bekérésre a szövetségtől: 

- A Pesterzsébeti Önkormányzattal kötött szerződés módosítása 
- Érvényes Biztosítás Szerződés másolata 
- 2013. évre vonatkozó cash flow kimutatást 
- Üzemeltetői pályázat anyagait, kiválasztott üzemeltetővel kötött 

szerződést 
 
A vizsgálat során a kért adatokat az FB megkapta, az alábbi észrevételek 
kerültek megállapításra: 

- Az Önkormányzattal történt szerződésmódosítás megtörtént, a 
szerződésmódosításból adódó kötbérfizetési kötelezettségének a szövetség 
eleget tett az adósság konszolidációra biztosított keretből 

- A biztosítási szerződés a módosított Önkormányzati szerződés miatt 
módosításra került 

- A 2013. évben a Pesterzsébeti Vizi bázis működési vesztesége 
1.008.241Ft. 

 
A vizsgálat során FEB felkérte a MESZ elnökségét, hogy dolgozzon ki 
megoldást a Pesterzsébeti Vizi bázis üzemeltetőjének hosszútávra történő 
kiválasztására, valamint szükségesnek látja a terület elektronikus védelemmel 
való ellátottságát is a területen tárol nagy értékű eszközök védelme miatt is. 
A sportágfejlesztési koncepcióban szerepel az Erzsébeti telep fejlesztése. A terv 
végrehajtását követően csökken a bérlőknek kiadható terület, illetve a 
bérlemények száma. A FB felkéri a MESZ elnökségét, hogy vizsgálja azt meg, 
hogy a terv végrehajtása milyen hatással van a bérlemény likviditására, a bérlői 
létszám csökkenéséből kieső bevételeket hogyan lehet pótolni annak érdekében, 
hogy a bérlemény üzemeltetése ne legyen veszteséges. 
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III/2. MESZ költségvetése végrehajtásával kapcsolatos jelentés    
 
A FEB nem kapott olyan adatokat, amelyből egyértelműen, ellenőrizhetően 
megállapítható a 2013 évi tervezett és megvalósult költségvetés mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalról. 
 
2014 évre készült költségvetés időszakos – legalább negyedéves - teljesülését 
kimutatni javasolt. A FEB javasolja, hogy a 2014 évi könyvelés, már olyan 
módon történjen, hogy a 2014 évi költségvetési terv struktúrában lehessen 
adatokat lekérdezni, az időszakos terv/tényelemzéshez. Ez a mai könyvelő 
programokkal megoldható. 
 
 
III /3. Egyéb megjegyzések  
 
A MESZ a tagdíjbefizetésekről szabályszerű nyilvántartással rendelkezik. 
 
A Közgyűlési, Elnökségi határozatok vizsgálata során megállapítható, hogy a 
MESZ rendelkezik a 2013-as Határozatok Tárával, ugyanakkor a határozatok 
közzététele nem az SZMSZ-ben meghatározott határidőn belül történt, melynek 
alapvetően munkaszervezési oka volt úgy az Elnökség, mint a Szövetségi Iroda 
részéről. 
 

Az Alapszabály 27. § (5) bekezdés (d) pontja szerint a Felügyelő Bizottság 
feladata a "közgyűlés, valamint az elnökség határozatainak betartásának 
ellenőrzése".A Felügyelő Bizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizte a 
versenynaptár elfogadásáról szóló, valamint a sporteszközök bérbeadására 
vonatkozó szabályozásról szóló 2013/02/27/06. számú határozatok betartását. 

A versenynaptár határidőben történő elfogadásához szükséges munkálatokat az 
Elnök, valamint az Elnökség soron kívül végezte. A versenynaptár az Edzés-és 
Versenyszabályban szereplő december 31-i határidőig nem készült el, melynek 
oka az volt, hogy az egyesületek nagy része többszöri felkérést követően, több 
hónapos csúszással küldte meg a javaslatát, valamint klub verseny esetén az 
általa tervezett verseny időpontját a Szövetségi Iroda részére. Ennek orvoslása 
érdekében a MESZ Elnöke utasítást adott 2014. május 13. napján a Főtitkár 
részére a következő évi versenynaptár előkészítő munkálatainak megkezdésére. 

A sporteszközök bérbeadása tárgyában a szövetségi iroda által a FEB 
rendelkezésére bocsátott 2 szerződésből, valamint tájékoztatásból 
megállapítható, hogy a szabályozásban foglaltakat betartották. 

A Felügyelő Bizottság felhívja a Szövetségi Iroda figyelmét a határozatok 
pontos nyilvántartásának, betartásuk utóellenőrzésének és közzétételi 
kötelezettségének időben történő teljesítésére. 



8 
 

 

IV. Jogszabályi megfelelőség vizsgálata  
 
A gazdálkodással összefüggő jogszabályok betartásának ellenőrzésére 
szúrópróba szerűen került sor. 
 
Az ellenőrzés céljai:  

- A MESZ szállító számlák pénzügyi adminisztrációjának, kifizetésének, 
pénzkezelésének gyakorlata, a szabályzatok betartása.  

