
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-06-01 22:52:15. Érkeztetési szám: EB00541948

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Golf Szövetség

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9 2 0 2 0

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .28



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-642

2020. 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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

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

Magyar Golf Szövetség

1 1 2 3 Budapest

Alkotás utca

44

    

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9

1 6 0 0 P k 6 0 1 2 7  2 0 0 1

1 9 0 0 9 5 8 8 2 4 3

dr. Szivek Norbert

Budapest 2 0 2 1 0 5 2 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .28



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

596 572

129 102

467 470

8 145 33 531

7 441 14 570

704 18 961

70 300 69 559

79 041 103 662

-3 502 210

3 367 -3 502

3 776 5 336

-10 645 -1 624

82 543 95 292

82 543 95 292

8 160

79 041 103 662

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Magyar Golf Szövetség

53 997 60 944 58 138 21 558 112 135 82 502

110 418 91 954 110 418 91 954

8 420 10 450 8 420 10 450

110 291 80 964 110 291 80 964

1 474 178 1 474 178

165 889 153 076 58 138 21 558 224 027 174 634

137 010 127 598 137 010 127 598

133 661 112 200 56 712 20 136 190 373 132 336

12 500 21 197 5 304 2 984 17 804 24 181

8 191 9 253 3 475 1 303 11 666 10 556

229 466 97 326 466

15 689 13 443 6 656 22 345 13 443

34 434 14 62 48 496

162 113 147 740 68 783 23 182 230 896 170 922

162 111 146 530 162 111 146 530

3 776 5 336 -10 645 -1 624 -6 869 3 712

3 776 5 336 -10 645 -1 624 -6 869 3 712

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

70 300 69 559 70 300 69 559

65 22 65 22

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642

2020. év

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

Magyar Golf Szövetség

1 1 2 3 Budapest

Alkotás utca

44

    

1 6 0 0 P k 6 0 1 2 7  2 0 0 1

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 9

1 9 0 0 9 5 8 8 2 4 3

dr. Szivek Norbert

sporttevékenység

2004. évi I. törvény, 2011. évi CLXXV. tv.

golf klubok, golfozók, edzők, bírók

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Junior akadémiák támogatása 10 000 10 069

Olimipiai felkészülés támogatása 15 000 2 000

25 000 12 069

25 000 12 069

Főtitlkár 11 666 10 556

11 666 10 556

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

224 027 174 634

65 22

223 962 174 612

230 896 170 922

17 804 24 181

162 111 146 530

-6 869 3 712

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Utánpótlás és ORV támogatás

EMMI

2020.01.01-2020.12.31.

8 599 988

8 599 988

8 599 988

8 599 988

8 599 988

8 599 988

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Verseny, olimpiai és működési támogatás

EMMI

2020.01.01-2020.12.31.

24 960 000

24 960 000

24 960 000

24 960 000

24 960 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Junior akadémia műhelytámogatás

EMMI

2020.01.01-2020.12.31.

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Sportágfejlesztési támogatás

EMMI

2020.03.01-2020.02.28.

20 000 000

15 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Amatőr Golf VB

EMMI

2020.01.01-2020.12.31.

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

Nyílt felnőtt OB

2020.01.01-2020.12.31.

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  08 .06 .29



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-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Golf Szövetség

SZJA 1%

2020.01.01-2020.12.31.

21 632

21 632

21 632

21 632

21 632

21 632
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

Magyar Golf Szövetség
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Magyar Golf Szövetség 
 

 

       Bevezetés 
 

Magyar Golf Szövetség öt évvel ezelőtt úgy döntött, hogy minden rendelkezésére álló anyagi 

erőforrással és eszközzel, és az időközben 20 fölé nőtt sportegyesületek (golf klubok) segítségével 

közösen az utánpótlás nevelést és a versenysport fejlesztését kiemelt feladatának tekinti. 

