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I. BEVEZETÉS 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Ha 2012, akkor elsősorban London! A XXX. nyári olimpiai játékok évében minden 
sportágban, így az evezés sportágban is az érdeklődés középpontjában az olimpiai 
felkészülés és az ottani szereplés állt. Az evezés sportág négy versenyzővel és két 
sportszakemberrel vett részt a Londoni Olimpián. A 2012. évi felkészülési időszakra a 
Magyar Evezős Szövetség további olimpiai kvalifikáció megszerzését tűzte ki célul. Négy 
nemzeti válogatott csapattal terveztük a luzerni pótkvalifikációs viadalt, amelyen végül egy 
csapatnak, Hirling Zsoltnak és Varga Tamásnak (edző Dani Zsolt) sikerült kiharcolni az 
olimpiai részvétel jogát a 2011-ben már kvalifikációt szerzett férfi korm. nélk. kettes mellett. A 
magyar válogatott többi tagja a világbajnokságra (Plovdiv – felnőtt és ifjúsági, valamint Trakai 
– U23) és az Európa-bajnokságra (Varese) készült. Az előző évtől eltérően 2012-ben a 
Magyar Evezős Szövetség összevont, négy napos utánpótlás és felnőtt országos 
bajnokságot rendezett 29 egyesület 1129 részvevő versenyzővel, 85 versenyszámban 2500 
beülőre érkezett nevezéssel Szegeden. A magyar bajnokság az országos túraevezős 
bajnoksággal integráltan került megrendezésre, az evezős diákolimpiát a Velencei-tavi 
versenypályán tartottuk. Az év kimagasló szakmai eredménye a négy fő olimpiai részvételén 
kívül Galambos Péter ks egypárevezős számban elért világbajnoki második helyezése. 

A 2012. esztendő a gazdálkodás tekintetében vízválasztó az evezés sportág életében. A 
sportág gazdasági és pénzügyi helyzete történelmének legmélyebb válságába került, a 
felszámolástól több alkalommal csak napok választották el a Szövetséget. Ez volt a 
Szövetség fennállása óta a gazdálkodásának a legviszontagságosabb éve. A 119 éves 
Szövetséget többször fenyegette a csőd veszélye, óriási adósság állomány a fennmaradást 
veszélyeztette. Áttörő szakmai siker hiánya pesszimista jövőképet festett előre.  

A 2102. esztendő nem csak a kihívás, hanem az újjászületés éve is egyben. A kitartó és 
eredményes tervezés és előkészületek, valamint az augusztus óta folyó tárgyalásokon a 
sportág jövőbeli kibontakozási potenciáljának bemutatása eredményére nagy reményekkel 
egy eddig még soha nem látott lehetőség elé nézhet a sportág. 
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A Szövetség tagsága: 

A Szövetség tagságában 2012. évben az alábbi változás történt: 

 2012. decemberben 1-én új tagszervezet kérte felvételét a Szövetség tagságába: 

• Garabonciás Diák Sportegyesület 
9400 Sopron, Templom utca 26. 
képviselő: Nyikos Tivadar 
9400 Sopron, Tégla utca 24. 

Üdvözöljük a Garabonciás Diák Sportegyesületet tagjaink között! 

A 2012. év folyamán négy tagszervezet kérte tagsága törlését: 

• Jégmadár SE kilépett  
(törlésre került: 2012. április 17.) 

• Kurca Evezős és Szabadidő Sport Egyesület megszűnt 
(törlésre került: 2012. július 18.) 

• Szolnoki Városi Sportiskola SC – egyesüléssel jogutód nélkül megszűnt 
(törlésre került: 2012. július 18.) 

• Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. – végelszámolással megszűnt 
(törlésre került: 2012. július 18.) 

 

A Szövetség 2012. 12. 31-én, valamint a közgyűlési beszámoló napján 37 tagszervezetből 
állt. 

Regisztrált versenyzői létszám: 

Utánpótlás 814 
Felnőtt 409 
Masters 228 
Nő / Leány 408 
Férfi / Fiú 1043 
Ifjúsági 244 
Serdülő 324 
Tanuló és Mini 246 
 

A magyar bajnokságon beülők száma: 

 Női Férfi Összes 
Mini 122 160 282 
Tanuló 151 218 369 
Serdülő 156 236 392 
Ifjúsági 154 205 359 
Felnőtt 242 409 651 
Masters 155 212 367 
Túra - szabadidő 32 48 80 
Adaptív   14 
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A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveinek a működése: 

A beszámolási időszakban a Magyar Evezős Szövetsége 9 fő elnökségi tagból állt. A Magyar 
Evezős Szövetség elnöke 2012. február 3-ig dr. Mitnyan György volt, a 2012. február 3-i 
rendkívüli tisztújító közgyűlés dr. Regényi Tamást választotta meg elnöknek. A tisztújító 
közgyűlésen az elnökség visszahívására került sor, ezt követően a közgyűlés új elnökséget 
választott. 

2012. február 3. naptól az elnökség tagjai 

- elnök:    dr. Regényi Tamás 

- alelnökök:    Dr. Kokas Péter 

      dr. Simon Gábor 

      Szántó Éva 

-  elnökségi tagok:  Bártfai Márton 

      Matheisz József 

      Petrity Rudolf 

      Vácy Emese 

      Zsömle Balázs 

Az új elnökség feladata az elnökségi munka hozzáigazítása a közgyűlés tagságának az 
elvárásaihoz. Az új elnökség arra kapott felhatalmazást a közgyűléstől, hogy tegye rendbe 
azokat az ügyeket, amelyek kiváltották a közgyűlés és a tagszervezetek bizalmának 
megszűnését. 

Az elnökség 2012-ben az alapszabályban előírt rendszerességnél gyakrabban, 12 
alkalommal ülésezett, összesen 156 határozatot hozott. Az üléseken és elektronikusan 
meghozott határozatokat a 1. számú melléklet tartalmazza: „Határozatok Könyve”. Az 
elnökségi ülések jegyzőkönyve és a határozatok az alapszabály előírásainak megfelelően 
nyilvánosságra lettek hozva a MESZ honlapján - www.hunrowing.hu. 

A 2012. március 23-i éves rendes közgyűlésen a lemondások következtében megüresedett 
felügyelő bizottsági helyekre a közgyűlés új felügyelő bizottságot választott. 

2012. március 23. naptól a felügyelő bizottság tagjai 

- felügyelő bizottság elnök: Ecsedi Ákosné 

-  Felügyelő bizottság tagok: Cseh Ottó 

      Herkules János 

      dr. Petrovszki Edit 

      Seller-Dombóvári Krisztina 

 



 

Magyar Evezős Szövetség 
www.hunrowing.hu 

6

 

2012. évben három alkalommal került összehívásra a Szövetség közgyűlése: 

- 2012. február 3.  rendkívüli tisztújító közgyűlés (Magyar Sport Háza) 

-  2012. március 23.   éves rendes közgyűlés (Normafa Étterem) 

-  2012. május 8.   rendkívüli közgyűlés (Magyar Sport Háza) 

Az első rendkívüli közgyűlést a Szövetég 15 tagszervezete írásban az alapszabály szerint 
eljuttatott kérelme alapján került összehívásra, és amelyen a korábbi tisztségviselők 
visszahívásra és új tisztségviselő kerültek megválasztásra. Az alapszabály megváltoztatása 
lehetővé tette rövidebb időszakra történő megbiztatást is. A rendkívüli közgyűlés az 
megválasztott elnökség mandátumát egy évben határozta meg.  

A Szövetség éves rendes közgyűlése az alapszabálynak megfelelően került összehívásra. 
Az elnapolt napirendi pontok miatt az elnökség a második rendkívüli közgyűlés összehívását 
kezdeményezte.  

Mind a három közgyűlés összes anyaga és a közgyűlések jegyzőkönyve az alapszabály 
előírásainak megfelelően a MESZ honlapján - www.hunrowing.hu – közzétételre kerültek. A 
korábbi évek közgyűléseinek jegyzőkönyvei nem voltak elérhetőek, ez a hiányosság pótlásra 
került. 

 

A Szövetség alapszabálya két alkalommal, az első rendkívüli és az éves rendes közgyűlés 
alkalmával módosításra került. A változások a tisztségviselők választására (elnökség, 
felügyelő bizottság, alelnökök), valamint jogszabálykövetésre vonatkoztak. A változások a 
törvényszéken bejegyzésre kerültek, valamint az alapszabály egységes szerkezetben a 
MESZ honlapján - www.hunrowing.hu – közzétételre került. 

A beszámolási időszakban az elnökség az alábbi szabályzatokat alkotta, illetve módosította: 

• Igazolási, Átigazolási és Nyilvántartási Szabályzat 
• Szervezeti és Működési Szabályzat 
• Gazdálkodás Szabályzat 
• Számviteli Politika 

o Pénzkezelési szabályzat 
o Leltározási szabályzat 
o Értékelési szabályzat 

• Nyilvántartási és iratkezelési szabályzat 

A Szövetség hatályos szabályzatai ezen kívül: 

• Edzés és Versenyszabályzat 
• Fegyelmi és Etikai Szabályzat (elektronikus változatban felkerült a MESZ honlapra) 
• Dopping Szabályzat 
• Képesítési Szabályzat 
• Reklám Szabályzat 
• Vagyoni Értékű Jogok Hasznosítása Szabályzat 
• Üzemanyagkártya Szabályzat 
• Minimum vizsga menete 
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A nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat a jogszabályi változásokhoz került 
hozzáigazításra, a Szervezeti és működési szabályzat 7-8 évvel korábbi állapotot 
tartalmazott, ezért frissítésre került, a versenyszabályzat a szakmai javaslatok alapján 
került módosításra, az etikai és fegyelmi szabályzat új, elektronikus formában került 
közzétételre és végül a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok területén évek óta 
fennálló hiányosságot pótolt az elnökség. 

A megalkotott, illetve frissítésre került szabályzatok megfelelnek a sportról szóló törvény és a 
számviteli törvény előírásainak. 

A Szabályzatok elérhetők a MESZ honlapján - www.hunrowing.hu. 

 

A szövetségi iroda és a szakmai vezetés  

Az szövetségi iroda a Szövetség székhelyén, a Magyar Sport Házában (1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. III. emelet 308.) működik. 

A szövetségi iroda irányítása és munkatársai a beszámolási időszakban: 

- főtitkár:  Ott Zsuzsanna  2012. november 16-ig 
- megbízott főtitkár Szántó Éva  2012. november 19-től 
- irodavezető   Kovácshegyi Eszter  2012. december 8-ig 
- irodavezető   Mátyók Henrietta  2012. december 17-től 
- pénzügyi asszisztens  Szűcs Irma  2012. április 30-ig 
- pénzügyi asszisztens Bartha Gáborné István Tünde 2012. május 1-től 

Ott Zsuzsanna október elején bejelentette, hogy pályafutásában váltani szeretne. Az 
elnökség a főtitkári tisztség pályázat alapján történő betöltését határozta el. Az átmeneti 
időre Szántó Éva alelnököt kérte fel a főtitkári teendők ellátására. Tekintettel arra, hogy a 
pályázat lezárását követően a kiválasztott személy visszalépett, új főtitkár kinevezésére 
még nem kerülhetett sor, új főtitkári pályáztatás van folyamatban, Szántó Éva 
megbízatását az elnökség 2013. április 30-ig meghosszabbította. 

A főtitkár (Ott Zsuzsanna) és az irodavezető munkaviszonyban (főállás) látta el a feladatait, a 
pénzügyi asszisztens heti 20 órában megbízási jogviszony alapján végezte a tevékenységet. 

 

 A szakmai vezetés 

Az beszámolási időszakot megelőző időszakban (2011) a Szövetség a szövetségi 
kapitányok helyett 3-3 fős edzői teameket alakított ki. Az edzői teamek együttműködésben 
látták el a feladatokat. Az edzői teamek személyi összetétele folyamatosan változott. 

