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Magyar Telekom Dolgozók Sport Club
Elnökségének beszámolója a
Club 2011 évi közhasznúsági tevékenységéről
2012évi tervekről
1. Általános adatok
Az egyesületet társadalmi szervezetként a Fővárosi Bíróság 1990 május 02-án vette nyilvántartásba,
és 2000 szeptember 19-e óta Közhasznú szervezetként működik.
Székhelye: 1085. Budapest, Üllői u. 14.
1.1 Képviselők:
Ujhegyi Ákos

elnök

Szabó Zoltán

ügyvezető elnök

1.2 Az elnökség tagjai:
Bércesi Gábor

elnökségi tag kapcsolattartó felelős

Bögös István

elnökségi tag szabadidősport szakosztály

Buzogányné dr. Karip Irén

elnökségi tag, tenisz szakosztály

Liskán Lajos

elnökségi tag, szabadidősport szakosztály vezető

Dobos Attila

elnökségi tag, technikai felelős

Molnár Judit

elnökségi tag, vitorlás szakosztályvezető

Nyári László

elnökségi tag, tenisz szakosztályvezető

Nick József

elnökségi tag, természetjáró szakosztály

Pálinkás Ervin

elnökségi tag, pénzügyi vezető

Varga Géza

elnökségi tag, természetjáró szakosztályvezető

Zeöld Ákos

elnökségi tag, vitorlás szakosztály

Tverdota Zoltán

elnökségi tag, szociális felelős

1.3 Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság
Sági Lajos
Czaunerné Ádám Brigitta tag
Kopócsy Péter
tag

elnök
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A klub fő tevékenysége: sporttevékenység
Adószáma: 19804541-1-42
Könyvviteli beszámoló: egyszerűsített beszámoló
1.4 A sport club küldetése, célja:

a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,

a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatainak dolgozói és hozzátartozói, a Magyar Telekom
Nyrt. korábbi munkavállalói, nyugdíjasai részére sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása,

hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
1.5 A sport club feladata:

az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és
működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,

az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás a
megvalósításukról,

hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések, versenyek megrendezése,

a sport klubban folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése
érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése,

a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása,

utánpótlás nevelés.
1.6 A sport club tagjai:




jogi személy tagok,
pártoló tagok
tiszteletbeli tagok.

2. Szakosztályok





Szabadidősport szakosztály,
Természetjáró szakosztály,
Tenisz szakosztály
Vitorlás szakosztály
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2.1 Szabadidősport szakosztály
A Szabadidősport szakosztály vezetőségének kitűzött legfőbb célja, hogy a munkatársak,
szabadidejüket a kollégáikkal együtt tartalmas, aktív sportolással töltsék el, így pihenjék ki
munkafáradalmaikat, ezáltal energiával feltöltődve és kellemes élményekkel telve folytathassák
munkahelyi tevékenységüket.
Folyamatos bővülési tervek: (különböző szervezeti egységek jelenleg is tömegsporti
(szabadidősporti) ágban tevékenykedő kollégák beszervezése,
Budapesti és az országos TELEKOM szintű tömegsporti (szabadidősporti) események összefogása.
E cél elérése érdekében a költségvetés nyújtotta korlátokon belül a lehető legtöbbet kívánunk
megtenni.
Mivel a tömegsportban tevékenykedők a főként különböző szintű versenyeken és bajnokságokon
mérik össze az erejüket és tehetségeiket a kollégákkal, az éves költségvetésünk legnagyobb része is
a nevezési és bírói díjjakra, ill. a versenyek szervezésére, a versenyzők ellátására fordítódik
2.1.1 Sportágak
Jelenlegi megoszlás:
16 fő

Teke:
Kispályás labdarúgás:

40fő

Nagypályás labdarúgás:

18fő
34 fő

Tenisz:

12 fő

Sakk:
Bowling:

24 fő

2.1.2 Taglétszám

2011 évben a záró létszám:

144 fő
MT-s:

90

Nem MT: 54
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2.1.3 Tagdíj, pénzügyi adatok
2011 évben
7000 Ft/fő munkatársak és családtagjaik részére
9000 Ft/fő önhibájukon kívül létszámból leépített munkatársak
2012 évben tervezett
9000 Ft/fő munkatársak és családtagjaik részére
10000 Ft/fő önhibájukon kívül létszámból leépített munkatársak
2.1.4 Sportolási helyszínek, működési terület
teke, kis és nagypályás labdarúgás, tenisz,
bowling
sakk

Bp. Egressy út,Postáspálya,Láng SK
Bp. XI. ker. Budafoki Bowling Center
Bp. Baross utcai club helyiség

2.1.5 A szakosztály tevékenysége
Versenyek, eredmények 2011 évben, tervek 2012 évre

2.1.5.1 Kispályás labdarúgás
Mozgalmas évük volt a kispályás csapatainknak. Nemzetközi, és hazai bajnokságokban szerepeltek.
Juliusban a pécsi csapat a távközlési Európa bajnokságon a hetedik helyezéstért el. Októberben
MDSC TEAM csapata New- Yorkban első helyezést ért el. Az üzemi bajnokságban az öreg fiú
csapatunk harmadik helyet szerezte meg.