 
Az ellenőrzés módszere: 

- Előzetesen szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák bizonylatának, 
szerződéses hátterének, kifizetés engedélyezési eljárásának vizsgálata. Az 
ellenőrzött bizonylatokról másolat készült, amely jelen jegyzőkönyv 1. sz. 
melléklete. 

- Szóbeli tájékoztatáskérés a pénzügyi folyamatokról.  
- Az interneten elküldött dokumentáció vizsgálata. 

 
A szúrópróbaszerűen kiválasztott szállító számlák listája: 
 

Iktatá
si 

szám 
Számla száma Szállító neve Teljesítés Számla 

kelte 
Fizetési 
határidő 

Fizetés 
módja 

Számla 
összege 

Számlán 
szereplő 

megnevezés 
192 NQ9SB0264097 BE-LŐ Bt. 2013.06.16 2013.06.10 2013.07.18 átut. 200 000 személyszállítás 
193 NQ9SB0264098 BE-LŐ Bt. 2013.06.16 2013.06.17 2013.07.31 átut. 190 030 személyszállítás 

398 TM1SA5563894 CS.P. 
Darukontoll Kft. 2013.10.31 2013.11.29 2013.12.10 átut. 250 000 üzemeltetési 

feladatok 

287 16/2013 É-T Bt. 2013.09.30 2013.10.07 2013.10.18 átut. 254 000 hírügynökségi 
szolg. 

91 PLR/2013//0068
81 

Porsche Lízing 
és Szolgáltató 
Kft. 

2013.03.06 2013.02.26 2013.03.06 átut. 3 683 373 értékesítési 
különbözet 

169 VV1035/2013 
Pro Rekreatione 
Közhasznú 
Nonprofit 

2013.06.14 2013.06.14 2013.06.22 átut. 1 300 000 terület használat 

170 VV1036/2013 
Pro Rekreatione 
Közhasznú 
Nonprofit 

2013.06.09 2013.06.14 2013.06.26 átut. 1 300 000 terület használat 

182 VV1074/2013 
Pro Rekreatione 
Közhasznú 
Nonprofit 

2013.06.20 2013.06.20 2013.06.28 átut. 40 326 szállásdíj 

226 VV1496/2013 
Pro Rekreatione 
Közhasznú 
Nonprofit 

2013.07.21 2013.08.05 2013.09.30 átut. 2 600 000 ingatlan 
bérbeadás 

212 13/K71/13037 Quaestor Kft 2013.07.18 2013.07.18 2013.07.19 átut. 1 158 000 repülőjegy 

65 2013/50038-V Robinson Tours 
Kft 2012.08.20 2013.02.20   átut. 2 681 400 utazásszervezés 

132 4070/2012 Tápegység Kft 2012.10.18 2012.10.03 2012.10.18 átut. 514 718 föld és kövek 
133 4071/2012 Tápegység Kft 2012.10.18 2012.10.03 2012.10.18 átut. 513 518 föld és kövek 
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A helyszínen bekért, a kiválasztott számlákkal kapcsolatos dokumentumok: 
 

- Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft számláihoz kapcsolódó 
szerződés: megkaptuk 

- Porsche Lízing és Szolgáltató Kft számlájához kapcsolódó szerződés: 
utólag meg kaptuk  

- BE-LŐ Bt számlájához kapcsolódó megrendelés: megkaptuk 
- CS.P. Darukontroll 21 Kft számlájához tartozó szerződés: megkaptuk 
- É-T Kulturális és Reklám Bt számlájához kapcsolódó szerződés: 

megkaptuk 
- Quaestor Utazásszervező Kft számlájához kapcsolódó megrendelés: 

megkaptuk 
- Tápegység Kft számlákhoz kapcsolódó szerződés, és fuvarlevél, vagy 

műszaki teljesítésigazolás: szerződést megkaptuk, fuvarlevelet vagy 
műszaki dokumentumot nem kaptuk meg 

- Robinson Tours Kft számlájához kapcsolódó megrendelés, vagy 
szerződés: utólag megkaptuk, és Szegeti Erzsébet tájékoztatott, hogy a 
számla nem került kifizetésre, mert ez elszámoló-számla. 

 
A számlák pénzügyi kezelésével kapcsolatos megállapítások: 
 
A vizsgált számlák formailag helyesek. A BE-LŐ Bt egyik kézzel kiállított 
számláján (192 iktatószámú) a számla keltét a kibocsájtó javította, de a javítás 
szabályszerű. 
A belső iktatószám alapján a számlákat könnyű megtalálni.  
Néhány számlán bélyegzővel jelölve van, hogy szerződés alapján állami 
támogatásként elszámolva. 
 
Az összes számlán szerepel a „Szolgáltatás teljesítését igazolom. A számla 
fizethető” bélyegző, és az engedélyező aláírása, és/vagy szignója. Mivel a 
szignók olvashatatlanok, javasoljuk az olvasható aláírást, vagy a szignó minta 
nyilvántartás bevezetését. 
 
