
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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01 Fővárosi Törvényszék

Budapest Evezős Egyesület
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Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

1 1 3 8 BUDAPEST

NÉPSZIGET ÚT

1-3

    

0 1 0 2 0 0 0 4 7 4 2

0 1 0 0 P k 6 9 4 9 6  1 9 9 2

1 8 0 4 0 8 4 3 1 4 1

Tarján Tamás Ervin

Budapest 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

27 999 50 848

27 999 50 848

7 241 20 442

12 402

7 229 20 040

35 240 71 290

34 149 69 657

15 15

27 097 34 135

7 037 35 507

1 091 1 633

300

1 091 1 333

35 240 71 290

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

12 042 15 312 5 396 403 17 438 15 715

36 169 68 696 36 169 68 696

9 854 5 292 9 854 5 292

26 314 63 404 26 314 63 404

15 095 22 677 15 095 22 677

12 48 12 48

48 223 84 056 5 396 403 53 619 84 459

48 223 84 052 48 223 84 052

12 641 12 720 402 13 043 12 720

10 429 14 808 2 607 403 13 036 15 211

3 000 3 181 3 000 3 181

17 466 17 840 17 466 17 840

37 37

43 573 48 549 3 009 403 46 582 48 952

43 573 48 545 43 573 48 545

4 650 35 507 2 387 0 7 037 35 507

4 650 35 507 2 387 0 7 037 35 507

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

9 555 39 749 9 555 39 749

900 330 900 330

723 571 723 571

700 460 700 460

15 095 22 676 15 095 22 676

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

1 1 3 8 BUDAPEST

NÉPSZIGET ÚT

1-3

    

0 1 0 0 P k 6 9 4 9 6  1 9 9 2

0 1 0 2 0 0 0 4 7 4 2

1 8 0 4 0 8 4 3 1 4 1

Tarján Tamás Ervin

sport, ifjúsági ügyek

2004.évi I.tv A sportról 49.§c)-e)

2011.évi CLXXXIX.tv.Magyarország helyi önkormányzatairól 13§4,8,11,15,23 23§(4)8,12,(5)9,11,17

A Főváros és Pest megye lakói

3500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

versenyzés, felkészlés támogatása 17 560

17 560

17 560

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

53 619 84 459

723 571

700 460

52 196 83 428

46 582 48 952

13 036 15 211

43 573 48 545

7 037 35 507

5 15

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

Szabadidősport és utánpótlás-nevelés támogatása

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

2020. év

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

330 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

A 2019-ben kiutalt SZJA 1%-ok felajánlásából kapott támogatás

Magyar Állam

2019-2020

722 651

722 651

722 651

0

722 651

722 651

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

A 2020-ban kiutalt SZJA 1 %-ok felajánlásából kapott támogatás

Magyar Állam

2020-2021

570 633

0

570 633

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

SportXXI utánpótlás nevelési program (2019-évi)

EMMI (a Magyar Evezős Szövetségen keresztül)

2019-2020

1 011 483

40 200

40 200

303 445

40 200

40 200

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

KSF 8 Műhelytámogatás

EMMI (a Magyar Evezős Szövetségen keresztül)

2019-2020

2 613 711

0

0

784 113

0

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

KSF 9 Műhelytámogatás

EMMI (a Magyar Evezős Szövetségen keresztül)

2020

3 625 250

3 625 250

3 625 250

3 625 250

1 450 000

2 175 250

3 625 250

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

Létesítmény Fejlesztés 5 (BMSK-III-0006/0253/2019)

EMMI (a BMSK ZRT.-n keresztül)

2017-2021

19 936 626

17 838 000

17 838 000

14 036 626

17 838 000

17 838 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

Létesítmény Fejlesztés 6 (BMSK-III-0006/0255/2020)

EMMI (a BMSK ZRT.-n keresztül)

2018-2021

20 000 000

744 500

744 500

6 000 000

744 500

744 500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

Létesítmény Fejlesztés 7 (BMSK-III-0006/0081/2020)

