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1. SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSE
A Budapesti

Elektromos Sportegyesület

(a továbbiakban Sportegyesület)

2015. évben a

törvényességet betartva, az Alapszabály szerint működött. Az elnökség év közbeni üléseit rendben
megtartotta, határozatait meghozta. Döntött többek között a 2015. évi tagdíjak összegéről, jóváhagyta
a szakosztályok által tervezett sportprogramokat és a működtetés költségvetését.
A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. működteti a tulajdonában lévő budapesti és alsóörsi
sporttelepeket. Az egyesület használja a sporttelepeket és részt vesz azok hasznosításában, az
üzemeltetés felügyeletében. A sportrendezvények megszervezésére, a sportélet színvonalasabbá
tételére, az Alapszabályban meghatározott célokra az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól kapott
adományok és a sporttelepek hasznosításából származó bevételek nyújtottak fedezetet.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport munkavállalói részére célként megfogalmazott tömegsport
rendszerben, valamint az iparági versenyeken való egységes részvétel érdekében a Sportegyesület
jelentős szervezői, és adminisztrációs feladatokat végez.
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 Sportegyesületben 8 szakosztály működik. A szakosztályi életen kívül szervezett tömegsport
lehetőségek - a női torna, jóga, aquafitness, önvédelmi-küzdősport oktatás - egyre népszerűbbek. A
sportágak megszerettetésére, népszerűsítésére - elsősorban szakosztályi feladat – nyílt napokat
rendszeresítettünk, ahol a sportágakkal ismerkedő kollégáknak a szakosztályi tagok segítséget
nyújtanak.
A szakosztályok éves program alapján szervezték 2015. évi sport programjaikat, a tömegsport
rendezvényeket, az iparági, és 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 kiteljesedtek több sportággal. A budapesti és az
alsóörsi telepeken 2015. évben is igény szerint kerültek megszervezésre a hetes turnusok.
2015. évben 52. alkalommal került megrendezésre az ÉMÁSZ/ELMŰ Sportnap, ezúttal Miskolcon.
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.
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Az egyesület és a szakosztályok működését a sportiroda segíti. Az elért sporteredmények,
fejlesztések és a rendezvények jó szervezése az együttes, közös munka eredménye.
A Sportiroda kiemelkedő szervező munkájának köszönhetően jelentős rendezvényeknek adtunk
otthont a sporttelepen. Több válogatott kézilabda mérkőzést játszottak a sportcsarnokban. Nálunk
készült Európa 6 legjobb női kézilabda válogatottja, illetve a Final Four csapatai. A Magyar Kézilabda
Szövetséggel közösen rendeztük az Ifjúsági Európa Bajnokság selejtező csoportját. A Magyar
Diáksport Szövetség megbízása alapján, itt volt a Diákolimpia asztalitenisz országos döntője,
mindegyik korcsoportban.
Közös rendezés volt az Európai Alkotmánybíróságok Labdarúgó Bajnoksága, valamint a Magyar
Parlament TOP Kupája.
Ezek a rendezvények minden esetben hatalmas közönség, illetve szakmai sikerrel zárultak és
hozzájárultak a bevételeink növeléséhez.

