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 Közhasznúsági melléklet 
MTDSE 2014. év

Egyesület 1996 évben alakult, 7 fős elnökségi tagja van,  jelenleg 6 szakosztályt működtet, ezen
túlmenően tömegsport rendezvényeket szervez elsődlegesen az Észak -Magyarországi Régióban
mintegy 366 fő részére.  Tagdíjbevétele  225000,-  Ft.  volt.  Foglalkoztatott  munkavállaló  nincs,
megbízásos jogviszony sem volt. 

Egyesületünk  gazdálkodásáról  2014.évben  a  hatályos  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó
előírások a 2014.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) vonatkozik a közhasznú egyesületekre. A szabályozás szerint a 2014.évi
pénzügyi beszámolóval egyidejűleg egy úgynevezett „közhasznúsági mellékletet” is kell készíteni,
továbbá a szervezet beszámolóját a melléklettel együtt közzé kell tenni. 
Kérelmünkre  a  benyújtott  dokumentumok  értékelésével  a  Miskolci  Törvényszék
17.Pk.62.120 /1996/19. számú határozatában megállapította, hogy az Egyesület megfelel a civil
szervezet közhasznú jogállás feltételeinek.
A törvény 29.§ (6) alapján a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által
végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,
valamint  a  közhasznú  jogállás  megállapításához  szükséges  32.  §  szerinti  adatokat,
mutatókat az alábbi adattartalommal:

a./ Az erőforrás-ellátottság  feltételei  közül legalább egy teljesül: 
 A szervezet átlagos éves bevétele meghaladta az egymillió forintot. 2014. évben  az 

összes bevétel 1 906 708  Ft. volt. Ebből a Magyar Telekom részéről a támogatás 
1350000,-Ft és az SZJA 1 %-a 167158,- 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 8,7 %, két év 
átlaga 8,8  %.)
- 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 1686  eFt, amely 82 %. Két 
év átlaga 84 %, mivel az átlag ráfordítás 2051 eFt. 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  110  fő  rendszeresen
sportoló és tagdíjat  fizetőkön kívül  további  jelentős létszám vesz rész egy-  egy alkalmi
családi – tömegsport rendezvényen.



Miskolci Távközlési Dolgozók Sport Egyesülete
3525. Miskolc, Régiposta u. 9.

Szakosztályaink:

1. 1. Teke

A Magyar  Telekom területén  működtetett  tekepálya folyamatos  igénybevételű  volt.   Heti  négy
alkalommal  folyamatos  a  tekepálya  igénybevétele.  A  szervezeti  egységek  részére  a  tervezett
nyolc  alkalommal  helyett  9  esetben  csoportos  komplex  (teke,  torna  ,  kondigépek,  stb.)
igénybevétele.  Teke  Verseny  három  alkalommal  (Mikulás  kupa,  Zupkó  László  emlékverseny,
Amatőr kupa).
2. 2. Kispályás labdarúgás
Mivel nincs saját pályánk, ezért a tagok részére a Miskolc- Hunyadi Mátyás iskolában heti egy
alkalommal folyamatosan pályát béreltünk.
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. A vízi szakosztály rendezésében egy alkalommal horgászversenyt is szerveztünk.
4. 4. Természetjáró
Mintegy 30 fő vett részt Országos Természetjáró Túraversenyen  (OPTTT) Győrben.
A szakosztály tagjai és családtagjai folyamatosan – havi gyakorisággal vettek részt helyi túrákon
(pl. Bükki túra) saját és esetenként  igény szerint  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,  melyek  igénybevétele
folyamatos. Tárgyidőszakban csak kisebb eszközpótlás volt.
6. 6.  Tollaslabda-tenisz
Az eseti  igények  biztosításához   pályákat  béreltünk  –  teniszpálya,  fallabda  pálya.  Sajnos  a
tollaslabdára nem nagyon van igény, ezért az egyéb tömegsportok területén, pl. jégpálya, városi
szabadidősport, stb. kerestünk lehetőségeket. Jégpálya komplex bérlésére két hónapban heti egy-
egy alkalommal a családi sport  népszerűsítésére.
7. Tömegsportban jelenős volt az MSZK szintű régiós sportnap mintegy 100 aktív dolgozóval. Itt

a hagyományos sporteszközök igénybevételén túl egyéb eszközökkel is lehetett  ismerkedni
(pl. íjászat).

      Több alkalomra szóló uszoda bérleteket (5 db) is vásároltunk.

Egyesületünk  kettős  könyvvitelt  alkalmaz  és  nem  ÁFA  alany.  Egyesületünk  közhasznú
szervezet,  ezért  az  SZJA  1  %-át  lehetőség  van  az  egyesület  részére  „adományozni”,  ebből
származó éves bevétel 2014 .évben 167158,- Ft volt. Az előző két lezárt üzleti évben az átlagos
bevétele meghaladta az 1 Millió Ft-ot, így megfelelő erőforrással rendelkezik egyesületünk.
Megfelelő  társadalmi  támogatottság  mutatható  ki,  mivel  a  közhasznú  tevékenység  érdekében
felmerült költségek meghaladják az összes költség felét két év átlagában.

Egyesületünk  2014.évi  pénzügyi  gazdálkodására  jellemző  az  egyensúly,  annak  ellenére,
hogy  az  egyesület  vagyona  (banki  és  pénztári  pénzkészlet)  év  eleji  nyitóállományhoz
képest  -10  %-al  csökkent.  A  tervezetnél  szűkebb  költségvetéssel,  de  az  elnökség
biztosította az egész éves működés pénzügyi fedezetét. 

