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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

/-r 111 . szám ú előterjesztés 

a Törekvés Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Törekvés Sportegyesület 2011-ben rnűködési költségek támogatására 28 rnillió forint 
támogatást kapott, rnelynek pénzügyi elszárnolását 20 ll. decernber 15-ig az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoportnálleadta. 
A finanszírozásból nyolc rnillió forintot a Bihari úti sporttelepen lévő MÁV tulajdonú 
sportlétesítmény fenntartására, közüzemi díjak kifizetésére fordítottak. A 20 rnillió forint 
összegű pénzeszközt a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály működésével összefüggő 
költségekre, játékvezetői díjakra, rnegbízási díjakra, stb. fordították. 

2011-ben a gyerekek körében sorversennyel igyekeztek népszerűsíteni a vívó sportot, ezzel is 
elősegítve a toborzást. Az általános képzés rnellett a gyerekek egy év alatt sajátítják el a vívás 
alapelemeit Ez az igényes alaptudás a további sportkarrierjükre is nagymértékben kihat. A 
költséghiány már itt megmutatkozik, hiszen ez a sportág rendkívül drága felszerelést igényel, 
ennek részbeni finanszírozásában az egyesületnek ki kell vennie a részét, hogy a tehetséges 
gyerekek az anyagiak rniatt ne hagyjanak fel a sportolással. 
Az alapozó év után a gyerekek három nagy csoportban, saját edzöknél folytatják a 
karrierjüket. A 12-15 éves gyerekek alkotják a szakosztály egyik meghatározó csoportját, ők 
már versenyrendszer keretében sportolnak hazai és nemzetközi színtéren. 
A 2011-es évben a Kadet-junior-felnőtt vívók csoportja óriási sikereket ért el és ez 
köszönhető a Törekvés Sportegyesület edzőinek, akik komoly pedagógiai és szakmai tudással 
rendelkeznek. A szakosztály és a szülők közös erővel próbálták az anyagi feltételeket 
biztosítani az évi rninirnurn l 0-12 versenyre. 
A 114 főt számláló egyesületnek nagy az edzői létszárnigénye, rnivel egy edző 15-20 
gyerekkel tud érdernben foglalkozni, emiatt az önkormányzati támogatás nagy része a bérekre 
fordítódik. 
A szakosztálynak van egy kidolgozott szerződéses rendszere, rnely komoly támogatást nyújt 
bizonyos eredményesség esetén, rnelyet fejleszteni kívánnak egy ösztöndíjprogramhoz 
hasonlóan. 
Kiemeit helyet foglalnak el a szakosztály életében a kerekes székes vívók, akik csapat- és 
egyéni versenyszámban is kvalifikálták magukat a Paralirnpiára. 

A 2012. évi 17 rnillió forint összegű támogatást a Törekvés Sportegyesület elsődlegesen a 
szakosztályok rnűködési költségeire kívánja felhasználni. 

Az Egyesület 2012. május 21-én megtartotta éves közgyűlését A Sárvári György elnök által 
benyújtott 2011. évi közhasznúsági jelentést, egyszerűsített éves beszámolót, szakmai 
beszámolót és az Országos Bírósági Hivatal igazolását a beszámoló leadásáról az előterjesztés 
l. rnelléklete, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet alapján a rnűködési költségek támogatására vonatkozó 17 rnillió 
forint 2012. évi tervezett felosztását az előterjesztés 2. rnelléklete tartalmazza. 

A 2011. évi pénzügyi elszámolás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban (1105 Budapest, 
Bánya u. 35. 217-es iroda). 



II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2012. évi önkormányzati 
támogatás tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. május" ". 

C/:-'· 
Radványi Gá or 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Tisztelt Csoportvezető úrhölgy! 

A Törekvés SE 2011. évet záró küldöttközgyűlése 2012. május 21-én elfogadta a sportegyesület 

elnökségének beszámolóját és a közhasznúsági jelentését, melyeket a médeg-eredmény 

kimutatással, valamint mellékleteivel együtt további intézkedésre leadjuk. 

Tájékoztatom, hogy a közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatalnál is letétbe helyezzük. 

Budapest, 2012. május 24. 
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A Törekvés Sportegyesület 
Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 

l. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Törekvés Sportegyesület 2011. évi gazdálkodásáról a száÍnviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 127 778 ezer Ft, a saját tőke 101 843 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk l. 
számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásbóL 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGAT ÁS FELHASZNÁLÁSA 

2011. évben a Sportegyesület 57 884 ezer Ft költségvetési támogatást kapott és abból 35 364 
ezer Ft-ot fel is használt. 22 520 ezer Ft támogatást átvitt a következő évre. A kapott 
támogatásokból 25 490 ezer Ft a látványsport (kosárlabda) utánpótlás nevelésére és 
fejlesztésre nyert támogatás a 2011. őszi és 2012. tavaszi évadra. Ebből 2 969 ezer Ft-ot 
fordított az utánpótlás nevelésre a látványsport területén 20 ll. évben. A kapott költségvetési 
támogatásokat részletesen a 2. számú mellékletben, az összes kapott támogatás változások 
részletei pedig az 5. számú mellékletben láthatók. 