2. A SZAKOSZTÁLYOK 2015. ÉVI BESZÁMOLÓI
2.1 Kézilabda szakosztály
A szakosztály létszáma: 40 fő.
2015. évben a Tromos Sportiskola sportolóinak integrálásával sikeresen működik a Kézilabda
szakosztály. 2015 I. negyedévében a Budapesti Elektromos Sportegyesület U14, U12 korosztályos
csapatai az ERIMA bajnokságban a régiódöntőbe kerültek, melyen az U14-es csapat az ötödik, az
U12-es csapat a negyedik helyezést érte el, sajnos lemaradt az országos elődöntőt jelentő harmadik
helyezésről. A továbbiakban mindkét csapatunk a „Régió bajnoka” címért versenyzett tovább.
Januárban, a Debrecenben megrendezett Főnix Kupán két csapatot indítottunk 2002- és 2003-as
korosztályban. A 2002-es csapat ötödik helyezett lett, a 2003-as csapat harmadik helyezést ért el.
Tovább nőtt az edzéseinket látogató gyermekek száma, akik közül néhányat már sikeresen
beépítettünk az U14-es és az U12-es csapatunkba. Elmondhatjuk, hogy folyamatosan szélesedik az
utánpótlás bázisunk is. Szivacskézilabda csapataink az U9 és az U8 korosztályokban sikeresen
szerepeltek a bajnokságban.
Az utánpótlás versenyeztetés elősegítését szolgálta a március végi Tromos Kupa is, amely az U14-es
és az U12-es korosztályban 5-5 csapat – köztük a szlovák Modra - részvételével, az U9-es
korosztályban 3 csapat részvételével került megrendezésre. A „hivatalos” műsoron kívül a Körte SE és
az Elektromos egy-egy csapata játszott bemutató mérkőzést, ahol elsősorban a kézilabdázást ebben
a szezonban elkezdő gyerekeknek biztosítottunk lehetőséget a játékra.
2015. II. negyedévében a Gyermekbajnokságban induló csapataink az Adorján régió bajnoka címért
versenyeztek, az U14-es és U12-es csapatunk egyaránt a 2. helyen végzett. U14-es csapatunk részt
vett a Velence Kupán, amit a korosztályukban meg is nyertek.
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U12-es csapatunk pedig részt vett – egy számunkra nagy újdonságnak számító eseményen – a
Budaörsön megrendezett Strandkézilabda Kupán, ahol a második helyezést érték el.
U14-es és U12-es csapatainkkal utaztunk el június végén a Makarskai Nemzetközi Kézilabda
Fesztiválra, ahol sikeresen szerepeltünk, csapataink komoly nemzetközi tapasztalatokat- és
ismeretségeket szereztek.
A Sportegyesületben a nyári időszakban játékosaink részére posztképző és strandkézilabda tábort
rendeztünk rendkívül nagy sikerrel. Korosztályos csapataink az augusztusban megrendezett Fesztivál
Kupán rendkívül eredményesen szerepeltek, az U12-es csapat győzött korosztályában, az U14-es
csapat a harmadik helyen végzett, míg a Serdülő csapatunk ötödik helyezett lett.
A tömegsport erősítésének, a kézilabda utánpótlás szélesítésének, valamint a tehetséggondozás
céljainknak érdekében, edzőink továbbra is korcsoportonként heti négy edzést tartva fejlesztik
játékosaink egyéni tudását, technikai és már taktikai képzettségüket is, valamint egy ötödik edzés
keretében minden héten egyéni posztképző edzéseket tartunk játékosaink részére, maximum 5-6 fős
csoportokban.
Tovább nőtt az edzéseinket látogató gyermekek száma. Az eddig a KUP Kft-vel közösen működtetett
szivacskézilabdázóink már a mi színeinkben játszanak az 2015/16-os idényben. Szeptember elején
elindítottuk a környékbeli óvodák gyermekei számára is a foglalkozásokat heti két alkalommal, így
elmondhatjuk, hogy folyamatosan szélesedik utánpótlás bázisunk is.
A 2015/16-os bajnoki évadban már tudtunk csapatot indítani az Országos Serdülő Bajnokságban a
meglévő U8, U12 és U14 csapataink mellett, valamint Elektromos-Rév néven indítottunk csapatot a
felnőtt korcsoport NB II. bajnokságában, biztosítva ezzel játékosaink számára a hosszabb távú
versenyeztetési lehetőséget.
A szakosztály maximálisan kihasználta a törvények által biztosított pályázati lehetőségeket, így
2014-2015 évre 20 046 EFt TAO támogatást sikerült elnyerni. A támogatásból 15 845 EFt-ot hívott le
a Sportegyesület ebben az évben. A támogatási összeget a törvény adta lehetőségek betartása
mellett elsősorban a különböző korosztályok versenyeztetésére, illetve sporteszközök beszerzésére,
valamint az edzők bérezésére és versenyszerelések beszerzésére fordította.
A szakosztály 2016-ban a megkezdett munkát szeretné folytatni. A 2016-2017. évi TAO pályázat
további lehetőségeit kihasználva kívánja az utánpótlás nevelés bázisának fejlesztését folytatni a
Sportegyesületben. Célja az országos bajnokságokon való sikeres részvétel, a taglétszám bővítése,
az utánpótlás nevelés, a tömegsport, a Magyar Kézilabda Szövetség bázisának szélesítése, a
tehetséggondozás.