EMMI (a BMSK ZRT.-n keresztül)

2019-2021

15 000 000

5 995 170

5 995 170

15 000 000

5 995 170

5 995 170

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



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

Budapest Evezős Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  20 .47 .18



Elnökségi Beszámoló - Budapest Evezős Egyesület – 2020 
 

 

2020-ban ünnepeltük volna Egyesületünk alapításának centenáriumát, azonban a koronavírus 

járvány, illetve annak visszaszorítása érdekében hozott korlátozó intézkedések gyökeresen átírták 

terveinket. Ünneplés helyett a sportélet fenntartásáért, az Egyesület működőképességének megtartásáért 

kellett küzdeni. A hazai és a nemzetközi versenyek, túrák nagy része elmaradt, elhalasztották az Olimpiát. 

Két nagyobb rendezvényünket, a Népszigeti regattát, illetve az Öböl Kupát mi sem tudtuk megrendezni, de 

elmaradtak az „Ötpróba” keretén belül szervezett sárkányhajózások, és a csapatépítő programok is, komoly 

anyagi nehézséget okozva az Egyesületünknek. 

A tavaszi időszakban, 2021. március 11-től június 18-ig lezárták a Népszigetet, csak külön engedéllyel 

lehetett evezni, de a járvány második hullámának idején, november 11.-től is jelentős korlátozás érte a 

sportot: a szabadidős sportolás tiltásra került. Versenyzőink felkészülését igyekeztünk e nehéz helyzetben is 

biztosítani: a válogatott sportolóink, Pétervári-Molnár Bendegúz, Gadányi Zoltána és Preil Vivien a 

Dunavarsányi Edzőtáborban készültek – elzárva a külvilágtól, a többi versenyzőnk között pedig a tavaszi 

zárlat idején kiosztottuk ergométereinket, spiningeinket, edzőink pedig online edzéseket tartottak.  

Mivel mind a tavaszi, mind az őszi időszakban az iskolák látogatása tilos volt, így az utánpótlás 

toborzás szinte teljesen lehetetlenné vált, a tervezett ergométeres iskolai sportköröket nem tudtuk 

beindítani, sőt a több mint tíz éve rendszeresen megtartott ergométeres iskolai felmérő programunkat sem 

lehetett ősszel megtartani. A korábban rendszeresen járó gyermekek közül sokat az iskolája, vagy a szülei 

tiltották el a sportolástól. Szerencsére a nyári időszakban a Napközis vízitábort meg tudtuk tartani, így ősztől 

közel 20 fővel el tudott indulni a tanuló/mini csoportunk, amelynek edzését Norman Károly vette át.  

A csónakházban az őszi téli időszakban a kötelező vírusvédelmi előírások (rendszeres fertőtlenítés, 

maszkviselés, távolságtartás) betartatása mellett igyekeztünk mindent elkövetni a biztonságos sportolás 

elősegítése érdekében: beszereztünk érintésmentes kézfertőtlenítőt, érintésmentes hőmérőt, valamint egy 

ózongenerátort, amellyel az edzőtermeket napi rendszerességgel fertőtlenítettük.  

A korlátozások miatt (a nyári időszakot leszámítva), sokkal kevesebben tudtak 2020-ban sportolni 

Egyesületünkben, igy taglétszámunk az év során 26 fővel csökkent. 

A zárlat idejét igyekeztünk azonban hasznosan tölteni: a létesítmény-fejlesztésre a Magyar Evezős 

Szövetségen keresztül kapott EMMI támogatásból, illetve azt önerővel kiegészítve folytattuk Csónakházunk 

korábban megkezdett felújítását. A tavasz időszakban felújításra került a klubterem, a teakonyha, az edzői 

és a pihenőszoba, valamint megkezdtük a tanmedence és a tornaterem felújítását, illetve a fő-

szennyvízvezeték cseréjére is sor került. Az őszi időszakban a melléképületek teteje, illetve a kabinsornál levő 

árnyékoló kapott új fedést, valamint a főépület tetejének javítása és hőszigetelése történt meg, továbbá a 

főépület oldalfalainak hőszigetelését is elvégeztettük, továbbá a kondicionáló terem is ki lett festve. E 

támogatás terhére ősszel 4 súlyzórúdat, hozzá 4 garnitúra súlytárcsát, és egy kettlebell készletet szereztünk 

be. 

