
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.27 07:52:32

10 Egri Törvényszék

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

1 0 0 2 0 0 0 0 2 8 6 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.37



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

10 Egri Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

3 3 0 0 Eger

Zellervár utca

3 tetőtér 5

    

1 0 0 2 0 0 0 0 2 8 6

1 0 0 0 P k 6 0 2 7 6  1 9 8 9

1 9 9 2 0 3 8 4 1 1 0

Fekete Zoltán

Eger 2 0 2 0 0 6 1 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

100

100

3 924 3 801

79

3 845 3 801

4 024 3 801

4 024 3 801

2 461 4 024

1 563 -223

4 024 3 801

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

8 010 7 702 8 010 7 702

1 145 1 337 1 145 1 337

26 22 26 22

1 119 1 314 1 119 1 314

9 155 9 039 9 155 9 039

9 155 9 038 9 155 9 038

6 579 8 717 6 579 8 717

270 366 270 366

743 128 743 128

51 51

7 592 9 262 7 592 9 262

7 592 9 211 7 592 9 211

1 563 -223 1 563 -223

0 0 0 0

1 563 -223 1 563 -223

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

900 900 900 900

219 328 219 328

0 0 0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

3 3 0 0 Eger

Zellervár utca

3 tetőtér 5

    

1 0 0 0 P k 6 0 2 7 6  1 9 8 9

1 0 0 2 0 0 0 0 2 8 6

1 9 9 2 0 3 8 4 1 1 0

Fekete Zoltán

sporttevékenység, sportversenyek szervezése

a sportról szóló 2004. évi I. tv 49§

bárki, a tájékozódási futás iránt éedeklődő személy

3000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

7 592 9 262

7 592 9 262

7 592 9 262

0 0

0 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

9 155 9 039

219 328

8 936 8 711

7 592 9 262

270 366

7 592 9 211

1 563 -223

20 16

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

Pályázat sportszercezetek részére

Eger MJV Önkormányzata

2019

900

900

900

900

0

900

0

900

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.27 07.56.38



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

Szoveges_beszamolo_2019.pdf



PK-542-02  Szöveges beszámoló  

az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület  

2019. évi tevékenységéről 
 

 

 

Egyesületünk bemutatása, céljai 
 

Küldetésünk a tudatos egészséges életmódra nevelés, a környezetért felelős életvitel megalapozása. 
Legfőbb célunk a sportág megismertetése gyermekekkel és felnőttekkel, az utánpótlás-nevelés,  
a tehetség-kutatás és -gondozás.  

Büszkék vagyunk rá, hogy napjainkra hatalmas baráti társasággá nőttük ki magunkat, ahol a leg-
különbözőbb korosztályok vannak jelen (legfiatalabb tagunk 6, a legidősebb 68 éves), és hogy tagságunk 
meghatározó részét teljes családok alkotják, akik így együtt töltik a szabadidejüket, közösen sportolnak,  
a versenyeken egymásért szurkolnak. 

Rendszeresen tartunk az általános és középiskolákban egy-egy testnevelésóra vagy egészségnap 
keretében ingyenes sportágbemutatót, melyen ki-ki kedve szerint sétálva vagy futva teljesítheti a térképen 
előre berajzolt pályákat.  

A nagy múltú, országos viszonylatban is jelentős létszámú, 176 taggal büszkélkedő Egri Spartacus 
SE a megyeszékhely életében is aktívan kiveszi részét, ugyanis évek óta mindig ott van játékos 
bemutatóival a Gyermeknapon, a Föld Napján, Eger Ünnepén, a Pneumobilon, számtalan iskolai 
bemutatón és egészségnapon. 

Kölcsönösen jó viszonyt ápolunk a város civil szervezeteivel, segítőként jelen vagyunk társklubjaink 
(Egri Triatlon Klub, Kaptárkő Egyesület stb.) rendezvényein is, megosztva szakmai tapasztalatainkat, 
infrastruktúránkat. 
 
Az utánpótlás-nevelő tevékenységünk bemutatása  
 

Egyesületünkben két csoportban zajlik az utánpótlás-nevelés. A kezdőkkel Kovács József 
foglalkozik, megszeretteti velük a sportágat, megtanítja számukra az alapokat. A 14 éven felüli haladók 
edzője Jacsó Tibor, aki a hazai és külföldi versenyekre, országos bajnokságokra készíti fel és viszi el  
a fiatalokat.  