 

A 2015-ben indult a Felzárkóztatási támogatás keretből az UP műhelyeink kialakítása, és országos 

szintű fejlesztése, és a versenysport támogatása. E két programot igyekeztünk 2019-20-ban is az 

eredeti elképzeléseink mentén tovább építeni. 

További pozitív tendencia, hogy az elmúlt négy évben a junior válogatottból kiöregedő sportolók 

képezték alapját a 2016-ban a létrejött felnőtt válogatottnak. Így felnőtt válogatottunk is erősödött, és a 

legtöbb junior kort elhagyó golfozó sem hagyta abba a játékot mert a felnőtt korosztály továbblépési 

lehetőséget kínált számukra.  

Az alábbiakban számolunk be a 2019-20-as években kapott 30 MFt-os keret projektenkénti 

felhasználásáról: 

 

 

I. UP nevelés, fejlesztési elképzelések 
 

A 2019-es program szerves folytatása az előző években megkezdett feladatoknak. Bár a 2019-es év még 

a „normál” üzemmódban zajlott, sajnos a 2020-as első félévében már megkezdődött a vírus miatt 

korlátozások bevezetése. A golf sport is erősen megérezte ezeket a korlátozó intézkedéseket, bár egy 

három hónapos zárlat után (2019. március április május) az év többi részében a golf versenyeinket – 

bizonyos szabályok betartása mellett meg tudtuk tartani. Sajnos, ami mindenképpen lehetetlenné vált az 

UP programban az iskola golf, valamint a csoportos junior edzések. Ezeket először egyáltalán nem, 

később egyéni junior edzések formájában meg lehetett tartani. 

 

Bár az elmúlt 3 évben a létszám növelése terén tett erőfeszítéseink sikeresnek bizonyultak, a junior 

létszám 2020. I félévében megtorpant A 2019-20-as években a létszám bővítés és népszerűsítési 

lassítanunk kellett alkalmazkodva a lehetőségekhez. A nyár folyamán a legtöbb klubunk nyitva volt, de 

csak egyéni junior edzések, illetve ritkán szigorú szabályozás mellett kiscsoportos edzések megtartása 

lehetséges volt. Ezekben a szegmensekben a junior munkában intenzíven részt vállaló edzők (Tóbiás 

Zsolt, Scridon Laura, Sárközi Richárd, Baranyai Róbert) díjaihoz történő hozzájárulásunkkal 

igyekeztünk segíteni a fejlesztési munkát. 

 

 

 

 

UP versenyek – Junior Tour 8 forduló 

 

A tavaly nyári szezonban szerencsésen meg tudtuk rendezni a nyári iskolai szünetben mind a 8 

tervezett Junior Tour fordulót. Létszám tekintetében szerencsére nagy visszaesést nem 

tapasztaltunk, sőt egyes fordulókon meglepően magas létszámokat tapasztaltunk. A 

támogatásból a juniorok nevezési díjait (pályahasználati díjak) utazási költségeit (ingyenes 

szövetségi busz a vidéki pályákra minden fordulón) a bírók, a versenyigazgató, érmek, serlegek 

költségeit tudtuk teljes mértékben fedezni a támogatásból.  

 
 Junior kapitány, és junior felelős díjai 

 

Az UP keretből az országos junior programot felügyelő irodai munkatárs díjainak kiegészítését, 

valamint a Junior csapat kapitányának Hahn Rolandnak (aki a junior válogatottat, valamint az 
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UP Reménység csapatot (B) keret is felügyeli – díjának kiegészítését tudtuk támogatni. 

Tulajdonképpen e fenti két személy fogja össze a teljes magyar junior program irányítást, 

versenyeztetését, nyilvántartását, valamint ők tartják a kapcsolatot minden klubban a helyi 

edzőkkel is.  

 

 

 

II. Versenysport fejlesztése, támogatása 

 
 

A válogatottak  

 

A magyar válogatottak támogatása terén mind a junior mind a felnőtt csapatot, és a hazai amatőr 

versenyrendszert igyekeztünk a vírus-évnek megfelelő korlátozott lehetőségek szerint előre 

mozdítani. Sajnos a versenysport terén a legnagyobb kiesést a külföldi junior versenyek 

eltörlése jelentette.  