Eszközállományunk jelentősen növekedett 2020-ban, elsősorban a MESZ eszközfejlesztési 

támogatásának köszönhetően – amit a korábbi sporteredmények alapján osztottak el. Kaptunk 

(haszonbérleti szerződés alapján): 1 db wintech nyolcevezős hajót, 1 db wintech négypárevezős hajót 1 db 

wintech GIG hajót, 1 db wintech kétpárevezős hajót, 1 db filippi négypárevezős hajót, 1 db filippi 

kétpárevezős hajót, 10 pár mini lapátot, 12 pár bárd lapátot, 8 váltottevezős lapátot, 1 db volkswagen 

kisbuszt, továbbá 1 db hajószállító trélert. Saját forrásból vásároltunk még két egypárevezős hajót.  

 

 

 



Sporteredményeink 
 
Magyar Evezős Ergométeres Országos Bajnokság 
I. helyezett:  Női tanuló 3: Kovács Lujza  
II. helyezett:  Női felnőtt: Gadányi Zoltána 

   Férfi Ifjúsági: Hajdú Zsolt 
III. helyezett:  Női Masters: Néma Veronika  

Női Felnőtt Amatőr: Kiss Fruzsina 
 
Budapest Bajnokság 
I. helyezett:   Férfi –felnőtt 2x: Hajdu Zsolt – Tompits Botond  
II: helyezett:  Férfi Egyetemi 1x: Ozsváth Máté 

Női Felnőtt 2x: Papp Sarolta – Rozmaring Flóra 
III. helyezett: Férfi – Felnőtt 2x: Kádár Ármin – Molnár Viktor  
 
 
Magyar Evezős Országod Bajnokság 
I. helyezett: Férfi Ifjúsági 2x: Tompits Botond – Hajdu Zsolt  

Női Masters 1x : Nagyné-Péterfy Erika 
Masters mix 4x : Horváth Zoltán – Lipovits Zoltán – Néma Veronika – Nagyné Péterfy Erika 

II: helyezett:  Férfi Felnőtt 4x: Pétervári – M. Bendegúz – Szegedi Tamás – Ozsváth Máté – Müller Márk 
Női Tanuló T3 1x: Kovács Lujza 
Mix Masters 2x: Nagyné-P. Erika – Lipovits Zoltán 
Női Masters 8x: Néma Veronika – Nagyné P. Erika – Pataki Andrea – Győrfi-F. Judit – Bagi-
N. Katalin – Rajki Erika – Fekete Beatrix – Erdélyi Bernadetta 

III. helyezett:  Női Felnőtt 2x: Papp Sarolta – Preil Vivien 
Női Tanuló T3 1x: Regős Zoé 

  Női Masters 2x: Néma Veronika – Fekete Beatrix 
Férfi Masters 1x: Lipovits Zoltán; Földházi Tibor 
Mix Masters 2x: Néma Veronika – Horváth Zoltán; Bagi-N. Katalin-Takács Dávid 
Mix Masters 8x: Nagyné P. Erika – Horváth Zoltán – Néma Veronika – Lipovits Zoltán – 
Pataki Andrea – Cseh Ottó – Bagi- N. Katalin – Tompos Péter 

 

Vidék Bajnokság 

I. helyezett:  Női Felnőtt 2x: Preil Vivien – Gadányi Zoltána 
Női Masters 1x: Péterfy Erika 

II. helyezett:  Férfi Masters 2x: Tompos Péter – Takács Dávid 
 

Válogatott kerettagok: 

 Gadányi Zoltána 

 Preil Vivienn 

 Pétervári-Molnár Bendegúz 

 

13. kerület díjazottjai: 

 Hajdú Zsolt, Tompits Botond 

 Edzők: Molnár Zoltán, Preil Vivienn 

 Sportvezető: Tarján Tamás 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
A Budapest Evezős Egyesület 2020. évi Beszámolójához 

     

I. A szervezet azonosító adatai, bemutatása    
 Név:    Budapest Evezős Egyesület   
 Székhely:   1138 Budapest, Népsziget út 1-3.   
 Bejegyző határozat száma: 0100/Pk.69469/1992   
 Nyilvántartási szám:  01-02-0004742   
     
 A számviteli politika főbb vonásai    
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer    
 A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli 
politikánkat.    
 A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt 
biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.  
   