Az elnökség 2012. február 8-i elnökségi ülésen az edzői bizottság javaslatára a szakmai 
vezetés struktúráját egyszemélyes szövetségi kapitány struktúrájúvá alakította vissza és a 
szövetségi kapitányi posztok betöltésére pályázat kiírásáról határozott. A 2012. 
versenyszezonra, 2012. október 1-ig (később október 30-ig meghosszabbítva) megbízott 
szövetségi kapitányokat választott az edzőbizottság ajánlása alapján: 

Megbízott felnőtt-keret szövetségi kapitány:  Székely Balázs (2012.02.08-2012.10.31) 

Megbízott utánpótlás-keret szövetségi kapitány: Ficsor László (2012.02.08-2012.10.31) 
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Az elnökség a 2012.09.26-i elnökségi ülésen a felnőtt és az utánpótlás evezős válogatott 
irányítását a kiírt pályázatok visszavonása mellett összevonta, az összevont szakmai vezető 
tisztségre új pályázatot hirdetett. Az összevonást a tovább nehezedő pénzügyi körülmények, 
a finanszírozási források hiánya, valamint a 2012. évi eredmények alapján várható 2013. évi 
állami támogatásokkal kapcsolatos bizonytalanság indokolta. 

Az elnökség 2012.10.24-i elnökségi ülésén a beérkezett pályázatok alapján (1 pályázat) 
határozatlan időre kinevezte a Szövetség szakmai vezetőjét: 

Szakmai vezető:      Ficsor László (2012.11.01–től határozatlan)  

Az elnökség a pénzügyi stabilitás megtörténte esetén tervezte újra értékelni a szakmai 
vezetés struktúráját. 

A szakmai vezető javaslatára az éves szakmai felkészülési program keretében az elnökség 
elfogadta a szakmai vezetés szervezeti felépítését: 

- szakágvezetők: férfi váltottevezős szakág: Molnár Dezső 
    férfi párevezős szakág: Molnár Zoltán 
    férfi ks váltottevezős szakág: Kiss László 
    férfi ks párevezős szakág:  Rapcsák Károly 
    női szakág:    Mácsik Miklós 
    férfi up váltottevezős szakág Dani Zsolt 
    férfi up párevezős szakág: Szierer János 
    női up szakág:  Danó Károly 
    para-evezős szakág:   Nagy Gábor  

A sportág Héraklész programért felelős koordinátora:  

- Székely Balázs 2012. október 31-ig 
- Ficsor László   2012. november 1-től 

 

2012-ben két alkalommal kerül sor edzői fórumra a sportágban tevékenykedő összes aktív 
sportszakember (edző) összehívásával: 

- 2012. január 15.   Budapest, Hotel Római 
- 2012. november   Baja 

Mind a két fórum szavazást követően jelölteket állított az edző bizottság tagjaira. 

Az edzőbizottság tagjai 2012. február 8-ig: 

- edzőbizottság vezető:  Molnár Dezső 
- edzőbizottsági tagok:  Bartos Nándor 
-      Bene László 

     Búza József 
    Kiss László 
     Molnár Dezső  
     Molnár Zoltán 
     Szierer János 
     Rapcsák Károly 
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A 2012. február 8-i ülésen az elnökség jóváhagyta a beszámoló időszakára az edzőbizottság 
összetételét: 

- edzőbizottság vezető: Szierer János 
- edzőbizottsági tagok:  Bartos Nándor 
-      Bene László 

     Búza József 
     Ficsor László 
    Kiss László 
     Molnár Dezső  
     Molnár Zoltán – a tagságról az év folyamán lemondott 
     Rapcsák Károly 

a 2012. december 10-i ülésen az elnökség jóváhagyta a novemberi jelöltállítást követően a 
2013. évre az új edzőbizottság összetételét: 

- edzőbizottság vezető: Szierer János 
- edzőbizottsági tagok:  Bartos Nándor  

     Búza József 
     Fáth András 
     Kiss László 
     Molnár Dezső 
     Molnár Zoltán 
     Rapcsák Károly 
   

2012. évben a Szövetség bizottsági struktúrája nem változott, a működő bizottságok önálló 
jelentéseit a jelen beszámoló 2.számú melléklete tartalmazza: 

• Edző bizottság     – Szierer János 
• Versenybíró bizottság    – Pénzes László 
• Fegyelmi és etikai bizottság    – Lénárd Imre 
• Átigazolási és nyilvántartási bizottság  – Pál Tibor 
• Hagyományőrző bizottság    – Kisfaludi Júlia 
• Létesítmény és eszközfejlesztési bizottság  – Herkules János 
• Masters bizottság     – Jármy Miklós 
• Rekreációs és Szabadidősport bizottság  – Mihály Tibor 
• Versenytechnikai bizottság    – Szántó Éva 
• Utánpótlás-fejlesztési bizottság   – Petrity Rudolf 
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II. A SPORTÁG HELYZETE ÉS KÜLSŐ MEGÍTÉLÉSE 

 

Az hazai evezés sportágat sajnos több területen is látványos lemaradás jellemzi a 
nemzetközi színvonalhoz képest. A szövetség válságos helyzete mellett a tagegyesületek is 
súlyos gondokkal küzdenek. Az sportegyesületek többségénél a működés fenntartása 
mindennapos problémává vált. Jelentős a lemaradás az infrastruktúra, a létesítmények és a 
sporteszközállomány területén. Jellemzően az egyesületek 50 év feletti, leromlott állapotú, 
felújításra szoruló létesítményekben működnek. Az egyesületek sporteszköz-állománya 
(hajópark) többségében 20 évnél régebbi. A tagszervezetek bevételei legtöbbször 
eszközbeszerzést sem engednek meg, a sportszakemberek önkéntes jelleggel dolgoznak, a 
tagdíjbevételek a rezsi kiadásokat sem fedezik. Általános a kapacitás és funkció-hiány. A vízi 
létesítmények és edzések kíséréséhez szükséges felszerelések hiányosak, korszerűtlenek. 

Ebben az állapotban a sportág nem képes vonzóvá válni a fiatal sportolók és támogató 
szüleik számára, hogy nagyobb utánpótlás bázisra lehessen építeni. A szakember-
utánpótlás helyzet is azonnali megoldást sürget. A potenciális szponzorok a fejlődésben lévő 
és nagy ismertséggel és nézettséggel rendelkező sportágakat helyezik előtérbe. 

A sportágban a megtartó erő minimális, a stabil megélhetés és egzisztenciális háttér 
biztosítása nélkül a sportág nem képes ösztönözni és hosszabb távon a sportágban tartani a 
tehetséges versenyzőket és fiatalokat. A sportág megfelelő támogatás híján semmilyen 
perspektívát nem tud kínálni a versenyzők és a sportszakemberek számára. 

A Magyar Olimpia Bizottság 2012 augusztus 10-én Londonban tartott ülésén nyilvánosságra 
hozta a 8 évre vonatkozó és a magyar Kormány eléterjesztésre kerülő hosszú távú 
sportfejlesztési koncepcióját.  

A koncepció lényege, hogy minden sportág nem támogatható, mert azok az országok 
sikeresek a sportban, akik ki tudták választani azokat a területeket, amelyeket jobban 
preferálnak és támogatnak.  

Kifejezésre került, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai tagozatának az a feladata, 
hogy a támogatási célok meghatározásánál a sportági eredményességet vegye alapul. Ezért 
a sportágak közötti forráselosztás kialakítása céljából felállítottak egy sorrendet, amelyben 
figyelembe vették a magyar sporttörténeti hagyományokat, a 2000. év óta az olimpia és 
világbajnoki szereplés alapján elért eredményességet (I-VI.helyezés) és azt, hogy hány 
embert mozgat meg az adott sportág. Az így kialakuló sportági besorolásnak meghatározó a 
jelentősége a sportágak jövőbeli támogatottsága szempontjából. A többi sportág 
alaptámogatásban részesülhet. Ez alapján 11 sportágat soroltak a kiemelt sportágak közé, 
az evezés augusztusban nem került be ebbe a körbe. A sportági rangsort az alábbi táblázat 
mutatja.  

A jelenleginél intenzívebb támogatásra, az állami edzők rendszerében való részvételre, 
valamint a szakmai felkészülés központi létesítményekben történő biztosítására a kiemelt 
sportágak számíthatnak. Azt a célt tűztük ki magunk elé augusztus végén, hogy a sportág 
más megkülönböztető értékeire építkezve ezen a besoroláson változtassunk, függetlenül 
attól, hogy az evezés sportág objektív eredményességével nem támasztható alá. 
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ssz. SPORTÁG
Olimpia 

2000

VB 

2001

VB 

2002

VB 

2003

Olimpia 

2004

VB 

2005

VB 

2006

VB 

2007

Olimpia 

2008

VB 

2009

VB 

2010

VB 

2011

Olimpia 

2012

ÖSSZ 

PONT

1. Kajak-Kenu 48 52 37 32 39 40 55 45 35 35 40 23 37 481

2. Vivás 16 17 18 18 28 12 27 25 14 17 10 5 7 207

3. Úszás 14 17 0 23 21 16 0 9 19 35 0 24 30 178

4. Birkozás 5 14 10 9 7 29 4 4 7 9 12 9 11 119

5. Öttusa 5 12 12 8 7 5 6 11 0 10 0 12 4 88

6. Vizilabda 7 7 0 9 8 12 0 8 10 2 0 3 5 66

7. Súlyemelés 8 17 14 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 59

8. Judo 0 5 0 0 0 11 0 16 0 13 5 8 13 58

9. Torna 8 5 7 3 1 7 0 5 0 5 7 10 7 58

10. Sportlövészet 6 5 11 4 7 0 4 0 1 0 17 0 3 55

11. Atlétika 0 7 0 11 8 4 0 4 3 4 0 5 7 46

12. Ökölvivás 4 2 0 4 0 7 0 4 2 4 6 4 2 37

13. Evezés 2 7 7 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 26

14. Kézilabda 5 1 0 6 5 4 0 0 3 1 0 0 3 25

15. Kerékpár 2 3 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 14

16. Korcsolya 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 2 1 0 10

17. Teakwondo 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 10

18. Asztalitenisz 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

  

A kiemelt sportágak köre 2012. október 25-ére 14-re emelkedett, a kormány által 
ismertetésre került, hogy a sport nemzeti ügy, a mindennapos testnevelés bevezetése 
mellett a sportágakat közvetlenül is támogatni szükséges. A jelenlegi finanszírozási rendszer 
nem tartható tovább, viszont a kiemelt sportágak nem a TAO keretből kerülnek 
finanszírozásra, hanem 10-15 milliárd forint közvetlen állami támogatásban részesülnek. Az 
evezés sportágat nem sorolták fel még ebben a körben sem, erőfeszítéseink eredménye 
ekkor még nem volt mérhető. 

Stratégiánkban a magasabb szintű társadalmi szerepvállalás kapott hangsúlyt. Felhívtuk a 
figyelmet számos sportági értékünkre, az evezés elvitathatatlan nemzetközi jelentőségére, a 
népszerűsége és elismertsége mellett a diáksport és a szabadidő sport területén betölthető 
szerepére. Az augusztus óta folyó alapos előkészítés és szisztematikus diplomáciai munka 
eredményeképpen, október végén az evezős sportág hivatalos felkérést kapott 2-3 nevesített 
programja finanszírozási tervének kidolgozására: a tartozások kezelése mellett a 
versenysport eredményességének fejlesztésére és a szabadidősport terület kiszélesítésére.  

Az elkészült pályázati anyag, amely a sportág biztonságos működésének teljes körű 
működési és szakmai finanszírozási szükségeltét tartalmazta, a sportágak közül kimagasló 
szintű elismerést kapott. 2012. november 10-én végül a Magyar Olimpia Bizottság 
megerősítette, hogy az evezés sportág a benyújtott jó szakmai és finanszírozási terve, illetve 
a jó lobbi tevékenysége alapján a 15. sportágként a kiemelt sportági kategóriába tartozik.  

A kiemelt sportágak köre a 2013. március 11-i az államtitkári egyeztetésen véglegesítésre 
került, abba az evezés további 15 sportággal együtt tartozik bele. Feladatunk, hogy szakmai 
téren új dimenziók mentén és a működésünk hatékonyabbá tétele mellett látványos 
programokkal hívjuk fel magunkra a figyelmet, az evezés sportág érzékelhetően fejlődjön, 
jobban elterjedjen és eredmények tekintetében is előrébb lépjen. Evezős versenyzőinket, 
sportszakembereinket, utánpótlást nevelő műhelyeinket, versenybíróinkat, infrastruktúránkat 
és létesítményeinket fel kell zárkóztatnunk a nemzetközi színvonalra. 
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Nehéz éven vagyunk túl és nagy remények előtt áll a sportág.  

