
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
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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-742

2021. 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)

15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 2 1

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

Mozaik Med Sportegyesület

4 5 3 4 Székely

Kapitány út
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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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mozaik Med Sportegyesület

Adatok ezer forintban

918 1 488

918 1 488

5 985 1 569

98 98

491 24

5 396 1 447

3 628

6 903 6 685

339 986

712 339

-373 647

74 5 699

74 5 699

6 490

6 903 6 685
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Mozaik Med Sportegyesület

Adatok ezer forintban

3 208 2 318 3 208 2 318

264 10 287 264 10 287

250 274 250 274

10 013 10 013

3 472 12 605 3 472 12 605

3 472 12 605 3 472 12 605

2 781 10 283 2 781 10 283

574 636 574 636

145 508 145 508

345 530 345 530

1 1

3 845 11 958 3 845 11 958

3 845 11 958 3 845 11 958

-373 647 -373 647

-373 647 -373 647
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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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mozaik Med Sportegyesület

Adatok ezer forintban

4 863 4 863

14 14
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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-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Mozaik Med Sportegyesület

4 5 3 4 Székely

Kapitány út

35

    

1 6 0 0 P k 6 0 0 6 7  2 0 1 8

1 5 0 2 0 0 0 3 9 8 8

1 9 0 8 9 9 6 8 1 1 5

dr. Bana Richard

Egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása

2004. évi tv. a sportról 49.§.c)-e)

Minden korosztály

3000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mozaik Med Sportegyesület

Adatok ezer forintban

Kérlet Segíts Alapítvány, Nyíregyházi Kórház COVID osztály támogatása 345 500

345 500

345 500
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Mozaik Med Sportegyesület

Adatok ezer forintban

3 472 12 605

3 472 12 605

3 845 11 958

574 636

3 845 11 958

-373 647
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Mozaik Med Sportegyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .28  15 .06 .33



Mozaik Med Sportegyesület 

2021-es évi beszámoló 

 

A 2021-es év első hónapjait az újfajta koronavírus okozta pandémia határozta meg, így a személyes 
közösségi futásainkat néhány hónapig felváltotta az online edzéstervek alapján történő egyéni vagy 
kiscsoportos futás, illetve online tanácsadás, inspirálás.  

2021.03.22 - 04.11. között megrendeztük immár 2. alkalommal a Versenyezz a városért, fuss az 
egészségedért! 3 hetes közösségen belüli kilométer gyűjtő versenyt, mely a tavaszi szezon előtt egy 
nagyszerű lehetőség a csapatépítésre és a versenyzésre, több mint 100 fő, több ezer összegyűjtött 
kilométerrel abszolválva a versenyt.  

A jelenlegi helyzetben az „I. Nyíregyházi Futófesztivál az Orha Művek támogatásával” eseményünket 
az eredetileg kijelölt áprilisi időpontról elhalasztottuk a futóink egészsége érdekében, az új időpont: 
2021. augusztus 7-8.  

A versenyzés élményéből nem szerettünk volna kimaradni, így 2021.05.01 - 05.31. között 
megrendeztük a Mozaik Med Virtual Run 2021 tavasz online futóversenyt, az „I. Nyíregyházi 
Futófesztivál az Orha Művek támogatásával” eseményünk helyett, ahol mindenki a tetszése szerinti 
helyen és időben teljesíthette az 1 km, 5 km, 10 km és 21 km közül bármelyiket. A futás után, amit 
rögzíteni kellett valamilyen okoseszközzel az esemény honlapján kellett feltölteni az eredményt, amely 
után online oklevél és érem várta a futókat, elismerve ezzel a teljesítményüket.  

Az online eseményeinkkel a célunk, a mozgás népszerűsítése, a közösségünk inspirálása, hogy a járvány 
időszaka alatt is az egyik legjobb döntés amit tehet, ha rendszeresen mozog, ugyanakkor fontos volt 
belátni, hogy a járvány egyes csúcsidőszakaiban egyszerre nem futhatunk, hiszen a megnövekedett 
interakció miatt megnöveljük a vírusnak a terjeszkedési lehetőségét. A célt elértük, naponta érkeztek 
pozitív visszajelzések a közösségből, hogy mennyire hálásak a csapatnak az edzéstervekért, a 
motivációért, így sokan jobb formában várhatták a tavaszi szezont, mint az előző években.  

