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Magyar Jégkorong Szövetség 
 

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának  
kiegészítő melléklete 

 

I. Általános kiegészítések 
 
1. A civil szervezet bemutatása 
1.1. A gazdálkodó főbb adatai 

- székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 - internetes honlap címe: www.jegkorongszovetseg.hu 
 - működési forma: sportági szakszövetség 
 - alapítás, alakulás időpontja: 1990.01.01. 
 - a beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgáló:  

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. 
  1132 Budapest, Váci út 20. 
 
  A társaság könyvvizsgálója: Lelkes Tamás. Regisztrációs száma: 007349 
 

- cél szerinti tevékenységi (ebből közhasznú tevékenységi) kör: 
 

- szabályzatok kiadásával biztosította a sportág rendeltetésszerű működését 
- a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakította a sportág  

versenyrendszerét, megszervezte a sportág versenyeit e versenyrendszer   
alapján 

- meghatározta a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken,  
mérkőzéseken való részvételét 

- részt vett a sportági nemzetközi szövetség munkájában, szervezte a sportág  
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban 

- működtette a válogatott kereteket, elősegítette a sportágához tartozó  
   sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken 

- meghatározta a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit, az utánpótlás  
   fejlesztését és gondoskodott ezek megvalósításáról 

- képviselte a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai  
   tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt,  

   valamint a nemzetközi sportéletben 
- az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtott  

   tagjainak, közreműködött a tagok közötti viták rendezésében 
- elősegítette a sportágában működő sportszakemberek képzését és  

továbbképzését 
- meghatározta a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodott  

annak végrehajtásáról 
- ellenőrizte a sportág versenyrendszerében szervezett, vagy –

versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos  
lebonyolítását. 

- ellátta az alapszabályában, a sportág nemzetközi szabályzataiban, illetve a  
jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

- vállalkozói tevékenységi kör: reklám szponzori bevételek 
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2. A számviteli politika fő vonásai 

 
2.1. Az egyéb (civil) szervezet egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) 

Kormányrendelet 4. számú melléklet szerinti mérlegből és az 5. számú melléklet szerinti 
eredmény-kimutatásból áll. A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és 
az eredmény-kimutatás mellett az Ectv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmazza.  
 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év 
december 31. napja, mely a civil szervezet mérlegkészítés időpontja is.  
 

 2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások 
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO-
módszer szerint meghatározott bekerülési érték. 
A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált 
haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a 
teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.  
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, decemberi utolsó hivatalos 
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 
 

 2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága 
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig 
számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. 
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámoljuk. 

2.4. A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.  
 

3. A számviteli alapelvektől nem térünk el. 
 
4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése  
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II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések 
 
1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása 
       Nincs ilyen tétel 
1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése 
       Nincs ilyen tétel 
1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai 
       Nincs ilyen tétel 
1.4. Az értékelési elvek nem változtak 
 
 

2. Eszközök 
 
2.1. Befektetett eszköz állományváltozása 
 
Bruttó érték     

  
Immateriális 

javak 
Tárgyi eszközök 

összesen 
Mindösszesen 

nyitó 114 686 284 1 898 740 296 2 013 426 580 
növekedés 35 696 523 221 445 010 257 141 533 
csökkenés - - - 
záró 150 382 807 2 120 185 306 2 270 568 113 

    
    
Écs     

  
Immateriális 

javak 
Tárgyi eszközök 

összesen 
Mindösszesen 

nyitó 73 399 159 619 854 370 693 253 529 
növekedés 32 084 066 393 072 491 425 156 557 
csökkenés - - - 
záró 105 483 225 1 012 926 861 1 118 410 086 

    
    
Nettó érték     

  
Immateriális 

javak 
Tárgyi eszközök 

összesen 
Mindösszesen 

nyitó 41 287 125 1 278 885 926 1 320 173 051 
növekedés 16 322 426 95 843 797 112 166 223 
csökkenés 12 709 969 267 471 278 280 181 247 
záró 44 899 582 1 107 258 445 1 152 158 027 
 
A befejezetlen beruházások értéke: 209 765 220 Ft, mely összeget a fenti táblázat nem tartalmaz. 
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2.2. A Társaság eszközeinek összetétele 

 
 

Megnevezés 
2019 2020 

Összeg (eFt) Megoszlás % Összeg (eFt) Megoszlás % 
Befektetett eszközök 1 407 625 16,76 1 361 923 14,51 

Készletek  0 0 0 0 

Követelések  370 561 4,41 112 475 1,19 

Értékpapírok  0 0 0 0 

Pénzeszközök  5 703 740 67,89 7 390 520 78,70 
Aktív időbeli elhatárolások  918 824 10,94 525 532 5,60 
Eszközök összesen 8 400 750 100,00 9 390 450 100,00 

 
 

3. Források 
 
3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása  
       Nincs lekötött tartalék 
3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett   
       céltartalék, illetve annak felhasználási összege jogcímek szerinti részletezésben  
       Nincs ilyen 
3.3. Nincs hátrasorolt kötelezettségek értéke. 
3.4. Kötelezettségek között van 4 836 MFt utófinanszírozásra kapott TAO támogatás 
 