 

Külföldi versenyek 

 

Szerencsére azonban minimálisan is de sikerült néhány versenyre elutaznunk. Részt vettünk a 

European Young Masters-en (Junior válogatott), valamint az EGA Team Shield (Csapat EB 

divízió III.) versenyén Litvániában is. (Ez még 2019. augusztusában volt.) A versenyeken részt 

vevők számára tavalyi is biztosítani tudtuk a formaruhákat, és a versenyekre az egységes 

válogatott sportruházatot. 

 

Edzőtáborok 

 

Az elmaradt versenyek helyett külföldi PGA edzőnk (Jonathan Mannie) segítségével sűrítettük 

a hazai edzőtáboraink számát, igyekezve pótolni az elmaradt alkalmakat olyan magas szintű 

szakmai tartalommal, amely hosszútávon gyümölcsöző fiataljaink számára. Jonathan Mannie-

val éves szerződés keretében működünk együtt, és ő vállalta, hogy Ausztriából alkalmanként 

hazánkba utazik a 2-3 napos táborokra, melyeket főként a Pannónia Golf Klubban tartottunk. 

 

Verseny nyilvántartó rendszer – PC Caddie 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a teljes magyar verseny-és HCP nyilvántartó rendszert üzemeltető 

program (PC Caddie) bérleti díját szintén ebből a keretből voltunk képesek finanszírozni. Ez a 

program teszi lehetővé, hogy a magyar klubok egy rendszerbe legyenek kötve, és az országos 

szinten bárhol zajlódó versenyek eredményei online azonnal megjelenve valódi európai szintű 

tájékoztatást és pontos nyilvántartást adjanak. E nélkül a modern program nélkül nem lennénk 

képesek a teljes magyar verseny golf működtetésére. 

 

 

Köszönet nyilvánítás 

 

A Magyar Golf Szövetség ezúton is szeretné megköszönni a szakmai programjaihoz nyújtott 

kiemelkedő állami támogatást! E nélkül az elmúlt évek elképzelései nem valósulhattak volna 

meg. Szakmai programjainkat a 2021-22-es években is a fejlődés szellemiségében visszük 
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tovább, és reméljük az apró lépéseink hosszú távon olyan komoly eredményeket hoznak majd 

melyek magyar sport szinten is értelmezhetőkké válnak.  

 

 

Budapest, 2021. március 14. 

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel, 

 

Makszin Áron 

Főtitkár 

 

Magyar Golf Szövetség 

 

 



Független Könyvvizsgálói Jelentés

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG alapítóinak

Elvégeztem a MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG (1123 Budapest, Alkotás utca 44. B/5. épület,
Nyilvántartási  szám:  01-07-0000009,  adószám:  19009588-2-43)  mellékelt  2020.  évi
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének a könyvvizsgálatát, amely
egyszerűsített  éves  beszámoló  a  2020.  december  31-i  fordulónapra  készített  mérlegből  –
melyben az eszközök és források egyező végösszege 103.662 eFt, a tárgyévi eredmény: 3.712
eFt  nyereség  -,  és  az  ugyanezen  időponttal  végződő  üzleti  évre  vonatkozó
eredménykimutatásból,  valamint  a  számviteli  politika jelentős  elemeinek  összefoglalását  is
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint  a  mellékelt  egyszerűsített  éves  beszámoló  és  közhasznúsági  melléklet
megbízható és valós képet ad a Szövetség 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
Magyarországon  hatályos,  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvénnyel  összhangban  (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem  bővebb leírását jelentésem „A 
könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 
tartalmazza.

Független vagyok a Szövetségtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara” A könyvvizsgálói hivatás magatartási ( etikai) szabályairól és a 
fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendelkezett kérdések 
tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi 
etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal 
egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves 
beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 
és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért,
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.



Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Szövetségnek a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 
vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek
a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő 
rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szövetség pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom  kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint
az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. 
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit.

A Magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardok  szerinti  könyvvizsgálat  egésze  során  szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

·               Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredő  lényeges  hibás  állításainak  kockázatait,  az  ezen  kockázatok  kezelésére  alkalmas
könyvvizsgálati  eljárásokat  alakítok  ki  és  hajtok  végre,  valamint  véleményem
megalapozásához elegendő és  megfelelő könyvvizsgálati  bizonyítékot  szerzek.  A csalásból
eredő lényeges hibás állítás fel  nem tárásának kockázata  nagyobb, mint  a  hibából  eredőé,
mivel  a  csalás  magában  foglalhat  összejátszást,  hamisítást,  szándékos  kihagyásokat,  téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

·               Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsak.

·               Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

·               Következtetést  vonok  le  arról,  hogy  helyénvaló-e  a  vezetés  részéről  a  vállalkozás
folytatásának  elvén  alapuló  egyszerűsített  éves  beszámoló  összeállítása,  valamint  a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
Szövetség vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést
vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel
kell hívnom  a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre,
vagy  ha  a  közzétételek  e  tekintetben  nem megfelelőek,  minősítenem kell  véleményemet.
Következtetéseim  a  független  könyvvizsgálói  jelentésem  dátumáig  megszerzett
könyvvizsgálati  bizonyítékon  alapulnak.  Jövőbeli  események  vagy  feltételek  azonban
okozhatják azt, hogy a Szövetség nem tudja a vállalkozást folytatni.



·               Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a  kiegészítő  mellékletben tett  közzétételeket,  valamint  értékelem azt  is,  hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós
bemutatása.

-          Az irányítással megbízott  személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett  - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Szövetség által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

 

Dátum: Budapest 2021.05.11.
 

 
    Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
    Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Fehér Tamás
    Nyilvántartási szám: 006430
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1. A Szövetség bemutatása  

A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág 

versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés 

fejlesztését végző alapítványok tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, közhasznú 

szervezetként nyilvántartott országos sportági szakszövetség, amely a működését a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), a sportról szóló 2004. évi I. törvény,(Stv) és 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) alapján fejti ki. A Magyar Golf 

Szövetség az Európai Golf Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként küldetésének 

tekinti a sportági szervezetek összefogásával a magyar golf élet átfogó irányítását, nemzetközi 

képviseletét, a játék népszerűsítését, a versenyszervezés, a sport szakmai sikerek és 

egészségmegőrző szabadidősport fejlődése érdekében 

 

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 Magyar Golf Szövetség 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 Magyar Golf Szövetség 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:  

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy n. évente  

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor  
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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  

2.5 Beszámoló választott formája és típusa  

A Magyar Golf Szövetség a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves 

beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez 

hasonlóan: Összköltség eljárás. A Magyar Golf Szövetség 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 tételeknél 

jelentős összegnek az 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg 

minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.  
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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 10 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 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  
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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 a 100 E Ft-ot, 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 a 

100 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 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget 

meghaladó különbözet.  

2.13 Visszaírások alkalmazása  

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános 

szabályok szerint történik.  

2.14 Értékhelyesbítések alkalmazása  

A Magyar Golf Szövetség az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben 

sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.   

2.15 Valós értéken történő értékelés  
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A Magyar Golf Szövetség 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 Magyar Golf Szövetség 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 
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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 Magyar Golf Szövetség garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, 

jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok 

szerint képez. 

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. 