2021 júniustól újra indultak személyes közösségi futásaink, az eredeti koncepció szerint minden hétfőn 
este 6 órától Nyíregyházán, minden szerdán este 6 órától Debrecenben és a kijelölt hétvégéken a 
Tokaji-hegyen. Az újra indulást már mindnyájan nagyon vártuk. Az edzéseinket futóedző állítja össze, 
míg a közösségi futásaink 4 különböző edzettségű csoportban valósulnak meg, így bárki csatlakozhat 
hozzánk, akiket a képzett futónagyköveteink és orvosaink segítik a sérülésmentes életmódváltásra, 
teljesítménynövelésre, mindezt egy kellemes családias hangulatú közösségben. Debrecenben 
átlagosan 40-60 fő, Nyíregyházán 20-40 fő között szokott lenni a részvételi szám minden edzésünkön.  

2021.06.19.-én a Mozaik Med Futónagyköveti csapata és a futóinkat Székelyben várták, hiszen egy 
sportnap keretében Mozaik Med Közösségi Futás is emelte a nap színvonalát, Rubint Réka edzése és 
Győrfi Pál motivációs előadása mellett. Az edzésünkön közel 100 fő vett részt, Győrfi Pál is csatlakozott 
hozzánk és velünk rótta a köröket. Fontosnak tartjuk, hogy kis községekbe is elvigyünk a Mozaik Med 
Futóközösség életérzését, hiszen különösen nagy értéket képvisel az edzés lehetősége az ilyen kis 
településeken, mivel itt vagy nagyon kevés, vagy nincs lehetőség szervezett, csoportos edzésen részt 
venni. A kisgyermektől a nagymamáig mosolyogva futottunk, az 1 kilométertől a 8 kilométerig változó 
távot, melynek a végén érmekkel jutalmaztuk a teljesítményt. 



2021.06.23. Szent Iván-éji varázslatos futás Debrecenben, amelynek a hangulata és látványa magával 
ragadott több tucat futót. A Szent Iván-éji futást rendszeresen megrendezzük valamelyik városunkban, 
immár hagyományteremtő módon, mint „különleges közösségi futás”.  

2021.08.07 - 08.08. -án szerveztük meg, több mint 2 év készülés után a Mozaik Med Motivációs Estet 
és I. Nyíregyházi Futófesztivál az Orha Művek támogatásával eseményünket.  

A közösségi futásaink célja, amely 3 városban 3 éve tartanak heti rendszerességgel, a szokás 
kialakítása! Arra törekszünk, hogy átadjunk a futóinknak egy olyan egészségtudatos mentalitást, 
melyben a rendszeres sportolásnak olyan szokássá kell alakulni, mint „hogy elmegyek a boltba hetente 
2x”. A boltba járást sem szoktuk elfelejteni, a rendszeres sportolást sem szabad.  

A 3 éves munkánk másik nagy gyümölcse a Nyíregyházi Futófesztivál, amellyel a célunk az éves cél 
megteremtése, a lehetőség megadatása helyi szinten, így a heti rendszeres, megszokott közösségi 
futásokkal felkészülhetnek a Nyíregyházi Futófesztiválra.  

Az előkészületi munkák 2 éven keresztül zajlottak, hiszen a Covid-19 pandémia miatt többször dátum 
módosítással kellett élnünk, hiszen kormányrendelet és orvos szakmai indokok alapján nem volt 
lehetőség az esemény megszervezésére. Folyamatos kapcsolattartás, nevezések 100%-os 
visszatérítése, teljes körű tájékoztatásokkal és online edzéstervekkel, virtuális futásokkal tartottuk fent 
a figyelmet és fordítottunk maximális törődést a futóink, nevezettjeink irányába. A szervezői csapat 
munkáját a pandémia komoly kihívások elé állította, amit sikeresen megoldottunk és a visszajelzések 
alapján egyértelműen egy hagyományteremtő, környezetbarát, jótékonysági futófesztivált tudtunk 
megszervezni, amelyet az esemény után több hónapos utómarketinggel menedzseltünk.  