3. V AGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT ÁS 

2010. évben a Sportegyesület vagyona 6 032 ezer Ft összeggel növekedett. 2011-ben a 
Sportegyesület arra törekedett, hogy a kapott bevételeket közhasznú céljainak elérése 
érdekében használja fel és a 2010. évről áthozott, valamint a 2012. évre áthúzódó 
kötelezettségeire is fedezetet nyújtson. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. 
számú melléklete mutatja be. 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

Sportegyesületünk 2011-ben cél szerinti juttatást nem nyújtott, így e soron a 4. számú 
melléklet szerint nem történtek kifizetések. 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTÖL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK 
SZERVEITÖL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

2011. évben Sportegyesületünk összesen 62 363 908 Ft támogatást kapott különböző címen. 
Ez összességében 9 713 lll Ft-tal több, mint az előző évben. 2010. évhez képest az állami 
támogatások elmaradása - csökkenése (Önkormányzatok, NSH), illetve rendszerének 
átalakítása (NCA) jellemezte a 2011. évet. A csökkenést kompenzálta és a növekedést 
jelentette, hogy a MÁV Trakció Zrt. a támogatását jelentősen növelte a tárgyévben. A 
támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 



6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELÖINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

Sportegyesületünk személyi jellegű ráfordítása 23 487 ezer Ft volt. Vezető tisztségviselői az 
elnök kivételével 2011-ben sem kaptak juttatást. Az elnök az előző évhez hasonlóan- 2009. 
évi elnökségi döntés alapján - tisztelet díjban és költségtérítésben részesült, összegét tekintve 
l 320 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A Sportegyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. A 
kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

A Sportegyesület főbb adatai: 

Neve: 
Címe: 
Adószáma: 
Bírósági nyilvántartás: 
Nyilvántartási száma: 
Közhasznúsági bejegyzés dátuma: 
Képviselő neve: 

Törekvés Sportegyesület 
1107 Budapest, Bihari u. 23. 
19805432-2-42 
Fővárosi Bíróság Pk. 62 387 l 1990. 
295 7 
2011. 07. 15. 
Sárvári György elnök 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRÓL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

7 .l. Közhasznú tevékenységünket az Alapszabályban rögzített céloknak megfelelően 
végezzük, mely szerint: a Sportegyesület biztosítja működési területén a versenyszem 
é/sport-, fogyatékossport- és tömegsport-tevékenységet, elősegíti az utánpótlás-nevelést, a 
gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenységet. Gondoskodik fő támogatói a MÁV 
Zrt. munkavállalóinak, valamint vonzáskörzetében Kőbánya lakosságának igény szerinti 
testedzéséről és sportolásáról, szabadidejük kulturált eitöltésérőL 

7.2. Minőségi élsportot képvisel a vívó és kerekesszékes-vívó szakosztályunk. Vívó 
berkekben nagy figyelmet keltett Mohamed Aida átigazolása egyesületünkhöz, aki a 
2012-es londoni olimpián vívásban az első olimpiai érmet szerezheti meg a Törekvés 
számára. A kerület tanintézeteiben széleskörű toborzással terjeszti a szakosztály a 
vívósportot. Fő célkitűzés minél több fiatallal megszerettetni a vívást az utánpótlás 
gyarapítása érdekében. 

7.3. Fogyatékkal élők sportjának támogatását 2000-től karolta fel az egyesület. A vívók 2012-
ben már negyedik paralimpiai szereplésükre készülhettek Szekeres Pál, Osváth Richárd 
és Mató Gyula Törekvés színekben megszerezték a tőr csapat kvótát, ketten egyéniben is 
érem esélyesek lehetnek. 20 l O-től kerekesszékes szakággal bővült a kosárlabda 
szakosztály és megalakult a női ülőröplabda szakosztály, tagjai egyben a magyar 
válogatottat is jelentik. Március 5-én a Magyar Kupa nyolc csapatos sorozatmérkőzéseit 
rendezték meg létesítményünk Paralimpiai Sportközpontjában, ahol a hölgy sportolóink a 
hét férficsapatnak méltó ellenfeleiként szerepeltek. 20 ll-ben két alkalommal is otthont 
adott az egyesület fogyatékos sportnapi rendezvénynek és edzőtáborozási lehetőséget 
biztosított nemzetközi, valamint világversenyekre való felkészülésekhez. 



