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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meueklet

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege ,,,,,, forintban.)

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 510 491

1. Immateriális javak 9 68
II. Tárgyi eszközök 501 423

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 3 573 10 782

1. Készletek 894 345
II. Követelések 801

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 2 679 9 636

C. Aktív időbeli elhatárolások 222 203
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 305 11476

FÖRRÁSÖK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 2 325 7 026

1. induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 2 321 2 325

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(köznasznú tevékenységből) 4 4 701

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 36 177
1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 177
G. Passzív időbeli elhatárolások 1944 4 273

kStflftf'&öfzf^S.^^’Nyomtatvány verzió:1.2 4 305 Nyomtatva 2020.03.19 M.Q9O f
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 6 620 7 029 6 620 7 029
2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 6 523 9 880 6 523 9 880
ebből:

- tagdíj 6 200 9 875 6 200 9 875
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 205 5 205 5
ebből: adományok 205 5 205 5

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 13 11 13 11

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 13156 16 920 13156 16 920
ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 12 214 10179 12 214 10179
6. Személyi jellegű ráfordítások 39 247 39 247
ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 282 216 282 216
8. Egyéb ráfordítások 617 1577 617 1577
9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 13152 12 219 13152 12 219

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 4 4 701 4 4 701

10. Adófizetési kötelezettség

itvány v4i zió:1.2 4 701 Ny □mtatvaa *020.03.19 ( 8.56XB3.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 205 5 205 5

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Kitöltő verzio:2.95.0 Nyomtatvány verzió; 1.2

n Igen 1X1 Nem
Nyomtatva; 2020.03.19 08.55.07
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2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Drónpilóták Országos Egyesülete

1 Lépcsőház:Házszám: Emelet:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

Pál Károly

1.2 Székhely 
Irányítószám:

1.5 Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Ajtó:

1.2 Székhely
Irányítószám: Település; Pusztazámor
Közterület neve: Névtelen Közterület jellege: utca
Házszám; 9 Lépcsőház: Emelet: Ajtó;

Közterület neve;

1 II II Település;

Közterület jellege:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabály rendszerének kialakítása, koordinása, 
együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás érdekében.Céljainak 
megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más 
egyesülettel amelyik segítik az eredményes működést és céljainak megvalósítását.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevekenyseg megnevezese: (szabadidő és hobbi tevékenység |

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, Jogszabályhely: | |

1 ... _. .. ... ............... n
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja; |természetes és Jogi személy, egyéb szervezet

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma; |1OOO
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

< í:öltő verzió:2.96.0 Nyomtatvány verzió: 1.2--------------------------------------------------------Nyomtatva; 2020.03.19 08.66i( 1/



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közbasznúsági melléklet

2019.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

tagság részére nyűjtott szolg.egyéb 9 710 8 870

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

szervezet fenntartés,fejlesztés,egyéb ráf. 2 942 2 349

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

egyéb szervezet,rendezvény támogatás 500 1000

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 13152 12 219

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 13152 12 219

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 0 0

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.03.19 08.55
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

(Adatok ezer forintban.)

Nyomtatva: 2020.03.19 08.55.07Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közbasznúsági melléklet

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 13156 16 920
ebből;

C. A személyi Jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhaszn^ásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 13156 16 920
H. Összes ráfordítás (kiadás) 13152 12 219

1. Ebből személyi Jellegű ráfordítás 39 247

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 4 4 701

L. A szervezet munkáéban közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] □

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] □

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>-O,25] □

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] □

Ectv. 32. § f5) b) ](Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5] □

Ectv. 32. § f5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] □
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik: 3
PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva: y

Eredetivel rendelkezik: X

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján 
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül 
előterjesztésre a beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.03.19 08.55.07



D©E Drónpilóták
Országos
Egyesülete

Drónpilóták Országos Egyesülete 2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2019

Egyesületünk a 2019-es évben, mind gazdasági, mind pedig szakmai értelemben is sikeresen tevékenykedett.