Augusztus 7-én, a Váci Mihály Kulturális Központban, Nyíregyháza centrum szívében, Mozaik Med 
Motivációs Est címmel rendeztünk orvosi és edzői szakmai alapokra helyezve motiváló 
előadássorozatot, amely során országosan elismert sportolók, hiteles helyi futók, szabadidősportolók, 
életmódváltók és orvosok tartottak előadásokat és/vagy személyre szabott tanácsokat.  

A motivációs est élőben zajlott a Futófesztivál hivatalos Facebook oldalán Kondás Kristóf csapatának 
köszönhetően, amelyet utómarketingre is felhasználtunk a Youtube oldalunkon, social mediaban és a 
honlapunkon Gyurcsán Gábornak köszönhetően.  

Augusztus 8-án Nyíregyházán, a Kossuth téren szerveztük meg a Futófesztivál futónapját, a zöld 
verseny elveinek megfelelően, próbáltunk minél kevesebb hulladékot termelni, egyszer használatos 
műanyag mentes, szórólap mentes, szelektív hulladékgyűjtéssel, és egyéb meglepetésekkel színesítve 
a környezetbarát célt.  

Személyre szabott edzői, futónagyköveti, sportolói tanácsadások, szűrések zajlottak a 
versenyközpontban.  

 

A Futófesztivál távjai: gyermek és jótékonysági táv (1 km), 5 km, 10 km, 21 km egyéni- páros-trió.  

2021.augusztus 8: 

Platán Autóház FÉLMARATON rajt - 21 km (egyéni, páros, trió) 

Fmedical 10 km rajt 



Ötpróba 5 km rajt 

Mozaik Med - Jótékonysági futam rajt 

Mozdulj Nyíregyháza - Mozduljka! Gyerek táv 

A futó és gyalogló távok mellett a verseny nagy színpadján rúdtánc és egyéb dinamikus mozgásformák 
bemutatása zajlott.  

Több mint 700 futó vett részt a versenyen, és további számos szurkolók a futópályák mentén és 150 
fős önkéntes csapat kapott és adott meghatározó élményt az eseményen, valamint vitték Nyíregyháza 
jó hírét országszerte. A futókról elmondható, hogy főként hazai városokból érkeztek, de láttunk példát 
külföldi futókra is, akik visszajeleztek, hogy meghatározó élmény volt és visszatérnek hozzánk. Főként 
szabadidős célú, hobbi sportolókat vonzott az esemény. Számos esetben tapasztaltuk, hogy életük első 
félmaratonját itt teljesítették.  

A futók és a nézők mozgósítása sikeresnek mondható, hiszen a covid-19 pandémia miatt országosan 
látszott, hogy a tömegsportok népszerűsége csökkent, így a 700 fő első alkalmi résztvevőinek a száma 
sikeresnek mondható, amelyben megerősített minket a SEOSZ elnöke, Péter Attila illetve az EVOChip 
ügyvezetője, akik számos futóversenyen részt vettek már az újra indulás óta. 

Az esemény legjobbjait serlegekkel, a résztvevőket érmekkel, környezetbarát ajándékokkal díjaztuk.  

A gyermekek, szülők megtalálhatták a saját távjukat, majd egyéb szórakozási lehetőségek (ugrálóvár) 
közül válogathattak.  

A futóközösségünkben tapasztaljuk, hogy a futók között rengeteg szülő és nagyszülő van, akik bizalmat 
szavazva a futóközösségnek számos alkalommal gyermekeikkel térnek vissza következő edzéseinkre. A 
Mozaik Med SE kiemelten fontosnak tartja orvos alapítóival, hogy az egészséges életmódot már 
gyermekkorban kialakítsuk, mindezt úgy, hogy lehetőleg az egész családra hatással legyen. A 
társadalom legkisebb egysége szociológiai értelemben a család, így mi merjük célul kitűzni, ha jól 
csináljuk a dolgunkat végül egy egészségesebb társadalmat kaphatunk. Az ingyenes Mozaik Med 
Közösségi Futásokkal segítjük ezt aktívan. 

