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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A MÁV SE (a továbbiakban Egyesület) 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A
mérleg főösszege 34 388 eFt , a saját tőke 30 595 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk
1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból áll.
2. BEVÉTELEK
A közhasznú tevékenység bevétele 2020-ben 15 199 eFt volt, az előző év 21 051 eFt-hoz
képest.
3. ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK
Az eszközök és források kimutatása a mellékelt mérlegben találhatóak.
A beszámolási időszakban a jelentősebb eszköz értékesítés történ (1 db Club Astir – Csepel
aggregátor) és ezzel párhuzamosan egy darab repülőgép került megvásárlásra (ASW19)
4. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A repülő klub gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelő volt. A beszámolási
időszakban a repülő klub vagyona gyarapodott. (részletesen a beszámoló kiegészítő
melléklete szerint).
5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
6. TÁMOGATÁSOK
2020-ben az Egyesület 265. eFt összegű támogatást kapott magánszemélyektől és 580 eFt-ot
központi költségvetésből.
7. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
2020-ben a vezető tisztségviselők nem részesültek semmilyen pénzügyi, vagy dologi
juttatásban.
8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ
Az év sikeresnek mondható, úgy oktatásban, mint repülési aktivitásban. Az üzemnapok

száma a járványhelyzet miatt csökkent. A teljesített felszálások száma így is meghaladta az
előző évi értéket, 2156 db felszállással, de a repült idő értéke némiképpen csökkent és 650 óra
33 perc értéket ért el. A csörlések száma 1783 db, a vontatások száma 373 db volt.
Az Önkormányzattal az együttműködés megfelelő és szerződés szerinti volt. A korábbi
évek gyakorlata szerinti augusztusi családi nap nem jöhetett létre.
8.1. Tagok
Az egyesületnek 2020.12.31-én összesen 128. tagja volt, ebből: 63. rendes tag 15 pártoló tag
27 próbaidős tag, 23 passzív tag.
8.2. Oktatások és edzések
A kezdőcsoport létszáma 15. fő volt. A repülést elkezdő fiatalok nagy része a magas
színvonalú elméleti és gyakorlati oktatásnak köszönhetően az év során egyedül repülő
pilótává vált. Részesei lettek egy közösségnek, ahol a szabad levegőn – természetben tölthetik
szabadidejüket, megtapasztalhatják a csapatmunka építő jellegű erejét, a tanulással elérhető
fejlődés motiváló hatását, ezen felül az egész napos mozgással járó tevékenység során fizikai
kondíciójuk, állóképességük is, valamint a repülés során szükségszerűen elsajátítandó
gyakorlati tudással mozgáskoordinációjuk, koncentrálóképességük is jobban fejlődik. A
pozitív sikerélmények miatt önbizalmuk is egészségesebb. Az oktatási napokon a
hozzátartozók is szívesen kilátogatnak a repülőtérre „kirándulás” jelleggel.
Képzési eredmények között kell kiemelni a 6 db B vizsgát, 3 db C vizsgát.
8.3. Versenyek
2020-ben Bánki Péter, Bíró Bálint, Érdi Balázs, Gangl Gábor, Hernáth Zoltán, Laktis Balázs,
Nagy Attila, Szabó Bence, Endrődi Balázs, Bauer János, Szanyi Imre, Pethő Enikő vettek
részt versenyeken. Versenyzőink részt vettek az országos bajnokság különböző
géposztályaiban. Versenyzőink a következő eredményeket érték el:
Bánki Péter 15m géposztályban 3. helyet ért el
Laktis Balázs FAI géposztályban 10 helyezett
Gangl Gábor FAI géposztályban 7. helyezett.
Bánki Pétert Meghívták a válogatottba.
Szanyi Imre MVK 3. helyezett
Pethő Enikő MVK 3. helyezett (női szakág)
Csapatverseny MVK 3. helyezés
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