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A MASZ Alapszabálya (9) d) pontja szerinti, a 2015. évre vonatkozó Ellenőrző Testületi jelentés 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés!  
 
Az Ellenőrző Testület (a továbbiakban: ET) az Alapszabályban foglalt kötelezettségének megfelelően, 
Ügyrendjével összhangban, a 2015-ös és már részben a 2016-os évi munkatervének és a 
meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el ellenőrzési tevékenységét. 2015. 
decemberben az I-III negyedévek Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) 
gazdálkodásának ellenőrzése keretében megfogalmazott észrevételeinket az Elnökség tagjainak 
tájékoztatásul átadtuk. 
  
A 2015-ös teljes év MASZ működésének eseményeit és gazdálkodásának teljes dokumentációját 2016. 
május 3. napján tekintettük át. Az ET az előző évekhez hasonlóan elvégezte a MASZ alapszabály 
szerinti működésének vizsgálatát. Ellenőriztük a szövetség egyszerűsített beszámolója mérlegének 
tartalmát és az eredmény levezetését alátámasztó alapbizonylatokat, nyilvántartásokat, összesítő 
kimutatásokat. Vizsgálatunk alapján megállapítottuk, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a MASZ 2015. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, mely összhangban áll a számviteli törvényben foglaltakkal egyaránt.  
 
A 2014-2015-ös évekhez viszonyítva kisebb mértékben volt szükség a MASZ szabályzatainak 
vizsgálatára, melyek napjainkra – a jogszabályi háttéren túl - a MASZ valamennyi szervezeti egysége 
és tagszervezete számára megfelelő normarendszert alkot. A MASZ gazdálkodása körében vizsgáltuk 
továbbá a pénzügyi és egyéb analitikus nyilvántartások szabályszerűségét. Összefoglalva továbbra is 
elmondhatjuk, hogy ellenőrzésünket naprakész könyvelés, követhető, átlátható, az aktuális 
jogszabályok következetes betartásával készült nyilvántartások, főkönyvi kivonat, banki és pénztári 
naplók segítették.  
 
Az éves beszámoló idén is időben rendelkezésünkre állt, adatait a főkönyvi kivonat egzakt módon 
alátámasztja.  
 
1. Az Szövetség szerveinek működése  
 
A Szövetség 2015 évben 1 alkalommal tartott Küldöttgyűlést. Az ET négy, az elnökség 6 alkalommal 
tartott rendes ülést és további 27 alkalommal tartott elektronikus ülést 2015. évben. Az ET és elnökségi 
üléseinek az összehívása az éves tervnek megfelelően történt, mely az Alapszabályban meghatározott 
módon és esetszámban valósult meg. A MASZ tagnyilvántartási kimutatása 2015. december 31-i 
fordulónappal 136 aktív tagot tartalmazott. A MASZ szabályzataiban rögzített – és 2016. tavaszán 
szigorított - előírások és kilátásba helyezett szankcióknak köszönhetően (különös tekintettel a 60 napon 
túli tartozások jogkövetkezményeire) 2015. december 31. napján mindösszesen 10 tagot érintő, 
200ezer Ft-ot meg nem haladó lejárt tagdíj hátralék került kimutatásra, mely jelen beszámoló keltének 
napjára már elenyésző mértékűre csökkent. 
 
Szövetségünk közhasznú szervezetként működik, így az Szövetség összes szabályzatának 
aktualizálását el kellett végezni, ezt ellenőrzésünk rendben találta. A honlapon szinte minden 
információhoz hozzájuthatunk, mely megújult, és könnyen kezelhetővé, áttekinthetővé vált. Az 
ügyvezető igazgató ET ülések alkalmával előadott beszámolói alapján a MIR rendszer is megfelelően, 
és a tagszervezetek visszajelzései alapján könnyen kezelhető formában működik.  
 