5

2.2 Labdarúgó szakosztály
A szakosztály létszáma: 62 fő.
A Labdarúgó szakosztály tagsága 2015-ben az alábbi rendezvényeket szervezte, illetve szerepelt
azokon váltakozó sikerrel:
-

ELMŰ/ÉMÁSZ válogatott az Országos Iparági bajnokságban III. helyezést érte el.
(Debrecen,2015.09.25-27)

-

RWE rendezésében bonyolított RWE CUP-on IV. helyezést ért el. (Prága, 2015.09.25-27)

-

Tavaszi és őszi füves házibajnokságokat bonyolított le.

-

ELMŰ-ÉMÁSZ Teremkupa megrendezése két alkalommal. (2015.02.28 és 11.21)

-

ÉMÁSZ Sportnapokon II. hely. (Miskolc, ELMŰ csapat 2015.07.4-5)

-

Öregfiúk, illetve régi, pártoló sporttársak rendszeres edzés lehetőségeinek biztosítása a
lábteniszpályán, valamint füvön, betonon és teremben.

2.3 Teke szakosztály
A szakosztály létszáma: 16 fő.
A teke szakosztály a Népfürdő utcai sporttelepen lévő jó minőségű, versenyek lebonyolítására is
alkalmas tekepályával rendelkezik.
A tagokon kívül a régi csapattagok és új szimpatizánsok fel-felbukkanása színesítette a képet.
Családias légkörű kis közösség alakult ki. Edzéseinkre szívesen hívunk a tekesport iránt érdeklődőket.
Többen elfogadták invitálásunkat a szakosztályba és rendszeresen látogatják edzéseinket.
2015. évi versenyeink:


TROMOS-Kupa

Évről-évre megrendezésre kerül az immár hagyományos TROMOS-kupa, ahol az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport dolgozóiból álló csapatok mérhetik össze tudásukat. 2015-ben a telidobás mellett
minden versenyző a tarolással is találkozott a versenyszámok között.
2015-ben 21 csapat nevezett erre a rangos eseményre. Szakosztályunk minden tagja aktívan kivette
részét a verseny sikeres és zökkenőmentes lebonyolításában.


Villamosenergia- iparági Tekeverseny

Az idén is megrendezésre kerülő versenyen más cégekkel szemben tekéseink bebizonyíthatják
képességeiket. Évek óta erős csapattal tudunk ezen a versenyen indulni, ahol a versenyzőink
tisztességgel meg is állják a helyüket.
A 2015-ös évben a dobogó körül teljesítettek versenyzőink, mind egyéniben, mind csapataikban.
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2.4 Tenisz szakosztály
A szakosztály létszáma: 75 fő.
A szakosztály tagjai mintegy 7 versenyrendezvényen, valamint azok szervezésében vettek részt:

-

Évadnyitó pókerpáros, Eger

-

Dadányi emlékverseny Budapest (egyéni)

-

RWE barátságkupa Budapest (NP,FP,VP)

-

RWE barátságkupa Eger (NP,FP,VP)

-

XXX. Villamosenergia-ipari tenisztalálkozó, Budapest

-

Boros emlékverseny, Budapest (NP,FP,VP)

-

Évadzáró pókerpáros, Eger.