 

3. A vállalkozás képviseletére jogosult:  

dr. Szivek Norbert elnök, 1125 Budapest, Béla Király út 30/D 
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4. Elemzések 

 

4.1 Adatok változása 

     eFt 

Sor-

szám 
  A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Változás 

a   b c d e 

1 A. Befektetett eszközök 596 572 -24 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 129 102 -27 

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  467 470 3 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5 B. Forgóeszközök 8145 33531 25386 

6 I. KÉSZLETEK       

7 II. KÖVETELÉSEK 7441 14570 7129 

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 704 18961 18257 

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 70300 69559 -741 

11   Eszközök összesen 79041 103662 24621 

12 D. Saját tőke -3502 210 3712 

13 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE       

14 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY       

15 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 3367 -3502 -6869 

16 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

17 VI. 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ 

TEV. 3776 5336 1560 

18 VII. 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEV. -10645 -1624 9021 

19 E. Céltartalékok  0  0  0 

20 F. Kötelezettségek 82543 95292 12749 

21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK       

22 II. 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK       

23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 82543 95292 12749 

24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 8160 8160 

  

 

   

25   Források összesen 79041 103662 24621 
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Sor-

szám 
  A tétel megnevezése 

Előző 

év 
Tárgyév 

Változás 

% 

a   b c d e 

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 112135 82502 -26,43% 

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 - 

3 III. Egyéb bevételek 110418 91954 -16,72% 

4 IV. Pénzügyi műveletek bevételei 1474 178 -87,92% 

5 A ÖSSZES BEVÉTEL 224027 174634 -22,05% 

6 V. Anyagjellegű ráfordítások 190373 132336 -30,49% 

7 VI. Személyi jellegű ráfordítások 17804 24181 35,82% 

8 VII. Értékcsökkenési leírás  326 466 42,94% 

9 VIII. Egyéb ráfordítások 22345 13443 -39,84% 

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 48 496 933,33% 

11 B ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 230896 170922 -25,97% 

12 C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -6869 3712 154,04% 

13 X. Adófizetési kötelezettség 0 0 - 

14 D TÁRGYÉVI EREDMÉNY -6869 3712 154,04% 

 

 

4.2 Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet és bevételek alakulása  

 

a) Eszközök értékének és összetételének alakulása:  

Az eszközök értéke az induló 79.041 eFt-ról 103.662 eFt-ra növekedtek.  

b) Források változása: A forrásuk összegükben az eszközökkel megegyezően változtak.  

c) Saját tőke változása: A saját tőke az induló -3.502 eFt-ról 210 eFt-ra növekedett.  

Tárgyévi eredmény 3.712 eFt  

d) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói: 

Likviditási ráta = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek: 35,19% 

Készpénz likviditás = Pénzeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek: 19,89% 

Tőkeellátottság = Saját tőke/mérlegfőösszeg: 0,002 

Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Adózott eredmény/Saját tőke: 17,67 

Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény/Összes eszköz: 0,03  
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5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  

5.1 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.  

5.2 Össze nem hasonlítható adatok  

A Magyar Golf Szövetség mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 

átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.  

5.3 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.  

5.4 Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek  

A Magyar Golf Szövetség 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. 

5.5 Befektetett eszközök 

Immateriális javak  

Immateriális javak bruttó értéke: 339 eFt  

Immateriális javak értéke értékcsökkenése: 237 eFt  

Immateriális javak nettó értéke: 102 eFt  

Tárgyi eszközök  

Tárgyi eszközök bruttó értéke 1.501 eFt  

Tárgyi eszközök értékcsökkenése 691 eFt  

Tárgyi eszközök nettó 470 eFt  
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5.6 Forgóeszközök 

Követelések 

Vevőkövetelés: 11.996 eFt 

Egyéb követelések: 2.572 eFt 

Pénzeszközök jelentős tételei 

Bankbetétek: 18.671 eFt 

5.7 Aktív időbeli elhatárolások 

Az aktív időbeli elhatárolások soron az alábbi tárgyévben felhasznált támogatási összegek 

kerültek kimutatásra: 

eFt 

Támogató Támogatás Szerződésszám Összeg 

EMMI Amatőr golf VB  IX/645-5/2020 6 000  

EMMI Nyílt felnőtt OB IX/644-4/2020 2 500  

EMMI 

Versenysport, olimpiai és 

működési IX/635-3/2020 24 960  

EMMI Utánpótlás és ORV IX/1367-2/2020 8 599  

EMMI Junior akadémia IX/3172-5/2020 7 500  

EMMI Sportágfejlesztés IX/3013-3/2020 20 000  

   69 559  

 

5.8 Saját tőke 

A Saját tőke összege 210 eFt, mely az előző évi veszteség és a tárgyévi eredmény összegéből 

adódik. 

