
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

PK 842 03 kiegészítő melléklete szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 

 
A civil szervezet bemutatása: 
Az Unilever Tömegsportegyesületet a Fővárosi Törvényszék a 0100/Pk.62890/1990 számú végzésével 
01-02-0002321 számon vette nyilvántartásba. 
Az egyesület székhelye: 1151 Budapest, Énekes utca 3.  
Az egyesület adószáma: 19458614-1-42  
 

Az egyesület célja és főbb tevékenységei: 

- Az egyesület küldetése, hogy több évtizedes hagyományának megfelelően, tagjai részére a 

sportolási lehetőségek széles körének biztosításával segítse elő egészségük megóvását, társadalmi 

öntevékenységük és ezzel a közösségi élet kibontakoztatását. 

- Az egyesület fő célja a sporttevékenység - így különösen a természetben való aktív túrázás és 

rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés és felüdülés, és ilyen igények felkeltése, verseny- és 

szabadidős formáinak - szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

- Az egyesület kiegészítő céljai: 

 természeti környezet védelme, 

 egészséges életmód elősegítése, 

 turizmus elősegítése, 

 kulturális szolgáltatás, 

 magyar nemzeti értékek feltárása. 

 A sportlétesítmények használata, illetve részleges működtetése az egyesület 

alaptevékenységének minősül. 

Az egyesület a fenti céljainak elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

Az egyesület céljaként, valamint főbb tevékenységeinél megfogalmazott célok érdekében, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. §. 19. és 20. pontjában, valamint a 34. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket fejti ki: 

- az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a verseny- és szabadidősport mindennapossá 

tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység 

megszervezése, végzése, a sportágak (szakágak) működési feltételeinek biztosítása, 

- az országos sportági szakszövetségek, valamint más szervezetek által rendezett 

sportversenyeken, sporteseményeken és rendezvényeken való részvétel, ilyen sportversenyek, 

sportesemények és rendezvények szervezése és lebonyolítása,  

- a szabadidősport feltételeinek biztosítása, szabadidősport rendezvények szervezése, 

lebonyolítása, 

- gyermek- és ifjúsági sporttáborozás szervezése és lebonyolítása, 

- vándorlások, túramozgalmak szervezése, 

- a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.  



- A 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) bekezdésének p) pontjában foglalt a fejlesztő nevelés, oktatás, mint 
közfeladat ellátásának támogatására az Egyesület képességfejlesztést, ismeretterjesztést végez a 
biológia, környezetvédelem, természetvédelem területén.  

 - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 21. §-ában foglaltakra 

tekintettel a természetvédelmi kultúra fejlesztése, természet védelmével kapcsolatos ismeretek 

oktatása, a településtisztaság, környezet- és természetvédelem, mint közfeladatok támogatása 

érdekében népszerűsíti a környezetvédelem alapjait.  

 - természetszeretetre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevelés, 

- az ökoturizmus elősegítése, 

- közreműködés a természeti környezet helyreállítását segítő akciókban, 

- közreműködés az egészséges életmód elterjesztésében, 

Az egyesület tevékenysége során  

Az Unilever Tömegsportegyesület kettős könyvvitel vezetésére kötelezett a 2011. évi CLXXV. törvény 
előírásai alapján. Egyszerűsített éves beszámolóját a többszörösen módosított 2000.évi C. törvény, 
valamint a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján készíti el.  

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése:  

Saját tőke alakulása  

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

2022-ben történt tárgyi eszköz beszerzések:  
 
Adatok ezer forintban 

 Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

Műszaki gépek, 
berendezések, járművek 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, gépek 

Bruttó Nyitó 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft 

Bruttó Növ.    

Bruttó Csökk.    

Bruttó Záró 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft 

Écs Nyitó 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft 

Écs Növ    

Écs Csökk    

Écs Záró 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft 

Nettó 0.- Ft 0.- Ft 0.- Ft 

 
A HUF pénztár egyenlege 1 255 Ft, az EUR 0 EUR azaz 0 Ft míg a bankszámla egyenlege 21 594 Ft volt 
a tárgyév végén.  
  

Megnevezés Előző év (eFt) Tárgyév (eFt) 

Induló tőke 0 0 

Tőkeváltozás 531 560 

Cél szerinti terv eredménye 29 (-) 537 



 

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:  

Az egyesület 2022. évben kapott támogatása:  

 A 2022 áprilisában benyújtott pályázatnak megfelelően a támogatás összeqét a „Négy évszak 2022” 
ismeretterjesztő- és készségfejlesztő, természetjáró oktató programok költségeire, szállás, 
sporteszközbérlés, érem és kupák, díjazások célra kapott 400 000,- Ft összegű támogatást, célhoz 
kötötten használta fel az egyesület. 
 
Pályázati azonosító: 619/2022 
Támogatói okirat száma: 1/117-3/2022 
Támogató: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 
Támogatás időtartama: 2022.01.01 -2022.12.31. 
Témafelelős: Polgármesteri Kabinet 
Megítélt támogatás: 400 000 Ft,  
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 

Támogatási cél: Az ifjúságnak és minden korosztálynak ajánlott programjaink, amely fiatalok 
közösségteremtő, közösségmegtartó erejét sportos életmódszemlélet kialakítását tűzi ki céljául. 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi Dologi Felhalmozási 
0.- Ft 400 000.- Ft 0.- Ft 

A támogatás összege 2022. évben felhasználásra került. 
 

A 2021 novemberben benyújtott pályázatnak megfelelően a támogatás összeqét a „Sportok, amelyek 
kiemelik az embereket” Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022. 
programok költségeire, eszközbérlés, pályabérlés célra kapott 400 000,- Ft összegű támogatást, 
célhoz kötötten használta fel az egyesület. 
 
Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2022/5-000116 
Támogatói okirat száma: CP/17572/2021 
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért 
kollégiuma 
Támogatás időtartama: 2022.04.01 -2023.03.31. 
Megítélt támogatás: 400 000 Ft,  
Támogatás típusa: vissza nem térítendő 
Támogatási cél: Sportok, amelyek hangsúlyozzák folyamatot, beleértve az eredményeket" "Sportok, 
amelyek kiemelik az embereket " Az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az 
embereket a játszó emberekhez. 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi Dologi Felhalmozási 
0.- Ft 340 000.- Ft 0.- Ft 

A támogatás összege 2022. évben felhasználásra került. 
 
 - SZJA 1 %-ból 150 554 .- Ft érkezett az egyesülethez. 

Egyéb bevételei voltak:  

-.Tagdíj befizetésekből: 644 400 Ft, illetve magánszemélyektől adomány: 0 Ft.  
- Magyar Szabadidősport Szövetség: 30 000.- Ft 



AZ Unilever Tömegsportegyesület elnökségi, felügyelő bizottsági tagjai díjazásban nem részesülnek, 
költségtérítést nem kapnak.  
 

- Az Unilever Tömegsportegyesület egyes szakosztályainak ülésein felmerülő költségtérítések 
0.- Ft 

- meghívott előadók útiköltség térítése, ünnepi ülésekhez kapcsolódó esetleges házilag 
intézett fogadások, valamint a köszöntési támogatása. Illetve szükség szerint az Unilever 
Tömegsportegyesület részéről érintett tisztségviselők temetésére szánt virág, koszorú 
költségtérítése. 0.- Ft 

 
AZ Unilever Tömegsportegyesület számviteli szolgáltatások elvégzésével mérlegképes könyvelőt nem 
bízott meg. 
 
Budapest, 2023.02.15.  
 

Mecsnóber Attila 
Elnök 

Unilever Tömegsportegyesület 