Útravalóul azt a javaslatot és felhívást kaptuk, hogy elsődleges cél az olimpiai 
eredményesség. A következő évben a MOB a támogatás feltételeinek kialakításával a 
sportágunkat ösztönözni kívánja egy kedvező megújulási folyamatra, a szövetséget egy 
szigorú és kőkemény szakmai program végrehajtására, a versenysport területén egy 
egységes koncepció kialakítására és következes végrehajtására. A sportág értékelésében 
kifejezésre jutott, hogy ha a csapatok összeállításánál a szubjektivizmus helyett nem az 
objektív eredmények érvényesülnek, illetve ha a rendelkezésre álló forrás túlságosan szét 
lesz forgácsolva, akkor a támogató (MOB) közbe fog lépni és a kiemelt szerepből ki fog esni 
a sportág! 

 

A szövetség jelenlegi helyzete strukturális reformot kíván, az eredményesség tekintetében 
óriási hátrányt kell rövid idő alatt ledolgozni és visszatérni a 2005. év előtti szintre. A korábbi 
évek gazdálkodása olyan súlyos pénzügyi teher, ami külső segítség nélkül megoldhatatlan 
feladat. Viszont a páratlan, soha eddig nem tapasztalt lehetőség, ami a sportág előtt áll, rövid 
időn belül képes változtatni a helyzeten és erre megfelelő akciótervvel mind szakmai, mind 
pénzügyi téren, gyors fejlődés következhet. Olyan racionális lépések elvégzésére van 
szükség sportágon belül, ami mind a szakmai felkészülés, mind az utánpótlás nevelés, mind 
a gazdálkodás területén, rövid időn belül mérhető változást eredményez. Ehhez fel kell 
emelkedni arra a szintre, mind méretben, mind kapacitásban, mint képességekben, mind 
minőségben, amely alkalmat ad arra, hogy a lehetőségekkel élve és a feladatokra 
koncentrálva a változás sikeres és eredményes legyen. Ehhez együttműködés, megértés és 
feltétlen közreműködés szükséges.  
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III. SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A beszámoló sportszakmai része két részből áll, először az elvégzett feladatokat ismerteti, 
majd a második alfejezetben az elért eredmények kerülnek bemutatásra. 

SPORTSZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

Tervek: 
• sportszakma érvényesülésének támogatása 
• az autonóm és felelős szövetségi kapitányok támogatása 

Elnökség határozatai: 

 Az edzőbizottság visszaállítása és jóváhagyása 

 A szakágvezetők jóváhagyása 

 A 3-3 edzői team struktúra átalakítása 

 1-1 megbízott szövetségi kapitány kinevezése szeptember 30-ig 

 Ösztöndíjak jóváhagyása 

 Szakmai felkészülési programok elfogadása és KGY elé terjesztése  

 Szövetségi kapitányi pályázat kiírása 

 Csapatkijelölések elfogadása 

 Olimpiai csapatösszeállítás 

 Doppingesettel kapcsolatos döntések 

 Megbízott szövetségi kapitányok meghosszabbítása okt 30-ig 

 Szövetségi kapitányi pályázatok összevonása 

 Szakmai vezető választása 

 Edzői fórum megrendezése 

 Új edzőbizottság jóváhagyása 

 2013. évi felkészülési program jóváhagyása és közgyűlés elé terjesztése 

 SPORT XXI műhelytámogatások jóváhagyása 

 

Kapcsolódó beszámolók: 

• Olimpiai beszámoló 
• Eb beszámoló 
• VB beszámolók 
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Sportági stratégia-készítés mérföldkövei: 

sportági stratégiai terv készítése 2012. június 15. 

programfinanszírozási terv készítése: Rio2016, túra és 
szabadidő program, adósságkezelés 

2012. október 

új sportágfejlesztési program és költségterv készítése 2012. november 5. 

az „evezés” a kiemelt sportágak között 2012. november 10. 

 

A 2012. évben megvalósult sportszakmai programok: 

Sorszám Esemény Helyszin Kategória

1 UP és Felnőtt Magyar Bajnokság Szeged Hazai versenyek

2 Simády Nemzetközi Regatta Szeged Hazai versenyek

3 Kishajós válogató verseny Velence Hazai versenyek

4 Vidék Bajnokság Velence Hazai versenyek

5 Őszi hosszútávú verseny Budapest Hazai versenyek

6 Tavaszi hosszútávú verseny Budapest Hazai versenyek

7 Világkupa I Belgrád Nemzetközi

8 Világkupa II Munchen Nemzetközi

9 Világkupa III és Pótkvalifikáció Luzern Nemzetközi

10 Nemzetközi verseny 1 Zagráb Nemzetközi

11 U23 Világbajnokság Trakaj Nemzetközi

12 Felnőtt Európa Bajnokság Varese Nemzetközi

13 Felnőtt és UP Világbajnokság Plovdiv Nemzetközi

14 UP Európa Bajnokság és Nk-vereny Bled Nemzetközi

15 UP nemzetközi verseny II Brandenburg Nemzetközi

16 ORV (Olympic Hopes Regatta) Racice Nemzetközi

17 Nemzetközi verseny 2 Moszkva Nemzetközi

18 Egyetemi Világbajnokság Kazany Nemzetközi

19 Adaptiv pótkvalifikáció Gravirate Nemzetközi

20 Őszi hosszútávú regatta Drezda Nemzetközi

21 UP nemzetközi verseny I Brno Nemzetközi

22 Erdei Futóverseny Budapest Hazai versenyek

23 Diákolimpia Velence Hazai versenyek

24 Diák és Iskolai Ergométer Bajnokság Budapest Hazai versenyek

25 Ergométer Országos Bajnokság Győr Hazai versenyek  

További sportszakmai programok: 
 

• Túrafordulók 
• Egyéb szabadidős és túraversenyek 
• Egyetemi versenyek 
• Diákranglista versenyek 
• Ergométeres versenyek 
• Többtusa versenyek 
• Edzői Fórum 
• Versenybírói konferencia 
• Nemzetközi konferenciák 
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SPORTSZAKMAI ÉRTÉKELÉS 

 

MOB értékelés – pontszámítás alapja – sportági rangsor 

 

Csak Olimpiai versenyszámok 

 

helyezés I. II. III. IV. V. VI. VII VIII.

pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Olimpia, , Paralimpia, Speciális Világjátékok, világbajnokság

ahol nem rendeznek EB-t, a pontszámokat 1,5-ös szozóval kell számolni!  

helyezés I. II. III. IV. V. VI.

pont 7 5 4 3 2 1

Európa-bajnokság

 

szorzó

5

2

korosztály

felnőtt

U23  

Olimpia VB EB

9 5 4

4 3

- 3 2

- 2 1

2 éves ciklus

4 éves ciklus

3 éves ciklus

évenkénti ciklus  

egyéni 1,00

páros 0,75 x létszám

csapat 0,5 x létszám  

1. év 2. év 3. év 4. év

1 0,8 0,4 0,2

1 0,5 0 0

Olimpia, VB, EB,

Utánpótlás VB, EB,  

Ifjusági Olimpia = Olimpia x 50% 

 

A MOB pontérték-táblázat alapján 2012. évben a két EB 6. helyezés és a két U23 VB 7. 
helyezés szerzett pontot a sportág számára. 

 

Év Pontszám Versenyszámok és eredménye 

2010 200,25 Ifj. Olimpia VI.,  Ifj. Olimpia VII.,  U23 VB V,  U23 VB VII. 

2011 79 EB V.,   EB VI.,   U23 VB VI.,   U23 VB VII. 

2012 42,5 2 x EB VI. hely,     2 x U23 VB VII. hely 

 

Nemzetközi versenyen elért eredmények: 

Sportág Pontszám

1 Kajak-kenu 15150

2 Úszás 7674

3 Judo 1852

4 Bírkózás 1850

5 Vívás 1724

6 Torna 1681

7 Sportlövészet 1221

8 Atlétika 1157

9 Öttusa 893

10 Korcsolya 881

11 Ökölvívás 868

12 Ijász 408

13 Súlyemelés 255

14 Evezés 226

15 Asztalitenisz 211,4

16 Tenisz 14

17 Kerékpár 0,7

18 Röplabda 0



 

Magyar Evezős Szövetség 
www.hunrowing.hu 

16

 

Felnőtt Program 2012: 

Esemény Versenyszám Célkitűzés Elért eredmény 

olimpiai 
pótkvalifikáció 

 1-2 csapat 1 csapat: F ks 2x 

Olimpia férfi kn kettes 6-9. hely 13. hely 

 férfi ks kétpárevezős 7-10. hely 11. hely 

Világbajnokság női ks egypárevezős 5-8. hely 21. hely 

 férfi ks egypárevezős 
Galambos Péter 

3-6. hely 2. hely 

 férfi ks négypárevezős 6-8. hely 9. hely 

 férfi ks nyolcas 6-8. hely 8. hely 

Európa-bajnokság női ks kétpárevezős 5-8. hely - 

 női kétpárevezős 7-10. hely 7. hely 

(7,5) férfi ks kétpárevezős 4-7. hely 15. hely 

 férfi kn kettes 
Széll D, Simon B. 

3-5. hely 6. hely – 7,5 pont 

 férfi 1x 
Galambos Péter 

- 6. hely – 5 pont 

 férfi ks négyes 6-8. hely - 

 férfi négypárevezős 7-10. hely 13. hely 

U23 világbajnokság női ks egypárevezős 8-10. hely 17. hely 

 női ks kétpárevezős 9-12. hely 15. hely 

 női kn kettes - 9. hely 

 női egypárevezős 
Gyimes Kriszta 

8-10. hely 7. hely – 12 pont 

 férfi ks kétpárevezős 
Matyasovszky D., Pozsár B. 

5-8. hely 7. hely – 18 pont 

(24) férfi ks négyes 5-7. hely 10. hely 

 férfi egypárevezős 11-12. hely 12. hely 

 férfi kétpárevezős 10-12. hely - 

(24) férfi négypárevezős 5-7. hely 16. hely 
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A szakmai beszámoló mellékletei: 

1. Beszámoló a 2012. évi nyári olimpiai játékokról - London 
2. Beszámoló a 2012. évi VB-ről (nem olimpiai számok) – Plovdiv 
3. Beszámoló a 2012. évi EB-ről – Varese 
4. Beszámoló a 2012. évi U23 VB-ről -Trakai  

Utánpótlás Program 2012: 

Esemény Versenyszám Célkitűzés Elért eredmény 

Ifjúsági 
Világbajnokság 

női kétpárevezős 5-8. hely 4 / (18) 

 női kn kettes 7-10. hely 11 / (11) 

 női kn négyes - 14 / (14) 

 férfi négypár 5-8. hely 4 / (27) 

 férfi kn kettes 3 -6. hely 6 / (22) 

Ifjúsági Európa-
bajnokság 

női egypárevezős 7-9. hely 9./ (13) 

 női kétpárevezős 3-6. hely 3. / (10) 

 női kn kettes 5-6. hely 4. / (7) 

 női kn négyes 6-9. hely 5. / (5) 

 női nyolcas 4-8. hely 5. / (5) 

 férfi kétpárevezős 8-12. hely 12. / (16) 

 férfi négypárevezős 3-6. hely 4. / (17) 

 férfi kn kettes 3-5. 2. / (11) 

 férfi nyolcas 5-6. 5./ (8) 

A szakmai beszámoló mellékletei: 

1. Beszámoló a 2012. évi Ifi VB-ről - Plovdiv 
2. Beszámoló a 2012. évi Ifi Eb-ről  
3. Utánpótlás 2012. évi szakmai beszámoló 
4. ORV beszámoló -Racice 

 

Adaptív Program 

Esemény Versenyszám Versenyző Elért eredmény 

Paralimpia ASW 1x női egypár Lengyel Mónika 12. hely 

 

Szabadidő, Túra és Diák program  

2012. február 17. Diákranglista díjátadó Hotel Normafa 1-3 hely. 

Egyéb: 

2012. február 18. Versenybíró-képzés.  MSH 
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IV. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 

 

A beszámoló pénzügyi része két részből áll, először a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat ismerteti, majd a második alfejezetben a pénzügyi eredmények kerülnek 
bemutatásra. 

BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A 2012. év a gazdálkodás szempontjából a Szövetség fennállásának legnehezebb éve. A év 
elején az újonnan megválasztott elnökség által megismert helyzet súlyos pénzügyi válságot 
állapított meg. Az megelőző időszakban folyt gazdálkodási tevékenység következtében a 
megörökölt rendkívüli helyzettel kapcsolatban megállapításra került: 

a) a Szövetség súlyos likviditási helyzetben van, és 
b) szállítói felé a jelentős mértékében el van adósodva. 

A két megállapítás közül egy is elégséges a Szövetség működését ellehetetleníteni 

Az előző időszak (2011) beszámolója alapján a Szövetséget 48 millió forint rövid lejáratú 
kötelezettség állomány terhelte, amely szállítói számlatartozásból állt. A 2012. év során 
hamarosan kiderült, hogy ettől jóval nagyobb kötelezettség terheli a Szövetséget a 2010-
2011. év gazdálkodásából fakadóan.  

A 2011. év beszámolóját az előző elnökség elmulasztotta elkészíteni, a beszámoló a 
közgyűlés jóváhagyása mellett a rendelkezésre álló információk és az átadott adatok alapján 
készült el. 

Az átadott információk és tájékoztatás alapján a 2011. évi beszámolóban 22 millió forint, 
addig az időpontig még be nem folyt, de a 2011. évet illető, a 2012. évre áthúzódó bevétel 
aktív időbeli elhatárolásra került. Ezáltal 22 millió forinttal javult a 2011. év végi gazdálkodás 
eredménye. Hamarosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy túlzó mértékű volt ez az elhatárolás. 

Az átadott információk és tájékoztatás alapján az aktív időbeli elhatároláson felül további 15 
millió forint várt bevétel került tervbe véve.  

Ezt a két bevételi forrás szolgált volna alapul a tartozások kezelésére. A 15 millió forint várt 
bevétel nem valósult meg, a 22 millió forint összegű áthúzódó támogatás (utófinanszírozás) 
folyósításához ugyanekkora összegben először pénzügyileg teljesíteni szükséges az 
elszámolandó bizonylatokat, amihez nem állt rendelkezésre likvid pénzeszköz. 

Ezen kívül a bevételek bizonyos része már 2012. évi eleji feladatok finanszírozását 
biztosította, ennek mértékében az elhatárolásba helyezett összeget a 2012. év 
beszámolójában módosítani kellett. 

A 2012. év során fény derült azonban olyan a körülményekre, amelyek az áthúzódó 
bevételeket kioltották. Az áthúzódó bevételek hiányában és a tárgyévi bevételek érintése 
nélkül a 2011. évi adósságállomány kezelése megoldhatatlan problémát okozott, emiatt a 
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2012. év során a szállító partnerek a fizetési meghagyáson túl felszámolással fenyegették a 
Szövetséget. 

A tervezett áthúzódó bevételek elmaradásán kívül az egész éven át tartó likviditási zavart 
tovább nehezítette, hogy a 2012. évi támogatási szerződésekre is csak a 2011. évre 
vonatkozó elszámolást követően kerülhetett sor, amely egészen augusztusig húzódott. Az 
elszámolások befejezése nélkül a Szövetség 2012. évre előleget sem tudott igénybe venni a 
MOB-tól. 

A 2011. évi beszámolóban bemutatott rövid lejáratú szállítói számlatartozáson felül további, 
a 2011-évről származó jelentős kötelezettségekre derült fény. 

2011. évről származó követelések Összeg Magyarázat 

ELMŰ Zrt – számlakövetelése 
2011.06.08 számlaszám: 
100000049093 

6.221.583,- A 2010-2011 évi fogyasztásról 2011. 
évben be nem fogadott számla 

XX. ker. Önkormányzat – elmaradt 
beruházás következtében várható 
kötbér az elvégzett és beszámítható 
beruházás értékének függvényében 

55.000.000,-  az előző elnökségtől kapott 
tájékoztatás szerint az önkormányzat 
a beruházásokra további 2 éves 
haladékot ad. Fény derült arra, hogy 
ez a megállapodás nem létezett. 

A 2011. évről fennálló kötelezettség a 
törmelék és hulladék elszállítással 
kapcsolatban 

11.000.000,- a fedezetet jelentő bevétel 
elmaradása miatt a Szövetségnek 
2012. kellett fedezetről gondoskodnia 

 

A fentiek együttes hatására a likviditási probléma elviselhetetlenné vált, a szakmai program 
megvalósítása a vártnál is nehezebb feladatnak bizonyult. 

A 2011. évi tartozások kezelése az áthúzódó bevételek elmaradása következtében már 
kizárólag egy esetleges felszámolás elkerülésére korlátozódhatott. A fennálló tartozások 
csökkentésének lehetőségének meghiúsulásán túl, a további fedezetlen kötelezettségek 
előbukkanása miatt a tartozások jelentős emelkedésével számolni kellett. 

A költségvetés tervezésekor a tárgyévre vonatkozó rendes bevételek a tervezett szakmai 
tartalom költségeit teljes egészében nem tudták fedezni. Ezért a költségvetés egyensúlyának 
eléréséhez egy csökkentett szakmai tartalom és jelentős mértékű sportegyesületi 
hozzájárulás került elfogadásra. Az így elfogadott szakmai tartalom megvalósításának és a 
szövetségi feladatok ellátásának, valamint költségvetés stabilitásának az volt az alapja, hogy 
a 2012. évet illető bevételi források ne kerüljenek felhasználásra 2011. évről örökölt adósság 
kezelésére. 

A tárgyévi gazdálkodásra vonatkozó gazdálkodás feladatai: 

1. A tartozások kezelése, a csőd – felszámolás elkerülése, a likvid helyzet biztosítása, a 
Szövetség fennmaradásának biztosítása; 

2. A lehetetlen helyzet ellenére a szakmai programok elvégzése: a sportág 
versenyrendszerének működtetése, valamint a válogatott keret szakmai 
programjának megvalósítása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása; 

3. A probléma egyik forrásaként ismert Pesterzsébeti Vízi Centrum működésének 
átvilágítása, a kiadások leállítása, a helyzet jogi úton történő rendezésének 



 

Magyar Evezős Szövetség 
www.hunrowing.hu 

20

előkészítése, valamint a megelőző időszakban vállalt terhek és kötelezettség alól 
történő szabadulás lehetőségének keresése. 

A likviditáshelyzet kezelésével, a szakmai programok finanszírozásával, valamint egyéb 
közérdekű problémák megbeszélésével kapcsolatban, továbbá a tagszervezetek egymással 
és az elnökség közötti kommunikáció javítása érdekében az elnökség a 2012. év folyamán - 
a közgyűléseken kívül - 5 alkalommal tartott egyesületi találkozót, úgynevezett „sportági 
kerekasztal beszélgetést” elsősorban a finanszírozással és gazdálkodással kapcsolatos 
témakörök megvitatására. 

Az első konferenciára a Magyar Sport Házában 14 egyesület részvétele mellett (2012. 
március 12). A Szövetség kritikus pénzügyi helyzetének ismertetésén kívül az éves szakmai 
feladatok finanszírozásának, a válogatott keret nemzetközi versenyzése anyagi feltételeinek 
biztosításáról folyt egyeztetés. 

A soron következő sportági kerekasztal beszélgetés helyszíne a Velencei-tavi evezős pálya, 
utána a Csepeli versenypálya, majd az OB helyszíne voltak. Decemberben ismét a Magyar 
Sport Házában klubvezetői értekezletre került sor. 

Velencén – a Szövetség működését veszélyeztető likviditáshiány kezelésére 10 millió forint 
bankhitel felvételre született javaslat, amelyet a májusi közgyűlés jóvá is hagyott.  

A számlavezető pénzintézetének benyújtott hitelfelvételi kérelem hitelbírálati szakaszban 
rekedt. A szövetségtől hitelfedezetként megkötött tárgyévi állami támogatási szerződést kért 
a bank, amellyel a Szövetség augusztusig nem rendelkezett. 

A szakmai programokat 2012-ben a Szövetség külső segítséggel, a szállítói hiteleken kívül a 
külföldi versenyek finanszírozásához történő egyesületi hozzájárulásokkal tudta 
megvalósítani. Az elszámolások lezárásához tagegyesületektől, valamint 
magánszemélyektől pénzkölcsönt vett igénybe a Szövetség, amelynek jelentős részét csak 
2013-ban tudta visszaszolgáltatni. 

A nemzetközi versenyek logisztikai feladatainak és egyéb költségeinek finanszírozására a 
Szövetség támogatási szerződést kötött hét sportegyesülettel. A szerződésekből származó 
támogatási forrás szeptember-október folyamán érkezett a Szövetséghez. 

A MOB átalakulását, a jogszabályok változását, valamint az elhúzódó elszámolások 
következtében a szintén csak szeptemberben juthatott hozzá a szövetség a 2012. évi állami 
támogatási bevételei első részletéhez. (Héraklész program I. részlete kivételével) 

Májusban a Szövetség felvette a kapcsolatot a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel, 
elsősorban a Duna-stratégia kialakításával kapcsolatosan folytak egyeztetések. 

A Sport XXI. program keretében összesen 8 millió forint értékű műhelytámogatásban 
részesültek a sportegyesületek. 

A tartozások kezelése érdekében sorozatos tárgyalások folytak az érintett szállítókkal. Ennek 
eredményeképpen született megállapodás az Adidas Magyarország Kft-vel a tartozások 
átütemezéséről, az ELMŰ Zrt.-vel részletfizetési megállapodásról. 

A forráshiány okán a 2014. évi Eb megrendezési jogáért elindított pályázatot a Szövetség 
visszavonta. 
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A 2011. évben kötött, a piaci viszonyokhoz képest előnytelen gépjármű bérleti szerződést 
(Skoda személyautó és Volkswagen kisbusz) a Szövetség a felhalmozott tartozások további 
növekedésének elkerülése miatt kénytelen volt megszüntetni. A gépjárművek átadása 
megtörtént. A Szövetség október óta nem rendelkezik gépjárművekkel.  

A Szövetség nemzetközi tisztségviselői,Szántó Éva és Kokas Péter  több alkalommal 
nemzetközi megbízatásuknak eleget téve külföldi eseményeken, értekezleteken vettek részt, 
A konferenciákon történő részvétellel kapcsolatban a Szövetség nem tudott költségtérítést 
biztosítani. 

A Szövetség számottevő tartozást tart nyilván külföldi szállítókkal kapcsolatban is. Ezek 
rendezése 2013-ban az adósságkonszolidáció keretében lehetséges. 

A 2012. évben egy Filippi versenyhajó és Concept2 versenylapátok beszerzésére került sor. 

A Szövetséggel szemben egy alkalommal került sor bíróság előtt felszámolási eljárás 
kezdeményezésére (P&P Mérnöki és Szolgáltató Bt.), a bírósági felhívásra adott válaszban a 
Szövetség kifogást emelt, a felszámolási eljárás nem került elrendelésre. 

A Szövetséggel szemben egy alkalommal került sor számlatartozás miatt végrehajtás 
elrendelése Buda Sándor végrehajtást kérő részéről, a végrehajtás 317.500 forint követelés 
és költségére terjedt ki. 

A Szövetség 2012. év novemberében visszajelzést kapott, hogy az evezés sportág is a 
kiemelt egyéni sportágak közé sorolták. Kiemelt sportágak közé tartozásnak köszönhetően 
lehetőséget kapott a Szövetség az adósság konszolidációjára. Az adósságkonszolidáció 
előkészítéseképpen került sor novemberben a Szövetség adósságállományának 
feltérképezésére. A PwC által elvégzett pénzügyi audit eredménye 97 millió forint fedezetlen 
kötelezettség-állományt állapított meg. Az időközben megszületett kormányhatározat alapján 
az adósságkonszolidációra 2013. év májusában kerül sor. 

A kiemelt egyéni sportágak számára előirányzott rendkívüli sportágfejlesztési támogatásból a 
Szövetség 2013. évben 250-300 millió forint az adósságkonszolidáción és a 2012. évi 
rendes támogatásokon (MOB, Héraklész, Sport XXI) támogatásra számíthat, amelyről a mai 
napig a döntés még nem született meg. 

A Szövetségnek óriási lemaradásai vannak: 

- a szervezeti erőforrások 
- az adminisztráció 
- a szervezeti folyamatok és integráció 
- a rendszeres kommunikáció és tájékoztatás 
- a szponzorok bevonása 
- a gazdálkodás és pénzügyek irányítása 
- az eszközállomány területeken. 