2. Pénzügyi adatok

2.1 Bevételek 
 Az egyesületünk működésének finanszírozására a Magyar Telekomtól 2014. évben 1 350

Eft támogatást kapott, amely a tavalyi szintű támogatással egyenértékű. 
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 Tagdíjként  225 eFt  (2013 év 288 eFt ) folyt be, amely a tavalyi tagdíjakhoz képest  22%-kal

kevesebb volt a városi szabadidő jogcím változás miatt. 

 A sportesemények külsős résztvevői részére pályabérleti díjak kerültek kiszámlázásra. Ebből
származó bevétel 161 eFt (2012.évben 92 E Ft).

 Az SZJA adó 1 %-ának felajánlásából  167 Eft érkezett az egyesület számlájára, amely közel
azonos volt az előző évivel (tavaly 171 Eft).

 Kamat bevétel: 3 e Ft (2012 évben 26 e Ft) volt.  A betéti kamatok az alacsony MNB banki
alapkamat  miatt  csökkentek,  ennek hatására a kamatbevételünk  is  csökkent.  (Az összeg a
lekötött  és  a  folyószámlán  év  közben  meglévő  pénzeszközök  után  kapott  banki  kamatot
tartalmazza.)  A szabad pénzeszközök lekötésének ütemezéséről  a szakosztályok beszerzési
igényeinek figyelembe vételével intézkedett az egyesület elnöke.

A teljes bevétel 1 906 eFt, amely az előző évi bevételhez képest 20 eFt-os csökkenést  jelentett.
Az  előző  évi  pénzmaradvány  és  a  tárgyévi  bevétel  teljes  egészében  fedezetet  nyújtott  a
kiadásokra.    Év közben finanszírozási,  átmeneti  likviditási  probléma nem volt.  Hitelt,  kölcsönt
egyesületünk nem vett igénybe. 

2.2 Kiadások   (2014/2013)

Anyag, egyéb anyag költség 365/273 e Ft
 Szakosztályok, torna- edző termek üzemeltetési, egyéb rezsi költségei. Tárgyi eszköznek nem 

minősített kis-értékű felszerelések stb, 
 Igazolások, nevezési díjak 10 e Ft/18eFt
Ezen a jogcímen számoltuk el a Teke szakosztály nevezési, rendezési díjait.

Sportszolgáltatás, bérleti díjak 830 e Ft/1 092 e Ft
 Az edzések lebonyolítását szolgáló létesítmények bérleti díja, tornatanár díja, valamint a 

rendezett tömegsportjellegű versenyek (pl. jégpálya bérlet), mérkőzések lebonyolításért fizetett 
díjak találhatóak ezen a jogcímen.

Nyomtatvány, posta 12 e Ft/30 e Ft
Az egyesület ügymenetéhez (bank, pénztár, egyéb nyilvántartási kötelezettség, bevallási 
nyomtatványok) kapcsolódó ráfordítások.

Élelmiszer(repi) 125 e Ft /85 e Ft
 Üdítő, frissítő beszerzés, amely a mérkőzések közben és a szakmai csapatépítéssel 

kapcsolatos megbeszélések, tömegsport rendezvények alkalmával került felhasználásra.

Utazási, szállás  költség 312 e Ft/ 265 e Ft
 A csapattagok mérkőzésekre, egyesületi tagok egyéb sporteseményekre (természetjáró) 

történő eljutását csak saját gépjármű, illetve busz bérbevételével lehetett biztosítani, amelynek
a költségei ezen a jogcímen szerepelnek. 

Egyéb költség 270 e Ft/164 e Ft
 Igénybe vett nem anyag jellegű szolgáltatások költségei, teke pálya karbantartás, könyvelési 

díjak, tároló konténer szállítási díja, stb.
 Eszköz beszerzés       58 e Ft/245 e Ft1 
éven túli kihordási idejű sportruhák, valamint sporteszközök.
Bankköltség 69 e Ft/70e Ft
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 Folyószámlánk, valamint elkülönített (lekötött betét) számlák vezetésének bankköltségei.

A kiadások összesen: 2 051 e Ft/2 242 e Ft, amely az előző évi költségfelhasználáshoz képest 8,5
%-os csökkenést  jelent, amely elsősorban a bérleti díj kiadások csökkenésével indokolható.

2.3. Bank, pénztár egyenleg, leltárak

A kiadott készpénzelőlegek év végén visszafizetésre kerültek. A záró készpénzállomány ennek 
megfelelően 4 e Ft. Számlavezető pénzintézetünk az OTP Miskolci fiókja. Az év-végi 
pénzmaradvány és az I. félévi tagdíj összegből várhatóan fedezi egyesületünk a következő év 
(2015) elején szükséges kiadásokat, amennyiben a Telekom támogatást legkésőbb április végéig 
megkapjuk.

 3. Egyéb

Társasági adó fizetési kötelezettsége 2014. évre vonatkozóan egyesületünknek nem keletkezett, 
mivel a vállalkozás jellegű tevékenységből elért bevétele nem haladta meg a teljes évi árbevétel 
10%-át.(nem volt)
Személyi jövedelemadó, TB járulékot érintő kifizetés 2014 évben nem történt. A külső személyes 
közreműködést igénylő tevékenységet (torna tanár) vállalkozási szerződés alapján végzik.  A 
bevallásokat, statisztikát az NAV, TB, Statisztikai Hivatal részére megküldtük. A beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet közzétételére a beszámoló közgyűlés által történő elfogadását követően 
kerül sor. 
 

Miskolc, 2015-05-29

Összeállította:  Szihalmi Tibor elnökségi tag és Farkas Géza elnök.