Mindkét csoport számára heti három alkalommal tartunk edzést: hétfőn, szerdán és pénteken,  
a haladók ezen túl hétvégén is futnak vagy versenyeznek. A kezdők márciustól novemberig az 
Érsekkertben, a Stadionban és a közeli lakótelepeken, a haladók a Stadionban, a város különböző pontjain 
és a környező erdőkben edzenek. A téli időszakban a kezdők két edzésüket tornateremben, egyet a 
Stadionban végzik, a haladóknak két futó- és egy tornatermi erősítő edzésük van. 

Évente két alkalommal, a kora tavaszi és a késő nyári időszakban, a tájfutó bajnoki szezonokat 
megelőzően többnapos erdei edző-/felkészítő tábort tartunk napi két technikai edzéssel, fizikai felmérővel, 
pályaelemzésekkel, elméleti feladatokkal. 

Télen a legfontosabb célunk a megfelelő alapozás, felkészülés a tavaszi versenyszezonra, de ezzel 
párhuzamosan fokozottan készülünk a sítájfutó országos bajnokságokra is.  

Az utánpótláskorú versenyzőink felkészítése a sportág jellegéből adódóan nem csupán fizikai jellegű, 
hanem szellemi is. Nagy hangsúlyt fektetünk a minél hatékonyabb és pontosabb térképolvasásra,  
a helyes és gyors útvonalválasztás gyakorlására, az aprólékos domborzatolvasás elsajátítására. 

Mint minden sportban, a tájfutásban is elengedhetetlen a lehető legtöbb versenyen való részvétel. 
Ennek az elvárásnak megfelelve, fiataljainkat tavasztól őszig a legkülönbözőbb versenyszámokban és  
a legváltozatosabb helyszíneken, az ország számtalan pontjára eljuttatva állítjuk rajthoz és méretjük meg. 
Anyagi helyzetünk függvényében törekszünk arra, hogy a többnapos országos bajnokságokon is minél 



nagyobb létszámú csapattal vegyünk részt, értékes bajnoki pontokat szerezve így klubunknak. Rendkívül 
hasznos felkészülési lehetőséget biztosítanak az egyesületünk által célirányosan rendezett versenyek is.  

Az előző évekhez képest lendületesen fejlődik a csapat, egyre előrébb lépkedünk a tájékozódási futó 
egyesületek országos ranglistáján. Több országos egyéni és csapatbajnoki címet megnyerve, számtalan 
bajnoki helyezést bezsebelve, a 8. helyen zártunk. Méltán vagyunk büszkék fiataljainkra és edzőikre 
egyaránt. 

Sportolóink között már most vannak kiemelkedően teljesítők (Kocsik Eszter, Kocsik Nóra, Jacsó 
Barnabás, Kiss Mikes Tamás), akik válogatott aspiránsként a magyar tájfutó válogatott hazai  
és külföldi edzőtáboraiban és válogatóversenyein is részt vesznek, készülve az ifjúságiak és juniorok 
nemzetközi versenyeire (CEYOC, EYOC, JWOC).  

Bárány Tamás junior versenyzőnket a 2018. évi junior világbajnokságon nyújtott kiemelkedő 
teljesítménye alapján válogatás nélkül beválasztották a 2019. évi férfi nemzeti válogatott 4 fős mezőnyébe. 

További fontos feladatunk az utánpótlás-csapat bővítése, fiatalok toborzása és megtartása 
sportágunk számára. 
 
Rendezvényeink 2019-ben 
 

 Márciusban már 18. alkalommal lehetett teljesíteni a Magyar Nemzeti Terepfutó Bajnokság első 
futamát jelentő, az ország terepfutói és teljesítménytúrázói között kiemelkedő kihívást nyújtó BÜKKI 
KILÁTÁSOK teljesítménytúra és terepfutó versenyünket. Most is négy táv várta a résztvevőket: „Hard” 
terepfutó (65 km táv / 2500 m szint), „Fun-run” terepfutó, „Classic” teljesítménytúra, sprint terepfutó  
(14 km / 700 m), a résztvevői létszám: 350 fő. 

 Megrendeztük közkedvelt, alkalmanként 110-190 főt mozgató, Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-
Szolnok megyék rövidtávú, középtávú, hosszútávú, normáltávú és éjszakai tájfutó bajnokságait is. 

 Nyáron a Tisza-tó kupa versenyünk vonzott jelentős tömegeket (220 versenyzőt és családjukat). 

 Minden év szeptember elején a Tűzoltó országos tájfutó bajnokságon a katasztrófavédelem egyre több 
munkatársa próbálja ki magát e sportágban és ér el szép sikereket.  