Feladatul tűztük ki, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ teniszezőket közelebb hozzuk a szakosztályi játékokban,
versenyekben. Tavaly ezért egy folyamatos pókerpáros versenyt kezdeményeztük, aminek hatására
több tagot is tudtunk toborozni. A versenynek jelenleg is nagy sikere van, ezért szeretnénk
hagyományt teremteni.
Tavaly egy újabb kezdeményezéssel élt a szakosztály. Elindítottuk a Tromos néven futó csapatot
Budapest CSB másodosztályban. Ezt megnyertük, így jövőre felkerültünk az I. osztályba. Ennek
megnyerése egy magasabb célkitűzés, ezért a csapat minden héten, szombaton edzést tart. Nem
titkolt célunk ezzel külsős csapatok és cégek csábítása a sporttelep kihasználtságának növelésére.

2.5 Asztalitenisz szakosztály
A szakosztály létszáma: 4 fő.
A szakosztály 2015-ben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport munkavállalóinak vállalati asztalitenisz
tömegsport versenyt szervezett két alkalommal, annak érdekében, hogy a szakosztályt népszerűsítse
és a taglétszámot növelje.
A versenyek költségeit a sportegyesület fizette.
A taglétszám növelésére 2016. június 30-ig kapott haladékot a szakosztály.

2.6 Vitorlás szakosztály
A szakosztály létszáma: 119 fő.
A vitorlás szakosztály létszáma a 2014-es évhez képest növekedést ért el.
Az idei évben szakosztályunk 5 kalóz vitorlás hétvégét, egy vitorlás nyílt napot, 3 turnus nyári
gyerektábort és vitorlás tanfolyamot szervezett.
A kalózos hétvégék teltházasak voltak, ami esetenként 30-40 főt jelentett. Sokan érkeztek első
alkalommal, illetve többen tértek vissza az előző évi kalózosok közül is.
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E hétvégéknek köszönhetően a vitorlás és kisgéphajó vezetői tanfolyamot 15 fő végezte el, és tett
sikeres vizsgát. A tanfolyam jövő tavasszal is megszervezésre kerül.
Ebben az évben is társadalmi munkában készítették fel a szakosztályi tagok a Budapesti Elektromos
Művek Nyrt tulajdonában álló hajókat a szezonra.
Augusztus 1-jén, a szakosztály által megtartott vitorlás nyílt napon több, mint 300 munkatárs és
családtagjaik, barátaik élvezték a balatoni vitorlázást.

A családok nagy örömmel vettek részt a

játékokban, kajakozásban és az egyéb szabadtéri programokban.
Az alsóörsi vitorlástelepen 9 alkalommal tartottak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport osztályai
csapatépítő tréninget.
A szakosztály tapasztalt kormányosai több alkalommal végeztek bérvitorláztatást külső cégek
megrendelésére, melynek bevétele a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-hez folyt be, növelve a
sporttelepek bevételét.
Júniusban mintegy 40 fő vett részt a Társaságcsoport és a Szakosztály által szervezett motoros túrán,
melynek célpontja Alsóörs volt.
Hajóink több nagy balatoni vitorlásversenyen is részt vettek.
A 44. Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozó Balatonfüreden került megrendezésre, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. rendezésében. A versenyen az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportunk 6 kalóz típusú
hajóval és 1 kísérő motorossal vett részt, összesen 13 fővel. Külön öröm, hogy a csapatban helyet
kaptak a tavalyi KALÓZOS hétvége résztvevői közül is egy hajóval. Így ez a program az utánpótlást is
biztosítja. A csapatversenyben Társaságcsoportunk a 2. helyezést érte el.
A tavalyi kikötőbővítésnek köszönhetően növekedett a kikötőhely-bérlők száma is, ezáltal a Budapesti
Elektromos Művek Nyrt. bevétele is.
Nagyon sikeres szezont tudhat maga mögött a szakosztály, élénk vitorlás élet folyt az idei szezonban
is, az Alsóörsi Vitorlástelepen.

