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1. SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSE
A Budapesti Elektromos Sportegyesület 2014. évben a törvényességet betartva, az Alapszabály
szerint működött. Az elnökség év közbeni üléseit rendben megtartotta, határozatait meghozta. Döntött
többek között a 2014. évi tagdíjak összegéről, jóváhagyta a szakosztályok által tervezett
sportprogramokat és a működtetés költségvetését.
A Sportegyesület működteti az ELMŰ Nyrt. tulajdonában lévő budapesti és alsóörsi sporttelepeket. A
sportrendezvények megszervezésére, a sportélet színvonalasabbá tételére, az Alapszabályban
meghatározott célokra az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól kapott adományok nyújtottak fedezetet.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport munkavállalói részére célként megfogalmazott tömegsport
rendszerben, valamint az iparági versenyeken való egységes részvétel tekintetében a Sportegyesület
jelentős előrelépést tett.
A sportlétesítmények optimális kihasználtsága érdekében az egyesület hasznosítási tevékenységével
továbbra is hozzájárult a sporttelep üzemeltetési költségeihez.

1.1 Sportolási lehetőségek és a szakosztályok működése
A Budapesti Elektromos Sportegyesületben 8 működő szakosztály van. A szakosztályi életen kívül
szervezett tömegsport lehetőségek - a női torna, jóga, aquafitness, önvédelmi-küzdősport oktatás egyre népszerűbbek. A sportágak megszerettetése, népszerűsítése elsősorban a szakosztályok
feladata, ehhez az elnökség támogatása biztosított.
A szakosztályok éves program alapján szervezték 2014. évi sport programjaikat, a tömegsport
rendezvényeket és az iparági, közmű szolgáltatókkal közös versenyeket.
A Sportegyesület az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport munkavállalók gyermekeinek lehetőséget nyújt a
kézilabda, vízilabda sportágak megkedveléséhez.
A nyári szünidőben szervezett gyermek sporttáborok a budapesti és az alsóörsi telepeken 2014.
évben is megszervezésre kerültek.
2014. évben 51. alkalommal megrendezésre került az ÉMÁSZ/ELMŰ Sportnap, első ízben
Budapesten.
A szakosztályokkal egységes célként fogalmazódott meg a tagok további toborzása, valamennyi
korosztály részére a sportolási lehetőség biztosítása. A szakosztályok az előirányzott költségvetési
terv, valamint a sporttelepi házirendek betartását figyelembe véve működnek.
Az egyesület és a szakosztályok működését a sportiroda biztosítja. Az elért sporteredmények,
fejlesztések és a rendezvények szervezése az együttes, közös munka értéke.
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2. A SZAKOSZTÁLYOK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓI

2.1 Evezős szakosztály
A 2014-es évben az Evezős szakosztály eredményesen őrizte meg a sok évvel ezelőtt kialakult
hagyományait. A taglétszám (67 fő) a tavalyi évhez képest 15 fővel emelkedett a Sportegyesületi
alaptagdíj növekedése mellett, ami jelzi, hogy a tagok számára értéket, hasznos sportolási, szabadidő
eltöltési lehetőségeket nyújt a szakosztály.
Továbbra is nagy jelentőségűek a dunai evezések. Ezeken az alkalmakon a szakosztály tagjai
kiscsoportos, önszerveződő módon, a sporttelepről elérhető távolságokat járják be. 2014. évben is
sikerült az egy-két nap alatt teljesíthető távok mellett, hosszabb, többnapos túrákat és állótábort
szervezni.
Tagjainak jelentős része használja a klubnapokat, tömegsport alkalmakat arra, hogy az iparági
versenyekre felkészüljön, erőnlétét, technikai tudását fejlessze. A versenyekre való felkészülés fizikai
része a téli időszakban a sporttelepi uszodában és a kondicionáló teremben biztosított.
A szakosztály tagjai sikeresen szerepeltek a különféle iparági, RWE vagy éppen meghívásos
versenyeken, bemutatókon. Mind a kajak-kenu, mind a sárkányhajó szakágban megőrizte hazai és
RWE szintű eredményeit.
A kajak-kenu iparági versenyen a Társaságcsoportok számára kiírt, létszámarányos vándorkupát
megnyerte a csapat, a sok-sok egyéni dobogós helyezés vagy éppen győzelem mellett.
A szakosztály 2014. évben két új hajót vásárolt. Továbbra is az alsóörsi vitorlás telepen található a
szakosztály 4 hajója (2 kenu, 2 kajak), ami lehetőségeket biztosít a sportág kipróbálására az ott
pihenni, kikapcsolódni vágyóknak.