7.4. Verseny és tömegsport jellegű szakosztályaink a szakági szövetségek által rendezett 
bajnokságokban szerepeitek és vettek részt regionális, illetve országos versenyeken. 
A szabadidő klub lehetőségeit igénybe vevők atlétika, asztalitenisz, kispályás labdarúgás 
és tenisz sportágakban kulturált körülmények között tölthették el szabadidejüket. 
Intézményi és baráti csoportok találkozójára, valamint szakmai rendezvényre 
biztosítottuk létesítményünket 20 ll. év során, kiemeit figyelemmel fő támogatóink a 
Kőbányai Önkormányzat és egykori alapítónk jogutódjaként működő MÁV Csoport 
munkavállalói számára. 

A Törekvés Sportegyesület ezúton köszöni minden támogatójának, hogy az egyesület 
társadalmi kötelezettségvállalásának teljesítéséhez 20 ll. évben anyagi és egyéb személyes 
jellegű segítséget nyújtottak. 

A közhasznúsági jelentést a Törekvés Sportegyesület elnöksége a 2012. május 21-i 
küldöttközgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

Budapest, 2012. május 10. 

Záradék: 
A 2011. évi közhasznúsági jelentést a 2012. május 21-én megtartott küldöttközgyűlésen 
szavazati joggal delegált küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

Budapest, 2012. május 21. 
,{,~' . ./ / ~~' 
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Budapest, 2012. május 1 O. 

Törekvés Sportegyesület 
1107 Budapest, Bihari u. 23. 

KSH: 19805432-9262-331-01 
Bírósági nyt.: Pk.62 387/1990 
Nyilvántartási szám: 2957 

2011. évi 
Egyszerűsített éves beszámoló 

Tartalma: 
Egyszerűsitett mérleg és 

Közhasznú szervezeti eredmény kimutatás 

elnök 

Az egyszerűsített éves beszámolót Orbánné Kő Katalin mérfegképes könyvelő állította össze 



Törekvés Sportegyesület 

Sorsz. Tétel megnevezése 
a b 

A. Befektetett eszközök 
l. Immateriális iavak 
ll. Tárgyi eszközök 
lll. Befektetett pénzügyi eszközök 
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 

B. Forgóeszközök 
l. Készletek 
ll. Követelések 
lll. Ertékpapírok 
IV. Pénzeszközök 

C. Aktív időbeli elhatárolások 
Eszközök összesen 
D. Saját tőke 

l. Induló tőke 
ll. Tőkeváltozás 

lll. Lekötött tartalék 
IV. Ertékelési tartalék 
v. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenyséoből 

E. Céltaltalék ok 
F. Köte/ezettséaek 

3 4001. Hátrasorolt kötelezettségek 
ll. Hosszú lejáratú kötelezettséoek 
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 

3 400G. Passzív időbeli elhatárolások 
Források összesen 

Budapest, 2012. május 1 O. 

Mérleg 

Előző évi 
c 

91758 

91 758 

6 342 

2 668 

3 674 
o 

98100 
95 811 
1 553 

91 798 

436 
24 
o 

2 289 

22 89 
o 

98100 
--
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 

Fordulónap: 2011.12.31 

Adatok eFt-ban 
On revízió Tárgy év 

d e 
o 92115 

92115 

o 32416 

2 388 

30 025 
o 3 250 
o 127 778 
o 101 843 

1 553 
94 258 

5 507 
525 

o o 
o 3 415 

o 22 520 
o 127 778 
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Eredmény kimutatás 

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év 

a b c 
A. Osszes közhasznú tevékenység bevétele 63977 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 52650 
a. alapítótól (MÁV) 16 900 
b. központi költségvetéstöf 4 600 
c. helyi önkormánEG~ttól 28200 
d. egyéb 2 950 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 
4. Tagdíjból származó bevételek 1 028 
5. Egyéb bevételek 10 017 

6. Pénzügyi műveletek bevételei 282 
7. Rendkívüli bevételek 
8. Aktivált saját teljesítmény értéke 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 400 
1. Arbevételek 
2. Egyéb bevételek 
3. Pénzügyi műveletek bevételei 
4. Rendkivüli bevételek 

c. Osszes bevétel 66 377 
D. Közhaszn ú tevékenység költségei 63 541 

1. Anyj3gjellegű ráfordítások 40103 
2. Személyí jellegű ráfordítások 20 522 
3. Ertékcsökkenési leírás 2 575 
4. Egyéb ráfordítások 341 
5. Pénzügyí műveletek ráfordításai 
6. Rendkívüli ráfordítások 

E. Vállalkozási tevékenység költségei 2 373 
1. Anyagjellegű ráfordítások 1498 
2. Személyi jellegű ráfordítások 766 
3. Ertékcsökkenési leírás 96 
4. Egyéb ráfordítások 
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
6. Rendkívüli ráfordítások 
7. Aktivált saját teljesítmény értéke 

F. Osszes tevékenység költségei (D+ E) 65 914 
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 27 
H. Adófizetési kötelezettség 3 
l. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 24 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 436 

Tájékoztató adatok 
A. Személyi jelleg ú ráfordítások 21 288 

1. Bérköltségek 15236 
a. megbízási díjak 
b. tiszteletdíjak 960 

2. Személyi jellegű egyéb költségek 1889 
3. Személyi jellegű költségek közterhei 4163 

8. Nyújtott támogatások 
1. T ovábbutalt, illetve átadott támogatás o 

Budapest, 2012. május 10. 
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Fordulónap: 2011.12.31 

Adatok eFt-ban 
Előző év( ek) Tárgyév 
helyesbítései 

d e 
73 789 
58950 
27000 

28333 
3 617 i 

444. 