Jogszabályi háttér    
2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról    
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
sajátosságairól    
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről    
     
1. A beszámolási forma:    

A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.    
Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!    
Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti. 
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási 
tevékenységére vonatkoztatva külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!    
Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt 
lehetséges.    

     
2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:    

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!    
A mérleg fordulónapja:   2020. december 31.   
A mérlegkészítés időpontja: 2021. május 31.  

     
3. A beszámoló készítése, aláírása:     

A beszámoló nyelve: Magyar   
Aláíró: Tarján Tamás Ervin Elnök   

     
4.  A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:    

A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá 
a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően 
kerüljenek bemutatásra. 

   
5. A beszámoló közzététele:    
 A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.    
 A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!    



6. A számviteli alapelvek érvényesítése:    
"A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; 
az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás 
elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének 
elve."    

     
7. Összehasonlíthatóság biztosítása    
 A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.     
     
8. Könyvvizsgálati kötelezettség    
 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.    
     

II. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások    
     
1. Az eszközök értékelése:    
a) A bekerülési érték:    

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások 
nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték; 
saját előállításkor a közvetlen költségek;    
térítés nélküli átvételkor a piaci érték;    
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; 
speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.    

  
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:    

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;  
aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;  
a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatba-
vételkor egy összegben.    

     
c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:    

"akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és 
jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, 
mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamin"    
kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték 
összegéig.    

     
d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:    

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;  
 a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;    

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama 
alapján történik;    

     
e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások   

nem változtak  
     
2. Piaci értékelés    
 A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.    
 Értékhelyesbítés a következő eszközcsoportra számoltunk el:    
 A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra. 
 az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek: 
   

III. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk    
     
1. Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:    

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, 
szervezeti formája okán.    

     



2. Információk a kötelezettségekről    
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal 
terhelt lenne.    

     
3. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások     

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és 
ráfordítások az adott évben az alábbiak szerint fordultak elő:    

 Hitelintézettől kapott adomány      21.539 e Ft  
 Központi költségvetésből kapott támogatás    39.749 e Ft 
 Versenyzés, felkészülés támogatása (továbbadott támogatás)  17.560 e Ft  
     
4. A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása    
 A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:    
 A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:  20% 14 258 e Ft 
- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:    
 Tárgyi eszközök         50 848 e Ft 
 Pénzeszközök         20 040 e Ft 
 Tárgyévi eredmény        35 507 e Ft 
- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:    
 Értékesítés nettó árbevétele       15 715 e Ft 
 Egyéb bevételek        68 696 e Ft 
 Személyi jellegű ráfordítások       15 211 e Ft 
 Egyéb ráfordítások        17 840 e Ft 
     

IV. Tájékoztató adatok    
     
1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása  
 Az statisztikai állományi létszám: 5 fő   
     
2. A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

járandóság, nekik folyósított előlegek    
Egy elnökségi tag kapott 5%-os kamatra kis összegű kölcsönt, amely az adott évben visszafizetésre került. 
A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységüket önkéntes 
munkaként végezték.    

 A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.     
 
3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:    

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét 
nem osztja fel!    

     
4. A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek    

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, 
és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.    

     
5. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók    
 A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.
      
6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről     

"A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont 
a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. " 

     
 Budapest, 2021. május 31.  
   
 
 
          Tarján Tamás Ervin elnök 
                    Budapest Evezős Egyesület 


