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A Magyar Atlétikai Szövetség Alapszabálya 25. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, a 

2016. évre vonatkozó Ellenőrző Testületi jelentés 
 

Tisztelt Küldöttgyűlés!  
 
Az Ellenőrző Testület (a továbbiakban: ET) az Alapszabályban foglalt kötelezettségének 
megfelelően, Ügyrendjével összhangban, a 2016-os évi munkatervének és a 
meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte el a Magyar Atlétikai 
Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési 
tevékenységét.  
 
A 2016-os év Szövetség működésének eseményeit és gazdálkodásának teljes 
dokumentációját 2017. május 3. és május 9. napja között tekintettük át. Az ET az előző 
évekhez hasonlóan elvégezte a Szövetség alapszabály szerinti működésének vizsgálatát. 
A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ellenőriztük a Szövetség könyvvizsgálójának 
(PRUDENT-AUDIT Kft., 2721 Pilis, Jókai Mór utca 1/b., ügyvezető: Fiel Edit) 2017. május 
2. napján kelt független könyvvizsgálói jelentését megismertük. Munkánk során 
felhasználtuk annak megállapításait, elsősorban a MASZ 2016. évi mérlegbeszámoló 
teljes körűségéről és a valódiságáról szólót. Megismertük az egyszerűsített beszámoló 
mérlegének tartalmát, a kiegészítő és a közhasznúsági mellékleteket. Vizsgálatunk 
alapján megállapítottuk, hogy az egyszerűsített éves beszámoló valós képet ad a Szövetség 
2016. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, amely ugyancsak 
összhangban áll a számviteli törvényben foglaltakkal.  
 
1. A Szövetség szerveinek működése  
 
A Szövetség 2016. évben 1 alkalommal tartott rendes küldöttgyűlést, majd 2017. 
januárjában 1 tisztújító küldöttgyűlést, melynek köszönhetően továbbra is a 
jogszabályoknak megfelelő összetételben (létszámban) működhetnek a Szövetség 
testületei. Az ET négy, az Elnökség 5 alkalommal tartott rendes ülést és további 9 
alkalommal tartott elektronikus ülést a 2016-os évben. Az ET és az Elnökség üléseinek 
az összehívása az éves tervnek megfelelően történt, mely az Alapszabályban 
meghatározott módon és esetszámban valósult meg. A Szövetség tagnyilvántartási 
kimutatása 2016. december 31-i fordulónappal 153 aktív tagot tartalmazott. 
 
A 2016. évi ellenőrzéseink alapján megállapíthatjuk, hogy a regionális igazgatóságok a 
tervezési, beszámolási, szervezési, ellenőrzési és képviseleti feladataikat a Szövetség 
szabályzataival összhangban látják el. 
 
Szövetségünk közhasznú szervezetként működik, így a Szövetség szabályzatainak 
aktualizálását – és a Szövetség Elnökségének 17/2017 (II.28.) számú határozatával 
elfogadott új szabályzatok alkotását - ezúttal is el kellett végezni, ezt ellenőrzésünk – a 
betekintés mértékéig - rendben találta.  
 
2. Gazdálkodás értékelése  
 
Ellenőrzésünk a 2016-os év valamennyi lényeges gazdasági eseményére kiterjedt. A 
könyvelést végző gazdasági társaság változatlan, továbbra is szakszerűen, szerződés 
szerint felelősen végzi tevékenységét. Az éves közhasznúsági jelentést a könyvelő 
elkészítette. A Szövetség gazdasági eseményeinek dokumentálása folyamatosan, 
áttekinthetően történik, a határozatok naprakészen vannak vezetve.  
 



Az Szövetség pénzügyi helyzetében 2016-ban az előző évhez viszonyítva a bevételi oldalon 
közel 13%-os növekedés mutatkozik (2015-ben 1.308.556,- eFt, 2016-ban 1.475.343,- 
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 
2015-ben 1.264.719,- eFt volt).  
 
2016-ban a bevétel-ráfordítás különbözet (tárgyévi eredmény) 48.484,- eFt-ot tett ki, 
amely a 2014-es 43.838,- eFt-os különbözethez képest 10%-os növekedés, mely továbbra 
is főként a támogatásoknak, így különösen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
nyújtott projekt alapú támogatásnak köszönhető. 
 
Az ET-nek idén is alkalma nyílt megvizsgálni a Szövetség 2017. évre vonatkozó 
bevételeinek és kiadásainak tervét, melyben a rendelkezésünkre bocsátott táblázatok 
alapján 9.629.000,- Ft tervezett eredmény került kimutatásra. Az utóbbi évek bevételeire 
és kiadásaira vonatkozó terv-tény kimutatások alapját legfőképp a Szövetség részére 
jutatott EMMI és MOB támogatások képezték. A Szövetség a 2017. évi pénzügyi 
tervezetben már nem kalkulálhatott MOB támogatással. A Szövetség terveiben azonban 
a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a 
továbbiakban: BMSK) finanszírozóként jelenik meg, így a saját forrásokon túl 

43.940.000,- Ft összegű, létesítményfejlesztésre fordítható BMSK támogatás várható.  
 
Az eddigi évek támogatásainak is köszönhetően az utánpótlás programok a tervezett 
ütemben és sikerrel zajlanak. A 2017-es év terv adatai alapján a Szövetség ez évben 
156.000,- eFt összegű ráfordítással, valamint idén már a Sikeres Edző Program és az 
Utánpótlás Edző Program tekintetében is további 42.300,- eFt ráfordítással kalkulál, mely 
összegek EMMI támogatásból kerülnek finanszírozásra. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy a Szövetség beszámolójának mérlege és eredmény 
kimutatása megbízható, valós adatokat tartalmaz, a kiadások bevételek elszámolása a 
számviteli előírásoknak megfelelő. A Szövetség gazdasági tevékenysége az Alapszabályban 
megfogalmazott célokkal összhangban áll, annak megvalósítását szolgálja. A Szövetség 
2016. évi gazdálkodását rendben találtuk.  
 
 
Budapest, 2017. május 5. 
 

Tisztelettel, 
            

        
                                                                                      dr. Abiwu-Türk Bettina 
                                                                                        Ellenőrző Testület 
                                                                                                 elnöke 
 

 

 

 
 

 

 

Elfogadva a 8/2017 (V.8.) ET határozattal. 