1452 
9 920 

53 
2 970 

650 

74439 
68160 
40 519 
23464 
4007 

292 

67 
40 
23 
4 

68227 
583 

58 
525 

5 507 

23487 
15 666 

960 
3 615 
4 206 

o 
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Törekvés Sportegyesület 

Támogatásnyújtó neve 
időponija 

Kőbányai Onkormányzat 2011.év 
NSI 2011.év 
MTFSZ 2011.év 
TAO látványsport 2011.év 
Nemzeti Civil Alapprogram 2011.év 
Osszesen: 

Budapest, 2012. május 10. 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2011. év 

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet1 

Fordulónap: 2011.12.3 

Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Atvitel Megjegyzés l 

összege (Ft) időponija 

28 333 004 Uzemeltetési, müködési támogatást 2011.év 
3 584 OOO Mükösi támogatási 2011.év 

33163 Müködési támogatás 2011.év 
25 490 OOO Programtámogatás(utánpótlás,fejlesztés) 2011/2012 év 

444 OOO Uzemeltetési támogatási 2011.év 
57 884167 o 
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tárgyévi 
28 333 004 
3 584 OOO 

33163 
2 969 741 

444 OOO 
35 363 908 
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o 
o 
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22 520 259 őszi/tavaszi évad 
o 

22 520 259 
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Törekvés Sportegyesület 

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Induló tőke 1 553 
T őkeváltozás 93 798 
Lekötött tartalék o 
Ertékelési tartalék o 
Tárgyévi eredmény 460 

Közhasznú tevéken~ség tárg~évi vesztesége o 
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége o 
Egyéb o 

Budapest, 2012. május 10. 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2011. év 

Tárgyévi összeg Változás 
(e Ft) o/o 

1 553 o 
94 258 100,5 

o o 
o o 

6 032 1311,3 
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o o 
o o _L 
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Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklel 

Fordulónap: 2011.12.3 

Megjegyzés 
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Törekvés Sportegyesület 

Juttatás megnevezés 

Közhaszn ú tevékenység keretében nyújtott 
Pénzbeli juttatások összesen 
- ebből adóköteles 
- ebből adómentes 
Természetbeni juttatások összesen 
- ebből adóköteles 
- ebből adómentes 

E_gyéb juttatások 
OSSZESE N: 
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

Pénzbeli juttatások 
Nem pénzbeli juttatások 

Egyéb juttatások 
OSSZESE N: 
MINDOSSZESEN: 

Budapest, 2012. május 10. 

KIMUTATÁS 
a cél szarinti juttatásokról 

2011. év 

Juttatás összege {Ft) Eltérés 
elözö évi tárgyévi % 
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Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet~ 

Fordulónap: 2011.12.3 

Megjegyzés 
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Törekvés Sportegyesület 

Juttatás megnevezése 

Központi költségvetési szervtől és szerveitől 
Nemzeti Civil AlaQProgram 
Nemzeti Sporthivatal 
MAV Trakció Zrt 
MTFSZ 

Helyi önkormányzat és szervei 
Kőbányai Onkormányzat 
Fővárosi On kormányzat 
Saroksári Onkormányzat 
Főv. ll. ker. Onkormányzat 
Kőbányai Sport Alapítvány 
Kőbánya SE Sportszövetség 

Társasági adó látványsport 

r--

OSSZESEN: 

Budapest, 2012. május 10. 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2011. év 

Közhasznúsági jelentés 5. számú mellékle 

Fordulónap: 2011.12.~ 

Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 
előző évi tárgyévi % Ft 

23 450 797 31 061163 132,45 7 610 361 
Uzemeltetési támogatás 4 370 OOO 444 OOO 10,16 -3 926 001 
Szakmai prograrnek támogatása 2149 OOO 3 584 OOO 166,78 1 435 001 
Uzemeltetési és müködési támogatás 16 900 OOO 27 OOO OOO 159,76 10 100 001 

31 797 33163 104,30 1 361 
29 200 OOO 28 333 004 97,03 -866 991 

Uzemeltetési és müködési támogatás 28 200 OOO 28 333 004 100,47 133 00· 
Programtámogatás 100 OOO o o -100 001 
Programtámogatás 200 OOO o o -200 001 
Programtámogatás 150 OOO o o -150 001 
Programtámogatás 250 OOO o o -250 001 
Programtámogatás 300 OOO o o -300 001 
Utánpótlás nevelés, fejlesztés o 2 969 741 o 2 969 74' 
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o o o l 

o o o l 
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52 650 797 62 363 908 118,45 9 71311' 
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Törekvés Sportegyesület 

