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Bevezetés 
 

A klub 2014. május 7-én megválasztott elnöksége 2015-ben is folytatta előző évben 

megkezdett munkáját. Az elnökség az általa elfogadott ülésrend szerint, minden hónap 

utolsó csütörtökén ülésezett, ahol a klub életébe havi rendszerességgel betekinthetett. A 

periodikusan megtartott elnökségi üléseknek köszönhetően a működéshez szükséges 

határozatokat az elnökség időben, napra készen meghozta. Az elnökségi ülésekre a 

felügyelő bizottság, a szakosztályok vezetői és a legfőbb támogatónk Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata is meghívást kaptak.  

A managementhez köthetően alkalmazásban 3 fő (elnök, klubmenedzser és pénzügyi 

asszisztens) megbízási jogviszonyban szintén 3 fő (gazdasági vezető, ügyvéd és elnökségi 

titkár) tevékenykedett. 

A 2015. május 25-én megtartott közgyűlésen 485 fő volt az egyesület létszáma, a mai 

napon a regisztrált tagok száma 751 fő. 

Konkrét tevékenység 
 

Egyesületünk azon célja, hogy tagnyilvántartásunkat naprakésszé tegyük, jelentősen 

segítette a tagdíjbefizetések kontrollálhatóságát, ezáltal nőtt a tagdíjbevétel. A felügyelő 

bizottság javaslatára és elvárásainak megfelelően elkészítettük költségvetési tervezetünket, 

ahol feltüntettük az akkor már tényleges bevételeinket és ehhez tartozó kiadásaink 

fedezetét, valamint a további tervezett kiadásokat és az ahhoz tartozó bevételi forrásokat. 

Egyesületünk, szakosztályaink ezt szem előtt tartva tervezték versenyeiket, edzőtáboraikat, 

megkönnyítve a gazdálkodást. 

Klubunk minden szerződéses kötelezettségének határidőre eleget tett, így minden bért, 

megbízási díjat szerződés szerint egyenlítettünk ki. Ezzel párhuzamosan eleget tettünk 

a NAV felé keletkezett kötelezettségeinknek is és szállítóink is határidőben kapták meg 

szerződés szerinti összegeiket. A pályázatokon nyert pénzekkel év végén hiánytalanul és a 

jogszabályoknak megfelelően határidőre elszámoltunk. 

Havi rendszerességgel tartottunk sajtótájékoztatót, ahol elsősorban a helyi médiával 

ismertettük eredményeinket, illetve folytatódott szakosztályaink és kiemelkedő sportolóink 

széleskörű bemutatása is. 

Aktualizáltuk és weboldalunkon a sportolók és edzők részére elérhetővé tettük 

doppingszabályzatunkat. 

Az elnökség döntése alapján a labdarúgó szakosztályt megszüntettük. A 

kezdeményezésünkre létrejött judo konzorciumban jelentős sikereket értünk el. 



2015 decemberében megtartottuk évzáró összejövetelünket a Richter Teremben, ahol a 

tavalyi év során is jutalmaztuk a kiemelkedően eredményes sportolóinkat és 

szakembereinket. 

Infrastrukturális fejlesztéseink során melyben pénzügyi és szakmai segítséget is kaptunk 
a várostól, teniszezőinknek elkészült az új, XXI. századnak megfelelő klubházuk, torna 
szakosztályunk tovább fejlesztette létesítményét a Kismegyeri úton. 
 
A 2015. év során új sportág felvételi- kezdeményezés érkezett a Győri Vízügy – Spartacus 
Evezős Klub részéről, melyet az elnökség – egyeztetve fő támogatónkkal – elfogadott, majd 
megkezdődtek a beolvadáshoz szükséges előkészületek. Várhatóan 2016. év elején 
realizálódik az egyesülés. 

Kapcsolatok 
 

A klub első számú partnere 2015-ben is Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata volt, ahol 

Szombati- Serfőző Eszter Kulturális és Sport Főosztályvezető Úrhölgy segítette operatív 

munkánkat. Szakosztályaink által a városi sportrendezvényeken aktívan részt vettünk és 

segítettük a városi sportesemények lebonyolítását. 

A Magyar Olimpiai Bizottságtól az elmúlt évben kiemelt támogatást kaptunk, melyben Dr. 

Sipos Gertrúd Úrhölgy segédkezett. 