1. - Gazdasági oldalról:

Bevételek összesen 16 920 e Ft

Költségek, ráfordítások összesen 12 219 e Ft

Tárgyévi eredmény 4 701 e Ft

A 2019-as évre vonatkozó tervhez képest az átszervezéseknek is köszönhetően mind a bevételek mind kiadások jelentősen 
növekedtek, az eredmény a tervezett számok mértékét jelentősen meghaladta.
Ennek legfőbb oka a tagsági formák átszerveződése és a teljes taglétszám folyamatos növekedése, mely a tagdíj befizetések 
alapján 773-ról 889-re nőtt. A további nem magánszemély, kereskedelmi tag által fizetett biztosított pilóták létszáma 98-ról 
121-re változott, ez azonos módon jelentkezett mind bevételi mind kiadási oldalon, mert a befolyó biztosítási összeg teljes 
egészében a Groupama Biztosító részére kerül kifizetésre. A pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatban ismeretterjesztő 
céllal több rendezvényen vett részt az egyesület.

2. - Az Egyesület 2019-ben a következő eseményeket és szolgáltatásokat nyújtotta, illetve tartott 
előadást, működött közre egyéb formában rendezvényeken:

• 2019.02.23
• 2019.03.31
• 2019.04.07
• 2019.04.19-20
• 2019.05.14-16
• 2019.05.06
• 2019.05.19
• 2019.05.25
• 2019.06.14-16
• 2019.09.28
• 2019.09.19-20
• 2019.11.02
• 2019.12.11-14

A DOE vezetősége részt vett a Repülés Éjszakája elnevezésű repülőbálon
Laktanya (BP, Belsőmajor) évadnyitó FPV drón verseny és nyílt nap (kitelepülés, támogatás)
MMBK (Mátyásföld) Tavaszi börze (kitelepülés, mini workshop)
VI. Hungaroring FPV Kupa (Mogyoród) (közreműködés képi anyag elkészítésében)
A DOE vezetősége részt vett a Közlekedésfejlesztés Magyarországon konferencián (Siófok)
ITSH Drónkonferencia (Budapest) (eseti légtér, előadás, bemutató)
Egy nap, egy út! (Budakalász) jótékonysági túra és DOE-OSM meeting (eseti légtér, kitelepülés)
IV. DRH FAI FPV Kupa (Velence) (közreműködés képi anyag elkészítésében)
DKR nyílt nap (Tahitótfalu) (kitelepülés, támogatás)
Barátságos FPV drón verseny (Belsőmajor) (kitelepülés, támogatás)
A DOE vezetősége részt vett a D2 - Drónok és Digitalizáció elnevezésű konferencián
DP Évadzáró esti összejövetel (Belsőmajor) (kitelepülés, támogatás)
FAI World Drone Racing Championship (Ningbo) (a Magyarországi versenycsapat támogatása)

Tagjai számára, 2019-ban az átszervezést követően több modellreptér programban résztvevő és eseti helyszín légtérigény 
ügyintézésében működött közre, ezek: Budapest Belsőmajor (Laktanya), Dunakanyar Vác (DKR), Solymár Solymári vár, Tököl- 
dél, Elzamajor, Balatonboglár Platánstrand (esemény), Budakalász Auchan (esemény), Budapest, Tóth Kálmán utca 
(esemény). Siófok, kikötő (esemény). Székesfehérvár (esemény)



3. - Az elmúlt év Egyesületet érintő jelentősebb történései

• A 2019-es év inkább a stabilitásról és a DOE megfelelő irányba állításáról valamint a kedvező megjelenés ’ 
biztosításáról szólt, a vezetőség tagjai ennek érdekében több szakmai rendezvényen vettek részt, illetve 
tartottak előadást.

• A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az Elnökség többször egyeztető beszélgetéseket tartott, 2 
alkalommal ülésezett, valamint elektronikus szavazással (57 beadvány) biztosította a folyamatos ügymentet 
belső rendszeren keresztül.