Juttatás megnevezése 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 
Természetbeni Juttatások 

Szja mentes 
Szla köteles 

Ertékpapír juttatások 
Tiszteletdíjak, megbízási díjak 
Költségtérítések 
Sárvári György 

Adott kölcsönök összege 
Kamatmentes kölcsönök 

Egyéb juttatások 
OSSZESEN: 

Budapest, 2012. május 10. 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2011. év 

Juttatás összege jFt) Eltérés 
előző évi tárgyévi % 

o o 0,00 
o o 0,00 
o o 0,00 
o o 0,00 
o o 0,00 

960 OOO 960 OOO 0,00 
360 OOO 360 OOO 0,00 
360 OOO 360 OOO 0,00 

o 0,00 
o 0,00 
o 0,00 

o o 0,00 
o o 0,00 
o o 0,00 

1 320 OOO 1 320 OOO 0,00 

12 

Ft 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet1 

Fordulónap: 2011.12.3 

---

Megjegyzés 

Személygépkocsi használat költségtérítése 

----------
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Beszámoló a Törekvés Sportegyesület 2011. évi működéséről 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

Visszatekintve a beszámolási időszakra megállapíthatjuk, hogy üzleti terv szerinti 
költségvetés alapján gazdálkodó sportegyesületünk a létesítményi tulajdonos MÁV Zrt. által 
elvárt üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek teljesítése mellett, esetenként akadozva, de 
biztosította a sportági működés valamennyi feltételét. 

112 éves fennállásunk alatt kőbányai-vasutas sportegyesületünket döntő mértékben a 2009-
ben megszűnt egykori alapító Északi Járműjavító segítette. 2010-ben a jogutódként működő 
MÁV -Gépészet Zrt-től kaptunk pénzbeli támogatást. 20 ll-ben pedig a MÁV-Trakció Zrt. 
27 millió Ft összegű adományt juttatott egyesületünknek. 

Egyesületi értékeinket megismerve és megbecsülve a létesítmény üzemeltetésének részbeni 
finanszírozására és a vívó szakosztály működési költségeinek jelentős mértékű támogatására 
2010-től Kőbánya Önkormányzata anyagi segítséggel is mellénk állt. 2011-ben 20 millió Ft 
működési támogatást juttatott a vívó szakosztálynak és 8 millió Ft-tal járult hozzá 
üzemeltetési kiadásainkhoz. 

Likviditásunk az év első felében akadozott, a felgyülemlett tartozások miatt a gázszolgáltatás 
is kizárásra került, visszakötése közel l 00 ezer Ft veszteséget jelentett. Áram számláink 
késedelmes kifizetését szintén jelentős kamatokkal terhelik. Alkalmazottaink havi munkabérét 
két ízben is csak a vívóktól kapott kölcsönből tudtuk kifizetni. Az év második részében 
juttatott MÁV finanszírozással racionális gondolkodás mód, valamint költekezés 
következtében kötelezettségeinket határidőre teljesítettük A 2011. gazdasági évben a 
létesítmény üzemeltetését, fenntartási költségeit, karbantartását és szerény mértékben a 
szakosztályok működését finanszíroztuk. Ennek sikeréhez a háttért biztosító ügyvitel, 
valamint az önálló gazdálkodással rendelkező szakosztályaink (vívó, kosárlabda, női 
ülőröplabda) jelentős mértékben hozzájárultak. 

Szerződés keretében biztosított a létesítmény elektromos hálózatának karbantartása és a 
rendezvény ügyelet. Ütemezetten folyik az elöregedett berendezések, vezetékek cseréje, 
modernizációja. 2011 őszén szerződést kötöttünk a gázfűtő berendezések éves karbantartására 
és a felmerülő működészavarok gyors elhárítására. Felújítottuk a vízház saját kút rendszerét, 
így megvalósult a füves labdarúgó pálya és a teniszcsarnok talajvízzel való öntözése, 
locsolása. 

2011. július 15-től "közhasznú szervezet"-ként működik sportegyesületünk, ezáltal is 
lehetőséget nyújtva mindazon támogatók körének, akik segíteni kívánják patinás 
egyesületünket társadalmi elkötelezettségünk megvalósításában. 



) 

Testületi és sportszakmai munkánkról 

Elnökségünk elkötelezett a Törekvés SE hosszú távú fennmaradása érdekében. Ezt 
demonstrálja a MÁV és Kőbánya összefogása is tradicionális egyesületünk működtetése és 
kiemeit sportágának liiinőségi fejlesztése iránt. 

