








































AIR-HORIZONT NONPROFIT KFT. 

ÜZLETI JELENTÉS A TÁRSASÁG 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 

Bevezető 

Az Air-Horizont Nonprofit Kft. 2015. évi gazdálkodása az előzetesen elkészített terveknek 

megfelelően alakult. A társaság működésében változások nem történtek, továbbra is a 

tulajdonolt repülőtéri infrastruktúra bérbeadásából származnak saját bevételei. Az év 

folyamán Pécs MJV Önkormányzatának korábbi döntésének megfelelően a Pécs Holding Zrt. 

által tulajdonolt 74,67%-os üzletrész az önkormányzat közvetlen tulajdonába került. 

Tárgyalások zajlottak, de nem történt előrelépés Pécs MJV Önkormányzata és Pogány Község 

Önkormányzata között megkötött szindikátusi szerződés meghosszabbításának tárgyában. A 

szerződés szabályozza a repülőtéri földterület használatát, illetve társaságunk bérleti fizetési 

kötelezettségét is. A szerződés 2016. december 31-én jár le. 

A taggyűlés újra tárgyalta a társaság működésének Ptk. hatálya alá történő helyezését, de 

döntés a kérdésben 2015-ben nem született. 

Bevételek 

A társaság bevételei a repülőtéri terminál-épület és a kiszolgáló helyiségek, eszközök, valamint 

futópálya és kapcsolódó infrastruktúra bérbeadásából származnak. Legnagyobb bérlőnk az 

üzemeltető, Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft., aki csaknem nettó húsz-millió forint 

éves bérleti díjat fizet. További bevétel a hangár-épületben tárolt légijárművek 

tulajdonosaitól, üzemeltetőitől származik. A 2015. évi saját bevétel 1,5%-al haladta meg a 

2014-es évit. A bérleti díjak a 2015-ös évben nem változtak, de hangárbérleti szerződés 

felmondására, és új hangárbérlet megkötésére is sor került az év folyamán. Jelenleg 

tizenhárom bérlő, összesen tizenhét légijárművét, illetve egyéb eszközét tároljuk a 

repülőtéren. Bérlőink fizetési hajlandósága továbbra is megfelelő, minimális késedelmek 

vannak, a 2015. évi 155 eFt vevői követelésünk nagy része a mérlegkészítés időpontjára 

rendeződött. Az üzemeltető a második félévben nem tudta határidőre megfizetni a repülőtéri 

bérleti díjat, de január első napjaiban az is rendezésre került. Egyéb követeléseink nagy részét 

társasági adó, illetve általános forgalmi adó követelés teszi ki. 

A saját bevételek mellett önkormányzati támogatásra szorult a társaság, hogy 

kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Az önkormányzati támogatás egy része azonban csak 

2016. januárjában érkezett meg társaságunk számlájára. A támogatás a 2015. évet érinti, így 

a támogatásból összesen 15 500 eFt bevételt könyveltünk el. 

Egyéb bevételként tartjuk nyílván a korábbi években fejlesztési pénzeszközökből megvalósult 

beruházások időarányos értékcsökkenésének megfelelő összeg feloldását, a passzív időbeli 

elhatárolások közül. A 2015-ös évben társaságunk a tulajdonában álló tárgyi eszközt nem 

értékesített. 



Ráfordítások 

Személyi jellegű ráfordítások 

A társaságnak 2015-ben sem volt alkalmazottja, de a személyi jellegű ráfordítások mértéke 

növekedett 2014-hez képest.  A felügyelő bizottság díjazása nem változott, de az ügyvezető 

megbízása díja -, melyet 2014. év közben szavazott meg a taggyűlés – egész évben esedékes 

volt. 

Anyagjellegű ráfordítások 

A legnagyobb anyagjellegű ráfordítást a Pogány Község Önkormányzatának fizetett bérleti díj 

jelentette, de az üzemeltető említett késedelme miatt, a második félévben esedékes számlát 

csak januárban tudtuk kiegyenlíteni. További ráfordítást a korábbi évekhez hasonlóan, a 

működéshez kapcsolódó szükséges minimális ráfordítások – könyvelés, könyvvizsgálat, jogi 

képviselet, biztosítási díjak, minimális anyagköltségek– jelentették. Szállítói tartozásainkat a 

mérlegkészítés időpontjára rendeztük. 

Pénzforgalom 

A társaság 2015. évben összesen 13 503 eFt-ot fizetett ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, a 

2012-es NAV-vizsgálat következtében esedékessé vált kötelezettségéből. A fennálló tartozás 

így 29 257 eFt-ra csökkent. 

Eredmény 

Az Air-Horizont Nonprofit Kft. az önkormányzati támogatásnak köszönhetően a 2015. évet 17 

662 eFt saját tőke mellett, 13 750 eFt-os adózás előtti eredménnyel zárja.  

A társaság könyveiben 2008. óta szerepelnek a repülőtéri futópálya hosszabbításra és további 

fejlesztésre készült tervek és tanulmányok, befejezetlen beruházásként. A társaság taggyűlése 

a megvalósulás bizonytalansága mellett sem döntött azok, legalább részleges selejtezéséről. 

2015. nyarán egy légiközlekedési szakmérnök szakértővel az elkészült terveket 

felülvizsgáltattuk és megállapította, hogy azok egy része, elavultság, vagy a jogszabályi 

környezet megváltozása miatt már nem felhasználható. A futópálya hosszabbítással 

kapcsolatban készült környezetvédelmi engedély 2014. december 31-én lejárt, ezért a 

társaság felügyelő bizottságával és a könyvvizsgálóval egyetértésben annak selejtezését 

javasolom a taggyűlésnek. Tekintettel arra, hogy a beruházás fejlesztési célú támogatásból 

valósult meg, ezért a selejtezéssel a halasztott bevételből ugyanekkora összeg feloldására is 

sor kerül. Ennek megfelelően az eredményt a selejtezés nem rontja, az adózás előtti 

eredményt nem változtatja meg.  

P o g á n y, 2016. április 16. 
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ügyvezető igazgató 






