
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

2020.09.30 23:35:41

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség
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Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.16



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)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

1 1 3 7 Budapest

Katona József utca

15

    

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8

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

1 8 0 7 6 5 1 6 1 4 3

Batházi Tamás

Budapest 2 0 2 0 0 9 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.16



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

1 018 945

0 0

1 018 945

0 0

724 1 201

0 0

5 9

0 0

719 1 192

322 39

2 064 2 185

527 795

0 0

1 211 526

0 0

0 0

-684 269

0 0

0 0

528 1 390

0 0

0 0

528 1 390

1 009 0

2 064 2 185

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.16



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

28 0 28 0

0 0 0 0

11 189 9 947 11 189 9 947

14 14

350 350

9 027 9 027

1 23 1 23

11 218 9 970 11 218 9 970

10 401 8 881 10 401 8 881

1 071 488 1 071 488

0 0

360 295 360 295

28 6 28 6

42 31 42 31

11 902 9 701 11 902 9 701

-684 269 -684 269

0 0 0 0

-684 269 -684 269

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.16



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

9 028 9 028

9 028 9 028

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.16



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

1 1 3 7 Budapest

Katona József utca

15

    

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

0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 8

1 8 0 7 6 5 1 6 1 4 3

Batházi Tamás

sporttevékenység

sportról szóló 2004.évi I.tv

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.17



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.17



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

11 218 9 970

9 028

11 218 942

11 902 9 701

1 071 488

-684 269

20 20

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.17



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

Emberi Erőforrások Minisztériuma

8 027 911

8 027 911

8 027 911

8 027 311

8 027 911

8 027 911

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.17



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

Magyar Élet-és Vízimentő Szakszövetség

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.10.01 01.29.17



PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

MÉVSZ Kv2019MEVSZ.pdf



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
Egyszerűsített éves beszámolók vizsgálatáról 

a Magyar Élet és Vízimentő Szakszövetség részére 
 

Vélemény  

Elvégeztem a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség (1137 Budapest, Katona József utca 15., továbbiakban „a 
Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. 
december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.185 E Ft, az adózott 
eredmény 269 E Ft 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 megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 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 társaságtól 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 rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai 
Kódexe”-ben  (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 Társaságnak 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 Társaság 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 a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 Társaság 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 Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, 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 Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 
Budapest, 2020. április 27. 
 
 
 
Pro Audit 5000 BT. Dr. Nemes Tamás 
Képviseletre jogosult: Dr. Nemes Tamás bejegyzett könyvvizsgáló 
8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc u. 23. MKVK tagszám: 004877 
MKVK nyilvántartási szám: 001173 
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Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség 
1137 Budapest, Katona József utca 15. 
Adószám: 18076519-1-43 
  

Vagyon felhasználási kimutatás 2019. év 
 
 
Nyitó pénzkészlet 215 699,- Ft. 
Záró pénzkészlet 1 192 192,- Ft. 
 
Bevétel összesen: 9 969 484,- Ft. 
Kiadások összesen: 9 700 392,- Ft. 
 
Évi pénzügyi eredmény 269 092,- Ft  (nyereség) 
 
 
Bevételek: 
- Közhasznú tevékenységből 9 377 911,- Ft. 
- Tagdíj  14 000,- Ft. 
- Pénzügyi bevétel  22 553,- Ft. 
-  Oktatás                                 555 000,- Ft. 
- Alaptevékenység bevétele ,- Ft. 
- Egyéb bevétel  20,- Ft. 
Összesen: 9 969 484,- Ft. 
 
Kiadások: 
- Működési költség 9 369 009,- Ft. 
- Értékcsökkenés 294 515,- Ft. 
- Pénzügyi ráfordítás 31 196,- Ft. 
- Egyéb ráfordítás                                     5 672,-Ft. 
Összesen: 9 700 392,- Ft. 
 
Tőkeváltozás: 269 092,- Ft. 
 