Sportegyesületünkben versenyszerűen nyolc szakosztályt működtetünk. Sportolóink 
különböző szintű egyem és csapatbajnokságokban, országos, nemzetközi és 
világversenyeken, paralimpiákon vesznek részt átlagon felüli sikerekkel és eredményekkeL 

Támogatói körünk, szponzoraink számára szabadidő klubot működtetünk, ahol tömegsport 
szinten (asztalitenisz, atlétika, kispályás labdarúgás, konditerem, tenisz) biztosítunk 
lehetőséget igény szerint a szabadidő kulturált körülmények közötti eltöltéséhez. 

A szakosztályokban sportoló és nyilvántartott tagdíjfizető létszám 329 fő. 
Szabadidő klub keretében rendszeresen, illetve idényszerűerr sportolók száma: 8-40 fő. 

A szakosztály vezetőségek által összeállított önértékelések alapján a következő föbb adatokat 
ismertetjük. 

Asztalitenisz szakosztály 

Taglétszám: l O fő. 

Tömegsport jellegű szakosztály, két éve jutottak fel a BP I. osztályba. 2011. év tavaszán a 
hetedik helyet szerezték meg. Az őszi fordulókat közepes teljesítménnyel játszották végig, 
melynek eredményeként a tavaszi szezont a tízedik hely birtokában kezdték meg. 
Kimagasló képességű és legeredményesebb pontszerző versenyzőjük Fényes Attila. A csapat 
húzó emberei még Álló József, Gubicza József és Nyögéri István, aki egyben NB-s 
játékvezetője a sportágnak. A szakosztály versenyzői állományát fiatalítani kellene, azonban 
ennek sem technikai, sem anyagi feltételei nem biztosítottak. Edzéseikre és a csapat 
mérkőzésekre optimális körülmények között az SE vívótermében kapnak lehetőséget. 

Kosárlabda és kerekesszékes-kosárlabda szakosztály 

Taglétszám: l 00 fő. 

Kihelyezett szakosztályként működnek Török Flóris- Törekvés SE néven, a soroksári Török 
Flóris általános iskola tanulói közösségére épülve. A szakosztály vezetősége 2006-ban 
szponzorokkal is megerősödve szerveződött át. 
A szakosztályban jelenleg több mint l 00 játékos edz és játszik négy korosztályban 
mérkőzéseket. 2008-ban megkezdték az utánpótlás célú mini kosárlabda program beindítását, 
mely biztos alapja lehet egy későbbi nagycsapat kiépítésének 

Széles körű utánpótlás nevelés jegyében a Török Flóris általános iskolán kívül további hét 
általános iskola (Fekete István, Grassalkovich Antal, Lázár Vilmos, Páneurópai, Stromfeld 



Aurél, Zrínyi Miklós, a pesterzsébeti Kastélydombi) kapcsolódott be a lány mini kosárlabda 
programba. Összesen 220-240 alsó tagozatos lány kezdhette el a kosárlabdázást. 

Sportszakmai munkájukat fémjelzi, egy játékos az USA-ban tanul és versenyez, további négy 
sportolót NB I! A csoportos csapatokhoz igazoltak. 
A III. Törpilla Kupa Mini Kosárlabda Tomán 23-25 csapat 160-180 versenyzője küzdött a 
Török Flóris általános iskolában. 

2011-ben az U11-es korosztály döntőjébe bejutott a lánycsapat A pécsi döntőn a csapat a 7. 
helyezést szerezte meg. Csapataik 13. alkalommal újra elindultak a Bp-i utánpótlás 
bajnokságokban. 

Egységes szakmai koncepció alapján működő kosárlabda oktatást népszerűsítenek, amely a 
testnevelők segítségével elsődlegesen az iskolák alsó tagozatainál valósulhat meg. Szakmai 
DVD anyag segíti munkájukat, céljuk, hogy további iskolák csatlakozzanak a mini kosárlabda 
program jukhoz. 

Sakk szakosztály 

Taglétszám: 24 fő. 

A szakosztálynak 24 fő versenyengedéllyel rendelkező tagja van, 10-15 fő pedig "amatőr"
ként vesz részt az edzéseken, illetve versenyez amatőr csapatban, látogatja a klubnapokat 

A szakosztály csapatai a budapesti csapatbajnokságokban a B il ek István csoportban játszanak. 
Tompa János nemzetközi mester és Bemei András FIDE mester edzik az ifjúsági és 
kiscsoportos versenyzőket egyéni foglalkozás keretében. 

2011 őszétől a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal együttműködve a 
Törekvés Művelődési Központ-ban bonyolítják le a Bp-i Ifjúsági CSB -t, a Kőbányai Sakksuli 
Kupát és részben a Pesti Regionális Sakkiskola foglalkozásait. Versenydíj szponzorálás 
hiányában csak a 60 éven felüliek versenyét tudták megrendezni, mely egyben a korosztály 
Magyar Bajnokságát is jelentette. 

