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1. A Társaság bemutatása 
 
A Magyar Tollaslabda Szövetség 1969-ben alakult. 

Társaság székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3. 

A Társaság adószáma: 19012559-2-42 

A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság által 01-07-0000051 sorszám alatt 

bejegyzett társadalmi szervezet 

A cégjegyzésre jogosult adatai:  

Kapitány Péter                                  lakcíme: 6100 Kiskunfélegyháza Batthyány utca 5. 3/15.  

 
A MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG (továbbiakban a Szakszövetség) a 
Magyarországon működő, a Tollaslabda sportág sportági versenyrendszerében részt vevő 
sportszervezetek által – a tevékenységük összehangolása, munkájuk elősegítése ellátása 
érdekében – létrehozott, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban: 
Sporttörvény) meghatározott, közhasznú szervezeti minősítéssel, önkormányzattal és 
nyilvántartott tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetség. Működését a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 
(a továbbiakban: Civil tv.); valamint a Sporttörvény szabályozza. 
 
 
A Szakszövetség Magyarország területén szervezi, irányítja és ellenőrzi a tollaslabdázásban 
folyó tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben meghatározott állami sportfeladatok 
ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi 
sportszervezetek tevékenységében, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a 
Sporttörvény 22. §-a előír. A Szakszövetség tevékenysége a Sporttörvény 21. §. (2) 
bekezdése szerint közhasznú tevékenységnek minősül, a Szövetség a Sporttörvény 20. §. 
(1) bekezdése szerinti sporttevékenység szervezésével kapcsolatos tevékenységet fejti ki.  
 
A Szövetség közhasznú tevékenységéről Magyarország Alaptörvénye XX. Cikk, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 
15. pontja szerint, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. §-a szerint az Államnak, 
illetve helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 4 (2) A Szakszövetség célja a tollaslabda 
sport, mint – 2011.évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján – közhasznú 
tevékenység népszerűsítése, fejlesztése. A sport sajátos eszközeivel hozzájárulni a fiatal 
nemzedék fizikai, szellemi és erkölcsi neveléséhez. 
  
A Szakszövetség alapvető célja a Magyarország törvényes rendje alapján a tollaslabda 
sportág hagyományainak megőrzése, a nemzetközi, az európai és a hazai szabályok alapján 
szervezni a sportág versenyrendszerét, érvényre juttatva a sport erkölcsrendszerét. A 
Szakszövetség képviseli tagjainak érdekét a sporttal foglalkozó állami szervek, a helyi 
önkormányzatok és társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben.  
 
A Szakszövetség feladatai: 
 a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű és a nemzetközi 
sportszövetsége szabályzatainak megfelelő működését;  
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, 
e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos 



Kiegészítő Melléklet a 2022. december 31-én végződő évre 

 

 
 

 

 

 

2 

bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és 
nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét;  
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág 
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;  
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 
részvételét a nemzetközi sporteseményeken; e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési 
koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek 
megvalósításáról;  
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sportköztestületek, a többi 
sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben;  
g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését;  
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 
végrehajtásáról;  
i) ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában 
egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását; 
j) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés. 
 

1. A Szakszövetség 2022-ben foglalkoztatott munkavállalói: 
 

Megnevezés 
Átlagos 

statisztikai 
létszám 

Bérköltség Bérjárulékok 
Személyi jellegű 

egyéb kiadás 

Fizikai  0 0 0 0 

Szellemi 2 5 905 476 767 712 6 673 188 

Összesen 2 5 905 476 767 712 6 673 188 

   

2. Számviteli politika 
 
A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény, valamint a 
kormányrendelettel módosított 479/2016. (XII.) 28Kormányrendelet a Számviteli Törvény 
szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságai szerint vezeti.  
 
A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. A 
Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, tehát 2022.01.01-től 2022.12.31-ig tartott.  A 
könyvvezetési szolgáltatás körébe tartozó feladatokat és az egyszerűsített éves beszámolót 
Sándorháziné Gónusz Andrea EV., készíti. A mérlegkészítés időpontja 2023.február 14. 
 
A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az “A” 
változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az 
“A” változatú eredmény kimutatást állítja össze, figyelembe véve a 479/2016. 
kormányrendelet részletezése szerint.  
 

2.1. Immateriális javak 
A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok 
és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást 
havonta számolja el. 
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2.2. Tárgyi eszközök 
A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván. A műszaki 
berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel 
nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk 
alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek.  
Pénzeszközök 
A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében. A deviza 
pénzkészleteteket és deviza követeléseket, kötelezettségeket az MNB középárfolyamán 
mutatja ki.  

2.3. Saját tőke 
Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákon közhasznú tevékenység és vállalkozási 
tevékenység bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege. Az adózott 
eredmény: a 2022. évben képződött adózott eredmény. 138 eFt 
 
Vagyon felhasználás: 

Fk..szám Név              Összeg (Ft) 

41 Saját tőke 43 928 685 

413 Eredménytartalék                        43 790 458 

4131 Eredménytartalék-közhasznú                       43 790 458 

4132 
Eredménytartalék-
vállalkozási 0 

419 2021. évi eredmény 138 227 

 

A saját tőke, a tárgyévi adózott eredménnyel 138 ezer forinttal nőtt.  

  

2.4. Követelések és kötelezettségek 

A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezéskori tényleges összegben mutatja 

ki a mérlegében. 

