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Bevezetés 
 

A klub 2014. május 7-én megválasztott elnöksége 2016-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 management segítette az Egyesületben sportolók munkáját a 

masszőri munka és orvosi ellátás finanszírozásában, ők szintén megbízással dolgoztak a 

klubnak. 

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

napon (2016.12.14.) a regisztrált tagok száma 745 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 pénzek egy részével év végéig 

elszámoltunk. A 2017-es évi elszámolási határidővel megcímkézett támogatásokról 

elfogadó nyilatkozatot várunk, illetve jelenleg is folyamatban van az elszámolás. 

Havi rendszerességgel tartottunk sajtótájékoztatót, ahol elsősorban a helyi médiával 

ismertettük eredményeinket, illetve folytatódott szakosztályaink és kiemelkedő sportolóink 

széleskörű bemutatása is. 

2016 novemberében megtartottuk évzáró összejövetelünket, ahol jutalmaztuk a 

kiemelkedően eredményes sportolóinkat és szakembereinket. 



A 2016. év során létrehoztuk evezős szakosztályunkat, ahová a korábbi Győri Vízügy – 
Spartacus Evezős Klub versenyzőit igazoltuk át. A becsatlakozást egyeztettük fő 
támogatónkkal. 

Pályázatok 2016. 
 

Önkormányzat Egyesületi Pályázat 2016. 
Önkormányzat Egyéni Pályázatok 2016.  
Önkormányzat Rendezvény Pályázatok 2016.  
Státusz: elszámolva 
 
MOB – Atlétika Eszközbeszerzés EYOF 
Státusz: elszámolva 
 
MOB – Sportszakmai – Atlétika  
MOB – Sportszakmai – Evezés  
Státusz: elszámolva 
 
MOB – Sport XXI. – Atlétika  
Státusz: elszámolva 
 
MOB – Sport XXI. – Evezés 
MOB – Sport XXI. – Tenisz 
MOB – Sport XXI. – Torna  
Státusz: jóváhagyásra vár 
 
Szakági Szövetségek Pályázata – Atlétika Műhely I. 
Szakági Szövetségek Pályázata – Judo 
Szakági Szövetségek Pályázata – Judo kisbusz vásárlás 
MOB – utánpótlás versenyeztetés, felkészítés 
Státusz: elszámolva 
 
Szakági Szövetségek Pályázata – Atlétika Műhely II. 
Szakági Szövetségek Pályázata – Birkózás 
Szakági Szövetségek Pályázata – Birkózás oviprogram 
Státusz: jóváhagyásra vár 
 
Szakági Szövetségek Pályázata – Evezés 
Szakági Szövetségek Pályázata – Kerékpár 
Szakági Szövetségek Pályázata – Torna 
Státusz: jóváhagyásra vár 

MOB - Judo Eszközbeszerzés EYOF 
MOB - Tenisz Eszközbeszerzés EYOF 
MOB – Tenisz 
Státusz: elszámolás alatt 



Kapcsolatok 
 

A klub első számú partnere 2016-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 a Magyar Atlétikai 

Szövetséggel karöltve Győr városa pályázott a 2018. évben megrendezésre kerülő U18-as 

Atlétikai Európa Bajnokságra, melyet, ha megpályázott meg is nyert. Így az EYOF-ot 

követően is lesz nemzetközi atlétikai verseny a Radnóti úti sportcentrumban. 

A Magyar Birkózó Szövetség továbbra is örömmel dolgozik együtt Egyesületünk mindkét 

edzőjével, Gyurasits Csabával és Csonka Csabával, a korosztályos válogatott keret 

felkészítését továbbra is segítik. A Magyar Judo Szövetség 2016-ban is számított Hatos 

Zsuzsanna judo szakosztályvezetőnk munkájára a korosztályos válogatott keret élén.  

Pályázatok 2017-es évre 
 

2016. évben beadtuk pályázatunkat az Önkormányzat felé, ahol működésre, egyéni 

sportolókra és sportrendezvényekre pályáztunk. 

Működésre 98 000 000-, egyéni sportolóinkra 10 900 000-, rendezvényekre 1 500 000-, 

valamint létesítményeink fenntartására 75 000 000- forintot nyertünk el. 

 


