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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (2001.évben alakult) 5 sportág - gyorskorcsolya, 
rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya - működési feladatainak 
ellátására létrehozott, a korcsolyázó sportágban működő tagszervezetek tevékenységét összehangoló, 
munkáját segítő és támogató sportági országos szakszövetség. Biztosítja sportági rövid- és hosszútávú 
fejlődéséhez, a válogatott keretek munkájához szükséges pénzügyi, adminisztratív, technikai, szakmai 
feltételeket. Aktívan közreműködik a nemzeti bajnokságok, nemzetközi versenyek, nemzeti versenyek, 
rendezvények lebonyolításában, PR és marketing tevékenységével népszerűsíti sportágait. 
Szakszövetségként ellátja a korcsolya sport hazai versenyzőivel kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a MOKSZ kialakított számviteli politikája 
szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a MOKSZ számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.4. A számviteli rend további sajátosságai 

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi: 
 

Teendő Ütemezés 

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy n. évente 

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor 

Céltartalék képzés és megszüntetése évente 

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal 

Értékelési különbözetek elszámolása évente 

Kerekítési különbözetek elszámolása évente 

Értékhelyesbítések elszámolása évente 

Éves elszámolású adók előírása évente 

Analitika-főkönyv egyeztetése negyedévente 

Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál 
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2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A MOKSZ a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A MOKSZ az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget „A” változatban állította össze. 

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 
február 28. 

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 M Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 
jelentős összegnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.9. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 
változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.10. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - nem változott. 

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
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figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg az 
aktivált bruttó érték 20%-át, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 500 E Ft-ot, 
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.12. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a bekerülési érték 20%-a vagy 500 E Ft-ot meghaladó érték, vagy az ennek megfelelő 
devizaösszeg. 

2.13. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A MOKSZ az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, 
sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 
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2.15. Valós értéken történő értékelés 

A MOKSZ a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez 
kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az 
eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.16. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző 
üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

A MOKSZ a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző 
üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 

2.18. Vásárolt készletek értékelése 

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított 
áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi 
beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett 
készletek kerültek elsőként felhasználásra. 

2.19. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges 
előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere 

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett 
tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő 
összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra. 

Ennek az aránynak a meghatározásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, 
megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális 
mutatók szolgálnak alapul. 

2.21. Teljesítési fok meghatározásának módszere 

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a szerződés elszámolási egységére meghatározott 
mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított 
arányában kerül meghatározásra. 

Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, 
mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján 
kerülnek számbavételre. 

2.22. Céltartalék-képzés szabályai 

A MOKSZ garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként 
ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 
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2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai 
döntések miatt módosítás nem történt. 

2.24. Értékelési szabályok más változásai 

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az 
esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
jelentős módosítás nem történt. 

2.25. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.26. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.27. Önköltségszámítás szabályai 

Nagyságrendi mentesítés alapján a MOKSZ az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az 
önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik. 

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A MOKSZ tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos 
információk közlésére nem kötelezett. 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 

A 2021-ben a koronavírus-járvány tetőzése okán sporteseményeink zömét zárt kapuk mögött rendeztük 
meg és a részvételt kötelező teszteléshez kötöttük, ezzel elősegítve a sportolók, sportszakemberek, 
közreműködők és szervezők egészségének megóvását.  

2021-ben az alábbi hazai és nemzetközi versenyeket rendezte Szövetségünk: 
Verseny neve Időpontja Helyszíne 

   
FS-ID-SYS Magyar Bajnokság 2021.02.04-07. Budapest 
ST Jász Kupa (közreműködtünk a rendezésben) 2021.02.19-21. Jászberény 
ST Junior Országos Bajnokság 2021.02.26-28. Budapest 
ST Magyar Bajnokság 2021.03.13-14. Budapest 
ST Tisza Kupa (közreműködtünk a rendezésben) 2021.03.19-21. Szeged 
FS-ID Tesztverseny 2021.08.14-15. Budapest 
ST Olimpiai Reménységek Versenye 2021.09.17-19. Budapest 
ST Olimpiai Keret Válogatóverseny 2021.09.25-26. Budapest 
FS-ID Budapest Trophy 2021.10.14-17. Budapest 
ST Csizmadia Ferenc Trophy 2021.10.22-24. Debrecen 
ST Világkupa 2021.11.18-21. Debrecen 
ST Mikulás Kupa 2021.12.03-05. Budapest 
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FS-ID Mikulás Kupa 2021.12.06-12. Budapest 
ST Magyar Bajnokság 2021.12.18-19. Budapest 