2.7 Természetbarát szakosztály
A szakosztály létszáma: 49 fő.
Szervezett túráink alatt 2015. évben 53 túra napot teljesítettünk. A számokból látható, hogy a túráink
zöme egynapos volt. A túrákon a 2015-ös évben 621 fő részvételével 430 kilométert tettünk meg
gyalogosan. A túrákon átlag 12 fő vett részt. Egy túranap átlagosan 8 km megtett utat jelent.
Az ÉMÁSZ Nyrt. munkavállalókkal együtt 75 fővel részt vettünk a 65. Villamosenergia-ipari Országos
Természetbarát Találkozón, ahol több dobogós helyezést értünk el a különböző kategóriákban,
összességében pedig a társaságok között az előkelő harmadik helyet szereztük meg.
Szakosztályunk keretében működő futó „szakág” tagjai 20 fővel képviselték az ELMŰ-ÉNÁSZ
Társaságcsoportot a Villamosenergia-ipari Futó Találkozón, ahol szintén harmadik helyezést értünk el
a társaságok között.

8

Az elöregedésnek, a sportegyesület alaptagdíjának bevezetése, és a buszos túráink számának
csökkenése miatt az elmúlt években a szakosztály létszáma fokozatosan csökken. Így történt ez
2015-ben is.
Ezt a tendenciát az új, az aktív dolgozók létszámának emelésével csak kis mértékben tudtuk
kompenzálni.

Reméljük, hogy ez a tendencia a jövőben nem folytatódik, és a természetbarát

szakosztály hagyományainak, létszámának, rangjának megfelelő fog működni

2.8 Evezős szakosztály
A szakosztály létszáma: 63 fő.
A 2015. évben a szakosztály megőrizte az elmúlt években elért taglétszámot.
A szakosztály tevékenységei több részre oszthatók:
-

Dunai evezések,

-

egy-két napos túrák,

-

többnapos túrák,

-

iparági versenyekre felkészülés,

-

sárkányhajós edzések,

-

téli csoportos alapozó edzések, kisebb hajójavítások.

Dunai evezések
A túranapló bejegyzései alapján ebben az évben is jelentős aktivitással használták ki a
szakosztálytagok ezt a lehetőséget. A tömegsport napokon lehetőség van a szakosztály iránt
érdeklődők számára sportágunk kipróbálására. A sporttelepről indulva kedvelt célpont az Újpesti-öböl,
Római-part, Lupa sziget illetve a Margitsziget vagy Hajógyári sziget megkerülése. A rossz
vízviszonyok miatt (jelentős hajóforgalom) azonban ezt a lehetőséget ritkábban veszik igénybe.
Előfordult, hogy inkább egyéb, akár számukra plusz költséget jelentő lehetőséget kerestek (hajóbérlés
a római parton). A nagy igénybevétel (hullámzás), illetve rongálás, elhasználódás miatt a stég a téli
időszakban karbantartásra szorul. A hajólift az idei évben felújításra került, a szakosztálytagok
számára szükséges oktatás a jövő év elejére tolódik.
Egy-két napos túrák
Az éves szakosztályi programban szereplő túrák jelentős része megvalósult, sajnos az időjárás miatt
két túrát is az utolsó pillanatban kellett törölni. Ezeknél a túráknál a hajók szállításának
megszervezése jelent gondot, mivel vonóhorgos gépjármű szükséges, illetve mivel annak vezetője
nem tud részt venni a túrán, nem szívesen vállalkoznak rá a szakosztály tagok.
Több napos túrák
Idén a Tiszát, illetve hagyományosan a Szigetközt vettük célba.
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Mindkét túrán lehetőség volt akár csak időszakosan is csatlakozni a résztvevőkhöz, így mindenki
optimálisan tudta kihasználni a rendelkezésére álló szabadnapokat. A Szigetközbe hajóvontát vettünk
igénybe, míg a tiszai túrán lehetőségünk volt önerőből megoldani a hajószállítási feladatokat.
Iparági versenyekre történő felkészülés (kajak-kenu, sárkányhajó), téli időszak edzései
A téli és nyári időszakban is rendszeresen tartunk csoportos edzéseket. Általánosságban kijelölt
napok a kedd és csütörtök. Ezeket az edzéseket egy-egy tag szervezi és koordinálja. A vízen töltött
időszakban a kajak-kenu. illetve sárkányhajós edzések dominálnak. A téli időszakban, kihasználva a
sporttelep adottságait, margitszigeti futásokat, kondicionáló és lehetőség szerint úszóedzéseket
tartunk az arra igényt tartóknak.
Az idei évben is sikeresen szerepeltünk az iparági versenyeken. A Kajak-kenu Iparági találkozón ismét
elhoztuk a legeredményesebb vállalatcsoport részére kiírt vándorkupát, míg a Sárkányhajó Iparági
Találkozón, ugyan szoros versenyben, de megőriztük a vállalatcsoport második helyét az iparági
csapatok között.
Idén is részt vettünk Essenben a RWE Sárkányhajós Regattán, ahol sikerült megismételni a tavalyi
szép eredményt és elhozni a győztesnek járó kupát.
Csökkentve a kiadásokat a kisebb hajójavításokat igyekszünk magunk elvégezni, pár esetben a
szakosztálytagok saját költségen is végeztettek kisebb javításokat, melyek már nem fértek bele az idei
költségvetésbe.
Az idei évi költségvetést teljes egészében felhasználva, azt mintegy 40 ezer Ft-tal túllépve
gazdálkodtunk. A túllépésre utólagos elnökségi engedélyt kértünk.
A szakosztályi tagok felől érkező igények felmérése után beszerzésre került egy 2 személyes,
térdelésre alkalmas oktatókenu, illetve a téli időszak felkészülését segítendően egy ergométer. Ebben
az évben 3 lapát beszerzésére láttunk lehetőséget, az igényeket követve 2 kajak és egy kenulapátot
vásároltunk.
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3. BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
3.1 Szakosztályi létszám adatok
2015. december 31.
2014. december 31.