 2019 szeptemberében Tájkerékpáros országos bajnokságot és Magyar kupa futamot rendeztünk, ahol 
két nap alatt három versenyszámban (pontbegyűjtő, váltó, sprint egyéni) állt rajthoz a 50-nél is több 
egyéni sportoló és a 20 csapat. 

 2019. október végén bonyolítottuk le a 31. Eger Nagydíj kétnapos nemzetközi tájfutóversenyt.  
A hazaiak mellett cseh, szlovák, szlovén és román versenyzőkel találkozhattunk az 460 fős 
mezőnyben.  

 A három téli hónapban sikeresen lezajlott a 4. Tárkányi Hegyifutó-sorozat (24 év után váltva a Várkúti 
sorozatot). A háromfordulós versenyen alkalmanként 120-150 fő vett részt.  

 Egyesületünk Heves megyében egyedüliként csatlakozott 3 éve a Tájékozódási Futás Világnapjához 
(World Orienteering Day), mely során 2019 májusában Magyarországon a főváros után Egerben 
ismerkedtek meg a legtöbben a sportág rejtelmeivel. 
 

 
E g e r, 2019. december 19. 
 
 
 
 
 Fekete Zoltán sk. 
 elnök 
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PK-542-03  Kiegészítő melléklet  

 

Szervezet neve: Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 

Székhelye: 3300 Eger, Zellervár u. 3.  

Alakulás éve: 1952 

Adószám: 19920384-1-10 

Nyilvántartási szám: Egri Törvényszék: 10-02-0000286 

Jogállása: közhasznú szervezet 

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:  2015. 05. 13. 

 

Az Egyesület céljai: 
A Sportegyesület célja a tájékozódási futás sportágban a rendszeres sportolás, testedzés, 
illetve a szabadidős tevékenységek biztosítása tagjai, valamint az érdeklődők számára,  
az ilyen irányú igények felkeltése, különös tekintettel a gyermek-, ifjúsági és szabadidő-
sportra. 

 

Az Egyesület tevékenységei a TEÁOR-besorolás szerint: 

TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység) 

 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 8551 Sport, szabadidős képzés 

 
Az egyesület közhasznú tevékenységként végzi:  

a) a sportról szóló, módosított 2004. évi I. törvény alapján: sporttevékenység; 
b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §(1) a)-u) pontja alapján 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  
c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1), Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. (4) 3., 11., 12., 19. pontja 
szerinti természetvédelem, állatvédelem és környezetvédelem. 

 

A beszámoló nyilvánossága: 

Az Egyesület a jogszabályi előírásoknak megfelelően mint kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet az egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését a honlapján 

(www.egrispartacus.hu) közzéteszi, valamint az érdeklődők számára betekintést biztosít. 

 

A számviteli politika főbb vonásai: 

A számviteli politika célja, hogy az Egyesületnél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, 

amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze 

és amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. 

 

Az üzleti év időtartama:  2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. (a naptári évvel megegyezően) 

 

A mérleg fordulónapja:  2019. 12. 31. (az üzleti év utolsó napja) 

 Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket  

 érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló  

 tartalmazza. 

 

Beszámoló választott formája és típusa 

Az Egyesület a tárgyidőszakra a „PK-542 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” c. nyomtatvány szerinti beszámolót 

készít.  



Az eredményt összköltség-eljárással állapítja meg. A költségelszámolás választott módszere: 

kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyvel. 

 

Könyvvezetés pénzneme 

Az Egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai 

szerint vezeti.  

 

Könyvvizsgálat 

Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelvek érvényesültek: 

- a teljesség elve 

- a valódiság elve 

- a következetesség elve 

- a folytonosság elve 

- az összemérés elve 

- az óvatosság elve 

- a bruttó elszámolás elve 

- az egyedi értékelés elve 

- az időbeli elhatárolás elve 

- a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 

- a lényegesség elve 

- a költség-haszon összevetésének elve 

 

Az eszközök besorolása: 

Az Egyesület, ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszközök  

a tevékenységet, a működést tartósan nem szolgálják vagy fordítva, akkor azok besorolását 

megváltoztatja, a befektetett eszközt átsorolja a forgóeszközök közé vagy fordítva.  

A tárgyévben átsorolás nem történt. 

 

Amortizációs politika: 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradvány-

értékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt az Egyesület idő-  

vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. 

Maradványérték: A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában  

– a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz 

meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet  

a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. 

 

Alkalmazott leírási módszer: 

Az Egyesület az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési (bruttó) értékhez 

viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott tevékenységre jellemző körülmények figyelembe- 

vételével tervezi meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetés-

szerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől alkalmazza.  

Az Egyesület lineáris leírási kulcsot alkalmaz. 