Az egyesületünk céljaként tűzte ki azt, hogy minél több túlsúlyos gyermek csatlakozzon 
egyesületünkhöz, amely edzéseinek keretén belül a fiatalok hatékonyan, dietetikusi és orvosi 
segítséggel tudnak tudatosan odafigyelni a táplálkozásukra, ami eredményeképpen 
megszabadulhatnak a túlsúlytól. Emellett a rendszeres edzéseken közösségben fejlesztjük 
futótechnikájukat, így hosszú távon sikeresen tudjuk versenyeztetni őket a korosztályukban. A 
tehetséges és kitartó fiatalok belátható időn belül kezdőtől a versenyző szintig tud eljutni, túlsúlyosból 
példaképpé tud válni. A Futófesztiválon a Jósa András Oktatókórház Gyermekrehabilitációs 
Osztályának a saját alapítványát, a Kérlek Segíts Alapítvány!-t támogattuk. Az Alapítvánnyal 
interaktívan együttműködünk, a tavalyi OBES (ELHÍZOTT) TÁBOR-ban is részt vettünk orvos szakmai 
tanácsadóként. Az elhízott gyermekek mellett a modernkori rehabilitációs eszközök (exoszkeleton, 
kézrobotika) beszerzését támogatjuk a Futófesztivál jótékonysági távján összegyűlt összeggel. 
Megható és egyedülálló esemény volt a Nyíregyházi Futófesztiválon az Exoszkeleton bemutató, amely 
során Csépke Bence 2019-es autóbaleseti lebénulása után, a kereskesszékes életformából a külső 
robotváznak (exoszkeleton) köszönhetően, hosszú felkészülés után, az I. Nyíregyházi Futófesztivált 
nyithatta meg, közel 50 méter sétával, amit már saját lábán tett meg a robotika segítségével.  



Az exoszkeleton (külső robotváz) első bemutatása és az esetismertetése a Futófesztivál 0.napján 2021. 
augusztus 7-én, a Mozaik Med Motivációs Estjén került felkonferálásra, valamint másnap a 
Futófesztivál félmaraton távjának a megnyitóját, melyet a TV2 is megörökített.  

Számos futónak segítettünk a Futófesztiválra felkészülni, valamint olyan futókkal is elkezdtünk 
foglalkozni, akik rövid távokon indultak a versenyen és fejlődni szeretnének, így utánkövetés, 
kontrollálás történt egészen évvégéig orvosi, edzői, futónagyköveti háttérrel.  

Orvosként azt látjuk, hogy számos betegséget könnyebb megelőzni, mint gyógyítani. Elkötelezettek 
vagyunk a prevenció iránt és azon dolgozunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a mozgás 
szeretetét, amit a napi rutin részévé tegyünk. Tekintettel arra a tényre, hogy Magyarország Európa 
legelhízottabb országa és a lakosság közel 60%-a túlsúlyos, elhízott, így hosszútávon gondolkozunk a 
tevékenységeinket illetően.  

Az esemény hivatalos honlapja: https://www.nyiregyhazifutofesztival.hu/ 

Az év hátralevő részében különleges közösségi futásokat szerveztünk, online és személyes életmód 
szaktanácsadó csapatunkkal több helyen megjelentünk és biztosítottunk lehetőséget a kérdezz-válasz 
feleletekre, egészségtudatosság elsajátítására, több csapatépítő eseménnyel.  

Többek között: Csapatépítő Tisza-tavi bringatúra, 4. Wizz Air Debrecen Airport Run eseményen 
kiállítóként jelentünk meg, közösségi csapatépítő Debrecenben,  
Nyíregyházán, Oroson. Felavattuk az új Sóstói rekortán pályát, szakmai partnere lettünk az  

1. MRSZ MedMove - Fuss az orvossal! közösségi futásnak Budapesten.  
Decemberben szerveztünk Mozaik Med Mikulás-napi Közösségi futást és  
Ronda pulcsis" Közösségi futást, a szokásos heti egyszeri ingyenes közösségi futásaink, tanácsadásaink 
mellett.  
 

A fenti színes események költségeinek jelentős részét a NEA-2020 (2021-ben lezártuk) és NEA 2021 
pályázati forrásból fedeztünk (2022-ben zárjuk), illetve a Nyíregyházi Futófesztivál eseményeinek 
jelentős részét a MASPORT-2021 pályázati forrásból tudtuk megvalósítani.  