• 2019 során átszerveztük és célirányosan működtettük a modellreptér programot, kísérletet tettünk egy Long 
Rangé FPV repülésre alkalmas légtér és kapcsolódó modellreptér létrehozására, ez sajnos rajtunk kívülálló okok 
miatt, több szempontból kudarcot vallott, de más helyszínen folytatni kívánjuk a közeljövőben.

• Beszereztünk egy hírlevélküldő szoftvercsomagot az Egyesület számára.
• Felkértük és megbíztuk Dr. Fintha-Chen Zoltán jogtanácsost, mint adatvédelmi szakjogászt, hogy támogassa 

tagjaink ezirányú igényeit, a DOE jogsegélyprogram keretében.
• A Magyar Rádióamatőr Szövetséggel, valamint a MOM Rádióklub elnökével kialakított együttműködés 

keretében lehetőségünk nyílt tagjaink szakszerű Rádióamatőr vizsgára való felkészítését biztosítani, amely 
Online úton valósult meg.

• Pályázatíró szakember segítségével pályáztattuk az Egyesületet NEA pályázaton, melyen működési támogatásra 
pályáztunk. Ezt sajnos nem sikerült elnyerni, viszont jelentőstapasztalatot szereztünk ennek kapcsán a 
legközelebbi nekifutáshoz.

• A kereskedelmi tagsági forma, valamint a meglévő kereskedelmi tagjaink számára támogatási rendszert 
dolgoztunk ki.

• Teljes mértékben lezártuk a kezdetek óta gondot okozó, évbontással járó biztosítási módozatokat, jelenleg 
minden felelősségbiztosítás a tárgyévben marad.

• A dróntechnológia térképészeti alkalmazási területének támogatása érdekében jó kapcsolatot alakítottunk ki az 
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálattal (MH GEOSZ), valamint az OpenStreetMap hazai közösségével, 
ezzel egyetemben kialakítottuk a DOE-OSM programot, ennek keretén belül pedig lebonyolítottunk egy 
folyamati tanulmányprojektet, az elejétől a végéig.

• Új eszközöket szereztünk be, köztük egy benzinüzemű aggregátort is, moduláris védőhálórendszert, 
strandzászlókat, megjelenési és reklámelemeket. Ezek tárolásához biztonságos raktárt béreltünk.

• A SKILLDIKT ZRT.-t megbízva digitális vizsgaplatform kifejlesztését kezdeményeztük, valamint a tagságból több 
tagot vontunk be a szakmai kérdések kidolgozásához. Jelenleg ez a rendszer már a tagjaink rendelkezésére áll.

• A DOE megfelelő és stabil tőkeerőssége lehetővé tette, ezért kezdeményeztük az bankkártyás fizetés 
bevezetését, immáron az OTP SimplePay megoldása segíti a mindennapjainkat.

• A Magyar Drón- és Multirotoros Egyesülettel közösen, törekvéseket tettünk arra, hogy a DOE tagjai egyszerűen 
tudjanak FAI licenc igényt benyújtani. Ez a lehetőség jelenleg már biztosított a tagjaink számára.

• 2019-ben támogattuk a Ningboban megrendezett FAI World Drone Racing Championship elnevezésű, 
drone racing világbajnokságon való magyar versenyzők felkészülését és részvételét, továbbá az 
Alapszabályban meghatározott célokat szemelőtt tartva, hozzájárultunk a Magyar Világkupa 
megrendezésének pénzügyi alapjához, melyet a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület, mint 
Támogatott részére adományoztunk.

• További hatékonyságnövelő intézkedéseket kezdeményeztünk, melyek a Drónpilóták Országos Egyesületének 
előre jutását, szakmai megítélésének jelentős javulását eredményezheti a jövőben.

• 2020 során kismértékű fluktuációt és tagsági forma átrendeződést követően jelentős létszámnövekedéssel nem 
számolunk, ellenben továbbra is a meglévő tagok ismeretének bővítésére, valamint a várhatóan életbelépő 
szabályozásnak megfelelő integrálás előkészítésére kívánunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Erre a vártnál jobb 
pénzügyi eredmény, valamint tő ke megtakarítás célszerinti felhasználása biztosítja a lehetőséget.

