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Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
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Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 6 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Csókakő
/A

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

304

188

34

1

270

187

12 434

14 847

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

1 227

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 207

14 847

77
12 815

15 035

10 802

13 233

7 027

10 803

3 775

2 430

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

1 692

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

19 187

7 489

19 187

7 489

11 234

7 453

11 234

7 453

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

36

36

11

15

11

15

19 198

7 504

19 198

7 504

13 980

2 499

13 980

2 499

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

2 431

2 431

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

593

117

593

117

8. Egyéb ráfordítások

850

27

850

27

15 423

5 074

15 423

5 074

3 775

2 430

3 775

2 430

3 775

2 430

3 775

2 430

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Drónpilóták Országos Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Adatok ezer forintban

Összesen
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 költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

36

36

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Igen

Nem
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

19 198

7 504

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

19 198

7 504

H. Összes ráfordítás (kiadás)

15 423

5 074

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

2 431

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

3 775

2 430

L. A szervezet munkájában 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) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Drónpilóták Országos Elnöksége
2021. évi szakmai beszámoló
A 2021. évet két alapvető tényező befolyásolta. Az egyik a COVID19 pandémiás helyzet, amely egyes
időszakokban többnyire kizárta, más időszakban megnehezítette a személyes megjelenéssel járó
közösségi programok és a közgyűlés megtartását is. A másik jelentős tényező az volt, hogy az
egyesületnek nem sikerült a civil szervezetek nyilvántartását végző Fővárosi Törvényszéknél
bejegyeztetni a 2016. óta elhatározott változásokat köztük a tisztségviselő módosulásokat, székhely és
alapszabály módosításokat sem. Legitim vezetés hiányában az egyesület nem jutott hozzá a pénzügyi
forrásaihoz, kifizetés hiányában a folyamatos szerződések díjtartozásai jelentős mértékben emelkedtek
és csődközeli állapotot eredményeztek. Feltételezhetően ugyanezen okoknál fogva az Elnökség a 2019.
évi beszámoló elfogadására sem hívott össze közgyűlést.
Az Elnökség év elején lépéseket tett a 2021. januárjában és az azt követő időszakban hatályba lépő –
UAS-okra és az üzembentartókra vonatkozó – jogszabályi rendelkezések ismertetésére, a szabályszerű
légi közlekedés támogatására. A kötelező felelősségbiztosításra vonatkozóan a februári hírlevélben adott
részletes tájékoztatót és a Groupama Biztosító kedvezmény kuponjának közreadásával segítette elő a
kötelező felelősségbiztosítások megkötését.
A bírósági változásbejegyzési eljárások sorozatos elutasítása miatt az Ellenőrző Bizottság elnöke
Seszták Sándor aktív kezdeményezése alapján zoom közgyűlés meghirdetésére került sor. A február 28.
napján tartott közgyűlés elfogadta az e-közgyűlés megtartásának feltételeit és a 2019. évi beszámolót,
azonban a további napirendi pontokat (leköszönő elnökség lemondásának elfogadása, jelöltek és
tisztségviselők megválasztása, elnökség működési feltételeinek megszavazása, fizetett szakemberek
alkalmazása a céljaink eléréséhez) már nem tárgyalta. Pál Károly a lemondását felfüggesztette, mivel a
lemondás veszélyeztette volna az egyesület működőképességét, bár a közhiteles nyilvántartásba
bejegyezve a tisztsége nem volt.
Az ellenőrző bizottsági tag további aktív kezdeményezése alapján februárban több zoom meeting került
megtartásra, ahol az aktív tagok egy új vezetéssel szembeni követelményeket fogalmaztak meg. A zoom
meetinget március és április hónapban aktív levelezés követte, amely eredményeként tisztségviselői
pályázat meghirdetésére került sor. A pályázatok az egyesület honlapjára kerültek feltöltésre.
Május 16-án tartott e-szavazás elfogadta a 2020. évi beszámolót, amelyet a könyvelő május 27-én
nyújtott be a NAV-nak.
Az egyesület 05.30. és 06.02. között elektronikus szavazással e- közgyűlés tartásával megválasztotta új
elnökségét és ellenőrző bizottságot. Elnök Sipos Márió, alelnök dr. Csevár Antal és Marján Zsolt lett,
míg az ellenőrző bizottság tagjává Kadelka Róbert és Gilly Áront vált. Seszták Sándor ellenőrző
bizottsági mandátuma nem járt le.
Az egyesület május hónapban csatlakozott a Magyar Drón Koalícióhoz.
Az új vezetés az egyesület ügyvitelét az előző vezetés támogatása nélkül kezdte meg. Az első
intézkedések között az egyesület anyagi helyzetét és folyamatos teljesítésű szerződéseit kellett
áttekinteni, azonban a változásoknak a civil szervezetek nyilvántartásában történő átvezetéséig
intézkedési lehetősége, szerződés felmondási jogosultsága, bankszámla feletti rendelkezése stb. az
elnökségnek nem volt, a korábbi nyilvántartott elnökség mandátuma pedig lejárt, vagy lemondással
megszűnt.
Az új elnökség a tagokkal való folyamatos kommunikációt és transzparenciát vállalta fel, így minden
érdemi intézkedéséről a tagságot havi és rendkívüli hírlevélben tájékoztatta. Az első érdemi intézkedést
az elnökség a dr. Palkovics Sándor ITM miniszterhez írt júniusi nyílt levelével kezdte, amelyben az
UAS és az UAS üzemeltetők regisztrációjával kapcsolatos problémát és javaslatot vetett fel, egyéb