A nyíregyházi futófesztivált kiemelt támogatói: Orha Művek Kft., Platán Autóház Kft, Metisz-Tomker 
Kft, G-Build Kft, Ke-víz 21 Zrt., Ratizol Kft, Sajgó Árpád, amely forrásokból az egyéb költségeinket 
fedeztünk.  

Hagyományteremtő móddal 2022-ben is folytatódnak az ingyenes közösségi futásaink, ingyenes 
különleges közösségi futásaink és a II. nyíregyházi futófesztivál.  

 

dr. Bana Richard 

Mozaik Med SE 

elnök 
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1. A gazdálkodó bemutatása 

1.1. Alakulás, célok, küldetés 

A Mozaik Med Sportegyesület 2018. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások 
optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon 
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Mozaik Med Sportegyesület könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása 
megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői 
az alábbiak:  

Liki József Lászlóné 

4516 Demecser Vasvári Pál út 11. 

Mérlegképes regisztrációs száma: 128637 

 

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Mozaik Med Sportegyesület kialakított 
számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Mozaik Med Sportegyesület számviteli politikájában csak olyan változás történt, amely 
- lévén az korábban nem volt szabályozva, illetőleg volt szabályozva, de a szabály alkalmazására 
érintettség hiányában nem került sor - a valós és megbízható kép megítélését érdemben nem 
befolyásolta. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A Mozaik Med SE tevékenységére jellemzően Egyéb szervezetek mérlege és eredménykimutatása 
beszámoló formát alkalmaz, illetve a beszámoló részeként közhasznusági melléklet és kiegészítő 
melléklet is csatolásra kerül. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Mozaik Med SE az előző üzleti évhez hasonlóan készíti el a beszámolóját. A kettős könyvitelt vezető 
egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet OBHGEPI_Pk-742 számú 
nyomtatványon nyújtja be beszámolóját és kiegészító mellékletét, csatolva a Szöveges beszámolóval. 
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2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.7. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és 
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és 
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a 
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - nem változott. 

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, 
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges 
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.9. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 
értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 
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2.10. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.11. Céltartalék-képzés szabályai 

A Mozaik Med Sportegyesület garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, 
jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint 
képez. 

2.12. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 

2.13. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.14. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységek és programok az alábbiak:  

I. Nyíregyházi Futófesztivál 

Személyes közösségi futások - Nyíregyháza - Debrecen - Tokaj 

Sportnap Székelyben Rubint Réka edzésével és Győrfi Pál motivációs előadásával 

Mozaik Med Est címmel orvosi és edzői szakmai motivációs előadássorozat rendezése. 

Támogattuk a Kérlek Segíts Alapítványt, illetve a Nyíregyháza Kórház COVID Osztályát.  

Exoszkeleton (külső robotváz) első bemutatás és esetismertetése, melyet a TV2 is megörökített. 

Az események hivatalos honlapja: https:/www.nyireghazifutofesztival.hu/ 

NEA-UN-20-O-0219 pályázat 2.680 eFt támogatási előlegből 2.310 eFt felhasználva  

NEAO-KP-1-2021/10-000493 pályázat 3.000 eFt támogatási előlegből 1.306 eFt felhasználva. 

167/2021/MASPORT EMMI Támogatás 2.500 eFt támogatási szerződés alapján 1,250 eFt előleg került  

folyósításra és felhasználásra. 

Társaságok és magánszemélyek támogatása 5.150 eFt összegben., mely teljes egészében felhasználásra 
került 

 

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:  

I. Nyíregyházi futófesztivál. 

Közösségi futás Nyíregyházán, Debrecenben és Tokajban. 

Sportnap Székelyben Rubint Réka edzésével és Győrfi Pál motivációs előadásával. 

Mozaik Med Motivációs Est 
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Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása 

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják 
be támogatásonként az alábbi táblázatok: 
 

Támogatási program elnevezése: Két lépés a futás!  