4. - Kiegészítés az eredmény elszámoláshoz

4.1. Bevételek
A bevételek a tagdíjakból, felajánlásokból származnak, valamint a tagok javára kötött biztosítási tételek kiszámlázásából 

származnak.



Tételei:
Átterhelt biztosítás:•

7 029 e Ft

Egyéb bevételek: 5 e Ft

Ebből:
- kapott támogatások, adományok 5eFt

Tagdíjbevételek: 9 8 75 e Ft
Egyéb bevételek: OeFt
Pénzügyi műveletek bevételei: lleFt

- kamatbevétel 11 e Ft

Bevételek összesen: 6 920 e Ft

4.2. Költség jellegű kiadások
Informatikai szóig. 206 e Ft
Számviteli szóig. 1011 e Ft
Adminisztratív szolg.díjak 1100 e Ft
Bérleti díj 169 e Ft
Oktatás, képzés 368 e Ft
Bank költség 84eFt
Reklám ktg 41 e Ft
Irodai ügyvitel egyéb költsége 712 e Ft

Anyag és Igénybevett szolgáltatások összesen: 3 691 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 247 e Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 216 e Ft

Költségek összesen: 154 e Ft

Minden költsége a célszerinti tevékenység közvetlen és közvetett költségeként került elszámolásra, (eredmény 
kimutatásban jellegének megfelelő soron található)

4.3. Ráfordítások Célszerinti juttatás
Biztosítás tagság részére
Rendezvények költsége
Egyéb szolgáltatás + kártya gyártás
Jogi szolgáltatás díja

7 055 e Ft
5 133 e Ft

486 e Ft
1 235 e Ft

201 e Ft

Tagsággal összefüggő ráfordítás 7 055 e Ft

Más szervezettel összefüggő adomány 
Ráfordítás jellegű tétel összsen:

lOOOeFt
8 055 e Ft

Egyéb ráfordítás: lOeFt

Költségek, ráfordítások összesen:____________________________12 219 e Ft

Maradvány bevétel a saját tőke elemeként kerül kimutatásra.

(Eredmény kimutatással egyezően Ráfordítások: 12 003 e Ft
+ értékcsökkenés: 216 e Ft)

Tárgyévi eredmény: 4 701 e Ft

Kelt.; Budapest, 2020.04.10

Pál KátcJy^lnök



DOE Drónpilóták
Országos
Egyesülete

Drónpilóták Országos Egyesülete

2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

GAZDÁLKODÁSI TERV 2020-AS ÉVRE

Pozitív gazdálkodási évet zártunk 2019-ben.
A taglétszám növekedés és a várhatóan növekvő költségeinkre való tekintettel, 2020-es évben a 
gazdálkodási tervünk a következő:
(Működési költségeinket meghaladó növekedés esetén, mindenképpen szeretnénk több rendezvényen 
szerepeltetni az Egyesületünket, melyre a pozitív mérlegünk biztosít keretet.)

Jogcím Mennyiség Bevétel Kiadás
Tervezett záró 

egyenleg

Magánszemély rendes tag tagdíj (meglevő) 519 5 190 000
Magánszemély rendes tag tagdíj (új 2020) 40 400 000
Magánszemély pároló tag tagdíj (meglevő) 282 1 410 000
Magánszemély pártoló tag tagdíj (új 2020) 64 320 000
Kereskedelmi tag tagdíj (meglevő) 73 3 650 000
Kereskedelmi tag tagdíj (új 2020) 2 100 000
Nonprofit tag tagdíj (meglevő) 15 75 000
Nonprofit tag tagdíj (új belépő 2020) 5 25 000
összesített mennyiség 1000

Biztosításra befizetett
külön szerepeltetett adat, 
nem számolható

Előző évről származó eredmény 4 701 000
Tárgyi eszköz (beszerzés-bérlés) 6 000 000
Személyi jellegű kiadás (költségtérítés) 500 000
Anyagköltség 820 000
Bank költség 191000
Könyvelés költsége 860 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás 4 000 000
Nyitó egyenleg 2020.01.01-én Nincs deficit

Rendezvények 1 500 000

A közgyűlés.... ellenszavazattal és elfogadó szavazattal elfogadta a tervet.