 
Célszerinti kifizetések kimutatása 
 
- Működési költségek 
 - Bérleti díj 1 626 015,- Ft. 
 - Tagdíjak, szervezési díjak 303 017,- Ft. 
 - Értékcsökkenés 294 515,- Ft. 
 - Oktatás 515 000,- Ft. 
 - Kiküldetési költség 2 293 786,- Ft. 
 - Bank költség 136 639,- Ft. 
 - Számviteli szolgáltatás 940 000,- Ft 
 - Egyéb anyagköltség 68 009,- Ft 
 - Irodaszer 33 644,- Ft 
 - Posta költség 23 465,- Ft 
 - Hatósági díj ,- Ft 
 - Adminisztrációs díj 1 410 000,- Ft 
 - Sport szolgáltatás 690 000,- Ft 
 - Szakértői díj 0,- Ft 
 - Pályázati díj 6 000,- Ft 
 - regisztrációs díj 177 808,- Ft 
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 - Honlap karbantartás 500 000,- Ft 
 - ID kártyadíj 157 920,- Ft 
 - Személyi jellegű ráford. 487 706,- Ft 
 Összesen: 9 663 524,- Ft 
 
Támogatások kimutatása 
 
Magyar Olimpiai Bizottság ( Emberi Erőforrások Min.) 8 027 911,- Ft 
NEA Min.támogatás  1 000 000,- Ft 
Oktatási bevétel   555 000,- Ft 
Magánszemély támogatása  350 000,- Ft 
Tagsági díjak   14 000,- Ft 
Összesen:   9 946 911,- Ft. 
 

Közhasznú jelentés 
 
 
A Magyar Élet-és Vízi mentő Szakszövetség 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem 
folytató szervezetként működött, ezért nem alanya a társasági adónak. Így társasági adó 
bevallási és fizetési kötelezettsége nincs. 
Az Elkülönített Állami Pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a Kisebbségi Települési 
Önkormányzatok Társulásától, az Egészségbiztosítási Önkormányzattól és mindezek szerveitől 
nem kapott támogatást. 
Az egyesület tisztségviselői költségtérítésben nem részesültek. 
 
Az egyesület könyvelése kettős, adószáma: 18076519-1-43 
 
Az egyesület bevételeket az egyesület célja szerinti bevételként számoltuk el, a következő 
bontás szerint: 
- Magyar Olimpiai Bizottság támogatás  
- egyesületi tagdíj  
- oktatás bevétele, 
 
Az egyesület költségeit célja szerinti „ráfordításként érvényesíthető” kiadásként, működési és 
rendezvények költségeként könyvelte. 
Ezen a költségek közé soroltuk: 
 - Bérleti díj  
 - Tagdíjak,szervezési díjak  
 - Értékcsökkenés  
 - Oktatás  
 - Kiküldetési költség  
 - Bank költség  
 - Számviteli szolgáltatás  
 - Egyéb anyagköltség  
 - Fordítás  
 - Posta költség  
 - Közzétételi díj  
 - Biztosítási díj  
 - Sport szolgáltatás  
 - Szakértői díj  
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 - Pályázati díj  
 - Nevezési díj  
 - Egyéb költségek  
 - Személyi jellegű ráfordítások  
    -  Értékcsökkenés 
    - Terven felüli értékcsökkenés 
    - Pénzügyi ráfordítás 
Az Egyesületet a Pest megyei Bíróság 1989-ben jegyezte be.  
Közhasznú besorolását 2002-ben kérte az egyesület és jegyezte be a Pest megyei Bíróság a 
következő tevékenységi körökkel: 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
- tudományos tevékenység, kutatás, 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- kulturális örökség megóvása, 
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, 
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység. 
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Kiegészítő melléklet 
2019 

 
 
 
A kiegészítő melléklet a Magyar Élet és Vízimentő Szövetség 2019. január 1-tól december 
31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. 
 
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 
többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő 
adótörvények szolgáltak. 
 
 
1. A Társaság bemutatása 
 

A Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség (MÉVSZ) 1991-ben alakult. MÉVSZ az 1910 
óta működő Nemzetközi Vizimentő Szövetség ajánlásának, és a 2000-ben elfogadott 
Sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően működik. 

MÉVSZ három célt fogalmazott meg, amelyek a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelnek: 

 vízimentő sportág meghonosítása, rendszeres versenyzés megszervezése; 

 vízimentő képzés, és szakember-utánpótlás szervezése; 

 rendszeres vízimentő szolgálat biztosítása a hazai nyílt vizekben 

A társaság üzleti tevékenységet nem folytat, abból bevétele nem keletkezett. 
 