 

 

 

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI KSFIX 2020/2021  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  520.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 83.843 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 83.843 

 -tárgyévben folyósított összeg: 0 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 31.610 

 Dologi: 51.673 

 Felhalmozási: 560 

 Összesen: 83.843 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás a magyar korcsolyasport, egyben Szövetségünk működési 
bevételeinek alappillére. Sportágaink működésének alapfeltétele a megfelelő minőségű és mennyiségű 
jégfelület biztosítása, ebből adódóan költségvetésünk jelentős hányadát tette ki a jégbérleti díjak 
finanszírozása. A négy projekt keretén belül elszámolásra kerültek többek között a Szövetség 
működéséhez szükséges kiadások is. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI Ex MOB 2020/2021  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  
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 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.04.30  

Támogatás összege (1000HUF)  104.800 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 39.027 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 39.027 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 22.475 

 Dologi: 16.552 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 39.027 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A MOKSZ a 2020/21-es versenyszezonban az olimpiai felkészülés szakmai támogatását szakmai, 
valamint működési kiadások bontásban használta fel. Elszámolásra kerültek bérek és egyéb személyi 
jellegű jövedelmek, jégbérleti díjak, versenyek egyes költségei, valamint többek között utazás, szállás 
és étkezési költségek  

 

Támogatási program elnevezése: EMMI 400 M Ft 2020/2021  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  400.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 164.969 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 164.969 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 33.275 

 Dologi: 129.438 

 Felhalmozási: 2.256 

 Összesen: 164.969 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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A támogatást bérekre, járulékokra, beruházásra, anyagköltségre (mely szinte teljes egészében 
sporteszközök beszerzését jelenti), bérleti díjakra, valamint szállítási és utazási költségekre használtuk 
fel.  

 

Támogatási program elnevezése: EMMI Héraklész, Sport XXI., UP edzők, 
ORV 2020/2021 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.01.01-2021.02.28  

Támogatás összege (1000HUF)  67.100 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 7.103 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 7.103 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 2.412 

 Dologi: 4.691 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 7.103 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Utánpótlás Program keretében támogattuk az utánpótláskorú versenyzők felkészülését és 
versenyeztetését, ezen belül korcsolyacipők, pengék megvásárlásával, létesítményhasználati költségek, 
jégidő finanszírozásával, valamint edzőtáborozási, versenyzési lehetőségek biztosításával támogattuk a 
tehetséges junior versenyzőket, utánpótlás-nevelésben résztvevő edzők munkáját. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI COVID többletfeladatok ellátása  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.03.11-2021.06.30  

Támogatás összege (1000HUF)  21.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 21.000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 21.000 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 19.295 

 Felhalmozási: 1.705 

 Összesen: 21.000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatásból megvalósult egy funkcionális edzőterem helyiség burkolatának felújítása, jégbérleti és 
ingatlanbérleti díjakat, utazási költségeket finanszíroztunk. A COVID-19 járvány elleni védekezés 
részeként maszkokat, kézfertőtlenítő szereket vásároltunk, PCR és antigén gyorsteszteket 
finanszíroztunk. 

 

 

 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI SF többletfeladatok ellátása  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2021.12.31  

Támogatás összege (1000HUF)  500.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500.000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 500.000 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 193.821 

 Dologi: 301.171 

 Felhalmozási: 5.008 

 Összesen: 500.000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, járulékokra, pályavédelmi matracrendszerhez szükséges beruházásra, 
anyagköltségre (mely szinte teljes egészében sporteszközök beszerzését jelenti, valamint maszkok 
beszerzése is bele tartozik), jég-, konditerem, és irodabérleti díjakra, továbbá sportolók, 
sportszakemberek, bírók és egyéb szakmai személyzet szállítási és utazási költségeire használtuk fel. 
Egyéb szolgáltatások terén létesítményhasználati díjak, különböző szolgáltatási díjak jelennek meg.  
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Támogatási program elnevezése: EMMI Téli Olimpia felkészülés 2022  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.12.24-2022.02.20  