Összesen 15 871000 13 871000 2 000 000

Kelt.: Budapest, 2020.04.10

Pál Károly elnök



Kiegészítő melléklet
a Drónpilóták Országos Egyesülete 2019. évi egyszerűsített beszámolójához

1. Általános rész

A Drónpilóták Országos Egyesülete az 1959.évi IV. törvény (Ptk.) VI. fejezet 8. pontja és az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15554. sorszám alatt vette nyilvántartásba 
2014.05.09.-én. Jogerőssé válás időpontja: 2014.07.04
Alapítók:!? magánszemély
Alapítói vagyon, induló tőke összege.O.- Ft (azaz: 0 Ft)
Egyesület székhelye: 2039. Pusztazámor, Névtelen u.9.2018.12.08. új székhely került elfogadásra, melynek 
bejegyzése még nem történt meg: 1136. Budapest, Tátra u. 5/A. alagsor 2.
Adószáma: 18598487-1-13, az új székhely értelmében: 18598487-1-41.
Az egyesület céljait az Alapszabály tartalmazza.
Az Alapszabály utolsó módosítása: 2018.12.08.
Az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve: az Elnökség
Az egyesület képviseletében az Elnök önállóan, kettő alelnök tag az Elnök akadályoztatása esetén önállóan 
jogosult eljárni az Alapszabály meghatározta ügyekben, ügycsoportok esetén. A szervezet célja szerinti 
besorolása: szabadidő és hobbi tevékenység

Az egyesület célja
- a biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabály rendszerének kialakítása, koordinálása, 
együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás érdekében.
- gondoskodik a tagok igény szerinti továbbképzéséről, illetve a céljával összefüggő, kiegészítő képzések 
előfeltételeinek biztosításáról.
- FPV találkozókat és népszerűsítő repüléseket szervez.

Pénzforgalmi számláit az ERSTE Banknál, valamint a MagNet Banknál vezeti, más pénzintézetnél számlája 
nincs.
Az egyesület gazdálkodási és beszámolási kötelezettségét a 2000. évi C. törvény előírásai szerint látja el. 
Munkája során 350/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a 479/2016. (XII.28.) kormányrendelet és a 
445/2017.(XII.27. kormányrendelet előírásait is figyelembe veszi. A 2011.évi CLXXV törvény az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben 
foglaltak szerint jár el a tárgyévet is érintő tételeinél.

Az egyesületnek foglalkoztatottja nincs. Az egyesület elnöke és tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják 
el.
A beszámolás időszakában a számviteli feladatokat a Cessio-Control Kft (cgj.:01-09-881955) látja el.
Az egyesület a kormányrendeletben foglaltak értelmében kettős könyvvitelt vezet és készít egyszerűsített 
éves beszámolót.
Az egyesület egyéb jelentés készítésére nem kötelezett, de Beszámolóját Kiegészítő melléklettel látja el.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek 
megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint, gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat.

Az egyesület könyvvizsgálót nem foglalkoztat.
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Ki egyesület az alapítóitól és más magánszemélyektől, jogi személy tagoktól kapott tagdíjakat, valamint 
magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott adományokat egyéb bevételként az Alapszabályban 
foglaltak szerint kívánja felhasználni. 2019. évben bevételeivel az egyesület munkája során felmerült 
anyagjellegű és személyi jellegű kiadásokat finanszírozta, döntően a célszerinti feladat megvalósítására 
fordította bevételeit, a működés minimális költségei mellett. Ráfordításai között 2O19.évben a Ningboban 
megrendezett FAI World Drone Racing Championship elnevezésű, drone racing világbajnokságon való 
magyar versenyzők felkészülésének és részvételének támogatását számolta el, továbbá az Alapszabályban 
meghatározott célokat szemelőtt tartva, hozzájárult a Magyar Világkupa megrendezésének pénzügyi 
alapjához, melyet a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület, mint Támogatott részére adományozott. 
Rádióamatőr és eseti légtérrel kapcsolatos képzési lehetőség megteremtésével gondoskodott a tagok igény 
szerinti továbbképzéséről, illetve a céljával összefüggő, kiegészítő képzések előfeltételeinek biztosításáról. 
Az indulás évének negatívuma már a megelőző gazdasági évben kiegyenlítődött és változatlanul pozitív 
tartományban maradt a saját forrás állománya. Ezzel fedezetet teremtve a célszerinti feladatok minél 
színvonalasabb megvalósításához.