1 628 fő
1 638 fő
(fő)

Magánszemély
Taglétszám
2014

Magánszemély
Taglétszám
2015

Index (%)

Vitorlás szakosztály

93

119

127,96

Evezős szakosztály

67

63

94,03

Labdarúgó szakosztály

50

62

124,00

Kézilabda szakosztály

36

40

111,11

5

4

80,00

Teke szakosztály

16

16

100,00

Tenisz szakosztály

71

75

105,63

Természetbarát szakosztály

58

49

84,48

Pártoló/tömegsport

1 242

1 200

96,62

Összesen

1 638

1 628

99,39

Megnevezés

Asztalitenisz szakosztály

A Sportegyesület 2015. évi magánszemély taglétszáma 10 fővel kevesebb a bázis időszakhoz képest.
Ennek oka a pártoló tag (42 fő) és a természetbarát szakosztály (9 fő) létszám csökkenése. A vitorlás,
labdarúgó és tenisz szakosztály létszáma növekedett.
Jogi tagsággal 14 cég rendelkezett, ez 160 fő tagot jelent.

3.2 Bevétel adatok
2015. december 31.
2014. december 31.

137 992 EFt
127 590 EFt

EFt
Megnevezés

2014

2015

Index (%)

Magánszemély tagdíj

68 367

64 366

94,15

Jogi tagdíj

18 635

16 871

90,53

Kézilabda utánpótlás

3 520

3 855

109,52

Sportcélú szolgáltatás

8 134

2 000

24,59

28 822

50 884

176,55

112

16

14,29

127 590

137 992

108,15

Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevétele
Összesen
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A Sportegyesület 2015. évi bevétele 137 992 EFt. Ebből az összes tagdíjbevétel 85 092 EFt, sportcélú
szolgáltatás 2 000 EFt.
Az egyéb bevételek tartalmazzák az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól a sportrendezvények
szervezésére kapott adományt (31 900 EFt), a kézilabda utánpótlás nevelésre 2015. évben kapott
és ebből felhasznált (11 564 EFt), továbbá a bázis időszakban kapott, de csak 2015. évben
felhasznált (4 281) EFt TAO támogatást.