Támogató megnevezése: NEA-UN-20-O-V-0219 Bethlen Gábor 
Alapkezelő Nonprofit Zrt 

 

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2020.04.01-2022.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  2,680 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,680 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,680 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 2,680 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 2,680 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás a COVID járvány miatt 2020-ban elhatárolásra, majd  2021. évben felhasználásra került. 
 

Támogatási program elnevezése: Közösségi futások Nyíregyházán, 
Debrecenben és Tokajban 

 

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.04.01-2022.03.31  

Támogatás összege (1000HUF)  3,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,303 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,303 

 -tárgyévben folyósított összeg: 3,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,303 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,303 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás bérleti díjra, hirdetésre, reklámra, rendezvény szervezésre, számviteli szolgáltatásra, 
ügyvédi munkadíjra került felhasználásra. 
 

Támogatási program elnevezése: I. Nyíregyházi Futófesztivál  

Támogató megnevezése: Magyar Szabadidősport Szövetség  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2021.05.10-2022.01.30  

Támogatás összege (1000HUF)  2,500 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,250 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,250 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,250 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,250 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,250 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

I.Nyíregyházi Futófesztivál rendezvény megszervezésére került felhasználva. 
 

Támogatási program elnevezése: I. Nyíregyházi Futófesztivál  

Támogató megnevezése: Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2021 év  

Támogatás összege (1000HUF)  5,150 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,150 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,150 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,350 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 5,150 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5,150 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

COVID járvány miatt 3.800 eFt elhatárolás feloldásra és a 2021 évi támogatással együtt felhasználásra 
került. 

Szakértői díjra, rendezvény szervezésre 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 
változás 

A. Befektetett eszközök 918 1 488 570 

A.I. Immateriális javak 0 0 0 

A.II. Tárgyi eszközök 918 1 488 570 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

B. Forgóeszközök 5 985 1 569 -4 416 

B.I. Készletek 98 98 0 

B.II. Követelések 491 24 - 467 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 5 396 1 447 -3 949 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 3 628 3 628 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 903 6 685 - 218 

D. Saját tőke 339 986 647 

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 0 

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 712 339 - 373 

D.III. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0 

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) - 373 647 1 020 

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 74 5 699 5 625 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 74 5 699 5 625 

G. Passzív időbeli elhatárolások 6 490 0 -6 490 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 903 6 685 - 218 
 
 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

1. Értékesítés nettó árbevétele 3 208 2 318 -27.74 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

3. Egyéb bevételek 264 10 287 3 796.59 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0.00 
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 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás %-
ban 

5. Anyagjellegű ráfordítások 2 781 10 283 269.76 

6. Személyi jellegű ráfordítások 574 636 10.80 

7. Értékcsökkenési leírás 145 508 250.34 

8. Egyéb ráfordítások 345 530 53.62 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 100.00 

B. Összes ráfordítás 3 845 11 958 211.00 

C. Adózás előtti eredmény - 373 647 273.46 

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00 

D. Tárgyévi eredmény - 373 647 273.46 
 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 13.30 22.25 
Immateriális javak 0.00 0.00 
Tárgyi eszközök 13.30 22.25 

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 
Forgóeszközök 86.70 23.48 

Készletek 1.42 1.47 
Követelések 7.11 0.36 

Értékpapírok 0.00 0.00 
Pénzeszközök 78.17 21.65 
Aktív időbeli elhatárolások 0.00 54.27 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 
 

3.3. Vagyoni helyzet 
A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 36.9 %-ban, a tárgyévben 66.3 %-
ban fedezte. 

A készletek finanszírozására az előző évben 345.9 %-ban, a tárgyévben 1,006.1 %-ban a saját tőke 
nyújtott fedezetet. 

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 11.2 
nap, a tárgyévben 15.4 nap volt. 

A saját tőke az előző évhez képest 647 EFt értékkel, 190.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Mozaik Med Sportegyesület saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 4.9 %, a 
tárgyévben 14.7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. 

A Mozaik Med Sportegyesület kötelezettségei az előző évhez képest értékben nem változtak. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 
A pénzeszközök állománya 3,949 EFt értékkel, 73.2 %-kal csökkent. 
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A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 79.55, 
a tárgyévben 0.26 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 85.3 %, a 
tárgyévben 22.0 % volt. 