Beszámolási kötelezettség

Az egyesület beszámoló készítésének időpontja, amely a beszámolási időszakot (tárgyévet) követő év 
május 31 Eddig az időpontig a tudomásunkra jutott, beszámolási időszakot érintő gazdasági eseményeket 
számításba vettük, a beszámoló elkészítésének időpontja. 2020.04.10. A mérleg és eredmény kimutatás 
tartalmát és formáját a fentebb hivatkozott Kormány rendelet írja elő.

Az Egyesület rendelkezik Támogatási, Pénzkezelési Szabályzattal, melyek munkáját segítik és a hatályos 
jogszabályokban foglaltakat képezi le maga számára.

2. Kiegészítés a mérlegsorokhoz

2.1. Eszközök
Eszközoldal változásai
Befektetett eszköz változása 
Forgóeszköz változása
Aktív időbeli elhatárolás változása

-19 e Ft
+7 209 e Ft

-19 e Ft
Eszközoldal változása összesen: (növekedés) +7 171 e Ft

2.1.1. Eszközök és Források összetétele
Adatok: e Ft-ban

Megnevezés 2018..XII.31 Megoszlás %-a 2019.XII.31. Megoszlás %-a

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 510 11,85% 491 4,28%
1. Immateriálisjavak 9 0,21% 68 0,59%
II. Tárgyi eszközök 501 11,64% 423 3,69%

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK 3 573 82,99% 10 782 93,95%

1. Készletek 894 20,77% 345 3,00%
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II. Követelések 801 6,98%
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 2 679 62,22% 9 636 83,97%

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 222 5,16% 203 1,77%

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C) 4 305 100,00% 11476 100,00%

D. SAJÁT TŐKE 2 325 54,00% 7 026 61,22%
1. Induló tőke/Jegyzett tőke 0 0

II. Tőkeváltozás/Eredmény 2321 53,91% 2325 20,26%
III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredm. alaptev.-ből (közh. tev.-ből) 4 0,09% 4701 40,96%
VI. Tárgyévi eredm. vállalkozási tevékenységből

E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
F. KÖTELEZETTSÉGEK 36 0,84% 177 1,54%

1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 0,84% 177 1,54%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1944 45,16% 4 273 37,24%

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G) 4 305 100,00% 11476 100,00%

2.1.2. Befektetett eszközök
Az egyesület befektetett eszközeként az immateriális javak között eszközt tart nyilván. Egyrészt a működést 
szolgáló szellemi termékek, másrészt sport-hobbi célú eszközök találhatóak nyilvántartásában.

2.1.3. Forgóeszközök
A forgóeszközök állománya 2019 évben 10 782 e Ft.
A növekedés részletezve:

Tételt nagyrészt a pénzeszközök soron mutat ki, kis mértékben követelést tartalmaz.
* Követelés: szolgáltatási előleg, tagdíj elszámolás 801 e Ft
* Pénzeszköz év elején 2 679 e Ft, év végén záró érté 9 636 e Ft állomány növekedés 6 957e Ft.

Állománya bankban: 9 636 e Ft
pénztárban: 0 e Ft

9 636 e Ft

2.1.4. Aktív időbeli elhatárolása
Az egyesület ezen a soron adatot a 2020.évre előre számlázott költségeket mutat ki 203 e Ft -t.