Az adósságállomány felszámolását követően, a rendelkezésre álló forrásokhoz mérten 
változtatások és fejlesztések indokoltak ezeken a területeken. 

A szövetség bizottsági struktúrájának áttekintése is indokolttá vált. A bizottságokban folyó 
munkára nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Aktív, hatékony és integrált működés elérése a cél. 

A Szövetség 2012-ben a gazdálkodás tekintetében elérte a célját, elkerülte a felszámolást, 
megvalósultak a tervezett szakmai programok, fenntartotta a likviditását, befejezte az 
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elszámolásokat, 90%-os készültségben áll a 2012. évi támogatások elszámolásával, 
felszámolta a Pesterzsébeti Vízibázis indokolatlan kiadásait, megállapodott az 
Önkormányzattal a szerződés módosításáról, a felhalmozott adósság teljes és azonnali 
konszolidációja mellett lehetőséget kapott korábbi támogatások többszörösének megfelelő 
mértékű sportfejlesztési támogatásra 2013-ban és az azt követő években. 
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BESZÁMOLÓ A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

A tervezhető bevételek alapján a 2012. évre összeállított és elfogadott költségvetés egy 
visszafogott és a rendelkezésre álló forrásokhoz mérten csökkentett szakmai program 
finanszírozását tartalmazta. Legfeljebb a rendelkezésre álló bevételek felhasználását 
jelölhette ki. A teljes szakmai program megvalósítása többlet-forrást igényelt, amire a 
szövetségnek a tagságával együttműködésben a tárgyév folyamán kellett megoldást keresni. 

A költségvetés terv-tény összehasonlítását a beszámoló önálló melléklete tartalmazza.  

A szövetség először készített olyan terv-tény összehasonlítást, amelyben a tényadatok a 
teljesített kifizetéseken kívül a tárgyévi teljes kötelezettség vállalást, azaz a kifizetésre váró 
kötelezettségeket is számba veszik. Olyan időszakban, amelyben a szövetség jelentős 
mennyiségű tartozással rendelkezik, kifejezetten ez az összehasonlítás alkalmas arra, hogy 
reálisan mutassa be az éves gazdálkodást. Az előző években csak a megvalósult kifizetések 
kimutatásával a terv-tény összehasonlítás nem adott arról számot, hogy milyen kifizetésre 
nem került adósságok halmozódtak fel. 

A költségvetés kialakításának sajátossága közé tartozott, hogy a 2012. évre tervezett 
szakmai programok megvalósítása érdekében a 2012.évre jutó bevételből a tarozások 
kezelése nem finanszírozható. Ez azt vetítette elő, hogy a 2010. és 2011. évben felhalmozott 
adósságállomány konszolidációja a 2012. évben rendelkezésre álló bevételekből nem 
lehetséges. 

A tervezett 162 millió forint bevételhez képest a könyvelt bevétel 103 millió forint volt. 

Az összehasonlítás bemutatja a tervezett állami támogatási szerződések alapján tervezett 
bevételek közül  

• egyrészt a szövetségen át nem folyó tételeket: a MOB alaptámogatásból 2 millió 
forint értékékű edzőtábor „voucher”-t, a Sport XXI programból 8 millió forint értékű 
műhelytámogatást és a Héraklész programból 8,6 millió forint értékű, közvetlenül a 
szállítók felé teljesített dologi támogatást; 

• másrészről a le nem könyvelt, 2013-ra áthúzódó, illetve elszámolás alatt álló 
bevételeket.  

Fentieket figyelembe véve a tervezett 79 millió forint mellett a 2012. évben az állami 
támogatásból megvalósult bevétel 48 millió forint. ( - 31 millió forint). 

A szövetségen át nem folyó, valamint az áthúzódó bevételekkel együtt az állami támogatási 
szerződések a tervek szerint valósultak meg, a Héraklész programban a tervezett összeghez 
képest 5 millió forinttal több támogatás szerződésére került sor, amely megfelelően pótolta a 
kedvezőtlen időtényező miatt az I. félévben már le nem hívható támogatás összegét (2,8 
millió forint). 

A működéssel kapcsolatban tervezett 3 millió forint pályázatból származó bevétel elmaradt, a 
2011-ben megváltoztatott pályázati feltételeknek – az 50 millió forintot meghaladó éves 
költségvetésű szervezetek kizárása a pályázatból – a szövetség nem tudott megfelelni. 

A sportszolgáltatásból származó bevételek között a nemzeti válogatott kerettagokat adó 
sportegyesületek jelentős szerepvállalását mutatja a nemzetközi versenyekhez történő 
részvételételi hozzájárulás mértéke, amely tartalmazta a likviditási javítása céljából az 
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sportegyesületek a műhelytámogatási programból származó, 4,5 millió forint logisztikai 
feladatok megvalósításához történő hozzájárulását. Az egyesületek terheit csökkentette a 8 
millió forint értékben a sportegyesületeknek juttatott utánpótlás-neveléssel kapcsolatos 
műhelytámogatás. 

A Pesterzsébeti Viízi Centrum működésével kapcsolatos bevételek elkülönítve, vállalkozási 
tevékenységként kerültek számbavételre. A könyvelt bevételek összhangban álltak a 
tervezett bevétellel (25 millió forint). A vevő partnerek közül a Zöld Duna Kft–vel szemben a 
szövetség jelentős mértékű követelést tart nyílván. 

Az előző időszak bevételei jelentősen elmaradtak a tervezettől. A terv a korábbi elnökségtől 
az átadási jegyzőkönyvben kapott adatokkal számolt. A PE Vízi Centrum esetében átadott 
információk és nyilatkozatok alapján várt bevételek elmaradtak (9,7 millió forint).  

Az korábbi elnökség által átadott és a korábbi főtitkár által is megerősített, állami 
támogatásból származó bevételek esetében (24 millió forint) bebizonyosodott, hogy az 
elszámolások még el sem kezdődtek, a bemutatott összegű áthúzódó bevételek 
realizáláshoz (a támogatással történő elszámolásához) először azok összegével megegyező 
mennyiségű számlatartozás kifizetésére (15-20 millió forint) lenne szükség. Ennek 
megoldása a 2012. év likviditását és a szövetség működését teljesen ellehetetlenítette, az 
elszámolások egészen szeptemberig húzódtak, a szövetség ekkor tudta a 2012. évre 
vonatkozó állami támogatásokra vonatkozó szerződéseket megkötni a MOB-bal. 

A megelőző év (2011) mérlegében az  áthúzódó bevételek 22,5 millió forint értékben 
elhatárolásra kerültek (aktív időbeli elhatárolás). Ezáltal ezek a bevételek a 2011. év 
eredményeihez kelültek beszámításra. Az elhatárolt bevételek korrekciójára került sor 6 
millió forint értékben tekintettel arra, hogy ekkora mértékű 2013. évi teljesítés került 
elszámolásra ezzel kapcsolatosan. A támogatási szerződések megengedik a következő év 
elején megvalósítandó programokra történő felhasználást mind a 3 támogatási program 
(MOB, Héraklész, Sport XXI) esetében. 

Az így korrigált 16,6 millió forint értékű elhatárolt - 2012. évre áthúzódó - bevétel a 2012. évi 
beszámolójában már nem vehető figyelembe, ezért a kimutatásban is ez egyéb 
megnevezésű tételek között levonásra került. 

A bevételi tábla VIII. fejezete tartalmazza a szövetségen át nem folyó egyéb támogatásokat, 
ilyen a versenyzők és sportszakemberek részére juttatott állami ösztöndíjak (Gerevich 
ösztöndíj) és a műhelytámogatások. A műhelytámogatások sportegyesületek közötti 
felosztását a „Közhasznúsági Jelentés” tartalmazza. Az ösztöndíjak esetében a tervezetthez 
képes magasabb arányú támogatásra került sor, tekintettel arra, hogy az olimpiai 
felkészülésre a MOB 2012. év szeptember hónapig, többek között a pótkvalifikáció miatt is 
megemelte az eredményesség alapján nyújtott ösztöndíj keretet. 

A 2012. év májusában az újabb olimpiai kvalifikációért járó többlet-támogatásra (5 millió 
forint összeg az év elején kapott információk alapján) nem került sor. 

A tervezett 162 millió forint kiadási oldalhoz képest, a könyvelt ráfordítás 166,5 millió forint 
volt.  

A bevételi oldalhoz hasonlóan a sportszakmai tervezett kiadások is tartalmaztak olyan 
programokat, amelyeket a támogató közvetlenül finanszírozta. 

• Sport XXI program műhelytámogatás 8 millió forint értékben 
• Héraklész dologi támogatás 8,6 millió forint értékben 
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• központi edzőtábor voucher 2 millió forint értékben 
• MPB támogatása 0,9 millió forint értékben stb. 

Tekintettel a fenti, közvetlenül finanszírozott programokra a könyvelt sportszakmai 
ráfordítások a tervezett 67 millió összeghez képest 55,7 millió értékben alakultak. 

Az összehasonlítás az edzőtáborok, valamint a nemzetközi versenyekkel kapcsolatos 
tényadatai a felnőtt és utánpótlás programokat, továbbá a hazai versenyek és Sport XXI 
programok tényadatait összevontan tartalmazza. 

A sportegészségügyi kiadások nagyobb része a Londoni Olimpiára készülő csapatokkal 
kapcsolatos, amelyek a felkészüléssel közvetlenül felmerült kiadások között került 
kimutatásra egyéb, a felkészüléssel kapcsolatos kiadásokkal (sportszakember díjazása, és 
egyéb költségtérítések) együtt (5,3 millió forint). A Londoni Olimpia részvételi költségét a 
MOB fedezte. 

A tervezetthez képest 8 millió forint értékben került sor eszközbeszerzése, amely egy új 
Fillippi hajó, továbbá Concept 2 evezős lapátok vásárlását jelentette. 

Egyéb szakmai feladatokra (nemzetközi tagdíjak és versenyengedélyek) a szövetség 0,8 
millió forintot költött, a sportdiplomáciával kapcsolatos kiadásokra a szövetség nem 
biztosított fedezetet, az utazásokat az érintettek önerőből biztosították, valamint FISA 
támogatással. Sportmarketinggel kapcsolatos feladatokra nem állt rendelkezésre forrás. 

Működési kiadások a tervezett kereten belül maradtak (25 millió forint vs 26 millió forint), a 
személyekkel kapcsolatos ráfordítások ezen belül 14,6 millió forint összeget tettek ki, amely 
mellett a szövetség rendes működésének biztosítását nem lehet megoldani. További 
erőforrások szükségesek a technikai, az adminisztráció, a versenyszervezés-
eseményszervezés, a kommunikáció, a sportmarketing, valamint a pénzügyek területén. 

A Pesterzsébeti Vízi Centrummal (bérbe vett ingatlan) kapcsolatos költségek a tervhez 
képest azért emelkedtek, mert a 2010 és 2011. évről származó váratlan, fedezetlen (előző 
időszak mérlegében passzív elhatárolásba nem helyezett) kötelezettségek kerültek 
könyvelésre: ilyen a 8 millió forint előző évből hátrahagyott bontási törmelék elszállítási díja 
és a 2010-2011 évben elfogyasztott elektromos áram 6,2 millió forint összegű költsége. A 
törmelék-elszállításra a 2011. év elnöksége által az ingatlan tulajdonosa felé, mind a 
szövetség felé garantált módon nem került sor. 

A fent nevezett, tervezetten felüli, rendkívüli ráfordítások nélkül a Vízicentrummal 
kapcsolatos gazdálkodás 16,5 millió forint kiadást eredményezett, amely lényegesen a 
meghatározott költségvetési kereten belül maradt (25 millió forint). Ennek érdekében a 
Vízicentrum működését lényegesen korlátozni kellett. 