Néhány esetben a bélyegzős teljesítésigazolás nem alkalmas arra, hogy a 
szerződés szerinti szállítás, vagy szolgáltatás valós tartalmát fel lehessen mérni.  
A jó példa a BE-LŐ Bt, ahol a teljesítést autóbusz menetlevél igazolja, a rossz 
példa a Tápegység Kft, amely számlája mögött nincs a tényleges teljesítést 
ellenőrizhetően igazoló szállítólevél, vagy helyszíni műszaki felmérés. 
Azoknál a számláknál, ahol a mögöttes szerződés egyértelműen meghatározza a 
szolgáltatás mennyiségét, ott is célszerű részletes teljesítésigazolást tenni a 
számla mögé, ahol a szerződésszerű teljesítést minőségi kifogás nélkül – vagy 
kifogással elismeri a MESZ, mivel egy minőségi kifogást egy ilyen elfogadó 
pecsét után már nem biztos, hogy érvényesíthető. 
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A Robinson Tours Kft számláját a MESZ fizette. A számlán szerepel, hogy 
elszámoló számla.  
 
A Pro Rekreatione Kft 169, és 170 iktató számú számlái 06.14-i keltezésű, a 
teljesítést jóváhagyó, és fizetést engedélyező pecsét szeptember 24-i keltezésű. 
E szerint több, mint 3 hónap kellett ennek a két számlának a jóváhagyásához. 
Amennyiben likviditási gondok miatt késett ennyit a számla kifizetése, akkor 
javasolt átütemezni a fizetési határidőt a további viták elkerülésére. 
 
 
Pénztár kezelésének ellenőrzése  
 
A MESZ rendelkezik érvényes pénztárkezelési szabályzattal, amely nyilvánosan 
megtekinthető a honlapon. A tapasztalt gyakorlat, hogy a tényleges 
pénztárkezelés nem a szabályzatnak megfelelően történik. A pénzmozgásokról 
nem készül a pénztárszabályzatban rögzített számítógépes bizonylat, nem készül 
pénztárjelentés, amely alapján a tényleges pénzkészlet ellenőrizhető. Az a 
tényleges gyakorlat, hogy a könyvelő készíti el utólag a pénztárbizonylatokat és 
a pénztárjelentést, a helyszínen egyedi nyilvántartás készül, belső használatra. 
Ez a gyakorlat nem csak a belső szabályzattal ellentétes, hanem ellentétes a 
számviteli törvényben leírtakkal is, ami komoly jogkövetkezményekkel járhat. 
Javasoljuk a gyakorlat azonnali megváltoztatását. 
 
Az elküldött főkönyvi kivonat forint pénztár egyenlege nem egyezik a pénztár 
jelentés dec.31-i állapotával. A főkönyvi kivonat szerint a záró pénzkészlet a 
forint pénztárban: 941.920,-Ft, míg az időszaki pénztárjelentés szerint 0,-Ft. Az 
eltérés okát, a Szövetségi Irodának 2014-ben felül kell vizsgálni. 
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Közhasznú jogállás 
 
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. 
 
A szervezet közhasznúvá minősítése szempontjából megfelelő erőforrás áll a 
szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a 
következő feltételek közül legalább egy 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. 
 

- A mutatók teljesítésének részletes vizsgálatát az 1.sz. melléklet 
tartalmazza. 

 
 
 
Jelen JELENTÉS melléklettel együtt összesen  14   számozott oldalból áll 
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1. sz. melléklet 

 
 

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  
(103.309 e Ft +244.603 e Ft) / 2 = 173.956 e Ft 
 
A feltétel teljesül! 

 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem 

negatív 
2012. év eredménye: -57.218 e Ft (közhasznú eredmény) 
2013. év eredménye: +80.532 e Ft (közhasznú eredmény) 
 
A feltétel teljesül! 
 
2012. év eredménye: -63.274 e Ft (teljes eredmény (közh.+váll.)) 
2013. év eredménye: +80.453 e Ft (teljes eredmény (közh.+váll.)) 
 
A feltétel 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 % 
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2012. év 
(14.598 e Ft – 0 e Ft) / 166.583 e Ft = 8,76 % 
 
2013. év 
(13.296 e Ft – 2.700 e Ft) / 164.150 e Ft = 6,45 % 

 
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 % 
 
2012. év 
Korrigált bevétel: 103.309 e Ft – 0 e Ft = 103.309 e Ft 
(A mínuszos tételek mindegyike 0 e Ft) 
 
0 e Ft / 103.309 e Ft = 0 % 
 
2013. év 
Korrigált bevétel: 244.603 e Ft – 0 e Ft = 244.603 e Ft 
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(A mínuszos tételek mindegyike 0 e Ft) 
 
0 e Ft / 244.603 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 
 
(140.504 e Ft + 152.906 e Ft) / (166.583 e Ft +164.150 e Ft) = 88,7 % 
 
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. 
 
(15+18)/2=17 
 
A feltétel 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. 
 
A jelentés a 2014. 05. 05-ig a Felügyelő Bizottság részére megküldött eredmény 
kimutatás adatai alapján készült.  
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