 
3.5. A források összetétele 
 

Megnevezés 
2019 2020 

Összeg (eFt) Megoszlás % Összeg (eFt) Megoszlás % 
Saját tőke   433 288 5,16 841 376 8,96 
Rövid lejáratú kötelezettségek  5 239 400 62,37 5 191 241 55,28 
Passzív időbeli elhatárolások  2 728 062 32,47 3 357 833 35,76 
Források összesen 8 400 750 100 9 390 450 100 

 
 
 
 
 

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2020. év 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Megnevezés 2019 (eFt) 2020 (eFt) 
Arány    

(%) 
Változás 

(eFt) 

Induló tőke 19 067 19 067 0 0 

Tőkeváltozás 403 338 414 222 102,69 10 884 

Lekötött tartalék     

Értékelési tartalék     

Tárgyévi eredmény 10 883 408 087 3 749,76 397 204 
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev. 
tárgyévi eredménye 

-130 354 251 810 -193,17 382 164 

-Vállalkozási tev. eredménye 141 237 156 277 110,65 15 040 
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Civil szervezet saját tőkéjének alakulása 

 
Alapításkor befizetett összeg  19 067eFt               

2007. év 13 857 eFt  
2008. év                  35 105 eFt  
2009. év      33 280 eFt  
2010. év      57 222 eFt  
2011. év         101 492 eFt  
2012. év 272 355 eFt  
2013. év 291 501 eFt 
2014.év 292 804 eFt 
2015. év 293 349 eFt 
2016. év 293 547 eFt 
2017. év 294 050 eFt 
2018. év 422 405 eFt 
2019.év 433 288 eFt 

A saját tőke tárgyévi értéke 841 376 eFt 
 

 

Néhány fontosabb mutató alakulása 

    
M e g n e v e z é s 2019 2020 Változás 

Tőkeerősség (Saját tőke/Források) 5,16% 8,96% 3,8% 

Saját tőke tárgyévi növekedésének mértéke (Saját 
tőke/Jegyzett tőke) 

2 272,45% 4 412,73% 2 140,28% 

Eladósodottság foka (Kötelezettség/Összes eszköz) 62,37% 55,28% -7,09% 

Likviditási mutató I. (Forgó eszköz/Kötelezettség) 115,94% 144,53% 28,59% 

Tőkearányos adózott eredmény (Adózott eredmény/Saját 
tőke) 

2,51% 48,50% 45,99% 
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Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Alaptevékenység bevételének részletezése: 
         
                   eFt  eFt 

 2019 2020 

Átigazolás, nevezés, kölcsönadási 
mérkőzési versenyengedély díj, egyéb díjak 

875 776 525 383 

    Éves tagdíj 35 977 34 891 
    Egyéb bevétel 7 697 3 311 
    Támogatás 3 119 231 3 115 982 
    Különféle egyéb bevételek 31 197 9 259 
    Pénzügyi műveletek bevételei 9 634 6 155 

Összesen:                                                         4 079 512 
               

3 694 981 
 

   
 
A vállalkozási tevékenység bevétele: 
       eFt          eFt 
 2019 2020 
Reklám 155 797 74 223 
Közvetített szolg. 117 575 95 495 
Egyéb bevétel 46 617 28 639 
Export árbevétel 74 400 52 329 
Pénzügyi műveletek bevétele 936 419 
Összesen: 395 325 251 105 
 
 
 
Anyagjellegű ráfordítások 
       eFt   eFt 
 2019 2020 
   Anyagköltség 288 924 231 772 
   Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 485 745 844 205 
   Egyéb szolgáltatások értéke 11 488 16 936 
   Eladott áruk beszerzési értéke 80 16 
   Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 298 247 305 701 
Anyagjellegű ráfordítások 2 084 484 1 398 631 

 
 
Egyéb ráfordítások 
       eFt   eFt 
 2019 2020 
    Érték.immat.j.,tárgyi eszk.könyv sz. 0 0 
    Adók, illetékek, hozzájárulások 99 370 63 077 
    Adott támogatások 770 856 668 236 
    Egyéb ráfordítások 1 558 1 445 
   Egyéb ráfordítások 871 784 732 758 
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KIMUTATÁS  
a kapott támogatásokról 

 
Támogató megnevezése Támogatott cél  eFt 

  Előző évi Tárgy évi 
1. Központi költségvetési szerv  632 742 355 394 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Hírcsák Program 79 998 -3 
    Emberi Erőforrások Minisztériuma FFI U18 VB 30 000  
    Emberi Erőforrások Minisztériuma Női DIV I/A VB 95 000  
    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportszakmai program 

támogatása 
398 022 143 729 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportszakmai program 
támogatása 

 194 000 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Olimpiai és VB 
felkészülés 

16 000 10 600 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Heraklész és Sport 
XXI program 19/20 

13 722 4 171 

    Emberi Erőforrások Minisztériuma Heraklész és Sport 
XXI program 20/21 

 2 897 

2. Budapest Önkormányzata 2019.évi Női VB 
Divízió I/A Jégkorong 
Világbajnokság 

4000 - 

3. TAO támogatás   2 051 648 2 444 051 
4. Jogi személyiségű Gt. Utánpótlás 75 101 117 972 
5. Külföldi szervezet Válogatottak 195 282 40 031 
6. Egyéb  Működés 2 968 769 
7. Kiegészítő támogatás Működés 156 930 157 079 
Összesen:  3 118 671 3 115 296 
NAV Szja 1 %-a Működés, up 

válogatottak 
560 686 

 
 

III. Tájékoztató kiegészítések 
 
 

KIMUTATÁS  
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

 
 
Nem volt juttatásban részesülő vezető tisztségviselő. 
 