A tervezetten felüli, rendkívüli ráfordításként került feltüntetésre működési kiadások körében  

• a működési kiadások körében a gépjármű leasing-szerződés lezárásából eredő 2,8 
millió forint kötelezettség, továbbá a 

• a Pesterzsébeti Vízicentrum elmaradt építési beruházásból eredő 
kötbérkötelezettség, amelyre a szövetség céltartalékot képzett 40 millió forint 
értékben, valamint 

• a könyvelésben kimutatásra került tárgyi eszközök értékcsökkenése 6 millió értékben. 
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Az edzői és versenyzői támogatások, illetve a műhelytámogatások, mint a szövetségen át 
nem folyó kiadások a összhang biztosítása érdekében a kiadási táblában is feltüntetésre 
kerültek a XI. fejezetben. 
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BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI VÍZICENTRUM GAZDÁLKODÁSI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

ELŐZMÉNYEK 

A PE Vízicentrum címe:  
  Budapest, XX. kerület, Vízisport utca 12-18. szám alatt - Hullám csónakház és telep,  
  valamint 
  Budapest, XX. kerület, Vízisport utca 20-28. szám alatt – Sirály csónakház és telep. 

Az előzmények részletesen a 2011.évi beszámolóban, valamint a 2010., 2011. és 2012. évi 
közgyűlési jegyzőkönyvekben, illetve kapcsolódó jelentésekben kerültek ismertetésre. 

2010. május 7–én a fenti meghatározott ingatlanra a MESZ az XX. ker. Önkormányzattal 30 
évre határozott idejű bérleti szerződést kötött. A MESZ a bérleti díj fizetési és ingatlan 
üzemeltetési kötelezettségen felül 3 év alatt teljesítendő 361.000.000 forint értékű építési 
beruházás megvalósítására vállalt kötelezettséget. Továbbá fizetési és teljesítési késedelem, 
továbbá meghiúsulás esetére 20% kötbér kötelezettséget vállalt és 72.000.000 forint 
összeghatárig minden bankszámlára vonatkozó azonnali beszedésre jogosító felhatalmazást 
adott. 

2012. február 3-ig a vállalt beruházások töredéke valósult meg, a bérbeadóval (Budapest, 
XX. kerületi Önkormányzat), valamint az alvállalkozókkal (Zöld Duna Kft. és GastroNorm 
Kft.), továbbá szállító és üzemeltető partnerekkel elszámolási vita alakult ki. 

 

INTÉZKEDÉSEK, ESEMÉNYEK 

 

Bérleti szerződés – Bp. XX. ker. Önkormányzat 

A Szövetséget a 30 évre kötött bérleti szerződés alapján 3 éves határidőre 361 millió forintos 
beruházási kötelezettség terheli. A beruházás megvalósítását két alvállalkozóval kötött 
szerződés alapján tervezték, akik számára a beruházásuk a megvalósuló létesítmények 
hasznosításából térült volna meg.  

A beruházás megvalósítására a szerződésben vállal határidő 2013. május 31. A beruházás 
tekintetében az albérlő kötelmi körébe tartozó építési engedély még nem született meg. 
Tekintettel az építési engedélyezési eljárás várható elhúzódására a beruházás határidőre 
történő megvalósítására elvi lehetőség nem áll fenn. Az tulajdonos Önkormányzat – az előző 
időszak (2011. év) elnökségétől kapott tájékoztatástól ellentétben – a beruházási határidő 
meghosszabbításától elzárkózott. 

A szerződés elmaradt szolgáltatásaival (bérleti díj tartozás, elmaradt építési beruházás, stb.) 
kapcsolatos egyeztetés folytatásának feltételéül a bontási törmelék azonnali elszállítását és 
a 2012. évi bérleti díjak folyamatos teljesítését szabta az Önkormányzat.  

3 hónap eredménytelen várakozást követően (bontási törmelék elszállítás alatt 
részletesebben) a Szövetség a törmelékszállítást elvégezte. 
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A tárgyalások folytatása több körben és több téren zajlott. A részletek ismertetését mellőzve, 
tárgyév decemberre az alábbi szerződésmódosítás került előkészítésre:  

• A bérelt terület lecsökken a sportpályák és a Sirály telephely területére 
• A bérleti díj terület-arányosan csökkentésre kerül 
• A felek megállapítják az elvégzett beruházás értékét 
• Az elmarad beruházás értékére eső kötbér fizetésére az Önkormányzat 27 évre 

vonatkozó kamatmentes részletfizetést biztosít 
• A bérleti díj tartozás megfizetésére az Önkormányzat részletfizetést biztosít 
• A szövetséget terhelő beruházási kötelezettség megszűnik 
• A kötbér teljesítését követően a beszedési felhatalmazás (inkasszó) megszűnik 

 

Az előkészített megállapodás tervezetet a Szövetség elnöksége, majd Közgyűlése, valamint 
az Önkormányzat képviselő testülete elé kell terjeszteni. Jóváhagyást követően kerül sor a 
szerződést módosító megállapodás megkötésére. 

A kötbér és egyéb, az Önkormányzattal szemben fennálló tartozás 2013-ban az 
adósságkonszolidáció részeként rendezhető. 

Albérleti – alvállalkozói szerződések: 

A Szövetséget terhelő 361 millió forint építési beruházási kötelezettség a két albérleti-
beruházási szerződésben 1:1-ben áthárításra került a partnerekre. Viszont a szerződésekből 
elmaradt az a Szövetség részére nyújtandó garancia (kötbérfizetésre vonatkozó inkasszó) 
amit a Szövetség az Önkormányzat felé vállalt. Emiatt az Önkormányzatnak az elmaradt 
beruházásból származó jogos követelése az albérlőktől nehezebben hajtható be, vagy 
behajtása egyáltalán nem lehetséges. 

Az étterem beruházást vállalt albérlő (1. sz. albérlő) a megkeresésre nem válaszolt, 
tárgyalásokat nem sikerült vele folytatni. Az albérleti szerződésből eredő kötelezettségét sem 
a bérleti díj tekintetében, sem a vállalt építési beruházás tekintetében még részben sem 
teljesítette. Ezt követően az albérleti szerződés az 1. sz. albérlő tekintetében felmondásra 
került. Fizetési meghagyás kibocsátása nem történt tekintettel arra, hogy a számlák és a 
felhívások kézbesítés nélkül visszaérkeztek. Az 1. sz. albérlő tulajdonost és székhelyet 
változtatott, az ügyvédi megkeresésekre nem reagált. Az bérbe vett terület a Szövetség 
birtokában áll. 

Az 1. sz. albérlővel szemben fennálló követelés 375 ezer forint bérleti díj követelés és az 
elmaradt beruházás értéke után 20% kötbér igény. 

A sportpályákra, kiszolgáló létesítményekre (öltöző, zuhanyzó, konditerem, közös helységek) 
beruházást vállaló albérlővel (2. sz. albérlő) a tárgyalások megkezdődtek az elkezdett 
beruházások folytatásáról (20% valósult meg – 2 db műfüves sportpálya).  

A beruházások folytatására további lépéseket – új tervek készítése, építési engedély 
megszerzése, bontási törmelékmentesítés – a 2. sz. albérlő már nem tett. 

A Szövetség felszólította a kötelezettségek teljesítésére, az építési engedély 
megszerzésére, a beruházás elvégzésére, a fizetési garancia átadására, a bontási törmelék 
elszállítására és egyéb, a helyszínen okozott kárral kapcsolatban az eredeti állapot 
helyreállítására. 



 

Magyar Evezős Szövetség 
www.hunrowing.hu 

29

A 2. sz. albérlő 2012-ben bérleti díjat sem fizetett, az általa elfogyasztott 
közműszolgáltatások tekintetében is több millió forint tartozást halmozott fel, a víz- és 
csatornahasználat költségét 2010. év óta nem térítette meg. 

A 2. sz. albérlővel szemben fizetési meghagyás került kibocsátásra a bérleti díjtartozások 
miatt, amely bírósági eljárásba fordult. Az ügyben két alkalommal tartottak tárgyalást. 

A 2. sz. albérlő szerződését a Szövetség felmondta. A felmondás ellen a 2. sz. albérlő 
jogorvoslathoz fordult, ezért a 2. sz. albérlővel szemben egy másik bírósági per is 
folyamatban van a szerződés felmondásának érvénytelensége megállapításának tárgyában. 

A 2. sz. albérlő felszólítást kapott a terület átadására és elhagyására, amelynek nem tett 
eleget. A Szövetség birtokvédelmet kért, amely eljárásban nem született még eredmény. 

A 2. sz. alvállalkozóval szemben legalább 25 millió forint kötbérkövetelés, és további 
legalább 10 millió forint egyéb (bérleti díj, közműhasználat díj, egyéb igények) tartozás áll 
fenn, amelynek a kedvező bírósági döntést követő a behajthatósága bizonytalan. A 
Szövetségnek okozott kár a visszavett sportpályák hasznosítása által kompenzálható. 

Üzemeltetés: 

A PE Vízicentrum  szerződéseinek és kötelezettség-állományának számbavételét követően 
nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezett bevételek mellett egyetlen Ft további kiadás mellett sem 
volt fenntartható az egyensúly. Az üzemeltetési szolgáltatások esetében a ténylegesen 
nyújtott szolgáltatások nem voltak arányban a szolgáltatás díjával. A többi szerződésre sem 
rendelkezett a Szövetség fedezettel. Ezért összesen havi 2.270 ezer forint kötelezettség 
állományt tartalmazó szerződés került felmondásra: 

Rubal Pro Kft- üzemeltetés 600.000 Ft / hó  
Dignus Kft – őrzés-védés 670.000 Ft / hó  
Zöld Duna Kft - üzemeltetés 625.000 Ff / hó  
mérnöki tevékenység 187.500 Ft / hó  
Jogi tanácsadói tevékenység 187.500 Ft / hó  
Összesen 2.270.000 Ft / hó 27.240 / év 
 

A felbontott szerződések vizsgálata alapján a korábbi (2011) időszakban az üzemeltetéssel 
kapcsolatos teljesítések vitathatók. A korábbi üzemeltetővel szemben fennálló 
számlatartozás 1 millió forint, amely 2013-ban az adósságkonszolidáció részeként 
rendezhető. 

Az alábbi feladatok ellátására új üzemeltető partner bevonására került sor: Partner FM Kft: 

- gondnoki tevékenység, ügyelet, karbantartás 
- ügyintézés, adminisztráció 
- csónakház-mesteri feladatok, bérbeadás 
- telephely őrzés-védés 
- takarítás 

A 2011-ben őrzés-védés szolgáltatást ellátó partnerrel szemben a Szövetség 3,8 millió forint 
tartozást halmozott fel. Tárgyalások eredményeképpen a fizetés átütemezésről 6-6 hónappal 
két lépésben megállapodás született. A tartozás 2013-ban az adósságkonszolidáció 
részeként rendezhető. 
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A jog tanácsadó tevékenységet folytató partnerrel szintén megállapodás született a fizetés 
átütemezéséről 12 hónappal. A fennálló tartozás mértéke 1,3 millió forint, amely 2013-ban az 
adósságkonszolidáció részeként rendezhető. 

A mérnöki szolgáltatást nyújtó partnerrel szemben felhalmozott tartozásról, annak nagyobb 
részének elengedéséről megállapodás született, a fennmaradó tartozás kiegyenlítésre került. 

Bontási törmelék elszállítása: 

2011-ben elszállításra került 800 m3 törmelék 3,2 millió forint költség mellett a Hídtransz 
szállító partner által. 

Az előző időszak elnökségtől kapott tájékoztatás alapján 2012. évre a helyszínen marad 
3200 m3 törmelék további költség nélküli elszállítása egyeztetésre került a szállítóval. 

Az ingatlantulajdonos több mint 9 hónap türelme lejárt, 3 hetes határidőt tűzött ki a törmelék 
elszállítására. A szerződés felmondása és az inkasszó (beszedési megbízás) azonnali 
lehívását helyezte kilátásba. A folyamatot tárgyalásokkal csak lassítani lehetett. 

Az egyeztetett szállító partnerre 3 hónap eredménytelen várakozás után a kilátásba 
helyezett inkasszó elkerülése érdekében 5 szállító partner részvétele mellett a 3200 m3 
bontási törmelék elszállításra került 8 millió forint MESZ költség és magán személyek 
támogatása mellett. Az ingatlan tulajdonos tájékoztatása megtörtént, ezt követően az egyéb 
szerződéses kötelezettségek tárgyalásos rendezése folytatódhatott. 

Bérlői szerződések: 

A vízitelepen az üdülő és hajóbérlők 2012-ben is jelentkeztek. A 2011-ről bérleti díj 
hátralékkal rendelkező bérlők felkutatása sikertelen marad. 58 bérleti szerződés 
megkötésére került sor, amelyből 12,3 millió forint bevétel származott. 