 

Értékcsökkenés elszámolása: 

Az Egyesület az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés 

napjáig számolja el. 



Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

A 200 ezer forint vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró 

vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba-

vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerülhet. Ebben az esetben  

az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 

Jelentős, lényeges összegű hibák értelmezése: 

Jelentős, lényeges összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák 

hatása, ha a saját tőke változásainak együttes értéke a saját tőke 20%-át, illetve a vizsgált 

üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg-főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az 

esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 

elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 

Devizás tételek értékelése: 

Alkalmazott devizaárfolyam: 

A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve  

a forintért vásárolt valutát, devizát –, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének 

meghatározása egységesen a mindenkori Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett deviza-

vételi és -eladási árfolyamának számtani átlagán történik. 

Fordulónapi devizás átértékelés: 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek 

átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, 

forrásokra és eredményre gyakorolt hatása a 100 ezer forintot vagy ennek megfelelő deviza-

összeget meghaladja. 

 

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. 

 

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. 

 

Mérlegen kívüli tételek: 

Az Egyesületnek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti 

függő vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenő 

pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, 

a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 

 

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

Az Eszközök értéke az előző évhez képest csökkent, bázis évről tárgyévre -223 E Ft-tal.  

Ez a csökkenés több tényező együttes hatása: 

- A befektetett pénzügyi eszközök -100 E Ft-tal csökkentek. 

- A követelések -79 E Ft-tal csökkentek. 

- A pénzeszközök -44 E Ft-tal csökkentek. 

- A társaság készletekkel, értékpapírokkal nem rendelkezik. 

- Aktív vagy passzív időbeli elhatárolás elszámolására nem került sor. 

A Forrásokon belül a saját tőke -223 E Ft-tal csökkent, ezen belül a tőkeváltozás a tavalyi 

eredménnyel, 1.563 E Ft-tal nőtt, a tárgyévi eredmény pedig 1.786 E Ft-tal csökkent.  



Az Egyesületnek lekötött tartaléka nincs. 

Az Egyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 

értékhelyesbítése nincs. 

Az Egyesületnél rövid és hosszú lejáratú kötelezettség nem keletkezett. 

 

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a bevételek az alaptevékenység 

részét képezik.  

Az Egyesület összes éves bevétele: 9.039 E Ft, ebből közhasznú tevékenység bevétele:  

9.038 E Ft. 

Az Egyesület összes bevétele -116 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest: 

- az értékesítés nettó árbevétele -308 E Ft-os csökkenést mutat,  

- az egyéb bevételek összesen 192 E Ft-tal növekedett, ezen belül a tagdíjbevétel  

-4 E Ft-tal csökkent, a támogatások (szja 1%) 195 E Ft-tal emelkedett. 

 

Ráfordítások: 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a ráfordítások az alaptevékenység 

részét képezik.  

A ráfordítások éves összege: 9.262 E Ft, ebből a közhasznú tevékenység ráfordításai:  

9.211 E Ft. 

A ráfordítások 1.670 E Ft-tal emelkedtek ebben az évben. 

 

Az eredmény összetétele 

Az Egyesület adózás előtti eredménye -223 E Ft, ami -1.786 E Ft csökkenést jelent. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, adott évi eredménye negatív, így 

társaságiadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezik. 

 

Tájékoztató adatok: 

- Az Egyesület a tárgyévben alkalmazottat nem foglalkoztatott. 

- Az Egyesület vezető tisztségviselői részére előleget, kölcsönt nem folyósított, 

nevükben garanciát nem vállalt. 

- Az Egyesület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott 900 E Ft sport célú 

támogatást a következő részletezésben: 300 E Ft-ot a "Sportolj velünk a szabadban" 

rendezvénysorozat, 300 E Ft-ot a Tájkerékpáros Középtávú OB és Magyar Kupa 

kiadásaira, 300 E Ft-ot pedig 2 junior és 3 ifjúsági tájfutó válogatotti felkészülésére, 

versenyeztetésére. A pályázati támogatás elszámolása a megadott határidőig rendben 

megtörtént. 

- Az Egyesület a személyi jövedelemadó 1%-ából 328 E Ft-ban részesült. 

- Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

- Az Egyesület környezetvédelmi tevékenységet nem végez, a környezetre káros 

tevékenységet nem folytat, ezért környezetvédelmi kötelezettsége nem keletkezett. 

 

E g e r, 2020. 06. 03. 

 

 

 

 

 Fekete Zoltán sk. 

 elnök 

 Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE 

 3300 Eger, Zellervár u. 3. 
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