2.2 Labdarúgó szakosztály
A Labdarúgó szakosztály tagjai (50 fő) 2014-ben eredményesen teljesítettek az alábbi eseményeken:


Villamos-energia iparági verseny (Telki,2014.09.19-21 I. hely),



RWE rendezésében bonyolított RWE CUP versenyen való részvétel (ELMŰ/ÉMÁSZ/MÁTRA)
(Duisburg, 2014.09.12-14 VII/VIII. hely).

Az ELMŰ vezetői csapat részt vett továbbá az ENERGIA kupán.
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A 2014. évi országos villamosenergia-iparági labdarúgó selejtezőt a Sportegyesület rendezte, a
szakosztály továbbjutott az Országos Iparági döntőbe.
A versenyekre való felkészülés biztosított, a téli és nyári házibajnokságok alkalmával csakúgy, mint az
öregfiúk, illetve a régi pártoló sporttársak rendszeres edzési lehetősége.

2.3 Teke szakosztály
A Teke szakosztály (16 fő tag) a Népfürdő utcai sporttelepen lévő jó minőségű, versenyek
lebonyolítására is alkalmas tekepályával rendelkezik.
A szakosztály az alábbi versenyeken vett részt:


TROMOS-Kupa

Évről-évre megrendezésre kerül az immár hagyományos TROMOS-kupa, ahol az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport dolgozóiból álló csapatok mérhetik össze tudásukat. 2014-ben a telidobás mellett
minden versenyző a tarolással is találkozott a versenyszámok között. 2014-ben 17 csapat nevezett
erre a rangos eseményre. A szakosztály minden tagja aktívan kivette részét a verseny sikeres és
zökkenőmentes lebonyolításában.


Villamos Iparági Tekeverseny

A minden évben megrendezésre kerülő versenyen az iparági cégekkel szemben a szakosztály tagjai
bizonyíthatják képességeiket. 2014. évben az igazolt csapatok között a szakosztály FÉRFI I. csapata
első, az amatőr csapatok között NŐI II. csapata harmadik, míg a vegyes páros versenyben második
helyezést értek el.
A 2014. évben bevált, nagy érdeklődésre számot tartó hagyományos TROMOS-kupát és egyéb
háziversenyeket a szakosztály 2015. évben is megrendezni.

2.4 Tenisz szakosztály
2014. évben a Tenisz szakosztály tagjai (71 fő) mintegy 7 versenyrendezvényen, valamint azok
szervezésében vettek részt:
-

Évadnyitó pókerpáros, Eger

-

Dadányi emlékverseny, Budapest

-

RWE barátságkupa, Budapest

-

RWE barátságkupa, Eger
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-

XXVIII. Villamosenergia-ipari tenisztalálkozó, Budapest

-

Boros emlékverseny, Budapest

-

Évadzáró pókerpáros, Eger.

A versenyrendezvények közül ki kell emelni a XXVIII. Villamosenergia-ipari tenisztalálkozót, ahol
kiemelkedő eredmények születtek.
A szakosztály minden évben feladatául tűzi ki, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport teniszezőit
közelebb hozza egymáshoz a szakosztályi játékokban, versenyekben. 2015-ben ezért egy folyamatos
pókerpáros versenyt kíván kezdeményezni, aminek hatására több tagot is tud toborozni.
Céljuk a szakosztályi élet fellendítése, ezért elindítja a szakosztály Csapat Bajnok csapatát Budapest
másodosztályban.

