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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

1.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli  beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát 

könyvvizsgáló nem ellenőrizte.  A beszámolót készítő társaság: Kasnyik és Társai Kft. 

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése 

nem szükséges. 

2. A SZERVEZET BEMUTATÁSA  

2.1. Elérhetőség 

A szervezet elérhetősége: 1053 Budapest, Curia utca 3. 

 

2.2. Azonosító adatok 

A BKSZ nyilvántartási száma:  Országos Sportági Szakszövetségek Nyilvántartása 19/1  

(Magyar Kézilabda Szövetség 1 alszámán bejegyezve)  

A regisztrációt végző szerv neve:  Fővárosi Törvényszék 

Közhasznúsági fokozata:   közhasznú (az MKSZ származtatott jogállása alapján) 

Képviselőjének neve:   Demény Gyula 

 

2.3. Közhasznú tevékenység 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége az alábbiakban foglalható össze: Budapest 

területén az St. 20. - 27. §-ai, és a mindenkori hatályos Alapszabálya szerint irányítja, szervezi 

és ellenőrzi a kézilabdasportot, mint a Közhasznú Magyar Kézilabda Szövetség Önálló Jogi 

személyiségű területi szervezete. Közreműködik az St. 22. §-ában meghatározott feladatok és 

a Magyar Kézilabda Szövetség által meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág 

és tagjai érdekeit, részt vesz a fővárosi sportszervezésében és lebonyolításában. 

2.4. Szervezeti felépítés  

A Szövetség szervei: 

 Közgyűlés 
 Elnökség 
 Bizottságok 
 Albizottságok 
 Tisztségviselők 
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3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA 

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

 

Megnevezés előző évei összeg tárgyévi összeg felhasználás összege 

eHUF eHUF % eHUF 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás 7.596 6.318 -17 -1.278 

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0 

Közhasznú tevékenység 
eredménye 

0 0 0 0 

 

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához 

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez 

kiegészítő információk közlése nem szükséges. 

 

4. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői 

tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

A költségvetési támogatásokat a szervezet a tárgy évben nem kapott.  

5. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA 

5.1. Bevételek 

Kapott támogatások 

A BKSZ tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerinti bontásban: 

 

Támogatás 

eHUF 

Kapott 

összeg 

Felhasználás 
Maradvány 

cél szerinti működési 

Helyi önkormányzatok és szervei 4.000 4.000 0 0 

Összesen: 4.000 4.000 0 0 

 

Pályázati úton elnyert támogatások 

Szervezetünk tárgyévben pályázati úton 625.000 Ft támogatást kapott a Nemzeti Civil 

Alaptól. 

Tagdíjból származó bevételek 

Szövetségünknek a tárgyévben 1.191 eHUF tagdíj bevétele volt. 
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Közhasznú tevékenység bevételei  

Szervezetünknek, a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevételi nem voltak. 

Egyéb közhasznú bevételek  

Szervezetünknek, a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételi nem voltak. 

Vállalkozási tevékenység bevételei 

Szervezetünknek, Vállalkozási bevételi nem voltak 

5.2. Kiadások 

Cél szerinti juttatások 

Szervezetünk 2011-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. 

Közhasznú tevékenység működési költségei 

A BKSZ közhasznú tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatjuk be: 

Terembérleti díj, utánpótlás versenyeztetésre     4.625 eHUF 

Összesen:          4.625 eHUF 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

A BKSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett így ráfordítást sem számolt el a tárgyévben.  

A Szövetség 2011. Évi költségeit a kapott támogatások és elnyert pályázati összegek alapján a 

ténylegesen felmerülés alapján számolta el. 

A Szövetség közhasznú jelentése a Közgyűlés által elfogadott Egyszerűsített éves 

beszámolóval együtt teljes. 

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott tevékenységét a tárgyévben közhasznú 

céljának megfelelően látta el és vállalkozási tevékenységet nem folytatott.  

6. Köszönetnyilvánítás  

6.1 Köszönet a támogatóknak 

A BKSZ ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben 

anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 


