
A Magyar Sporttudományi Társaság 
Ellenőrző Bizottságának beszámolója a társaság 

2020. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 
 
Az Ellenőrző Bizottság a 2020. évi számviteli beszámolót, a főkönyvi kivonatot és a főkönyvi 
kartonokat részletesen áttekintette.  

1. Az MSTT számviteli törvény szerinti 2020. évi közhasznú beszámolóját (a 2020. évi közhasznú 
beszámoló mérlege és eredmény-levezetése, a 2020. évi közhasznú tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló szöveges beszámoló) és a gazdálkodás alapdokumentumait (főkönyvi 
kivonat) átvizsgálta.  

2. A társaság a számviteli törvény által előírt gazdálkodási dokumentumokkal rendelkezik, 
vagyonmérlege rendben van. 

3. Egyeztetésre kerültek a főkönyvi kivonat és a mérleg fontosabb adatai. 
4. Az MSTT bevétele összesen 38 449 ezer Ft, amelyből a közhasznú tevékenység bevétele 38 

324 ezer Ft volt. A közhasznú tevékenység bevételének fontosabb összetevői: 34 000 ezer 
minisztériumi támogatás, 1 223 ezer Ft tagdíj, valamint a konferencia részvételi díjak. A 
minisztériumi támogatás megegyezik az előző évivel. 

5. Az MSTT összbevétele a megelőző évhez képest csökkent. Ennek elsődlegese indoka a 2020-
as évben szinte mindenkire negatívan ható környezet.  

6. Az MSTT összkiadása, azaz ráfordítása, 38 108 ezer volt, amely a közhasznú tevékenység 
érdekében merült fel nagyrészt.  

7. Így az MSTT közhasznú eredménye nyereséget mutat, melynek összege 341 ezer Ft. 
8. Az MSTT mérleg főösszege 2019-ről, 2020-ra emelkedett.  
9. Az év áttekintése során megállapításra került, hogy a felmerült költségek mind a társaság 

tevékenységét szolgáltak. A 2020-as év nyereséget mutat, amely mellett a társaság a 
feladatait maradéktalanul ellátta.  

10. A könyvvitelt és annak bizonylati hátterét az MSTT Ellenőrző Bizottság rendben találta.  A 
Társaság könyvelése, valamint az MSTT közhasznú beszámolóját felhasználva – a Társaság 
2020. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról a Bizottság úgy véli, hogy valós 
képet alkothatott. 

 
A fentiek alapján tisztelettel kérjük a Társaság Elnökségét és a Közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság 
2020. évi beszámolóját fogadja el. 
 
Budapest, 2021. április 12.   
 
Az Ellenőrző Bizottság nevében, 
 
 
 
Dr Gősi Zsuzsanna    
ellenőrző bizottság elnöke                       