2.5 Asztalitenisz szakosztály
Az Asztalitenisz szakosztály tagjai (5 fő) 2014. évben három fontosabb versenyrendezvényen vettek
részt, úgymint:


XXV. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Sporttalálkozó,



51. ÉMÁSZ/ELMŰ Sportnapok,



III. ELMŰ-ÉMÁSZ Póker Páros Asztalitenisz Verseny.

Az iparági asztalitenisz-versenyen 16 fővel képviseltette magát, amivel a nagyvállalatok között a 3.
helyet szerezte meg.
Az ÉMÁSZ-ELMŰ Sportnapokon a szakosztály minden eddiginél sikeresebben szerepelt: női csapat
1. helyezés, női egyéni 1. és 2. helyezés és férfi csapat 4. helyezés.
A szakosztály és a Sportegyesület által megrendezett Póker Páros (16 fő részvételével) rendkívül
népszerűnek bizonyult, hiszen itt az egyéni játéktudás mellett a partnerrel való közös gondolkodás is
kiemelt szerephez jutott.
Elsődleges cél a szakosztályi létszám növelése, illetve kiemelt feladatának tekinti, hogy az ÉMÁSZ
dolgozókat is szorosabban bevonja a szakosztályi életbe, tevékenységekbe. 2015. évre tervezett
közös rendezvények: májusi Póker Páros verseny és az októberi Barátság Kupa.

6

2.6 Vitorlás szakosztály
2014. évben először a szakosztály (93 fő tag) havi rendszerességgel - összesen öt alkalommal „kalóz” (vitorlás kishajó) hétvégéket szervezett, a Társaságcsoport munkavállalói számára. Mind a
kezdők, mind az amatőr és a gyakorlott vitorlázók körében is népszerűek voltak, a mindig jó hangulatú
programok, háziversenyek. Ennek köszönhetően, nagyban megnőtt az érdeklődés és az igény a jövő
évi vitorlás tanfolyamra. A májusban és júniusban tartott vitorlás és kisgéphajó vezetői tanfolyamot
15 fő végezte el sikeresen. Az oktatást - részben - a szakosztály tagjai végezték.
Az alsóörsi vitorlás telepen több alkalommal a Társasági csapatépítő tréningek igényei alapján, a
szakosztályi tagok vitorláztatást végeztek a résztvevőknek.
A vitorlás nyílt napon mintegy 400 fő vett részt. A szakosztály tagjai kiemelkedő munkával segítették a
résztvevők gondtalan és felhőtlen szórakoztatását, vitorláztatását. A résztvevő családok nagy
örömmel vettek részt a különböző sportvetélkedőkön és szabadtéri játékokon, melyeket a szakosztály
tagjai a sportirodával közösen koordináltak.
Három turnusban került megrendezésre a „Vitorlás gyermektábor”, melyhez a szakosztály tagjai
nyújtottak segítséget a táborvezetőnek.
A négynapos túlkoros túratábor résztvevői idén több iparági társasággal együtt túráztak (MVM, Paks,
MAVIR, ERBE). A tábor végén a paksi vitorlás szakosztály vendégeiként Balatonfüreden - tábortűz
mellett - búcsúztak egymástól a tagok.
2014. évben a 43. Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozó Balatonfüreden került megrendezésre a
Paks Zrt. rendezésében. A versenyen a Társaságcsoport 5 kalóz típusú hajóval és 1 kísérő
motorossal vett részt, összesen 11 fővel, ahol a csapatversenyben a 2. helyezést érte el.
Tavasszal és ősszel az ELMŰ-s hajókat társadalmi munkában a szakosztály tagjai - akik ebben az
évben is kiemelkedő munkát végeztek - felkészítették a nyári használatra, illetve a téli tárolásra.
A 2013 őszén elindult alsóörsi kikötő-bővítés során 2014. évre 9 db új kikötőhely létesült.

2.7 Természetbarát szakosztály
A szakosztály (58 fő tag) a szervezett túrák alatt 2014-ben 63 túra napot teljesített. 693 fő
részvételével 510 km tett meg gyalogosan. A túrák zöme egynapos volt, melyen átlag 11 fő vett részt.
Egy túranap átlagosan 8 km megtett utat jelent.
A túrák szervezésében ez évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan nagy segítséget jelentett a
Sportegyesület által biztosított autóbusz igénybevételi lehetőség.
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A szakosztály az ÉMÁSZ munkavállalókkal kiegészülve 75 fővel vett részt a 64. Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát Találkozón, ahol 3 db első, 3 db második és 2 db harmadik helyezést ért el
a különböző kategóriákban.