Elbontott stégek ügye: 

Az elbontott stégek ügye 2012-ben nem rendeződött, az elbontás végző albérlő és egy 
személy stégtulajdonos között jogvita van folyamatban. A Szövetség a fennmarad stégek 
közül a használatot hajlandó átengedni a vita megszüntetése érdekében. 

Purator műtárgy: 

A Bp. XX.ker Önkormányzattal egyeztetésre került a Purator csapadékvíz szűrő-elvezető 
rendszer kérdése. Az Önkormányzat nyilatkozatban vállalta a műtárgy helyreállítását és 
fenntartását. 

Tűzkár és csatornaépítés: 

A 2010. évi tűzkár elhárítással és a csatorna bekötéssel kapcsolatos költség elszámolás 
tekintetében a tulajdonossal, a törmelék-elszállítás elvégzését követően sikerült megegyezni 
4,3 millió forint értékben. 

Karbantartás: 

2012. év februárban a nagy mennyiségű hó esett, a III. sz. csónakház tetőszerkezete 
veszélyes állapotba került a legyűlt hótömeg alatt. Evezőstársunk által felajánlott önkéntes 
segítség igénybevétele mellett a tető gerendázata 50 méter hosszan állványokkal 
megerősítésre került. 
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Elektromos áram közmű: 

Az elektromos áram szolgáltatóval szemben az időszak elején 2,5 millió forint felhalmozott 
tartozás állt fent. A bérlők az áramot korlátozás nélkül használták. Tavasszal a szolgáltató 
bemutatott egy 6,2 millió értékű számlát 2010-2011-ben történt fogyasztásról. A szolgáltató 
tájékoztatása alapján erre a számlára 2011-ben már felhívták a figyelmet. 

A jelentős tartozás miatt a szolgáltató 2 alkalommal is korlátozta a szolgáltatást. 

Az albérlő év közben önálló csatlakozási pontot és mérőállást létesített. A tartozásokkal 
kapcsolatos részteljesítést követően a visszaállították a szolgáltatást, ősszel előre fizetős 
mérőórák kerültek felszerelésre. A Hullám és Sirály telephelyen október 30-tól az 
áramszolgáltatást a szövetség szünetelteti. A terv szerint csak a Sirály telephelyen lesz 
biztosítva ismét a szolgáltatás május 1-től az új, előrefizetéses modell alapján. Ezzel további 
tartozást nem lehet felhalmozni.  

A tartozások rendezése érdekében több ízben tárgyalások folytak a szolgáltató és a 
szövetség vezetői között. Ennek eredménye egy egyedi megállapodás kamatmentes 
részletfizetésre.  

A tárgyévi fogyasztás 406 ezer forint, 2012-ben 4,2 millió forint számlatartozást kellett 
kiegyenlíteni. 

Víz és csatorna közmű: 

2012-ben a vízfogyasztás szigorúbb ellenőrzésével és a locsolás korlátozásával a 
közműfogyasztás lényegesen lecsökkentek. A bérlőkre eső költség a közösktg-közmű 
átalányba került beépítésre, az albérlők felé fogyasztással arányosan továbbterhelésre kerül. 

A 2012. évi fogyasztás 620 ezer forint. 

Gáz közmű: 

A gázközművel kizárólag az ingatlan Zöld Duna Kft. albérlője veszi igénybe, a MESZ a 
közműszámla 100%-át továbbterheli az elbérlőre, a számlák fizetése folyamatos, a 
gázszolgáltató felé nem áll fent lejárt tartozás. 

Konténerek: 

A Szövetség által használt konténerek elszállításra kerültek, a helyszínen maradt 
konténereket az albérlő használja. 

Épületek állapota / terület állaga: 

A terület az alábbi részekből áll:  

1. Parti sáv (10-15 méter széles, 4830 nm) az ingatlan teljes hosszában. Jelentős 
karbantartást nem igényel, fűnyírás szükséges. A parton víziállások (stégek) 2011-
ben elbontásra kerültek, azóta pótlásuk nem történt meg. Egy bérlő sérelmezte a 
saját víziállása 2011-ben történt elbontását, jelenleg egyeztetés zajlik. 

2. Hullám telephely (8600 nm) a helyi védettség alá tartozó csónakházakból (I. II. III.), a 
körülöttük fekvő területből és egyéb épületekből áll. Hagyományidéző régi faépületek, 
a vízpart felőli homlokzat kivételével szerkezetileg teljesen leromlottak, különösebb 
értéket nem képviselnek, az összeomlás ellen a tetőgerendázat megerősítésre 
szorult, szilárd burkolat nélküliek, 2-3 évig hajók tárolására alkalmas, zárható 
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helységek. A Szövetség érvényes épületbiztosítással rendelkezik. Hosszútávon nem 
hasznosítható, fenntartás költséges, a hasznosításból származó bevétel a 
fenntartással járó költségeket nem fedezi. 
A csónakházak között 200 darab üdülő kabin található leromlott, használhatatlan 
állapotban, berendezés nélkül. Feltételesen, ráfordítást követően esetleg raktárként 
hasznosíthatók. Elbontásuk indokolt, bontási és tereprendezési költség jelentős. 

3. Sportpálya és park (7200 nm). A két megépített sportpálya hasznosítható, bérbe 
adható hosszú távon. A terület össz-közművesített, jelenleg az öltöző-zuhanyzó 
funkció konténerek használatával került kialakításra. Kis fenntartási költséggel a nyári 
szezonban jól hasznosítható. A télen sátor felállítása szükséges. Kihasználtság 
folyamatos. A 2. sz. albérlő 2012. július óta jogellenesen birtokolja és hasznosítja. 
A sportpálya mellett elterülő sportpark az elszállított bontási törmelék után üresen áll. 
Kertészeti beruházással parkosítható, táborozásra, hajótárolásra, szabadidős célokra 
hasznosítható, építési engedély megszerzése rövid távon, HÉSZ módosítás nélkül 
nem megoldható. 

4. Sirály telephely (5044 nm) két alu hangár hajótárolóból, azokhoz tartozó 
helységekből, további 4 tároló helységből, valamint 30-50 egy vagy több helyiségből 
álló üdülő építményből, a körülötte elterülő szabad területből áll. Az üdülőhelyiségek 
kiadásából, valamint a hajótárolásból bérleti díj bevétel szedhető. A felépítmények 
fele elbontandó. Jobb állapotban áll, mint a Hullám telephely, de jelentősebb 
ráfordítás nélkül lakófunkcióra – edzőtáborozásra nem alkalmas. Széles bejáratra és 
új víziállás kiépítésére lenne szükség. A szövetségi eszközpark tárolása megoldható. 
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A PESTERZSÉBETI VÍZICENTRUM 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ADATOK 

 

A 2012. évi könyvelt bevétel: 

Pesterzsébeti Vizicentrum Vevők 2012. évi bevétel

Tutajos Trend Kft. 2 886 061 Ft

Zöld Duna Kft. 4 655 517 Ft

Bp. Főv. XX. ker. Pesterzsébet Önk. Polgármesteri Hivatala 4 298 869 Ft

Dignus Szolgáltató Zrt. 317 500 Ft

Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület -200 000 Ft

Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya 524 999 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum bérlők 12 319 825 Ft

Végösszeg 24 802 771 Ft  

A MESZ 2012.évi költségvetése által előirányzott bevétel 25 millió forint volt. 

 

A 2012. évi bérlői nyilvántartás: 

Oszlop1 Oszlop2

Pesterzsébeti Vízicentrum bérlői köre száma 58

Egy bérlőre eső átlagos bérleti díjbevétel 212 411 Ft  

 

A 2012. évi kötelezettségek: 

Pesterzsébeti Vízicentrum Szállítók 

2012. évi 

kötelezettségek 

2011. évvel 

kapcs 

kötelezettség 

Bérleti díj 8 253 170 Ft   

Egyedi biztosítás 300 786 Ft   

Ingatlan üzemeltetés 4 064 000 Ft   

Mérnöki szolgáltatás - tartozás elengedés   -375 000 Ft 

Térképi adatszolgáltatás - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 22 860 Ft 
 Csatorna közmű díj 357 980 Ft   

Ivóvízszolg. közmű díj 239 144 Ft   

Tereprendezés, szállítás   7 751 257 Ft 

Távközlési költség 22 928 Ft   

Őrzés – védelem 2 042 160 Ft   

Rendszerhasználati díj 2010-2011 ELMŰ Hálózati Kft. 
 

6 221 583 Ft 

Földgáz szolgáltatás közmű díj 1 077 357 Ft   

Villamos energia közmű díj 406 287 Ft   

Végösszeg 16 786 672 Ft 13 597 840 Ft 
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A 2012. évi kötelezettségeken (16,8 millió Ft) kívül 13,5 millió Ft értékben két olyan 
költségcsoport is keletkezett a 2012. évben, amelynek terheit az előző időszakban kellett 
volna bemutatni és elszámolni. Ezek nélkül a Pesterzsébeti Vízibázis 2012. évi 
gazdálkodása 8 millió Ft bevétel többletet eredményezett. A rendkívüli tételek miatt viszont 
5,5 millió Ft költségtöbblet keletkezett. 

A MESZ 2012.évi költségvetése által előirányzott kötelezettség vállalás 25 millió forint volt. 

 

A MESZ vevőkel szembeni követelései 2012. év elején és végén: 

Pesterzsébeti Vizicentrum - tárgyidőszak elején Vevő követelések

GastroNorm Kft. 375 000 Ft

Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület 200 000 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum bérlők 2 056 785 Ft

Végösszeg 2 631 785 Ft  

A 2012. év végére a vevőkkel szembeni követelések 7,8 millió Ft –al emelkedtek, a 
követelések érvényesítése érdekében a MESZ intézkedéseket tett. 

Pesterzsébeti Vizicentrum - tárgyidőszak végén Vevő követelések

Zöld Duna Kft. 2 433 017 Ft

Bp. Főv. XX. ker. Pesterzsébet Önk. Polgármesteri Hivatala 4 298 869 Ft

GastroNorm Kft. 375 000 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum bérlők 3 298 420 Ft

Végösszeg 10 405 306 Ft  

A vevő partnerek közöl a Zöld Duna Kft–vel szemben a szövetség jelentős mértékű 
követelést tart nyílván, amely 2012-ben számottevően növekedett. A könyvelt követelések 
érvényesítésére a Zöld Duna Kft-vel szemben fizetési meghagyás került kibocsátásra. Az 
albérleti szerződés megszegéséből származó további, a Zöld Duna Kft által visszautasított, 
ezáltal le nem könyvelhető követelések miatt két önálló bírósági eljárás van folyamatban. A 
jelentős összegre való tekintettel az eljárás az igazságszolgáltatás megyei szintjén kerül 
folytatásra. 

A szállítókkal szembeni MESZ tartozások 2012. év elején: 
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Pesterzsébeti Vizicentrum - tárgyidőszak elején Szállító követelések

00004, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 4 589 375 Ft

00016, Fővárosi Vízművek Zrt. 130 277 Ft

00021, Dignus Szolgáltató Zrt. 2 680 000 Ft

00022, ELMŰ - Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 2 574 548 Ft

00025, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 820 979 Ft

00031, Invitel Távközlési Zrt. 6 188 Ft

00057, Fővárosi Gázművek Zrt. 456 546 Ft

00095, P&P Mérnöki Szolg. Bt. 750 000 Ft

00096, Integrit-XX. Kft. 1 000 000 Ft

00100, ELMŰ Hálózati Kft. 7 500 Ft

00107, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 400 000 Ft

00108, SPADautoMOBIL Kft. 124 800 Ft

00109, Híd Transz Kft. 3 077 500 Ft

00090, Rubal Pro Kft. 1 200 000 Ft

Végösszeg 17 817 713 Ft  

A MESZ a Pesterzsébeti Vízicentrummal kapcsolatos gazdálkodást 2012. évben a 
sportszakmai tevékenységek veszélyeztetése nélkül végezte. A költségvetési előírás alapján 
a kötelezettségek legfeljebb a befolyt bevételek erejéig teljesítendők. A Pesterzsébeti 
Vízicentrum vevői által a 2012. évben tovább halmozott tartozások következtében a 2012. év 
végére a szállítókkal szemben fennálló MESZ tartozások 11 millió Ft-tal emelkedtek. 