Támogatás összege (1000HUF)  800.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 558.351 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 558.351 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 171.134 

 Dologi: 364.720 

 Felhalmozási: 22.497 

 Összesen: 558.351 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, járulékokra, beruházásra (számítástechnikai eszközök, ipad, kerékpárhoz 
kapcsolódó eszköz stb.), nevezési díjakra, táplálék kiegészítőkre, egyéb szolgáltatásokra, COVID-19 
tesztek költségeire, dopping tesztelésre, versenyekkel összefüggő szolgáltatásokra, marketing-
kommunikációs feladatokra, szállítási, utazási költségekre (sportolók, edzők, bírók), bérleti díjak 
(jégpálya, anyagbérlés, kisbusz, lakás stb.), anyagköltségekre (ruha, technikusi anyagok, futóruhák, 
korcsolyacipők stb.) használtuk fel. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI KSFX 2021/2022  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.06.30  

Támogatás összege (1000HUF)  650.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 404.587 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 404.587 

 -tárgyévben folyósított összeg: 650.000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 74.262 
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 Dologi: 298.707 

 Felhalmozási: 31.618 

 Összesen: 404.587 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, járulékokra, sporteszközök és egyéb sportágspecifikus kiegészítők vásárlására, 
lakásbérleti díjakra, szállítási és utazási kiadásokra, létesítményhasználati díjakra, étkezésre, orvosi és 
egyéb kiegészítő szolgáltatások finanszírozására, táplálék kiegészítők vásárlására fordítottuk. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI Ex MOB 2021/2022  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.04.30  

Támogatás összege (1000HUF)  104.800 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 8.731 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 8.731 

 -tárgyévben folyósított összeg: 104.800 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 2.146 

 Dologi: 5.862 

 Felhalmozási: 723 

 Összesen: 8.731 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, járulékokra, létesítményhasználati-, és jégdíjra, szolgáltatások sportágspecifikus 
eszköz-, és anyagköltségekre (korcsolyacipők és pengék), szállítási, utazási és étkezési kiadásokra 
finanszírozására, eszközök beszerzésére, bérleti díjakra és egyéb dologi kiadásokra használtuk fel. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI Héraklész, Sport XXI., UP Edzők 
2021/2022 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.02.28.  
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Támogatás összege (1000HUF)  63.600 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 55.196 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 55.196 

 -tárgyévben folyósított összeg: 63.600 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 7.448 

 Dologi: 47.748 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 55.196 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az Utánpótlás Program keretében támogattuk az utánpótláskorú versenyzők felkészülését és 
versenyeztetését, ezen belül korcsolyacipők, pengék megvásárlásával, létesítményhasználati költségek, 
jégidő finanszírozásával, valamint edzőtáborozási, versenyzési lehetőségek biztosításával támogattuk a 
tehetséges junior versenyzőket, utánpótlás edzők munkáját. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI World Cup Debrecen - 2021  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.06.01-2022.01.31  

Támogatás összege (1000HUF)  250.000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 250.000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 250.000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 250.000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 21.359 

 Dologi: 228.641 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 250.000 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Finanszíroztuk a szervezőbizottság és egyéb segítő személyzet bérét, járulékait és egyéb személyi 
kifizetéseit, a versenyhelyszín bérleti díját, a világkupa műsorgyártását, streaming díját, COVID-19 
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tesztelések költségeit, az esemény előkészítésével, technikai lebonyolításával összefüggő költségeket és 
a rendezvénytechnikai szolgáltatások egy részét is. 

 

Támogatási program elnevezése: EMMI 2021/2022 ORV  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.01.01-2022.02.28  

Támogatás összege (1000HUF)  5.200 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5.200 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 5.200 

 -tárgyévben folyósított összeg: 5.200 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 761 

 Dologi: 4.439 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5.200 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatást bérekre, járulékokra, létesítményhasználati-, és jégdíjra és rendezvényszolgáltatás 
költségeinek fedezetére, szállásra, étkezésre, érmekre és szalagokra használtuk fel. 