3.5. Jövedelmezőség 
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 3,472 EFt, a tárgyévben 
12,605 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 9,133 EFt értékkel, 263.0 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 3,208 EFt, a tárgyévben 2,318 EFt 
volt. Az árbevétel az előző évhez képest 890 EFt értékkel, 27.7 %-kal csökkent. 

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 9.7 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 65.6 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -116 Ft, a tárgyévben 279 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 51 Ft adózott eredmény jutott. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 435 Ft adózott eredmény 
jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 1,017 Ft volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 9 EFt, a tárgyévben 6 EFt volt. 

Az adózott eredmény az előző évben -373 EFt, a tárgyévben 647 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 1,020 EFt értékkel növekedett. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem 
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.3. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Mozaik Med Sportegyesület pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot 
vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által 
külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

4.4. Befektetett eszközök 

Immateriális javak jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel. 

 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
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Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 438 

6. Beruházásokra adott előlegek 50 
 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. 

 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy 
leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

4.5. Forgóeszközök 

Készletek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Készletek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

5. Áruk 98 
 

Követelések jelentős tételei 

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 10 
6. Egyéb követelések 14 

 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

Értékpapírok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. 

 

Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
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Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 959 

2. Bankbetétek 488 
 

4.6. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 
 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 613 

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 15 
 

4.7. Saját tőke 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Mozaik Med Sportegyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

Valós értékelés bemutatása 

A Mozaik Med Sportegyesület a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére 
alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 

4.8. Céltartalékok 

Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

4.9. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel. 

 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
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A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 699 
 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő egy éven belül esedékes kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő 
tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban 
kerülnek bemutatásra: 

 
 

Egy éven belül esedékes kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 699 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 

 

4.10. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel. 

 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő 
hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat 
legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Összehasonlíthatóság 

A Mozaik Med Sportegyesület eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások 
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 
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A Mozaik Med Sportegyesület adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások 
hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak 
összehasonlításában korrekciót kívánna. 

5.3. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Mozaik Med Sportegyesület bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 3 208 92.4 2 318 18.4 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 264 7.6 10 287 81.6 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 

Bevételek összesen 3 472 100.0 12 605 100.0 
 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 318 
 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Tagdíjak 274 
NEA-UN-20-O-0219 támogatási előleg felhasznált összege 2 310 

NEAO-KP-1-2021/10-000493 támogatási előleg felhasznált összege 1 303 
167/2021/MASPORT EMMI támogatási előleg felhasznált összege 1 250 
Gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek 5 150 
 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg. 
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak:  

Az Mozaik Med Se által szervezett rendezvények, közösségi futások, I. Nyíregyházi futófesztivál. 

A támogatások felsorolt rendezvényekre kerültek felhasználásra. 

5.4. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Mozaik Med Sportegyesület ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat: 
 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 2 781 72.3 10 283 86.1 

Személyi jellegű ráfordítások 574 14.9 636 5.3 

Értékcsökkenési leírás 145 3.8 508 4.2 

Egyéb ráfordítások 345 9.0 530 4.4 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 1 0.0 

Ráfordítások összesen 3 845 100.0 11 958 100.0 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 
 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 1 296 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 8 829 
07. Egyéb szolgáltatások értéke 158 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 
 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 346 
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 254 

12. Bérjárulékok 36 
 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 
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Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Kérlek segíts Alapítvány támogatása 200 

Nyíregyhi Korház COVID osztály támogatása 300 
Egyéb ráfordítások 30 
 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

A pénzügyi műveletek ráfordításaiban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki 
tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek 
bemutatásra: 

 
 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 
 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások összege és jellege az 
alábbiak:  

 

Költségek a Mozai Med SE rendezvényeinek megszervezésével lebonyolításával 
kapcsolatosak.Vállalkozási tevékenysége az Egyesületnek nem volt. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A Mozaik Med Sportegyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított 
díjak bemutatása nem előírás. 

6.2. Létszámadatok 

A Mozaik Med Sportegyesület a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott. Személyi jellegű 
kifizetései egyszerűsített foglalkoztatás és annak járulékait mutatja. A rendezvények szervezésével 
kapcsolatosan merült fel még egyéb személyi jellegű kifizetés. 

 

 