Tájfutó szakosztály 

Taglétszám: 20 fő. 

Valamennyien a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség által regisztrált versenyengedéllyel 
rendelkeznek. Szép eredményeket értek el utánpótlás és felnőtt kategóriákban, sok rangsoroló, 
fontos, illetve nagy versenyen szerepeitek és helytálltak. 

Péceli utánpótlás bázisukat (Szemere Pál iskola) Montovay Zsuzsa tanárnő és Kéri Péter edző 
vezeti. 15 gyerek járt rendszeresen edzésekre és indultak korcsoportos versenyeken. A 
legjobbak a Diákolimpián is részt vettek. 



--------------

Versenyzőik számos dobogós helyezést értek el, a legjobb eredmények: 
- Józsa Gábor Rövid távú OB magyar bajnok, Közép távú OB Il. hely, Éjszakai OB Vt 

hely 
- Nagy István a Normál távú, Közép távú és Hosszú távú OB Il. helyezettje 
- Korcsok Pál, Nagy István, Zakariás Péter az F35 Országos CSB I. helyezettjei 
- Horváth Máté, Brenn Dávid, Nagy Mátyás az Ifjúsági Országos Pontbegyűjtő CSB V. 

helyezettjei 

2011. évi kupaversenyeken indulva egyéniben 15 arany-, 7 ezüst- és 9 bronzérmet gyűjtöttek 
be, növelve egyesületünk sportági eredményességét. 

Tenisz szakosztály 

Taglétszám: 14 fő. 

2011. évben egy csapattal versenyeztek a BP III. osztályú csapatbajnokságban. A tavaszi 
(május) - őszi (szeptember) rendszerű bajnokságban a 3. helyen végeztek. Rutinos 
versenyzők, azonban fiatalok hiányában az átlagéletkoruk 40 év. 

Edzéseikre, versenyekre 2009. augusztustól birtokba vehették az egyesület és a társberuházó 
által épített fedett teniszcsarnokot és a korszerűen felújított és igényesen berendezett 
teniszházat 

Természetbarát szakosztály 

Taglétszám: 33 fő. 

Tagja az MTSZ-nek és a Vasutas Természetbarát Szövetségnek. A szakosztály 
túrakínálatában minden korosztály számára megtalálható a legmegfelelőbb program. 
A szakosztályban 6 fő foglalkozik túravezetésset 

2011. évben összesen 240 túrátterveztek és vezetlek. Túra teljesítményüket a nagy számok 
jellemzik. Távolságban 4.663 km-t teljesítettek és 9.975 m szintkülönbséget "küzdöttek" le. 
Jelentősebb évközi eseményeiket a szakosztály széles körének jelenléte igazolja, nyugdíjas 
túrázóik átlag 8-1 O fővel, heti rendszerességgel róják a kilométereket és győzik le a 
magasságokat A kerékpáros túrázók tavasztól őszig közel 1.000 km-t teljesítettek 

Jelentősebb túraesemények: Isaszegi Emléktúra (8 fó), Országos Kék túra (80 éve történt 
emléktúra 5 fő), Nyugdíjas Csillagtúra (Szarvaskő 8 fő), Gyalogtúrázók Országos Találkozója 
(Sopron 5 fő), Országos Természetjáró Találkozó (Sikonda 8 fő), Szakosztályi nyári 
táborozás (Zalabér 31 fő), Forrás Emléktalálkozó (Kemence 3 fő), Őszi Csillagtúra (Tivadar 
3 fő), Mikulástúra (Komárom 8 fő). 



Női ülőröplabda szakosztály 

Taglétszám: 14 fő. 

A 2010 őszén megalakított szakosztályban jelenleg 14 fő vesz részt edzéseken és különböző 
versenyeken, rendezvényeken. 

Az önszerveződéssei kialakított szakosztályt Mihályi András vezeti, a csapat vezetőedzője 
Kal b li Katalin. 20 ll-ben a Magyar Paralimpiai Bizottság l O fő számára válogatott 
keretszerződést ajánlott fel, a londoni paralimpiai részvétel jegyében. A rotterdami EB-n nem 
sikerült a csapatnak kvótát szerezni a neves mezőnyben, de mindenképpen sporttörténeti 
jelentősége van, hiszen magyar női válogatott még nem szerepelt kontinentális versenyen. 

Vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály 

Taglétszám: 114 fő. 

A 2000-től működő szakosztály megalakulásától az utánpótlás nevelésre fordítja a legfőbb 
hangsúlyt. Az igazolt versenyzők döntő többsége gyermek és újonc korcsoportú, azonban már 
biztató kadet és junior eredményekkel is büszkélkedhetnek. 