3.3 Költség- és ráfordítás adatok
2015. december 31.
2014. december 31.

139 409 EFt
149 722 EFt
EFt

Megnevezés

Előző év(ek)
helyesbítései

2014

Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások

2015

Index (%)

5 463

8 202

150,14

39 707

30 162

75,96

2 559

2 426

94,80

47 729

40 790

85,46

Munkabér

52 198

50 524

96,79

Személyi jellegű egyéb kifizetések

25 921

6 943

27 006

104,19

Járulékok

18 748

6 080

18 398

98,13

96 867

13 023

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

95 928

99,03

Értékcsökkenési leírás

2 105

2 086

99,10

Egyéb ráfordítások

3 021

595

19,70

-

3

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összesen

149 722

13 023

N/A

139 402

93,11

A Sportegyesület 2015. évi ráfordításai 139 402 EFt, amely az előző beszámolási időszakhoz képest
10 320 EFt-tal csökkent.
Az

anyagjellegű

ráfordítások

2015.

évben

40

790

EFt,

mely

a

bázis

évhez

képest

6 939 EFt-tal csökkent, mely az igénybe vett szolgáltatások költségének 9 545 EFt-os csökkenésével
magyarázható, melynek oka, hogy 2014. évtől a Sportegyesület üzemeltetési, karbantartási költségeit
átvette a sportlétesítmény tulajdonosa a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
2015. évben elszámolt könyvvizsgálati díj összege 635 EFt, mely a 2015. év végi beszámoló
készítéssel kapcsolatban felmerült könyvvizsgálói díj.
A személyi jellegű ráfordítások összege 2015. évben 939 EFt-tal csökkent, mely a létszám
csökkenéssel magyarázható.
A személyi jellegű ráfordítások és a járulékok tartalmazzák a 2010 és 2011. évi önellenőrzéseket
érintő tételeket (13 023 EFt). A Sportegyesület 2010 és 2011. évben az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport sportrendezvényein résztvevő tagok utazási, étkezési és szállásköltsége után
megfizette a személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.
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Az Adóhatóság - miután nem a sportegyesület saját munkavállalói vettek részt a sporteseményeken,
és így nem az egyesület minősül a kifizetőnek -, a korábbi években befizetett összeget 2015. évben a
sportegyesület részére visszautalta.
Az egyéb ráfordítások összege 2015. évben 2 426 EFt-tal csökkent, mely a függő kötelezettségekre
képzett céltartalék és a behajthatatlan követelések csökkenésével indokolható.

3.4 Mérleg adatok
adatok E Forintban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

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

12.

5 176

0

5 171

4 659
4 659

5
48 552

0

54 328

13

13

29 806

265

18 733

54 050

11

0

0

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

53 739

0

58 987

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

40 315

13 023

51 928

14.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

6 260

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

56 187

6 260
13 023

-22 132

47 078

-1 410

18.

V. TÁRGY ÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENY SÉGBŐL

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

20.

E. Céltartalékok

1 676

0

161

21.

F. Kötelezettségek (22.-23. Sorok)

6 462

-13 023

5 900

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

6 462

-13 023

5 900

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

5 286

0

998

25.

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

53 739

0

58 987
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3.5 Eredménykimutatás

2015. december 31.
2014. december 31.

-1 410 EFt
-22 132 EFt
EFt

Megnevezés

Előző év(ek)
helyesbítései

2014

2015

Index (%)

Alaptevékenység árbevétele

127 590

0

137 992

108,15

Alaptevékenység ráfordítás

149 722

-13 023

139 402

93,11

Alaptevékenység eredménye

-22 132

13 023

-1 410

6,37

A Sportegyesület 2015. évi gazdálkodását 1 410 EFt veszteséggel zárta.
A szakosztályok jóváhagyott költségvetési keretükkel az előirányzottak szerint gazdálkodtak.
A Sportegyesület célja a bevételek és ráfordítások egyensúlyban tartása, a sportlétesítmények
optimális kihasználtsága, a költséghatékony üzemeltetés.
Köztartozása és lejárt fizetési kötelezettsége nincs. Az adó-, illetve járulék bevallásokat és
befizetéseket rendben, határidőre teljesítette.
A Sportegyesület választott könyvvizsgálója elvégezte a 2015. évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámoló vizsgálatát, és a záradékot kiadta.
Az Ellenőrző Bizottság elvégezte az ellenőrzést, jelentését a közgyűlésnek bemutatja.
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4. A SPORTEGYESÜLET 2016. ÉVI TERVEI

