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Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége  

1052 Budapest, Piarista köz 1. 

 

A Felügyelő Bizottság jelentése a  

Budapest, 2016. május 20-i Küldöttgyűlésre 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (továbbiakban KIDS) az 

Alapszabályban foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. A katolikus 

általános- és középiskolás diákok tanórán kívüli testnevelését, sportját, 

versenyeit, valamint szabadidős tevékenységét szervezete, bonyolította és 

irányította. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Felügyelő Bizottságot meghívták 

az Elnökségi és Közgyűlési ülésekre. Megbeszélésekről minden esetben 

jegyzőkönyv készült. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározza a beszámolókészítés 

szabályait, tagolását, az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelését, valamint 

a mérleg tételek alátámasztásának dokumentumait, az eredmény levezetését. 

Az éves beszámoló mellett a jogszabály közhasznúsági jelentés elkészítését is 

előírja. (1997, évi CLVI tv. 19 § (1-5). 

 

Az új „civil törvény” [2011. CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról, a továbbiakban: Ectv.] alapjaiban változtatta meg a civil 

szervezetek eddigi gyakorlatát a beszámoló közzétételről. Míg a 2010. évi, az 

arra jogosult szerv által elfogadott beszámolójukat elegendő volt a számviteli 

törvényen kívüli más jogszabály által előírt közzétételi kötelezettség esetén a 

számviteli politikájukban rögzített módon hozzáférhetővé tenni, illetve 

közhasznú szervezetek esetén a közhasznú jelentésüket a saját honlapjukon 

közétenni, 2012-től – hasonlóan a cégbíróságon bejegyzett szervezetekhez – 

egységes módon és helyen kell ezt megtenniük 



A közhasznúsági jelentés tartalmi követelményei: 

 

1./ a közhasznú tevékenységről szóló beszámoló, 

2./ éves számviteli beszámoló, 

3./ közhasznú beszámoló, mérleg és eredmény kimutatás, 

4./kimutatás a költségvetési alrendszerből a KIDS részére nyújtott 

támogatásokról, valamint célfeladatra kapott juttatásokról 

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2015. évi pénzügyi beszámolót és 

közhasznú jelentést, valamint a KIDS éves működéséről szóló szakmai 

beszámolót. Ezen belül vizsgáltuk a különböző tételeket, az eredmény-

kimutatást, és a kiegészítő mellékleteket.  

Vizsgáltuk a számszaki összefüggéseket és az egyezőségeket.  

 

Megállapítások 

 

A 2015-ös költségvetés elfogadásakor megjelölt irányelvek alapján a 

gazdálkodás átgondolt, takarékos, és a feladattervben megjelölt rendezvények 

teljesítése alapján történt meg. A csökkenő támogatások ellenére a célokat 

teljesíteni tudták. 

2015. évi beszámoló az előírásoknak megfelelő formában és tartalommal 

elkészült. A jelentésben szereplőkövetelések, kötelezettségek, időbeli 

elhatárolások részletesen be vannak mutatva. 

 

BEVÉTELEK 

 

2015. évben a feladatellátáshoz 16 827 e Ft bevétellel rendelkezett a KIDS, 

ebből 16 802 e Ft volt közhasznú tevékenység eredménye   

1./ értékesítés nettó árbevétele:    704 e Ft 

2./ egyéb bevételek:      16 098 e Ft 

(2a./ tagdíjak:      2 810 e Ft 

 2b./ támogatások:     13 275 e Ft) 

3./  pénzügyi művetetek bevétele:    25 e ft 



A bevételek fő forrása pályázati támogatás volt, a MOB, az EMMI Sport 

államtitkárság és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részéről. 

Az előző évi bevételekhez viszonyítva a tagdíjfizetési fegyelem kissé romlott. 

 

KIADÁSOK  

 

2015. évben 10 416 e Ft volt a KIDS összes kiadása, ebből 10 416 e Ft a 

közhasznú tevékenység ráfordítása. 

A kiadások négy nagy csoportba foglalhatók össze. 

1./ - anyag jellegű ráfordítások   9 868 e Ft 

2./ - személyi jellegű  kiadások      171 e Ft 

 (ebből 171 e Ft a vezető tisztségviselők juttatása) 

 3./    - egyéb működéshez kapcsolódó kiadások, tárgyévi értékcsökkenési 

  leírás          137 e Ft 

 4./ - pénzügyi műveletek ráfordítása     240 e Ft 

 

A fenti számadatokból megállapítható, hogy a bevételek meghaladták 

kiadásokat . 2015. évi eredmény: + 6.411 e Ft-ban realizálódott. 

 

A mérleg 850 e Ft értékben tartalmaz követeléseket, és 2 e Ft értékben a 

2016-os évre áthúzódó rövid lejáratú kötelezettségeket. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ:  

 

1./ Az elmúlt évek mérlegbeszámolói az Önök, és a Felügyelő Bizottság 

számára azt véleményezi, hogy a tapasztalatokat, észrevételeket figyelembe 

vette a KIDS. Az átgondolt takarékos gazdálkodása a kollegák rendkívüli 

munkája eredményezte a pozitív mérleget. Az élő támogatások mindegyike 

2015-ben megítélt, 2016. első negyedévére áthúzódó forrást jelent. A 6 millió 

forint megtakarításra nagy szükség lesz 2016-ban, a források csökkenése 

miatt szerényen talán fedezni tudja a programok megvalósítását és a KIDS 

működésének kiadásait. 

Ennek tükrében új alapokra kell helyezni a 2016.évi költségvetés tervszámait. 

Az éves programok összeállításánál figyelembe kell venni az előző évben a 

versenyeken résztvevők létszámadatait lehetőségét, illetve versenyeken való 

részvételüket. 



2./A pénzhiány befolyásolja a testnevelő tanárok szakmai munkáját is.  

Fontos lenne szorosabbra fűzni az oktatási intézményekben dolgozó 

pedagógusok, a fenntartók kapcsolatát, a jövőben esetleg a helyi 

önkormányzatok is támogathatnák a versenyek lebonyolítását. Pl.: ingyenes 

vagy kedvezményes fizetési feltételekkel adnák használatra a sportpályákat, 

tornatermeket, hozzájárulnának a gyermekek versenyekre való utaztatásához. 

 

3./ A FEB értesülése szerint a könyvelési, egyes pénzügyi feladatokat a 

Monetar Kft (Pipek Mária) látja el. A KIDS rendelkezik teljes körű 

szerződéssel, mely tartalmazza, hogy a Kft milyen feladatot és milyen 

felelősséggel és határidővel kell, hogy ellásson, és ezért milyen díjazásban 

részesül. 

 

A fentiek alapján kérem a Küldöttgyűléstől a Felügyelő Bizottság 

jelentésének elfogadását. 

 

Budapest, 2016. május 9. 

A FEB nevében tisztelettel: 

Endrédi Józsefné 

  a KIDS felügyelő bizottságának elnöke 

 

 

 

 

 

 