 

 

Támogatási program elnevezése: Nemzetközi támogatások  

Támogató megnevezése: ISU, Nemzetközi Szövetségek  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás X 

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege (1000HUF)  136.634 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 109.690 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 109.690 

 -tárgyévben folyósított összeg: 136.634 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése Személyi:  
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jogcímenként: 

 Dologi: 109.690 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 109.690 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

SU World Cup Short Track verseny megrendezésével összefüggő szállás és szállodai szolgáltatásokra, 
étkezési költségekre, egyéb igénybevett szolgáltatásokra, Prize Money-ra használtuk fel. 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A. Befektetett eszközök 58 877 85 919 27 042 

A.I. Immateriális javak 2 810 322 -2 488 

A.II. Tárgyi eszközök 53 025 82 555 29 530 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 042 3 042 0 

B. Forgóeszközök 1 817 867 926 569 - 891 298 

B.I. Készletek 21 248 25 663 4 415 

B.II. Követelések 38 286 75 385 37 099 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 1 758 333 825 521 -932 812 

C. Aktív időbeli elhatárolások 53 446 69 265 15 819 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 930 190 1 081 753 - 848 437 

D. Saját tőke 172 208 205 429 33 221 

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 0 

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 37 430 172 208 134 778 

D.III. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0 

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 79 633 21 525 -58 108 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 55 145 11 696 -43 449 

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 1 701 365 795 044 - 906 321 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 701 365 795 044 - 906 321 

G. Passzív időbeli elhatárolások 56 617 81 280 24 663 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 930 190 1 081 753 - 848 437 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

1. Értékesítés nettó árbevétele 168 836 304 527 80,37 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0,00 

3. Egyéb bevételek 1 447 683 2 185 852 50,99 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 6 240 12 004 92,37 

5. Anyagjellegű ráfordítások 947 434 1 703 180 79,77 

6. Személyi jellegű ráfordítások 427 509 606 119 41,78 

7. Értékcsökkenési leírás 35 641 38 020 6,67 

8. Egyéb ráfordítások 70 291 110 840 57,69 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 627 11 003 318,84 

B. Összes ráfordítás 1 483 502 2 469 162 66,44 

C. Adózás előtti eredmény 139 257 33 221 -76,14 

10. Adófizetési kötelezettség 4 479 0 - 100,00 

D. Tárgyévi eredmény 134 778 33 221 -75,35 

 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 3,05 7,95 

Immateriális javak 0,14 0,04 

Tárgyi eszközök 2,75 7,63 

Befektetett pénzügyi eszközök 0,16 0,28 

Forgóeszközök 94,18 85,65 

Készletek 1,10 2,37 

Követelések 1,98 6,97 

Értékpapírok 0,00 0,00 

Pénzeszközök 91,10 76,31 

Aktív időbeli elhatárolások 2,77 6,40 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,00 100,00 

 
 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 8,93 18,99 

Jegyzett tőke 0,00 0,00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0,00 0,00 

Tőketartalék 0,00 0,00 

Eredménytartalék 1,95 15,92 
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Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Lekötött tartalék 0,00 0,00 

Értékelési tartalék 0,00 0,00 

Adózott eredmény 6,98 3,07 

Céltartalékok 0,00 0,00 

Kötelezettségek 88,14 73,50 

Hátrasorolt kötelezettségek 0,00 0,00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 88,14 73,50 

Passzív időbeli elhatárolások 2,93 7,51 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100,00 100,00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 292,5 %-ban, a tárgyévben 239,1 %-
ban fedezte. 

A készletek finanszírozására az előző évben 810,5 %-ban, a tárgyévben 800,5 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

A saját tőke az előző évhez képest 33.221 E Ft értékkel, 19,3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A MOKSZ saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 8,9 %, a tárgyévben 19,0 %. A 
gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. 

A MOKSZ kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 932.812 E Ft értékkel, 53,1 %-kal csökkent, amelynek oka, hogy a 
2021.évre járó támogatások, 2020.decemberében befolytak. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,06, a 
tárgyévben 1,13 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 93,1 %, a 
tárgyévben 83,3 % volt. 