A Sportegyesület 1 628 fő magánszemély és 160 fő jogi tagsággal rendelkezik, ezzel biztosítja a
támogatás nélküli működést

4.1 Sportiroda működése
Az üzleti terv a taglétszám megtartását célozza meg, a tagdíjak változatlanul hagyása mellett. A
magánszemélyektől származó tervezett tagdíjakat 1 628 fő 52 600 EFt-ban (ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport munkavállaló tag 893 fő, hozzátartozó tag 178 fő, külsős tag 557 fő), a jogi tagdíjakat
160 fő 31 600 EFt összegben irányozza elő a 2016. évi pénzügyi terv.
Az egyesületi rendezvények szervezését, bonyolítását a Sportiroda 9 fővel látja el. A tervezett
személyi jellegű ráfordítás 51 000 EFt, működési költség 30 530 EFt.

4.2 Szakosztályok működése
A szakosztályok árbevételét a tagok által befizetett szakosztályi tagdíjak adják. A szakosztályi
ráfordítások sportrendezvényekből, sportfelszerelésekből és versenydíjakból áll. A pénzügyi terv a
szakosztályi keretösszeget tartalmazza, míg a keret szakosztályok közötti felosztása a sportegyesület
elnöksége által korábban elfogadott szabályok szerint történik.

4.3 Jóléti rendezvények
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport jóléti rendezvények tervezett keretösszege 30 770 EFt, melynek
lebonyolítása a sportegyesület feladata.

4.4 Kézilabda utánpótlás nevelés
A látvány csapatsport támogatás 2016. évi tervezett összege 50 000 EFt. Az ebből megvalósuló
kézilabda utánpótlás nevelés felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő személyszállítás, szállás és étkezés költségeit tartalmazza.
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5. TÁJÉKOZTATÁS A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVRŐL

Adatok: eFt-ban
Megnevezés

2016 terv

Árbevételek
ebből pártoló
ebből tömegsport
ebből Alsóörs

Ráfordítások
Működési költségek
Személyi jellegű ráfordítások

I. Sportiroda eredménye
Árbevételek
Alsóörsi egyéb árbevétel
Asztalitenisz szakosztály
Evezős szakosztály
Labdarúgó szakosztály
Teke szakosztály
Tenisz szakosztály
Természetbarát szakosztály

Ráfordítások
Alsóörsi egyéb
Asztalitenisz szakosztály
Evezős szakosztály
Kézilabda szakosztál
Labdarúgó szakosztály
Teke szakosztály
Tenisz szakosztály
Természetbarát szakosztály

II. Szakosztályok eredménye
Adomány
Társaságcsoport adománya

85 000
0
0
0
81 530
30 530
51 000
3 470
4 000
0
0
0
0
0
0
0
7 470
2 380
40
1 260
400
1 240
160
1 500
490
-3 470
30 770
30 770

Egyéb adomány

Ráfordítások
III. Jóléti rendezvények eredménye
Kézilabda látványsport TAO kedvezmény
Tromos sportiskola egyéb
TAO

Kézilabda látványsport ráfordítás
IV. Kézilabda látványsport eredménye
Létszám
Beruházások
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30 770
0
50 000
2 000
48 000
50 000
0
9
0

Az elnökség kéri a Tisztelt Küldött Közgyűlést a 2015. évi sportszakmai és gazdasági
beszámoló elfogadására.

Budapest, 2016. május 24.

Budapesti Elektromos Sportegyesület Elnöksége
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