 

 Forintban 

Követelések összesen 3 236 072 

vevő követelés 2 315 072 

Áfa 921 000 
  

       Forintban  

Rövid lej. Kötelezettségek 429 500 

Adók, járulékok                    429 500  

 

  
 
      2.5.   Aktív és passzív időbeli elhatárolások 
 
A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és 
passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és 
költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva. 
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3. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete 
 
A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként 2022.01.01-
2022.12.31. közötti időszakot vettük figyelembe. 
 

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata 

3.1.1. A vagyonstruktúra változásának bemutatása 

adatok EFt-ban 
 

2021 2022
Befektetett eszközök 17 314 17 177 -0,8% 39,0% 38,7%
Forgóeszközök 26 414 24 847 -5,9% 59,6% 56,0%
Aktív időbeli elhatárolások 619 2 333 276,9% 1,4% 5,3%
Összesen 44 347 44 357 0,0% 100,0% 100,0%

Megoszlás (%)
Megnevezés 2021 Változás (%)2022

 
A Társaság mérleg főösszege 2021-ről 2022-re nem változott a forgóeszközök tekintetében. 
 
A tőkeszerkezet bemutatása 

adatok EFt-ban 

2021 2022
Saját tőke 43 791 43 928 0,3% 98,7% 99,0%
Céltartalékok 0 0    
Kötelezettségek 155 429 176,8% 2,9% 3,0%
Passzív időbeli elhatárolások 401 0 -100,0% 0,9% 0,0%
Összesen 44 347 44 357 0,0% 102,6% 102,0%

Megoszlás (%)
Megnevezés 2021 Változás (%)2022

 
 

 
A források szerkezetében változás nem következett be az előző évhez képest. 
A 2022. évi nyereség 138 eFt-tal növelte a saját tőkét. 

3.1.2. A vagyoni helyzet mutatói 

 

Saját tőke 43 791 43 928
Mérlegfőössze

g

44 347 44 357

2021 2022

99,0%=

Tőkeerősség

* 100 98,7%=
 

A tőkeerősségi mutató az előző évihez képest 0,3 %- kal nőtt a nyereség miatt. 
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3.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata 
 

Készpénz likviditási 
mutató 

2021 2022 

PÉNZESZKÖZÖK 15 527 
100,74% 

11 395 
26,56 % 

Rövid lej. kötelezettségek 155 429 

Likviditási mutató   

Forgóeszközök 26 414 
170,41 % 

24 847 
57,92 % 

Rövid lej. kötelezettségek 155  429 

 
A fenti mutatók azt mutatják, hogy a Társaságnak - a 2021. évhez hasonlóan - a 2022. 
évben   likviditási gondjai a nem voltak, a pénzeszközök csökkenése mellett a rövid lejáratú 
kötelezettségek összege minimálisan nőtt. A likviditási mutatók alapján a pénzeszközök a 
rövid lejáratú kötelezettségek fedezetére elegendők. 
 
 

3.3. A jövedelmi helyzet vizsgálata 
 

Összes bevétel 117 026 139 595

Összes eszköz 44 347 44 357

2021 2022

Eszközarányos árbevétel

* 100 263,89% 314,71%= =

 
Az Egyesület bevételeiből a jelentős hányadot a közhasznú tevékenység bevételei teszik ki, 
melyet az alábbi táblázat szemléltet: 
 
Kapott támogatások 49 933  e Ft 
Közhasznú tevékenységből bevétel 84 292  e Ft 
Tagdíj bevétel 610  e Ft 
Vállalkozási tev. bevétele 0  e Ft 
Egyéb bevétel 4 760  e Ft 
 
Összesen: 139 595 e Ft 
 
 
2022. évi támogatások részletezése 

  
 ezer Ft 

Támogatások összesen 49933 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 40700 

Egyéb szervezettől kapott támogatás 4 994 

Magánszemélyektől kapott támogatás 837 

nemzetközi szervezettől kapott támogatás 3332 

SZJA 1 % 70 
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4.1. Eszközök 
       
 

     ezer Ft 

Immateriális javak 

Alapítás -
átszervezés 

aktivált 
értéke 

Kísérleti 
fejlesztés 

aktivált értéke 

Vagyoni 
értékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Immateriális 
javak 

összesen 

Bruttó érték 2022.01.01       50 50 

Növekedés           

Csökkenés           

Bruttó érték 2022.12.31       50 50 

Értékcsökkenés 
2022.01.01       50 50 

Növekedés           

Csökkenés           

Értékcsökkenés 
2022.12.31       50 50 

Nettó érték 2022.12.31       0 0 

Tárgyi eszkzök 

Ingatlanok és 
kapcsolódó 

vagyonértékű 
jogok 

Műszaki 
gépek, 

berendezések, 
járművek 

Egyéb gépek, 
berendezések, 

járművek 

Beruházások 
és 

beruházásokra 
adott előlegek 

Tárgyi 
eszközök 
összesen 

Bruttó érték 2022.01.01     35127   35127 

Növekedés         0 

Csökkenés         0 

Bruttó érték 2022.12.31     35127   35127 

Értékcsökkenés 
2022.01.01     18446   18446 

Növekedés     937 1434 2371 

Csökkenés         0 

Értékcsökkenés 
2022.12.31     19383   19383 

Nettó érték 2022.12.31     15744 1433 17177 
 

 
 
 
 
Budapest, 2023.02.14 
 
 
 