3.1. Források
3.1.1. Saját tőke

2019 évi nyitóállomány:
2019 évi záró állomány: 
Állomány változása:

A tárgyévi eredmény levezetése:

2 325 e Ft
7 026 e Ft

+ 4 701 e Ft
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Összes bevétel (+)
- Ebből elhatárolt 2O18.évben befolyt bevétel

Befolyt támogatás:

16 920 e Ft
1 944 e Ft

5 e Ft

Összes költség (-)
Összes ráfordítás (-)

10 642 e Ft
1 577e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 4 701 e Ft

A tárgyévi eredmény az elszámolt működési költségek és 
összevezetéséből keletkezett.

ráfordítások, valamint a bevételek

A 2019 12.31-i saját tőke összetétele:
Induló tőke: OeFt
Tőkeváltozás: 2 325 e Ft
Tárgvévi eredmény: 4 701 e Ft
Saját tőke összesen: 7 026 e Ft

3.1.2. Kötelezettségek összege 2019.12.31-én: 177 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 177 e Ft
Szállító: 177 e Ft

3.1.3. Passzív időbeli elhatárolások 2019.12.31-én: 4 273 e Ft
Befolyt tagdíjakból és biztosítás megtérítésekből a következő évet érintő összegeket a hatályos szabályok 
szerint elhatárolja és a következő időszakban kívánja felhasználni. Ezen 2O19.évi kimutatott összege: 4 273 
e Ft

4. Kiegészítés az eredmény elszámoláshoz

4.1. Bevételek
A bevételek a tagdíjakból, felajánlásokból származnak, valamint a tagok javára kötött biztosítási tételek 
kiszámlázásából származnak.
Tételei:

Ebből:

Átterhelt biztosítás: 7 029 e Ft

Egyéb bevételek: 5eFt

- kapott támogatások, adományok Se Ft
Tagdíjbevételek: 9 8 75 e Ft
Egyéb bevételek: OeFt
Pénzügyi műveletek bevételei: lleFt

- kamatbevétel
Bevételek összesen;

lleFt
16 920 e Ft
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4.2. Költség jellegű kiadások
Informatikai szóig. 206 e Ft
Számviteli szóig. 1 011 e Ft
Adminisztratív szolg.díjak 1100 e Ft
Bérleti díj 169 e Ft
Oktatás, képzés 368 e Ft
Bank költség 84 e Ft
Reklám ktg 41 e Ft
Irodai ügyvitel egyéb költsége 712 e Ft
Anyag és Igénybevett szolgáltatások összesen: 3 691e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 247 e Ft
Terv szerinti értékcsökkenési leírás 216 e Ft

Költségek összesen: ________________________________________154 e Ft
Minden költsége a célszerinti tevékenység közvetlen és közvetett költségeként került elszámolásra, 
(eredmény kimutatásban jellegének megfelelő soron található)

4.3. Ráfordítások Célszerinti juttatás
Biztosítás tagság részére
Rendezvények költsége
Egyéb szolgáltatás + kártya gyártás
Jogi szolgáltatás díja

7 055 e Ft
5133 e Ft

486 e Ft
1 235 e Ft

201 e Ft

Tagsággal összefüggő ráfordítás 7 055 e Ft
Más szervezettel összefüggő adomány 
Ráfordítás jellegű tétel összesen:

1000 e Ft
8 055 e Ft

Egyéb ráfordítás: lOeFt

Tárgyévi eredmény: 4 701 e Ft

Költségek, ráfordítások összesen: 12 219 e Ft
(Eredmény kimutatással egyezően Ráfordítások: 12 003 e Ft

+ értékcsökkenés: 216 e Ft)

Maradvány bevétel a saját tőke elemeként kerül kimutatásra.

Az egyesületi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót külön jelentés tartalmazza.

Budapest, 2020. április 10.