Pesterzsébeti Vizicentrum - tárgyidőszak végén Szállító követelések

00001, Tápegység Kft. 1 016 000 Ft

00004, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 11 458 357 Ft

00016, Fővárosi Vízművek Zrt. 260 175 Ft

00021, Dignus Szolgáltató Zrt. 3 801 960 Ft

00022, ELMŰ - Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 138 392 Ft

00025, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1 166 353 Ft

00031, Invitel Távközlési Zrt. 1 607 Ft

00057, Fővárosi Gázművek Zrt. 128 958 Ft

00096, Integrit-XX. Kft. 1 000 000 Ft

00100, ELMŰ Hálózati Kft. 4 800 000 Ft

00107, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 400 000 Ft

00108, SPADautoMOBIL Kft. 124 800 Ft

00109, Híd Transz Kft. 3 077 500 Ft

00126, Urbura Kft. 387 350 Ft

00090, Rubal Pro Kft. 1 000 000 Ft

Végösszeg 28 761 452 Ft  

 

2012. évi bevételi pénzáram, azaz könyvelt bevételek közül a vevők által befizetett összeg, 
17 millió Ft volt. 
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Pesterzsébeti Vizicentrum Vevők 2012. évi Cash-in

Tutajos Trend Kft. 2 886 061 Ft

Zöld Duna Kft. 2 222 500 Ft

Dignus Szolgáltató Zrt. 317 500 Ft

Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya 524 999 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum bérlők 11 078 190 Ft

Végösszeg 17 029 250 Ft  

 

2012. évi kiadások 2,4 millió Ft-tal meghaladták a befolyt bevételeket: 

Pesterzsébeti Vizicentrum Szállítók 2013. évi Cash-out

Bérleti díj 1 384 188 Ft

Egyedi biztosítás 300 786 Ft

Ingatlan üzemeltetés 4 264 000 Ft

Mérnöki szolgáltatás 375 000 Ft

Csatorna közmű díj 35 466 Ft

Ivóvízszolg. közmű díj 109 246 Ft

Tereprendezés, szállítás 6 347 907 Ft

Távközlési költség 27 509 Ft

Őrzés - védelem 920 200 Ft

Földgáz szolgáltatás közmű díj 1 404 945 Ft

Villamos energia közmű díj 4 271 526 Ft

Végösszeg 19 440 773 Ft  

A Pesterzsébeti Vízicentrum 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos Cash-Flow kimutatás: 
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Pesterzsébeti Vizicentrum Vevők / Szállítók 2013. évi Cash-in 2013. évi Cash-out

Tutajos Trend Kft. 2 886 061 Ft

Zöld Duna Kft. 2 222 500 Ft

Dignus Szolgáltató Zrt. 317 500 Ft

Fővárosi Önk. Városligeti Műjégpálya 524 999 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum bérlők 11 078 190 Ft

Részösszeg 17 029 250 Ft

Bérleti díj 1 384 188 Ft

Egyedi biztosítás 300 786 Ft

Ingatlan üzemeltetés 4 264 000 Ft

Mérnöki szolgáltatás 375 000 Ft

Csatorna közmű díj 35 466 Ft

Ivóvízszolg. közmű díj 109 246 Ft

Tereprendezés, szállítás 6 347 907 Ft

Távközlési költség 27 509 Ft

Őrzés - védelem 920 200 Ft

Földgáz szolgáltatás közmű díj 1 404 945 Ft

Villamos energia közmű díj 4 271 526 Ft

Részösszeg 19 440 773 Ft

Pesterzsébeti Vizicentrum Nettó Cash-Flow -2 411 523 Ft 2 411 523 Ft  

A Pesterzsébeti Vízicentrum 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos adatok a felügyelő 
bizottság részére átadásra kerültek. 

 

A Pesterzsébeti Vízibázissal kapcsolatban folytatott gazdálkodás a rendkívüli ráfordítások 
nélkül 2012. évben eredményes volt, a rendkívüli ráfordítások következményeképpen viszont 
5,5 millió forint költségtöbblet keletkezett.  
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BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉG PÉNZÜGYI EREDMÉNYEIRŐL 

 

Jelen beszámoló mellékletét képezi a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves 
beszámoló, annak kiegészítő mellékelte és a hozzá tartozó közhasznúsági jelentés és 
melléklet. 

A mérleg: 

A mérleg szempontjából „előző időszakon” a 2011. december 31. napot értjük. 

A 2012. évi mérleg főösszege 60 millió forint, amely az előző időszakhoz képest 2 millió 
forinttal csökkent. 

A befektetett eszközök állománya, és ezen belül a tárgyi eszközök állománya, amely 
elsősorban a versenyhajók és egyéb sportfelszerelések készlete, 5,7 millió forinttal 
növekedett az előző időszakhoz a versenyhajó és versenylapát beszerzés következtében. A 
növekedést mérsékelte a tárgyi eszközök értékcsökkenése (amortizáció). 

A forgóeszközök állományát a pénzeszközök és a vevőkkel szembeni követelések alkotják. 
Az időszak zárónapján a likvid pénzeszközök állománya 5,8 millió forint, amely 1,1 millió 
forint összeggel emelkedett az előző időszakhoz képest. A vevőkkel szembeni követelések 8 
millió forinttal 16,5 millió forintra emelkedtek. A növekmény elsősorban a Pesterzsébeti 
Vízicentrummal kapcsolatos követelésekből származik (bérlőktől, partnerektől), a vevői 
követelések fennmaradó részét az előző időszakhoz képest azonos mértékben a még 
lezárásra nem került támogatási szerződések állománya, valamint a tagszervezetekkel és 
egyéb partnerekkel szembeni követelések alkotják. 

Az előző időszakban a mérleg főösszegéhez képest jelentős, 22,5 millió forint összegű aktív 
időbeli elhatárolás került megállapításra a 2012-ben befolyó, de még 2011. évi teljesítéssel 
elszámolandó államit támogatásokra. Ez a 2011. év eredményét növelte, de 2012-ben 
túlzónak bizonyult, nem került maradéktalanul feloldásra, 6 millió forint már 2012. évi 
teljesítésre került elszámolásra, ezért az előző időszakban elhatárolt összeg módosítására 
került sor.  

Az tárgyidőszak zárómérlegében meghatározott aktív időbeli elhatárolás lényegesen 
alacsonyabb, 5,4 millió forint, amely a 2012. évi MOB támogatási szerződés alapján még be 
nem folyt, de 2012-es számlákkal elszámolás alatt lévő támogatás összege.  

A mérlegben az eszközoldalon 64 millió forint rövid lejáratú kötelezettség került kimutatásra, 
amely az előző időszakhoz képest 16 millióval emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a 
likviditási problémák miatt 2012. évben a szövetség a Pesterzsébeti Vízicentrum bérleti díját 
(havi 700 ezer forint), továbbá a gépjármű leasing díjat (havi 480 ezer forint) nem tudta 
teljesíteni, valamint 10 millió forint tartozást halmozott fel a sportlétesítmények 2012. évi 
használatával kapcsolatban. Ezek a kötelezettségek 2012. évi ráfordítások és a költségvetés 
tényadatainak a részét képezik.  

A Szövetség adósságállományának konszolidációjával kapcsolatban a MOB és a 
PricewaterhouseCoopers 2012 november hónap folyamán átvilágította a Szövetség 
gazdálkodását és teljes adósság állományát. Az audit eredménye a kötelezettségekkel 
kapcsolatban egyező eredményt mutatott: 
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Likvid eszközökkel nem fedezett kötelezettségállomány számítása: 

(+) / (-) Megnevezés
2012. október 31.

eFt

(+) Hosszú lejáratú kötelezettségek 0

(+) Rövid lejáratú kötelezettségek 67 815

(+) Passzív időbeli elhatárolások (határnap előtti időszakra vonatkozó várható további költség) 45 327

(-) Követelések 5 784

(-) Pénzeszközök 10 135

(-) Aktív időbeli elhatárolások (határnap előtti időszakra vonatkozó várható bevétel) 0

Likvid eszközökkel nem fedezett kötelezettségállomány 97 223  

PwC audit – októberi táblázat 

A tárgyidőszakban (2012. évben) a Szövetség pénzintézeti hiteltartozással nem 
rendelkezett. A kötelezettségállomány legjelentősebb részét 13,5 millió forint összegben a 
Pesterzsébeti Vízicentrummal kapcsolatos bérleti díjtartozás alkotja. 

A Szövetség passzív időbeli elhatárolásként 4,5 millió forintot mutat ki; a gépjármű lízing 
szerződés lezárásával kapcsolatban, valamint 2012. évi egyéb várható közüzemi és 
könyvelési díjakra. 

A Szövetség összesen 41 millió forint értékben képzett céltartalékot 2013. évben 
esedékessé váló, a Pesterzsébeti Vízicentrum bérleti szerződésben foglalt építési 
beruházások elmaradása miatt felmerülő kötbérre (40 millió forint) és azonos működési 
területen felmerülő egyéb (törmelékszállítási) kötelezettséggel kapcsolatban. 

A 2013. március 14-i kormányhatározat a Szövetség részére 95 millió forint támogatást 
állapított meg adósságkonszolidációra. Az adósságkonszolidáció eredményeképpen a 
Szövetség valamennyi kötelezettsége 2013. évben teljesítésre kerülhet, ezáltal a Szövetség 
eladósodottsága teljes mértékben megszüntethető. 
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Eredmény-kimutatás: 

 

2012. évben a szövetség közhasznú tevékenységéből származó bevétele 83 millió forint, 
amelynek legnagyobb részét (52 millió forint) a központi költségvetésből származó 
támogatás adja, a fennmaradó része a sportszolgáltatásból, tagdíjakból és egyéb közhasznú 
tevékenységekből származó bevétel. A vállalkozási tevékenységből származó bevétellel 
együtt a Szövetség 2012. évi teljes kimutatott bevétele 103 millió forint volt.  

A teljes bevételt csökkentette az előző időszakban képzett 22,5 millió forint összegű aktív 
időbeli elhatárolás. 

A támogatásból származó bevételek megoszlását a terv-tény összehasonlítás, valamint a 
közhasznúsági jelentés tartalmazza. 

A 2013. évben befolyó, 2012. évben teljesített feladatokra elszámolás alatt álló támogatási 
szer bevételeket követelésként előírtuk, és főkönyvben elhatárolásra kerültek 5,4 millió forint 
értékben. 

A Szövetség kimutatott összes költsége (ráfordítása): 166,6 millió forint volt.  

A szövetség működésének jellegéből adódóan a legnagyobb tételt közhasznú 
tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások, a hazai versenyek rendezése, a nemzetközi 
versenyezés, az edzőtáborozás és egyéb sportszakmai feladatok megvalósítása alkotta 
összesen 72 millió forint értékben. A további tételeket a személy jellegű ráfordítások, a 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások, az értékcsökkenés és az egyéb 
ráfordítások alkotják.  
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Az egyéb ráfordítások között (47 millió forint) került számításba vételre a 
kötbérkötelezettséggel kapcsolatban képzett céltartalék, egyéb rendkívüli ráfordítások és 
elhatárolások. 

A sporteszközök és egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése 6 millió forint.  

A 2012. év közhasznú eredménye – 57,2 millió forint és a 2011. év vállalkozási eredménye -
6 millió forint.  

Az eredménnyel kapcsolatos megjegyzések: 

 

2012
ezer
forint

Eredményt befolyásoló
rendkívüli tételek

ezer
fornt

Összes bevétel 103 309
Összes ráfordítás 166 583

Vállalkozási
tevékenység eredménye:

-6 056

Közhasznúsági
tevékenyvég eredménye:

-57 218

ÖSSZESEN: -63 274

Céltartalék kötbérre 40 000
ELMŰ ktg 2010-2011 6 222
Albérlő ELMŰ ktg-e 1 500
2010-2011 bontásból származó
kötelzettség

7 699

Tárgyi eszközök értékcsökkenése 6 054

Gépjármű leasing 
maradvényérték

2 865

Értékvesztés SportXXI-2011 3 012

ÖSSZESEN: Rendkívüli tételek összesen 68 414

Pesterzsébeti 
Vizicentrummal 
kapcsolatos, korábbi 
időszakból származó 
rendkívüli tételek

Egyéb  működéssel 
kapcsolatos rendkívüli 
tételek

 

 


