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1. Bemutatkozás 

1.1. Szervezet 

Vezetés 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége vezetését elnökség látja el. 

Belső ellenőrzés 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége körülhatárolható belső ellenőrzési 

rendszerrel (szervekkel, személyekkel) nem rendelkezik, így a belső ellenőrzés közvetlenül a vezetés 

feladata és felelőssége. 

Szervezeti felépítés 

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint 

járnak el. 

Telephelyek 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége tevékenységét, annak irányítását kizárólag 

székhelyén végzi, önálló telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik. 

Cégcsoport 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi 

kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn. 

1.2. Piaci környezet 

Tevékenység 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége célja: Egészséges életmód népszerűsítése a 

hazai szabadidősport-események fejlesztése, szabadidősport esemény szervezésével foglalkozó 

szervezetekérdekeinek képviselete, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó jogszabályi háttér 

rugalmasabbá tétele, kiemelten a következők tekintetében: Magyarországon működő, szabadidősport-

szervezéssel foglalkozó szervezetek munkájának segítése, sportolás népszerűsítése, szervezése, 

fejlesztése, éves szabadidős eseménynaptár összeállítása, promotálása, résztvevők statisztikájának 

elkészítése, tagjainak támogatása és érdedekeinek védelme, sport tisztaságának támogatása 

Piaci környezet 

A gazdálkodás piaci környezete stabil, jelentős kockázatokat nem hordoz. 

Piaci környezet változása 

A piaci környezete jelentős változása nem várható. 

Piaci pozíció 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége piaci részesedése megbízhatóan nem 

mérhető. 

1.3. Jövőkép 

Várható fejlődés 
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A fejlődést a lehetőségek szabják meg, a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége célja 

a lehetőségek kiaknázása, a jövedelmező működés. 

Üzleti tervek 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége üzleti folyamatait számszerűen nem tervezi, 

gazdálkodását céljai határozzák meg. 

Várható változások 

A gazdálkodásban a közeljövőben jelentős változás nem várható, jelentős változást okozó belső 

döntések nem születtek. 

2. Üzletpolitika 

2.1. Társadalmi szerepvállalás 

Szerepvállalás bemutatása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége társadalmi szerepvállalása az alábbiakban 

foglalható össze: szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység 

2.2. Foglalkoztatáspolitika 

Foglalkoztatáspolitika bemutatása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, 

azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg. 

2.3. Kutatás, fejlesztés 

K+F célok 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre 

irányuló célokat nem fogalmazott meg. 

2.4. Környezetvédelem 

Környezetvédelmi felelősség 

A tevékenység jellegéből adódóan a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 

környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető. 

Környezetvédelem pénzügyi hatásai 

A környezetvédelem a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége számára nem jelent 

érdemi ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással. 

Környezetvédelmi fejlesztések 

A tevékenység jellegéből adódóan a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a 

környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket. 

Környezetvédelmi támogatások 

Környezetvédelmi fejlesztésekre a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége nem kapott 

támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését. 
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Környezetvédelmi eszközök kezelése 

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a 

környezetvédelem valós igényei szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy a Szabadidősport-

Eseményszervezők Országos Szövetsége környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a 

környezet védelmét valóban ellássák. 

Környezetvédelmi intézkedések 

A tevékenység jellegéből adódóan a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége 

környezetvédelmi intézkedéseket nem tett, és nem tervez. 

2.5. Kockázatkezelés 

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége tevékenysége jelentős kockázatokat, 

bizonytalanságokat nem rejt. 

Pénzügyi kockázatok 

A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és 

cash-flow-kockázat nem jelentős. 

Pénzügyi instrumentumok 

A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok minősítését, besorolását, jellegét is) a vagyoni 

helyzetre nincs jelentős hatással. 

Kockázatkezelési politika 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége a kockázatok kezelése során elsősorban 

azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges 

szempont a gazdálkodás biztonsága. 

3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

3.1. Üzleti év értékelése 

Üzletmenet bemutatása 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége méretére és összetettségére tekintettel az 

üzletmenet további elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a gazdálkodó helyzete a 

beszámoló más részeiből megfelelően megítélhető. 

Üzleti év értékelése 

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően 

alakult, az üzletmenet érdemben nem kifogásolható. 

Tervteljesülés értékelése 

Az üzleti év gazdálkodásával kapcsolatban tervek, elvárások nem kerültek megfogalmazásra, így azok 

teljesítése nem értékelhető. 

Éves beszámoló értékelése 
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Jelen beszámoló a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége vagyoni, pénzügyi, 

jövedelmi helyzetéről és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható 

jövőbeni adatok alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. 

A beszámoló adatai megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják 

be. 

3.2. Fordulónap utáni események 

Mérlegkészítésig bekövetkezett események 

A mérleg fordulónapját követően olyan lényeges esemény nem következett be, mely a tényleges 

körülmények megítélését befolyásolná, arra a beszámoló megfelelő alapot nyújt. 

Fordulónap utáni folyamatok 

A mérleg fordulónapját követő olyan különösen jelentős folyamat nincs, mely a tényleges körülmények 

megítélését befolyásolná. 

4. Nem pénzügyi kimutatás 

4.1. Nem pénzügyi kimutatás közzététele 

A Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetsége üzleti jelentésében a nem pénzügyi 

kimutatásra vonatkozó információk közlésére nem kötelezett, mert nem minősül közérdeklődésre 

számot tartó gazdálkodónak.  

 