Jóváhagyta:

Elnök
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AVDH SIGN

A DOKUHeNTUMOT aOTALIS
MAÍRASSALLATIAO:

D©E Drónpilóták
Országos
Egyesülete

Drónpilóták Országos Egyesülete 2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Jegyzőkönyv

1. A szerv neve: Közgyűlés

2. Az ülés időpontja és helyszíne (év/hónap/nap/óra): 2021.02.28. 20:00 - 2021.03.03. 20:00 
óra (.székhelytől eltérően); A pandémiás helyzetre való tekintettel a Közgyűlés körlevélben 
meghirdetve, Zoom meetingként került megtartásra (A meeting azonosítója; 516 381 9264), 
amely az Egyesület e-gyűlés rendszerében folytatódott, annak elfogadott feltételei szerint.

3. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvet hitelesítő személye változatlanul

• Levezető elnök neve; Seszták Sándor
• jegyzőkönyvvezető neve; Rudics Attila
• Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Dovalovszki András, Dr. Csevár Antal

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a Közgyűlés rendkívülisége miatt a 
megjelentek számára való tekintet nélkül megállapítja, hogy az elektronikusan lefolytatott 
közgyűlés, mint közgyűlés határozatképes.

Az e-gyülés felületén jelenlét! ívre feliratkozott tagok száma; 27 fő, ebből 22 fő szavazásra jogosult

A közgyűlés napirendi pontjai és egyszerű szótöbbséggel történő szavazása:
- e-gyűlés feltételeinek elfogadása
- Beszámolók elfogadása
- Leköszönő elnökség lemondásának elfogadása
“ Jelöltek és tisztségviselők megválasztása
~ Elnökség működési feltételeinek megszavazása
- Fizetett szakemberek alkalmazása a céljaink eléréséhez

Határozathozatal:

• EK20210228-1 számú határozat; DOE e-gyűlés feltételeinek elfogadása
A DOE weboldalán a https;//doe.hu/online/egvules cím alatt található e-gyűlés oldalon 
megvalósul az elektronikus közgyűlés törvényben leírt minden feltétele. Az egyesület 
rendes tagjai bejelentkezés után a közgyűlés alatt korlátozásmentesen 
kommunikálhatnak. A szavazásra kerülő kérdésekhez tartozó dokumentumok az oldalon 
belül elérhetőek és a szavazás menete minden tag számára követhető, az eredmények 
valós időben megtekinthetőek. Ez a határozat a Zoom-on került megszavazásra, minden 
további a OOE e-gyűlés oldalán.

2021.02.28-án az 516 381 9264 azonosítójú Zoom meeting formájában megtartott 
Közgyűlés 24 fő szavazásra jogosult részvételével az e-gyűlés feltételeit egyhangúan 
elfogadta, melyről külön jegyzőkönyv készült.

file:////doe.hu/online/egvules


• EK20210228-2 számú határozat: Beszámolók elfogadása
A Drónpilóták Országos Egyesülete, mint Egyesület, éves beszámoló készítésére 
kötelezett, melynek fő részei az alábbiak; Drónpilóták Országos Egyesülete 2019. évi 
egyszerűsített beszámolója | Kiegészítő melléklet a Drónpilóták Országos Egyesülete 
2019. évi egyszerűsített beszámolójához | DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
SZAKMÁI BESZÁMOLÓ 2019 | GAZDÁLKODÁSI TERV 2020-AS ÉVRE. Ezek a 
dokumentumok megtekinthetőek a DOE e-gyűlés felületén keresztül. A szavazás ezek 
egyben való elfogadásáról határoz.

Az Egyesület 2019 évi beszámolóját 18 hozzájáruló szavazat és 4 tartózkodás mellett (1 
tag tartózkodik, 3 tag nem szavazott), egyszerű szótöbbséggel, a Közgyűlés az e-gyűlés 
felületen elfogadta, elutasító szavazat nem volt.

• EK20210228-3 számú határozat:
- Leköszönő elnökség lemondásának elfogadása
- Jelöltek és tisztségviselők megválasztása
- Elnökség működési feltételeinek megszavazása
- Fizetett szakemberek alkalmazása a céljaink eléréséhez
témakörökben a Zoom meetingként megtartott Közgyűlés nem látta értelmét érdemi 
döntéseket hozni, ezt későbbi, jelenleg nem rögzített időpontra teszi.

Kelt: Budapest, 2021.03.04.
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