 
2. Számviteli politika 
 
2.1 A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 
 
Társaságunk a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a törvényben 
meghatározott mutatóértékek alapján a Társaság egyszerűsített éves beszámoló készítésére 
kötelezett, melynek fordulónapja tárgyév december 31-e. 
Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel. 
 
A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év február 28-a. 
 
Társaságunk által választott mérleg-eredménykimutatási, költségelszámolási forma: 
Mérleg "A" változat 
Eredménykimutatás: "A" változat 
 
A Társaság működési költségei az 5-ös számlaosztályban kerülnek  elszámolásra, a 
Szövetkezet nem könyvel a 6-7. számlaosztályokba. 
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2.3 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelési elvei 
 
 a befektetett eszközök beszerzésekor beszerzési áron, apport esetén társasági szerződés 

szerinti értéken,  térítés nélküli átvételkor az átadó könyveiben kimutatott értéken kerül 
nyilvántartásba vételre, mely értéket csökkentik az elszámolt értékcsökkenések, 
értékvesztések, növelik a visszaírások összegei; 

 Társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a lineáris leírási módot 
alkalmazza, a leírási kulcsok a várható hasznos élettartam alapján kerülnek 
meghatározásra; 

 a tárgyi eszközök maradványértéke egyedi értékelés alapján, az üzembe helyezés 
időpontjában rendelkezésre  álló információknak megfelelően a hasznos élettartam végén 
várható piaci érték alapján kerül meghatározásra. Nullának tekintjük a maradványértékét 
azon eszközöknek, amelyek esetében a várható realizálható érték valószínűsíthetőleg nem 
jelentős. Jelentősnek tekintjük az eszközök várható realizálható értékét, amennyiben az 
eléri az eszköz eredeti bekerülési értékének 10%-át, de minimum a 200 eFt-ot; 

 az 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök esetében a 
bekerülési értéket a használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési 
leírásként a Társaság. 

 
Várható hasznos élettartamok:         év 
 
- ingatlanok                                50 
- bérelt ingatlanon végzett felújítás  17 
- járművek                                        5 
- gépek, berendezések                      7 
- irodai, igazgatási berendezések       7 
- számítástechnikai eszközök            3 
- bérbe adott tárgyi eszközök           3,3 
 
 
3. Jelentős mérleg-és eredménykimutatás  sorainak bemutatása 
 
A számviteli politika alapján jelentősnek minősül a beszámoló egészére vonatkozóan a 
mérleg főösszeg alapján 20 %,  437 e ft: 
 
3.1 Tárgyi eszközök 
 
A tárgyévben nem volt új beszerzése a társaságnak és értékesítés sem történt. 
 
 
Tárgyévi tárgyi eszköz mozgásai: 
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IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK 

VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA  
(2019.) 

 

Befektetett eszköz 
megnevezése 

Bekerülési érték (bruttó érték) 

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

I. Immateriális javak 0 0 0 0 
II. Tárgyi eszköz 1 967 538 221 345 0 2 188 883 
 Egyéb berend. felsz. járm. 1 967 538 221 345 0 2 188 883 
 Összesen 1 967 538 221 345 0 2 188 883 

 
 
3.2 Készletek 
 
A társaság nem mutatott ki év végén készlet értéket. 
 
3.3 Követelések 
 
Követelésként vevői tagdíjakat tartunk nyilván 9 e ft összegben. 
 
3.4 Aktív időbeli elhatárolás 
 
Aktív időbeli elhatárolásként éves bankkártyadíj 2020.évre eső 39 e ft összeg szerepel. 
 
 
3.5 Pénzeszközök 
 
Fordulónapon mennyiségi leltárt készítettünk a pénztár készpénz készletét illetően. A főkönyv 
pénztár egyenlege és a pénztárjelentés egyezőséget mutat, melynek értéke 354 ezer Ft, ebből a 
valutapénztár egyenlege 346 ezer Ft (GBP,AUD és EUR), aminek az év végi átértékelése 
megtörtént. 
A bankszámlák egyenlege a pénzintézet visszaigazolása alapján egyeztetett érték, ami 652 e 
Ft volt a főszámlán, az oktatási számlán 186 Ft volt.   
 