3.5. Jövedelmezőség 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 1.622.759 E Ft, a tárgyévben 
2.502.383 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 879.624 E Ft értékkel, 54,2 %-kal 
növekedett. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 7,0 %-át, a tárgyévben a 3,1 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 78,3 %, a tárgyévben 16,2 % volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 134.778 E Ft, a tárgyévben 33.221 E Ft volt. Az előző évhez 
képest az adózott eredmény 101.557 E Ft értékkel csökkent. 
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4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A MOKSZ mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - 
összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A MOKSZ pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - 
mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni 
nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

4.5. Befektetett eszközök 

Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 190 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 38 379 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 30 597 

 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 
minősülő tétel nem szerepel. 

A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságokban rendelkezett többségi befolyással 
(mely által anyavállalatnak minősül):  
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Név és székhely Jegyzett tőke 

(1000HUF) 

Szavazati 
arány (%) 

Értékvesztés 

(1000HUF) 

ISport Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 6.) 3 000 100,00  

Istvánmezei Üzemeltető Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 2. 3 000 100,00 2 958 

Istvánmezei Üzemeltető Kft. részére 2020-ban saját tőke veszteségére 3 M Ft pótbefizetés történt. A 
rendelkezésünkre álló adatok alapján értékvesztés visszaírása nem indokolt. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 

4.6. Forgóeszközök 

Készletek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Készletek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

5. Áruk 25 663 

 

Követelések jelentős tételei 

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 57 779 

6. Egyéb követelések 17 606 

 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

Értékpapírok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. 

Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 22 529 

2. Bankbetétek 802 992 
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4.7. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása (2021.évre járó támogatás.) 59 853 

 

4.8. Saját tőke 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A MOKSZ a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése 
nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

Valós értékelés bemutatása 

A MOKSZ a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós 
értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 

4.9. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

4.10. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 
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Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 144 265 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 649 659 

 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő egy éven belül esedékes kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő 
tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban 
kerülnek bemutatásra: 

 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 144 265 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (ebből 2022.évi támogatás: 619 694 E Ft) 649 659 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

4.11. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

3. Halasztott bevételek 79 697 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 
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5.2. Összehasonlíthatóság 

A MOKSZ eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

A MOKSZ adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem 
történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót 
kívánna. 

5.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A MOKSZ bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 168 836 10,4 304 527 12,1 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0,0 0 0,0 

Egyéb bevételek 1 447 683 89,2 2 185 852 87,4 

Pénzügyi műveletek bevételei 6 240 0,4 12 004 0,5 

Bevételek összesen 1 622 759 100,0 2 502 383 100,0 

 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 101 381 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele (pl.: szállás, étkezés, jégidő) 203 146 

 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 

 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

EMMI támogatások 2 070 430 

Nemzetközi támogatások (ISU, Nemzetközi Szövetségek) 109 690 
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Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő 
tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

 

Bevétel jellege (1000HUF) Összeg 

EMMI támogatások 2 070 430 

5.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A MOKSZ ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 947 434 63,9 1 703 180 69,1 

Személyi jellegű ráfordítások 427 509 28,8 606 119 24,5 

Értékcsökkenési leírás 35 641 2,4 38 020 1,5 

Egyéb ráfordítások 70 291 4,7 110 840 4,5 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 627 0,2 11 003 0,4 

Ráfordítások összesen 1 483 502 100,0 2 469 162 100,0 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 187 578 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke (pl.: belföldi-, külföldi eseményeken bérleti 
díjak, orvosi készenlét, jégidő, szállítás … stb.) 1 350 429 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 20 222 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 144 920 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
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Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 493 903 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 39 584 

12. Bérjárulékok 72 632 

 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 

 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Műhelytámogatások (32 db tagszervezet részére) 84 310 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 
adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 
került elszámolásra. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a MOKSZ kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos 
piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított. 

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került 
felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló 
könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 2 858 E Ft. 

6.3. Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 20 fő. 

6.4. COVID-19 hatások 

A Szövetség rendszeres időközönként felülvizsgálta az érvényben lévő pandémiára vonatkozó 
jogszabályokat, folyamatosan aktualizálta és információval látta el tagszervezeteit, illetve a központi 
edzéseket biztosító jégpályák használóit. Szövetségünk külön eljárásrendet fogalmazott meg, illetve 
COVID kisokosban összegezte a tudnivalókat, melyek az edzéseket látogatók és a versenyeken részt 
vevők kötelezettségeit is tartalmazta. 

 