2.8 Kézilabda szakosztály
2014. évben a Tromos Sportiskola sportolóinak integrálásával újra működik a Kézilabda szakosztály.
A szakosztály maximálisan kihasználta a törvények által biztosított pályázati lehetőségeket, így
mintegy 8 MFt TAO támogatást sikerült megnyernie. A támogatási összeget első sorban a különböző
korosztályok versenyeztetésére, illetve sporteszközök és versenyszerelések beszerzésére fordította.
A szakosztály 2015-ben is a megkezdett munkát szeretné folytatni. A 2015-2016. évi TAO pályázat
további

lehetőségeit

kihasználva

kívánja

az

utánpótlás

nevelés

bázisának

erősítését

a

Sportegyesületben.
Célja az országos bajnokságokon való részvétel, a taglétszám bővítése, az utánpótlás nevelés, a
tömegsportbázis

erősítése,

a

Magyar

Kézilabda

tehetséggondozás.
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Szövetség

bázisának

szélesítése,

a

3. BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
3.1 Szakosztályi létszám adatok
2014. december 31.
2013. december 31.

1 638 fő
1 811 fő
(fő)

Magánszemély
Taglétszám
2013

Magánszemély
Taglétszám
2014

Index (%)

Vitorlás szakosztály

86

93

108,14

Evezős szakosztály

52

67

128,85

Labdarúgó szakosztály

40

50

125,00

36

N/A

Megnevezés

Kézilabda szakosztály

-

Asztalitenisz szakosztály

6

5

83,33

Teke szakosztály

13

16

123,08

Tenisz szakosztály

79

71

89,87

Természetbarát szakosztály

62

58

93,55

Pártoló/tömegsport

1 473

1 242

84,32

Összesen

1 811

1 638

90,45

Jogi tagsággal 2014. évben 11 cég rendelkezett. Ez 152 fő tagot jelent.

3.2 Bevétel adatok
2014. december 31.
2013. december 31.

127 590 EFt
225 432 EFt
EFt

Megnevezés

2013

2014

Index (%)

Magánszemély tagdíj

66 952

68 367

102,11

Jogi tagdíj

14 854

18 635

125,45

3 615

3 520

97,37

10 447

8 134

77,86

128 036

28 822

22,51

1 528

112

7,33

225 432

127 590

56,60

Tromos Sportiskola
Sportcélú szolgáltatás
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Összesen

A Sportegyesület 2014. évi bevétele 127 590 EFt. Az egyéb bevételek tartalmazzák az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoporttól a sportrendezvények szervezésére kapott adományt, amely 23 800 EFt.
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3.3 Költség- és ráfordítás adatok
2014. december 31.
2013. december 31.

149 722 EFt
206 348 EFt
EFt

Megnevezés

2013

Anyagköltség

2014

Index (%)

9 414

5 463

58,03

99 265

39 707

40,00

1 692

2 559

151,24

110 371

47 729

43,24

Munkabér

58 730

52 198

88,88

Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 020

25 921

199,09

Járulékok

21 654

18 748

86,58

93 404

96 867

103,71

2 362

2 105

89,12

210

3 021

1 438,57

1

-

206 348

149 722

Igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összesen
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72,56

3.4 Mérleg adatok

adatok E Forintban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

b

c

d

a

5 854

Tárgyév
e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

5 176

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

IV.BEFEKTETETT ESZK.ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

6.

Forgóeszközök (7-10. sorok)

7.

I. KÉSZLETEK

8.

II. KÖVETELÉSEK

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

446

0

11

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

72 491

0

53 739

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

62 447

0

40 315

14.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

16.

0

0

5 838

5 171

16

5

0

0

66 191

0

48 552

13

13

2 070

29 806

0

0

64 108

18 733

6 260

6 260

37 103

56 187

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

18.

V. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY SÉGBŐL

19 084

-22 132

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

20.

E. Céltartalékok

0

0

1 676

21.