 
3.6 Saját tőke 
 
Az előző évek mérleg szerinti eredménye átvezetésre került az eredménytartalékba. 
 

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT 
ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA  

(2019.) 
 

Befektetett eszköz 
megnevezése 

Halmozott értékcsökkenés 

Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

I. Immateriális javak 0 0 0 0 
II. Tárgyi eszköz 949 275 294 515 0 1 243 790 
 Egyéb berend. felsz. járm. 949 275 294 275 0 1 243 790 
 Összesen 949 275 294 275 0 1 243 790 
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3.7 Kötelezettségek 
 
Hosszú lejáratú kötelezettség 
 
Nem tartunk nyilván hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettséget a társaságnál. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek között 1.390 e Ft-ot mutatunk ki. Ebből belföldi szállítói 
kötelezettség 780 e ft, külföldi szállítói kötelezettség 10 e Ft. Tagi hitel 600 e Ft. 
 
 
3.8 Passzív időbeli elhatárolások 
 
Nem volt passzív időbeli elhatárolás. 
 
 
 
4. Eredménykimutatás tételei 
 
4.1 Belföldi árbevétel  
 
Üzleti tevékenységet nem folytatott a szövetkezet, így üzleti bevétele nem keletkezett. 
 
A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. A vállalkozás támogatási program 
keretében dotációt nem kapott. 
 
 
4.2 Igénybevett szolgáltatások 
 
Az igénybevett szolgáltatások között az alábbi tételeket mutatjuk ki: 
 

Megnevezés 
2019. év 

e Ft 
 

Utazás, kiküldetés költsége 2 294  

Oktatás 515  

Bérleti díj 1 626  

Számviteli szolgáltatás 940  

Tagsági-, regisztrációs díjak 178  

Egyéb igénybevett szolgáltatás 27  

Sporttal kapcs.szolg. 690  

Honlap karbantartása 500  

Adminisztrációs szolg. 1 410  

tagdíj 303  

ID kártyadíj 158  

Összesen 8 641  
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Kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem keletkezett a társaságnak. 
 
Anyagköltség: 102 e Ft 
Pénzügyi szolgáltatási díj: 137 e Ft 
Reprezentációs ktg.: 488 e Ft 
 
 
4.3 Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások bemutatása 
 
A szövetkezet egyéb bevétele 9 947 e Ft, melyből a Magyar Olimpiai Bizottságtól ( Emberi 
Erőforrások Min.) kapott összeg 8 028 e Ft, Emberi Erőforrástól NEA Min.kapott támogatás 
(2018.évről elhatárolás feloldása) 1 000 e Ft,  oktatásra kapott összeg 555 e Ft, 
magánszemélytől kapott támogatás 350 e Ft, egyéb tagsági díjak összege 14 e Ft. 
 
Egyéb ráfordításként 6 e Ft került kimutatásra.  
 
 
4.4 Pénzügyi műveletek eredménye 
 
Pénzügyi műveletek bevétele nem keletkezett a tárgyévben. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai a devizás ügyletekből keletkezett, mely 23 e Ft 
árfolyamveszteség került elszámolásra. 
 
 
5. Adóalap megállapítása 
 
Mivel üzletszerű tevékenységet nem végzett a társaság, így árbevétele nem keletkezett, ezért 
társasági adó fizetési kötelezettsége nincs a szövetkezetnek. 
 
 
6. Munkavállalókkal kapcsolatos információk 
 
Alkalmazott nem volt a tárgyévben, bérek és egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.  
 
 
7. Egyéb információk 
 
 
A Társaságnak nincs a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszköze és veszélyes hulladéka. 
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 
 
 
Budapest, 2020.04.27 
 
 
 
       
        Batházi Tamás 



 

6 
 

 


	PK-542
	PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés(MÉVSZ Kv2019MEVSZ.pdf)
	PK-542-02 Szöveges beszámoló(2019.évi KH jelentés.pdf)
	PK-542-03 Kiegészítő melléklet(2019.évi kiegészítő melléklet.pdf)