A nemzeti szakági szövetségek vezetőivel is folytattuk kiváló együttműködésünket. Minden 

érintett szakági szövetség szakmai partnerként részt vett a Radnóti úti EYOF helyszínek 

megfelelő kialakításának előkészületeiben. 

Jelentős sportdiplomáciai siker Egyesületünk számára, hogy Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Magyar Atlétikai Szövetség Petrahn Barbara-t, klubmenedzserünket 

kérte fel az EYOF atlétikai versenyigazgatójának, valamint a Magyar Judo Szövetség 

Sipőcz Richárd sportolót választotta az EYOF „judos” arcának. 

A Magyar Birkózó Szövetség felkérte Egyesületünk mindkét edzőjét, Gyurasits Csabát és 

Csonka Csabát, hogy a korosztályos válogatott keret felkészítését segítsék, valamint 

továbbra is számít a nemzeti szövetség Hatos Zsuzsanna judo szakosztályvezetőnk, 

vezetőedzőnk munkájára a korosztályos válogatott keret élén.  

Eredmények 
 

Atlétika 

Az országos bajnokságokon figyelemre méltóan szerepeltek sportolóink, több döntős és 

dobogós helyezést szereztek az atléták. Zajovics Nóra a felnőtt válogatott tagjaként részt 

vett a törökországi Európa Kupán. Amerikában tanuló sportolónk, Szabó Krisztina nemcsak 



a sport, de a tanulásban is kitűnően teljesített. Több korosztályos válogatott sportolót 

vonultattunk fel, jelenleg 10-12 atlétánk esélyes a 2017. évi győri EYOF-on való 

részvételre.  

Birkózás 

A szakosztály elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozik, sportolóink egyre több 

nemzetközi versenyre, edzőtáborba kapnak meghívást. Az eredményességet a szakági 

szövetség eredményesség utáni támogatásának növekedése is igazolja. Kiemelkedő 

sportolóink: Gyurasits Máté, Reznyák Máté, Kocsis Boglárka, mindhárman sikeresen 

szerepeltek az országos bajnokságokon és diákolimpiai versenyeken. 

Judo 

A sportág egyesületi létszáma jelentősen nőtt a konzorciumi tagság miatt. Kiemelkedik 

teljesítményével Sipőcz Richárd, aki több Európa kupát nyert vagy végzett dobogós helyen 

2015-ben, valamint a hazai versenyeken sem talált legyőzőre. Ricsi mellett még 3-4 

sportolónk érhet be a 2017. évi EYOF csapatba. 

Kerékpár 

Kerékpáros versenyzőink a legkisebb létszámmal képviseltetik magukat az Egyesület 

életében, de annál sikeresebbek. 2015-ben a csapatpontversenyben előkelő helyen végzett 

a GYAC, az országos kupa Győrbe került. Az éves bajnokságot is jó eredményekkel zárták: 

U13: Magyar Gergő 1., U15: Bajorfi Ádám 1., Németh Csanád 2., U17 lány: Kovács Petra 

1. helyen végzett. 

Tenisz 

Teniszben női csapatunk teljesített kiemelkedően és megnyerte a csapat OB II. bajnoki 

címét, ezáltal magasabb osztályba kvalifikálta magát. Egyéni versenyzőink közül a fiatal 

Nagy- Békési Bíborka, Kéki Márk és Kisantal Dominik, valamint Vörös Máté játszott jól és 

került fel dobogós helyre a Korosztályos Fedettpályás Magyar Bajnokságon. 

Torna 

A szakosztály versenyzői folytatva a 2014. évi sikereket 2015-ben is több nemzetközi 

versenyen végeztek dobogós helyen. Szabó Nándor tartalékként ismét bekerült a nemzeti 

tornászválogatottba és Mészáros Krisztofer is megerősítette helyét a 2017.évi győri 

rendezésű EYOF tornászkeretében. A cottbus-i, korosztályos nemzetközi verseny (2000-

2001-es korosztály) Mészáros Krisztofer összetett: 2., Gyűrű 1., Lólengés 2., Nyújtó 4. 

helyezést ért el. Szabó Nándor a Magyar Bajnokságon talajon 3. helyezést szerzett.  A 

szakosztályhoz tartozó női szakág is megkezdte a rendszeres edzéseket, jelenleg a 

diákolimpiai versenyeken hoznak dobogós helyezéseket.  

Részletes eredmények mellékletben csatolva. 

          Klement Tibor 