F. Kötelezettségek (22.-23. Sorok)

4 169

0

6 462

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

4 169

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

5 875

0

5 286

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.-20.+21.+24. Sor)

72 491

0

53 739

0

11

6 462

3.5 Eredménykimutatás
2014. december 31. - 22 132
2013. december 31.
19 084

EFt
EFt
EFt

Megnevezés

2013

2014

Index (%)

Alaptevékenység árbevétele

225 432

127 590

56,60

Alaptevékenység ráfordítás

206 348

149 722

72,56

19 084

-22 132

-115,97

Alaptevékenység eredménye

A Sportegyesület 2014. évi gazdálkodását 22 132 EFt veszteséggel zárta.
Az Egyesület célja a bevételek és ráfordítások egyensúlyban tartása, a sportlétesítmények optimális
kihasználtsága, a költséghatékony üzemeltetés.
A szakosztályok jóváhagyott költségvetési keretükkel az előirányzottak szerint gazdálkodtak.
A Sportegyesületnek köztartozása és lejárt fizetési kötelezettsége nincs. Az adó-, illetve járulék
bevallásokat és befizetéseket rendben, határidőre teljesítette.
Az Egyesület választott könyvvizsgálója elvégezte a 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámoló vizsgálatát, és a záradékot kiadta.
Az Ellenőrző Bizottság elvégezte az ellenőrzést, jelentését a közgyűlésnek bemutatja.

Az elnökség kéri a Tisztelt Küldött Közgyűlést a 2014. évi sportszakmai és gazdasági
beszámoló elfogadására.

Budapest, 2015. május 21.

Budapesti Elektromos Sportegyesület Elnöksége
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4. A SPORTEGYESÜLET 2015. ÉVI TERVEI

A Sportegyesület változatlanul feladatának tekinti, minden tagja számára a magas színvonalú
tömegsport lehetőség biztosítását. Az egyesület továbbra is a társasági rendezvények lebonyolítását,
a tömegsportolási lehetőségek összehangolását a sportági rendezvények sportszakmai biztosítását
kiemelt feladatának tartja.
A szakosztályok részére biztosított az anyagi forrás a hagyományos és új indítású rendezvényekre,
versenyekre.
2015. évben a szakosztályok egységes célként fogalmazzák meg a taglétszám további bővítését, az
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport munkavállalóinak aktív részvételét a szakosztályi edzéseken,
versenyeken.
A Sportegyesület kiemelt feladatának tekinti a sporttelepek optimális kihasználását, az árbevétel
növelését, a költségek csökkentését és a taglétszám növekedését.
A célok eléréséhez, a taglétszám növekedés és színvonalas tömegsport biztosításához szükséges a
sportprogramok színvonalasabbá tétele, bővítése.
Kiemelt feladat minél szélesebb körben népszerűsíteni a Sportegyesület tevékenységeit a budapesti
és alsóörsi sporttelepek adta lehetőségekkel. A 2013. évben létrehozott internetes felületünk - mely
részletesen ismerteti a Sporttelepek programjait -, folyamatos fejlesztése, aktualizálása elsődleges
feladat.
A budapesti és az alsóörsi sporttelepeken a Sportegyesület idén nyáron is lehetőséget kíván
biztosítani iskoláskorú gyermekek sporttáboroztatására.
Gondolva a jövőre és az esetlegesen kiírandó pályázatokon való részvétel lehetőségének
biztosítására, a Sportegyesület 2015. évben tagja kíván lenni a Magyar Kézilabda Szövetségnek.
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5. TÁJÉKOZTATÁS A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVRŐL

Megnevezés
BEVÉTELEK
A) Tagdíjak
B) Szakosztályi bevételek
C) Egyéb bevételek

ESE
77 000
74 000
3 000

RÁFORDÍTÁSOK
A) "FIX" kiadások
B) Szakosztályi kiadások
C) TAO kézilabda utánpótlás, Látvány sport

77 000
70 500
6 500

TAO
50 000

50 000

EREDMÉNY

0

50 000

EFt
TOTAL
127 000
74 000
3 000
50 000

50 000

127 000
70 500
6 500
50 000

0

0

A költségvetési terv szerint a tagdíjak nyújtanak fedezetet a szakosztályok 2015. évi tervezett sport
programjaira, a Sportegyesület rendezvényeire, a működésére.

14

