
Felügyelő Bizottság ajánlása  Magyar Birkózók Szövetsége közgyűlésének  2021.évi közhasznú 

egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú jelentésének elfogadására. 

A Magyar Birkózók Szövetsége 2021.évben a működési körébe tartozó közhasznú feladatait -amelyek 

magukba foglalták mindazokat a feladatokat, amelyek az élsport országos szervezéséhez, 

fejlesztéséhez, irányításához, tagjainak érdekképviseletéhez, valamint a nemzetközi és hazai versenyek 

rendezéséhet szükségesek-, ellátta.  

A közhasznú tevékenységének megvalósításához vállalkozási tevékenységet is csak olyan mértékben 

folytatott, amely nem veszélyeztette a Szövetség fő feladatainak ellátását. 

A Magyar Birkózók Szövetsége feladatok ellátásához elegendő forrással rendelkezett, amelyek döntő 

részben államháztartás alrendszereitől kapott támogatásokból, kisebb hányadban közhasznú 

tevékenységből, jogi személyektől, tagdíjakból és egyéb bevételből állt össze. 

A Szövetség rendelkezésére álló forrásait a 2021-re tervezett 4 fő részből álló projektekben 

meghatározottak szerint használta fel. Kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, működésére az 

áttekinthetőség, zártság és szabályozottság volt a jellemző.  

 A Szövetség szabályozott működési rendjét befolyásolta az egész évben fennálló pandémia, amelyet 

az online kapcsolattartás szükség szerinti bevezetésével egyensúlyozták.  

A Szövetség a jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve nyilvánossá tette 

gazdálkodását, működési rendjét és mindazokat az információkat, amelyek közzétételt igényeltek, 

ezeket folyamatosan frissítette.  

A Szövetség munkáját a Nemzetközi Birkózó Szövetség is elismerte, amely egyrészt a sikeres 

sportdiplomáciának másrészt a hazánkban nagy sikerrel megrendezett nemzetközi versenyeknek volt 

köszönhető.  

A Kormányzat részéről a nemzetközi versenyek megrendezésére kapott állami támogatások 

szabályszerű felhasználásának ellenőrzése is megtörtént, a támogatások felhasználását 

szabályszerűnek találták, az elszámolásokban hiba nem volt.  

A Magyar Birkózók Szövetsége 2021. évi közhasznú egyszerűsített évi beszámolója, amely 

egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből, üzleti évre 

vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznú jelentésből áll. 

Betekintést nyerve a szövetség könyveibe a Felügyelő Bizottság elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek a 

Magyar Birkózók Szövetsége 2021.évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznú jelentését, 

amelyben a mérleg fő összege- eszközök és források egyező végösszeggel- 436 987 e.Ft., tárgyévi 

adózott eredménye közhasznú tevékenységből 139 802 e.Ft., tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 229 e. Ft.  

A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Magyar Birkózók Szövetsége 2021. évi éves egyszerűsített 

beszámoló és közhasznú jelentése megbízható és valós képet ad a 2021. december 31-én fennálló 

vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetről a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az 

egyéb Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban.  

A Felügyelő Bizottság által ismert információk alapján a Szövetség gazdálkodásáért felelős vezetői a 

számviteli törvénnyel összhangban, a valós helyzet bemutatásával készítették el, lényeges hibás 

állítástól mentes 2021. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú jelentést. 

Budapest, 2022. 04. 22.  

Magyar Birkózók Szövetsége Felügyelő Bizottsága 