javaslatokkal együtt. A nyílt levelet az egyesület a Facebook oldalán, hírlevélben és a honlapján is
közzétette. Az elérések száma meghaladta az ötezret.
A tisztségviselők változásának bejegyzését kérelmező beadványt az egyesület jogi képviselője június
végén adta be, azonban a bejegyzés, illetve a hiánypótlás több hónapot vett igénybe. Elsőként az
egyesület részére hiánypótlást adott ki, amelyben a Fővárosi Törvényszék jelentős mennyiségű feladatot
tartalmazó felhívást adott ki. Ezek alapvető oka, részben a 2016 óta elmulasztott bejegyzések törvényes
benyújtására vonatkoztak, részben a májusi közgyűlés eljárási hibái voltak.
Az elnökség tagjai a tisztségük bejegyzésének hiányában ügyvivői minőségben vezették tovább az
egyesületet.
Szakmai tevékenység nyitánya a Magyar Drón Koalícióban való részvétel volt. A munkacsoportokban
témakörökre osztva kellett felvázolni a drónozás akadálytérképét és az akadályok leküzdésének
lehetséges alternatíváit. Az egyesület önálló javaslatokkal állt elő, amelyek egy részét a MDK a végleges
szakmai anyagába beépített és azzal továbbította a jogalkotó felé. Az elnök és egy alelnök részt vett a
MDK július 13-i plenáris ülésén, amelyről a részletes beszámolót az aktuális hírlevél tartalmazta.
Szeptember 28-án az egyesület képviseltette magát a III. Drónkonferencia és EXPO rendezvényen a
Puskás Arénában. Az ott elhangzott előadások linkjét megosztottuk a következő hírlevelünkben.
Az egyesület első nyilvános rendezvényen való részvételére a COVID 19 két hullámának völgyében a
Drone Hungary Covid After Party keretében került sor. A részvétel költségeit az elnök és alelnök saját
költségén fedezte. A rekkenő hőségben tartott rendezvényen a DOE két sátorral, a jogszerű drónozás
népszerűsítésével és Tello kipróbálási lehetőséggel jelent meg. A rendezvényről szintén hírlevélben
adtunk képes tudósítást.
A nyári időszakban az egyesület a jogszerű drónhasználatot a külföldi drónszabályoknak a Facebook
oldalon történő közzétételekkel segítette elő (olasz, horvát, görög szabályozás) Az aktuális
információkat tartalmazó horvát repülési összefoglalót Neuwald Tivadar tagtársunknak köszönhetjük.
Szeptemberben kaptunk választ az ITM vezetőjének írt nyílt levelünkre, majd azt tapasztaltuk, hogy a
sérelmezetten hosszú ideig tartó regisztrációs eljárások jelentősen felgyorsultak.
Októberben kellett az elnökségnek szembesülni azzal, hogy a Fővárosi Törvényszék a korábban már
jelzett hiányosságok miatt az egyesület megismételt közgyűlését rendelte el, amelynek összehívására 45
napos határidőt szabott. Mivel az egyesület elnöksége nem fért hozzá a bankszámlához, ezért a
korlátozásmentességet biztosító elektronikus közgyűlés vagy szavazás platformjának megvásárlására
sem volt lehetőség. Emiatt került sor személyes jelenléten alapuló közgyűlés összehívására október 27én, majd megismételt rendkívüli közgyűlésre október 31. napján. A napirendi pont a tisztségviselők
szabályos közgyűlésen történő megválasztása volt, amelynek eredménye a májusi közgyűlés
eredményétől csak annyiban tért el, hogy Marján Zsolt és Kadelka Róbert tisztséget cseréltek, amelynek
eredményeként Marján Zsolt az eddigi elnökségi tag helyett ellenőrzési bizottsági tag lett, Kadelka
Róbert tisztsége ellenőrző bizottsági tagságról elnökségi tagságivá vált. Az elnökség haladéktalanul
intézkedett a múltbeli mulasztások pótlásáról és a változások bejegyzéséről is. A közgyűlés
eredményéről az októberi hírlevélben számoltunk be.
Októberben az elnökség igyekezett előkészíteni a 2022. évi kötelező felelősségbiztosításokhoz a
kedvező feltételeket és tárgyalásokat folytattunk a biztosító képviselőivel. A kezdeti sikeres
megbeszéléseket nem követték olyan eredmények, amely az egyesület számára elfogadhatók, ezért
újabb partnereket kellett keresni részben a hazai, részben a német piacon.
Novemberben az elnök és az alelnök részt vett az 5 G Koalíció plenáris ülés és szakmai konferenciáján,
amelyről hírlevélben adtunk tudósítást a tagságot érintő támakörökben.