2. Gazdálkodás értékelése  
 
Ellenőrzésünk a 2015-ös év valamennyi lényeges gazdasági eseményére kiterjedt. A könyvelést végző 
gazdasági társaság, szakszerűen, szerződés szerint felelősen végzi tevékenységét. Munkánk során 
figyelembe vettük a PRUDENT-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. által végzett, és részünkre 
átadott egyszerűsített független könyvvizsgálói jelentést, amely a MASZ 2015. évi gazdálkodása, 
illetőleg a MASZ 2015.12.31. fordulónapra elkészített mérleg, eredménykimutatás és mellékleteiből álló 
2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló vonatkozásában készült. A Szövetség gazdasági 



eseményeinek dokumentálása folyamatosan, áttekinthetően történik, a határozatok naprakészen van 
vezetve.  
 
Az Szövetség pénzügyi helyzetében 2015-ben az előző évhez viszonyítva a bevételi oldalon több mint 
12%-os növekedés mutatkozik (2014-ben 1.166.425,- eFt, 2015-ben 1.308.556,- eFt volt).  
A ráfordítások összege – mely tisztán a megvalósult projektek, tehát a ténylegesen felhasznált 
támogatás összegekből áll - közel 9%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva (mely 2014-ben 1.157.540,-
eFt, 2015-ben 1.264.719,- eFt volt).  
 
2015-ben a bevétel-ráfordítás különbözet 43.838,- eFt-ot tett ki, amely a 2014-es 8.885,- eFt-os 
különbözethez képest 490%-os növekedés, mely továbbra is a támogatások növekedése, így különösen 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott projekt alapú támogatásnak köszönhető.  
 
Az ET-nek alkalma nyílt továbbá megvizsgálni a MASZ 2016. évre vonatkozó bevételeinek és 
kiadásainak tervét, melyben a rendelkezésünkre bocsátott táblázatok alapján 11.317.025,- Ft tervezett 
eredmény került kimutatásra. Az utóbbi 2 év bevételeire és kiadásaira vonatkozó terv-tény kimutatások 
megbízhatósága legfőképp a MASZ részére jutatott – projekt alapú – EMMI és MOB támogatásoknak 
köszönhető, mely alapján a tervezett bevételekből összegszerűségében is egzakt módon 
meghatározható ráfordítások tervezhetőek, melyek megvalósulása több mint 90%-os. A meg nem 
valósult projektekre fordítható támogatás összegek, természetesen kiadásként sem szerepelnek a 
ráfordítások tényadatai között. 
 
Az ET örömmel tapasztalta, hogy az utóbbi években jutatott támogatásokra alapozott utánpótlás 
programok (úgy, mint a Sport XXI. program, a Kölyök Atlétikai Program, és a „Sport legyen a tied” 
program) a tervezett ütemben és sikerrel zajlanak. A 2016-os év terv adatok alapján a MASZ ez évben 
176.021,- eFt összegű ráfordítással kalkulál, mely továbbra is EMMI támogatásból kerül 
finanszírozásra, ez azonban a 2015-ös terv (és tény) adatokhoz viszonyítva 62.849,- eFt összegű 
többlet ráfordítást (azaz felhasználható támogatást) jelent. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy a MASZ beszámolójának mérlege és eredmény kimutatása 
megbízható, valós adatokat tartalmaz, a kiadások bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak 
megfelelő, a számlák az alaki, tartalmi követelményeket kielégítik, a pénzkezelés megbízhatóan, a 
pénzkezelési előírásokat betartva, szigorú számadású nyomtatványok vezetésével történik. Az 
Szövetség gazdasági tevékenységei az Alapszabályban megfogalmazott célokkal összhangban álltak, 
annak megvalósítását szolgálták. A MASZ 2015. évi gazdálkodását rendben találtuk.  
 
 
Továbbra is javasoljuk: 
 
Fenntartani, illetőleg szükség szerint fejleszteni kívánjuk az Elnökségi és ET ülésekre tervezett 
napirendi pontok (amelyek döntést igényelnek) előkészítettségének színvonalát, így az ET ellenőrzési 
tevékenységének gördülékenységét, és a tagok felkészültségét, tekintve, hogy az utóbbi évek során az 
ET mindig naprakész tájékoztatást kaphatott az ellenőrzés alá vont, és egyéb, kapcsolódó 
eseményekről valamint döntési lehetőségekről. 
 
Budapest, 2016. május 3. 
 

Tisztelettel, 
 
 