Kimagasló szakmai háttérrel, széleskörű toborzással terjeszti a szakvezetés a vívósportot 
Kőbányán. A Szervátiusz, a Keresztúri úti és a Vajk-sziget iskolákban is gyakorolják a 
gyermekvívást, fő célkitűzésük a kerületi tanintézetek beszervezése és a fiatalok 
megismertetése a vívássaL 

Az edzői létszám és kör megfelelő, szakemberei jól fel tudják készíteni a versenyzőket 
Úgy tűnik, hogy Magyarország egyik legerősebb edzői csapata a Törekvésnél dolgozik. 
Létesítmény helyzetük a társegyesületekhez képest kiemelten kedvezőbb. A Törekvés vívó 
szakosztálya ma Magyarországon az egyik legerősebb tőrközpont lett. 

2011. évijelentősebb eredmények: 
Mohamed Aidakijutó pozícióban van a londoni olimpiára egyéniben. A "parások", Szekeres 
Pál, Osváth Richárd egyéniben már kvalifikált, Mató Gyula csapatban résztvevő a 
paralimpián. 

Kadet -junior - felnőtt vívók sikerei: 
Németh András Kadet EB 3. hely, Mátyás Bálint Kadet VB 6. hely. Kadet EB csapat 
Magyarország 4. hely, csapattagok: Németh András, Mátyás Bálint, Dósa Dániel és Mósa 
András, valamennyien a Törekvés vívói. Ök jelentik az élsportot a Törekvésben. 
Több versenyzőnk van, akik tehetségük alapján lehetnek kadet, junior és felnőtt válogatottak 
Varga Zsófia, Németh Gábor, Mósa András, stb. A kerekesszékes Hajmási Éva 
ülőröplabdázóból lett vívó. Rövid ideje vív, nagy és ígéretes tehetség. Alapembere lehet a 
következő paralimpiai csapatnak. 



Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a Törekvés SE 2011. évi sportműködése és a létesítmény 
üzemeltetése a tervezettek szerint optimális szinten teljesült. Ennek feltétele volt a nyugodt 
körülmények között végezhető sportszakmai munka, a sportág iránt elkötelezett edzői kőr, a 
jó képességű, tehetséges sportolói állomány és a háttérintézmények segítő készsége, valamint 
jelentős mértékű támogatása. 

Kérjük a T. Küldöttközgyűlést sportegyesületünk 2011. évi működését reprezentáló 
tájékoztatójának elfogadására. 
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'~'törekvés Sportegyesület 

elnöksége 

Záradék: 
A beszámolót a 2012. május 21-én megtartott küldöttközgyűlésen szavazati joggal delegált 
küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

Budapest, 2012. május 21. 
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"' Országos Bírósági Hivatal 
Koordinációs és Szervezési Főosztály 

Igazolás 

1. ol<Ull, osszesen: 1 

Az eredetivel egyező, 
hiteles másolat 

Igazolom, hogy a(z) Törekvés SE. /Székhely: Budapest/ elnevezésú szervezet az egyesülési jogró~ a 
közhasznú jog.illásr6~ valamint a civil szervezetek múködéséról és támogatásáról szÓló 2011. évi 
a..xxv. törvény 30. § (1}-(3) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról sroló 2011. évi axxxr. törvény 105. § (1) bekezdése alapján a 
2011. /vonalkód: 00004948/ évre vonatkozÓ papír alapú beszámolóját az Országos Bírósági 
Hivatallioz személyesen behozta. 

Budapest, 2012. május 25. 
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TÖREKVÉS SPORTEGYESULET 

Létesítmény cím: 1107 Budapest, Bihari u, 23. 
Levelezési cím: 1475 Budapest, PL 19. 

8/2012. Ein. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Humán Iroda 

Mobil: +36 20939-1484 
Telefon/ Fax: +36 l 262-9151 

E-mail: torek:ves.se@freemail.hu 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett úrhölgy 
Csoportvezető 

ll 02 Budapest, 
Bánya u. 35. 

Tisztelt Csoportvezető úrhölgy! 

Az Ön által K/2621/20 12/ü. iktatószám ú, e-mailen küldött levelére az alábbiakról tájékoztatom. 

A 2012. évi 17 millió forint összegű önkormányzati támogatást elsődlegesen a vívó és 

kerekesszékes-vívó szakosztály működtetésére kivánja sportegyesületünk felhasználni. 

Bízva a létesítmény tulajdonos MÁV Zrt. tárgyévi támogatásának teljesülésében nem lesz szükség 

az önkormányzati pénzeszköz üzemeltetési célokra való esetleges felhasználására. 

Fürst Ágnes úrhölgy - a létesítményt igénybe vevők havi átlagos létszámára vonatkozó - kérésére a 

napi átlag, valamint esetenként a hétvégi egy-két napos rendezvények, versenyek becsült száma 

alapján 120-130 fő döntő méctékben utánpótláskorú versenyzővel számolhatunk. 

Budapest, 2012. március 6. 

Üdvözlettel: 

Szakosztályok: 

Sárvári György 
elnök s.k. 