Decemberben a szamlazz.hu rendszer további működéséhez – az egyesület működőképességének
biztosításához – tagi kölcsön nyújtására került sor. Az ügyvédi átalánydíj, könyvelői díj többszázezer
forintos kifizetésére sikerült haladékot kapni, amely nagy lépés volt a működőképesség fenntartása
érdekében.
Decemberben kaptuk meg a Fővárosi Törvényszék végzéseit a változás bejegyzési kérelmünkkel
kapcsolatban. A tisztségviselői jogfolytonos nyilvántartás biztosítása érdekében a törvényszék utólag
jegyezte be, majd a tényleges tisztségük megszűnéséhez igazodva törölte:
Sipos Márió, Molnár Zsolt, Tuzson Gergely, Bódig Krisztián, Pető Áron Miklós, Rudics Attila,
Seszták Sándor, Pál Károly, Filep Dániel, Virág Attila tisztségét.
Egyben a legutóbbi választás alapján jegyezte be az alábbi tisztségeket:
Sipos Márió elnök általános terjedelmű, önálló; 2021. október 31. napjától számított öt év, megszűnés
tervezett időpontja: 2026. október 31.
dr. Csevár Antal alelnök általános terjedelmű, önálló; 2021. október 31. napjától számított öt év,
megszűnés tervezett időpontja: 2026. október 31.
Gilly Áron alelnök általános terjedelmű, önálló; 2021. október 31. napjától számított öt év, megszűnés
tervezett időpontja: 2026. október 31.
A Fővárosi Törvényszék kötelezte az egyesületet az alapszabály módosítására, ezért haladéktalanul
még decemberben összehívtuk 2022. január 22-re az újabb rendkívüli közgyűlést.
A bejegyzés alapján sikerült cégkapura regisztrálni a hatósági kapcsolattartáshoz (12.13.) a MagNet
Banknál a tisztségviselői változásokat átvezettetni és a bankszámla feletti rendelkezési jogot biztosítani
(12.17.) Sajnos az Erste Bank a változás átvezetéséhez olyan akadályokat gördített, amelyet eddig nem
sikerült leküzdenünk, így ott a változást nem vezették át, a bank továbbra is FPV Egyesület néven
tisztségviselő nélkül tartja nyilván az egyesületet.
Az év végén az elnökség még két hírlevelet adott ki, ismertetve a decemberi fejleményeket és aktuális
információkat.
A DOE közösségi megjelenése
Az egyesület működteti a Facebook-on a Drónpilóták Országos Egyesülete zárt csoportot 3241
követővel és 3097 kedvelővel. Az átlag elérés 1500-3000, de egy esetben meghaladtuk az ötezres elérést
is. Az egyesület működteti a DOE Társalgót is 1800 taggal.
A Facebook Drónpilóták Országos Egyesülete zárt csoportban közzétett tartalmak
január
drón felelősségbiztosítás szabályainak ismertetése
osztrák vizsga elfogadásának lehetősége
regisztráció menete
szabályok betartására felhívás
február
légiközlekedés szabályainak közzététele
kötelező felelősségbiztosításokkal kapcsolatos tájékoztatók
modellreptér megszűnés
március
szabályok betartására felhívás
június
új vezetés bemutatása
Palkovics levél
EASA szórólapok közzététele
július
drónfelhasználói kérdőív
külföldi drónozás szabályainak ismertetése (görög, horvát, olasz)

augusztus
szolnoki Drone Hungary rendezvény tudósítás
szeptember
drónexpo tudósítás
október
megismételt közgyűlési meghívó közzététele
november
5 G konferencia tudósítás
december
rendkívüli közgyűlés meghirdetése