2. A tárgyévben foglalkoztatottak javadalmazásának bemutatása 
 
              eFt 

Tétel-
szám 

Megnevezés  Előző évi összeg   Tárgyévi összeg  

a b  c  e 
A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1 201 901 974 713 
1. Bérköltség 970 778 821 015 
    ebből: - megbízás díjak 628 645 501 423 
                tiszteletdíjak   

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 51 289 42 434 
3. Bérjárulékok 179 834            111 264 
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A szervezet átlagos munkavállalói létszáma 51 fő, ebből női foglalkoztatottak létszáma 37 fő. 
Szellemi foglalkoztatottak létszáma 51 fő, fizikai foglalkoztatottak létszáma 0. 
 

IV. Szöveges beszámoló 
 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 
1927-ben alakult meg a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) jogelődje, amely 
irányítja a hazai jégkorong sportot, mind a női, mind a férfi szakágban egyaránt. 
 
Az alapítói cél elérése érdekében a Szövetség 

 Irányítja, fejleszti és népszerűsíti a hazai jégkorongozást; 
 Elősegíti a sportbaráti kapcsolatot a tagszervezetek között; 
 Szorgalmazza a fair-play alapelveit a játékban és az életben egyaránt; 
 Részt vesz a dopping elleni tevékenységben; 
 Működteti és szervezi a jégkorongozás nemzetközi szabályrendszerének megtartását szolgáló 

versenybírói rendszert. 
 

A Magyar Jégkorong Szövetség elkötelezi magát a sportágban érintett fiatalok sokoldalú képzése 
mellett.  
 
A Szövetség, mint önállóan működő szervezet – összhangban az Európai Uniós országokban 
elfogadott alaptételekkel – magára nézve a következő elvek betartását vallja kötelezőnek: 
 

 becsületesség, 
 egyenlőség, 
 fair-play, 
 közösség-építés, 
 önkéntesség. 

 
A fenti alapelvek átitatják a Szövetség irányító (szakmai) testületének munkáját, a válogatott és az 
egyesületi munkát vezető edzői stáb tevékenységét, valamint minden olyan személy hozzáállását, aki 
részt vállal a jégkorong sportágban. 
 
Közhasznú Tevékenységek 
 
 A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatását a szövetség 

tagjain kívül bármely más személy is igénybe veheti. 
 

A Szövetség által végzett közhasznú tevékenység: sport, a munkaviszonyban és a polgári 
jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 

 
A Szövetség sportágában kizárólagosan jogosult: 
 
1. meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt, illetve külön jogszabályok által 

előírt egyéb szabályzatokat, azokkal biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését; 
 
2. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos 
bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi 
versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

 
3. részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a 

nemzetközi sportkapcsolatokban, 
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4. működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 
részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

 
5. meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 
 
6. képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Olimpiai 

Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a 
nemzetközi sportéletben, 

 
7. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését 
és továbbképzését, 

 
8. meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 

végrehajtásáról, 
 
9. gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, a 

versenyengedélyek kiadásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltatni az 
állami sportinformációs rendszernek, 

 
10. megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség 

által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők 
Magyarországon történő versenyzéséhez, 

 
11. a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 

sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni, 

 
12. érvényesíteni a doppingtilalmat, 
 
13. meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket. 
 
14. A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi 

szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ban meghatározott módon - a sportági 
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. 

 
Fordulónap utáni események 
 
 
Az elhúzódó COVID-19 világjárvány okozta egészségügyi és gazdasági válsághelyzet, valamint a 
Kormányzat által a látványcsapatsport támogatások további csökkentése miatt a Szövetség azért, hogy 
a tervezett sportszakmai programját, valamint a sportági stratégiáját hiánytalanul végre tudja hajtani, 
továbbá a jégkorong klubok működését támogatni tudja, 2021. és 2022. üzleti évben szigorú 
gazdálkodás mentén szervezi a működését. Ennek érdekében a Szövetség felülvizsgálja 2021. I. 
félévben a 2021. évben tervezett eszközök beszerzését, hatékonyabb követeléskezelési rendszert alakít 
ki, több olyan, a hatékony vagyongazdálkodást támogató folyamatot vezet be, amivel a meglévő 
eszközök, sportfelszerelések, vagyontárgyak eredményesebben tudnak hasznosulni a sportág számára.  
 
Kelt: Budapest, 2021.04.28. 
 
 
 
 

       Civil szervezet képviseletére 
jogosult személy aláírása 


