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Egyesület 1996 évben alakult, 7 fős elnökségi tagja van,  jelenleg 6 szakosztályt működtet, ezen túlmenően
tömegsport rendezvényeket szervez elsődlegesen az Észak -Magyarországi Régióban mintegy 389 fő részé-
re. Tagdíjbevétele 288000,- Ft. volt. Foglalkoztatott munkavállaló nincs, megbízásos jogviszony sem volt. 

Egyesületünk gazdálkodásáról  2013.évben a hatályos  számviteli  törvénynek és a kapcsolódó előírások a
2013.évi szabályoknak megfelelően kettős könyvvitel  rendszerében készítette el az éves beszámolóját.  A
2012 évtől új jogszabály ( 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról) vonat-
kozik a közhasznú egyesületekre. A szabályozás szerint a 2013.évi pénzügyi beszámolóval egyidejűleg egy
úgynevezett „közhasznúsági mellékletet” is kell készíteni, továbbá a szervezet beszámolóját a melléklettel
együtt közzé kell tenni. A törvény 29.§ (6) alapján a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szerve-
zet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint
a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat az alábbi adattarta-
lommal:

a./ Az erőforrás-ellátottság  feltételei  közül legalább egy teljesül: 
 A szervezet átlagos éves bevétele meghaladta az egymillió forintot. 2013. évben  az összes bevétel 1 

926 374  Ft. volt. Ebből a Magyar Telekom részéről a támogatás 1350000,-Ft és az SZJA 1 %-a 
170 708,- Ft. volt. A két éves átlag is azonosan teljesült.

b./ A társadalmi támogatottság három feltétele közül teljesül:
- Az 1%-os felajánlásokból kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át. (Éves tény 8,8 %, két év átlaga 11 
%.)
- Közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti. Ez is teljesül,mivel az elnökségi tagok, a PEB tagok és 
szakosztályvezetők létszáma eléri a 16 főt. Ezen kívül esetenként további 5-10 fő végez munkát. A SE 
tisztségviselői és aktivistái juttatásban nem részesültek.
- Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, mivel a közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
költségek meghaladják az összes költség felét. Tényleges 1638  eFt, amely 73 %. Két év átlaga 72 %, 
mivel az átlag ráfordítás 2195 E Ft. volt.

c./ A létesítő okiratot tartalmi szempontból is módosításra került, ezzel egyidejűleg a vezető tisztségviselők
nyilatkozatait is aktualizáltuk.

Céljaink megvalósítása érdekében elsődlegesen a szabadidő sport, a tömegsport szervezése, az egészséges
életmódra nevelés családi rendezvények megvalósításával. Ennek érdekében egyesületünk 6 szakosztályt
működtet,  ezen  túlmenően  tömegsport  rendezvényeket  támogat.  A szervezet  szolgáltatásai  a  szervezet
testületi  tagjain,  önkéntesein  kívül  más személyek  számára is  hozzáférhetőek.  A 113 fő rendszeresen
sportoló  és  tagdíjat  fizetőkön  kívül  további  jelentős  létszám  vesz  rész  egy-  egy  alkalmi   családi  –
tömegsport rendezvényen.

Szakosztályaink:
1. 1. Teke
A  Magyar  Telekom  területén  működtetett  tekepályán  heti  négy  alkalommal  folyamatos  a  tekepálya
igénybevétele. Két alkalommal ( egy emlékverseny és a Mikulás kupa) tömegsport versenyt is tartottunk. Két
versenyzőnk amatőr szinten az Országos döntőig is eljutott , Zalaegerszegen 8 és 21 helyen végeztek.
2. 2. Kispályás labdarúgás
Mivel nincs saját pályánk, ezért a tagok részére a Miskolc- Hunyadi Mátyás iskolában heti egy alkalommal
folyamatosan pályát bérlünk.
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3. 3. Vízi sport
Miskolc  Csorba-tó  melletti  területen  a  szabadidő  hasznos  eltöltésére  evezési,  kenuzási  és  horgászási
lehetőséget  biztosítunk.  Évi  egy  alkalommal  a  nagyobb  rendezvényre  eszközöket  is  bérlünk.  Mivel  itt
jogállások miatt tilos volt horgászni, ezért egy magán Tavon – Nyékládházán szerveztünk horgászversenyt
4. 4. Természetjáró
Mintegy 50 fő vett részt Békéscsabán az OPTTT versenyen.
A szakosztály tagjai  és családtagjai  részére igény szerint  túraversenyek szervezése,  illetve részvétel  más
egyesület szervezésében.
5.  5. Női torna-kondicionálás
A nők  részére  heti  két  alkalommal  edzői  irányítással  rendszeres  a  tornagyakorlatok  tartása.  Az  egyéb
erőnléti fejlesztéshez különböző kondi gépek is biztosítottak. Tárgyidőszakben csak kisebb eszközpótlás volt.
6. 6.  Tollaslabda-tenisz
Az eseti igények biztosításához különböző helyeken pályákat bérlünk. Sajnos a tollaslabdára nem nagyon
van  igény,  ezért  az  egyéb  tömegsportok  területén,  pl.  jégpálya,  városi  szabadidősport,  stb.  keresünk
lehetőségeket.
7. Tömegsportban jelenős volt az MSZK szintű régiós sportnap mintegy 110 aktív dolgozóval.

Egyesületünk 2013.évi pénzügyi gazdálkodására jellemző az egyensúly, annak ellenére, hogy az egyesület
vagyona (banki és pénztári pénzkészlet) év eleji nyitóállományhoz képest -14 %-al csökkent. A tervezetnél
szűkebb költségvetéssel, de a szakosztály vezetése biztosította az egész éves működés pénzügyi fedezetét. 

A vezető tisztségviselőknek az egyesület nem nyújtott juttatásokat. 

Az 2013. évi gazdálkodás összevont adatait az 1.sz melléklet tartalmazza.

Miskolc, 2014. május 20.
Farkas Géza
MTDSE elnöke