5.9 Céltartalékok 

Tárgyévben nem került elszámolásra. 

5.10 Kötelezettségek 

Szállítói kötelezettségek: 19.921 eFt 

Rövid lejáratú kölcsön: 340 eFt 

EMMI támogatási előleg: 69.559 eFt 
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Egyéb kötelezettség: 5.472 eFt 

5.11 Passzív időbeli elhatárolások 

2020. évre elszámolt klubműhelytámogatások fizetendő összege szerepel 8.160 eFt összegben. 

 

6. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

6.1 Árbevétel jelentős tételei 

  eFt  

Pályaengedély kártya        8 962  

Nevezési díjak      14 302  

Reklám, hirdetés bevétel      21 559  

Bíróképzés bevétele        1 280  

Műsorszolgáltatás árbevétele      18 000  

PC Caddie használata        2 510  

Egyéb be nem sorolt árbevétel        1 597  

Felnőtt golf tanfolyam      14 294  

      82 503  

 

6.2 Egyéb bevételek jelentős tételei 

Tagdíjak: 10.730 eFt 

Támogatások: 80.964 eft 

- EMMI 69.559 eFt 

- R&A 11.405 eFt 

Egyéb bevétel: 260 eFt 

6.3 Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

  eFt  

Anyagköltség        5 771  

Igénybevett szolgáltatások    125 468  

Egyéb szolgáltatások        1 098  

      132 336 
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6.4 Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

  eFt  

Bérköltség      20 866  

Egyéb bérjellegű kifizetések        1 007 

Bérjárulékok        2 308  

        24 181 

 

6.5 Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Műhelytámogatások 2020. évre kifizetett összege: 8.160e Ft 

Egyéb ráfordítás: 5.184 eFt (melyből előző évet érintő: 4.530 eFt) 

6.6 Adófizetési kötelezettség 

Az Szövetségnél a vállalkozói tevékenységből származó bevétel az összes bevétel 12,34%-a 

volt, így a Tao. tv. 9. § (7) bekezdés első fordulata szerint társasági adót nem kell fizetnie; 

Helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett a Szövetségnek. 

 

7. Tájékoztató adatok  

Tartósan adott kölcsön nincs.  

Mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség nincs.  

Kutatás és kísérleti fejlesztés nem történt a Szövetségnél.  

A környezetre káros anyagok és veszélyes hulladékok a Szövetségnél nincsenek.  

Az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység megosztási alapja 87,66% és 12,34%, ami 

az teljes bevétel és vállalkozási bevétel hányadosából jött ki.  

Ezek alapján lettek megosztva a költségek is az alapcél és vállalkozási tevékenységre vetítve.  

Az átlagos statisztikai létszám 3 fő volt.  

Az éves beszámoló könyvvizsgálattal alá van támasztva. 

Könyvvizsgáló 2020. évben Fehér Tamás könyvvizsgáló volt (Kamarai nytsz.: 006430). 
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A beszámolót aláíró neve, beosztása, és címe: Makszin Áron László főtitkár, 1016 Budapest, 

Krisztina krt. 71. IV/1.  

 

8. COVID-19 hatások  

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Magyar Golf Szövetség 

gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges 

ismert bizonytalanságot nem jelent.  

A beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Magyar 

Golf Szövetség - rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra 

vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, - az eszközök mérlegben bemutatott 

értékelésére, - valamint ezen időszakon belüli üzleti működésére, amelyek lényegesen 

befolyásolnák, vagy lényegesen bizonytalanná tennék gazdálkodás folytatására vonatkozó 

képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak 

tekintetében. 

 

Budapest, 2021. május 15. 