2.1.5.2 Bowling:

A 2010. évben életre hívott bowling szakág 2011-ben a PSE bajnokságán 4 csapattal vett részt.
A bajnokság az ország talán legnépesebb amatőr rendezvénye, ahol 34 csapat, 166 versenyzője
játszott rendszeresen.
A négy osztályban megrendezett bajnokságban, az első osztályban szereplő két csapatunk közül a
KFKI ezüst, a harmadosztályban szereplő tisztán női csapatunk bronzérmet szerzett.
A 2011-es évre kitűzött célt, miszerint az első osztályban minél több csapatunk szerepeljen, és ott jól
szerepeljünk, sikerült megvalósítanunk.
Az amatőr kategóriából továbblépni a jelenlegi erőforrásokkal sajnos kicsi az esélyünk, de a
lehetőségeinkhez képest az eredmények javítása még lehetséges.
2011. március 20-án a Sugár Bowling & Pub-ban megrendezésre került az 1. MTDSC Bowling
Kupa. A versenyen 30 játékos vett részt.
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Az új kezdeményezést folytatva idén is megrendeztük a versenyt, amelyre meglepően sokan, az
előző évhez képest már több mint dupla annyian, 72 fő telekomos munkatárs nevezett. A
házibajnokság egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért tervezzük, hogy jövőre nagyobb
helyszínt választunk.

2.1.5.3 Tenisz
A Magyar Telekom támogatásával indulni tudtunk 2011-ben a Budapesti Tenisz Szövetség II. oszt.
felnőtt férfi, férfi tartalék és női csapatbajnokságában.
A lányok nagy csatában a III. helyen végeztek.
A férfi csapat, a fiatalításnak köszönhetően, erős mezőnyben, az I. helyen a férfi tartalék csapat
szintén az I. helyen végzett.
Ezzel az eredménnyel a MAGYAR TELEKOM a BUDAPEST- bajnokságban a legeredményesebb
csapat lett.
Rendszeres csapattalálkozókkal igyekszünk erősíteni a csapategységet.
A fiatalokról, gyermekekről sem felejtkeztünk meg.
Egész évben tanítgattuk a tenisz alapfogásaira, taktikájára őket és közülük ketten már kivívták
helyüket a csapatban. A legfiatalabb csapattagunk 15 éves, a legidősebb pedig 71 éves.
Több egyéni;páros versenyen is elindultunk:
Postás Évadnyitó Verseny Férfi e. I. II. III. hely
XXvI.Vill.energiaipari Tenisztalálkozó Női e. I.
Női páros I.
RWE Kupa Eger Vegy.páros III.
Női páros I.
Barátság Kupa Gyöngyös Vegy.páros III.
Manager Open Budapest Vegy.páros III.
Magyar Telekom Open I
Férfi e. I. II. III. hely
Férfi páros I. II. III. hely
Női e. III.
Női páros III.
Kezdő I. II. hely
Bízunk abban, hogy a 2012.-es esztendő hasonlóan jó eredményeket hoz csapatunk számára és ezzel
öregbíthetjük a Magyar Telekom hírnevét a programok megvalósítására.
2.1.5.4 Szabadidő tekebajnokság a postás sporttelepen 2011
A szabadidős tekebajnokság a Postás Sporttelep tekecsarnokában tavaszi illetve őszi bajnokság
formájában került megrendezésre. 50 csapat 5 osztályban versenyez. Sajnos az őszi mérkőzéseket
csak januárban és február közepére tudtuk befejezni, a Postás Sportegyesület anyagi nehézségei
miatt. A bajnokságban 2 csapatunk az első osztályban, egy a harmadikban, egy pedig a negyedik
osztályban versenyeznek. Januárban is megrendeztük a Magyar Telekom - Magyar Posta Logisztika
tekeversenyt, amit szoros küzdelemben a Telekom csapata nyert meg. Továbbá részt vettünk
szabadnapos teke sportversenyeken:

Március 15. kupa

Május 1. taroló kupa

Október 23. kupa
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Valamint részt vettünk az Országos Szabadidő sportversenyén, amit a Ferencvárosi Torna Club
tekecsarnokában rendeztek meg.
Csapatok résztvevői:

Holló László

Heringh Zsolt

Horváth Gáborné

Péczöli Béla

Dankó Kálmán

Juhász István

Szollár Károly

Rahada Tibor

Bögös István

Márián Zoltán

Mészáros Tamás

Ecsedi Zoltán

Gyárfás Péter

Kása Zsolt

Körtvélyesi Ágnes

Stieber Attila
2.1.5.5 Magyar Telekom DSC nagypályás öregfiúk és old boys csapat 2011-évi verenyei
Köszönhetően a biztos anyagi támogatásnak, az öregfiúk csapat megnyerte a BLASZ által szervezett
nagypályás öregfiúk bajnokság Területi-keleti csoportjának 2010-2011-re kiírt bajnokságát. Beérett
a szakvezetés kitartó munkája és tervszerű fiatalítási koncepciója. Évekkel ezelőtt elkezdtük a
fiatalítást és a kezdeti 54 év átlagéletkort sikerült leszorítani 45 évre. Az új igazolásokkal sikerült azt
is elérni, hogy a mérkőzéseinken többször is előfordult, hogy futva fejeztünk be támadásokat, a
védekezésnél páran sikeresen visszaértek a védelem megerősítésére. Így sikerült az ellenfeleink fölé
nőni, és győzelmünk értékét növeli, hogy viszonylag magabiztosan, 7 ponttal előztük meg a második
helyezettet. A nyáron több játékosunkért is bejelentkeztek, de Ők annyira megszerették ezt a
csapatot, hogy minden ajánlatot elutasítva, a maradás mellett döntöttek.
1. Magyar Telekom DSC

20

13

4

3

60-33

42 pont

A csapat úgy döntött, hogy él a lehetőséggel, és 2011. őszén egy osztállyal feljebb indul. Bátorságra
vall ez a döntés, mert ebben az osztályban szinte ifjú csikók (35-36évesek) kergetik a labdát, a mi
csapatunk tagjainak fele már csak az emlékeiből él.
Az őszi végeredményre büszkék lehetünk, mert terveinket túlszárnyalva három győzelmet is
szereztünk. Ezzel a tizedik helyet szereztük meg.
A csapat továbbra is a XIII Szabadidő és Sport központ műfüves pályáján játssza a hazai
mérkőzéseit (volt Láng SK pálya).
10. Magyar Telekom DSC

11

3

0

8

24-42

9 pont

Hogy maradjon némi sikerélményünk, azt is elhatároztuk, hogy Magyar Telekom DSC néven
indítunk egy csapatot az Old Boys bajnokságban is. Itt magasabb a versenyző játékosok nevezési
korának a szintje. A mérkőzések lejátszása közben döbbentünk rá, hogy itt sem lesz sétagalopp az
életünk. Még ebben a korosztályban is viszonylag idős a csapatunk átlag életkora. A csapat
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feltöltéséhez új játékosokat is kellett igazolni, akik pártoló tagjai lettek a tömegsport
egyesületünknek.
Az őszi eredménynél csak jobb jöhet tavasszal, a táblázat két meccs eredményét még nem
tartalmazza
9. Magyar Telekom DSC

8

2

2

4

15-27

8 pont

2.1.5.6 Sakk
Budapest I. osztály A csoport (csapatbajnokság)
Jelenleg még nem ért végett a bajnokság, de az első hat forduló után, a félidőben, középmezőnyben
állunk.
Hétköznapi csapatbajnokság (nincs besorolása osztály szerint, amatőr)
2011-es évben
6 fős csapatbajnokságban indultunk, ahol a 6. helyezést értük el.
8 fős csapatbajnokságban indultunk, ahol a 4. helyezést értük el.
2011/2012-as évben
Első csapatunk az OB. II.-ben szerepel. A félidőben váratlan vereségek rontottak a helyezéseinken.
de reméljük sikerül javítani, és meg ismételjük, tavalyi jó helyezésünket.

2.2 Természetjáró szakosztály
A Természetjáró szakosztály evezős versenyekre, evezős túrákra, tájékozódási futásokra,
gyalogtúrákra, horgásztúrákra, hétfői clubdélutánokra várja tagjait, kollégáit.
2.2.1 Sportágak
Evezés:
Természetjárás:
Horgász:
Sárkányhajózás

47 fő
11 fő
17 fő
34 fő

2.2.2 Taglétszám
2011. évben a záró létszám: 109 fő

Taglétszám 2011-ben munkahely szerint:
Magyar Telekom dolgozó:
Magyar Telekom nyugdíjas:
Hozzátartozó:

50
15
12
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Nem Magyar Telekom-os (Volt Matáv-os): 32
Összesen:

109fő

2.2.3 Tagdíj, pénzügyi adatok
A tagdíj mértéke 2011-ben:
Gyalogos túrázó, horgász
Evezős (MT munkavállaló, családtag, MT nyugdíjas)
Sárkányhajózás egységesen
Evezős (külsős – volt Matáv-os)
Vízi túrákban résztvevőknek alkalmanként

4000Ft/fő
7000Ft/fő
10000Ft/fő
9000Ft/fő
1-2000Ft/fő

Az éves bevétel a sárkányhajósokkal együtt tagdíjból, tagi befizetésekből és eszközhasználatból
2011-ben 988.000Ft volt.
A tagdíj mértéke 2012-ben nem változik.
2.2.4 Sportolási helyszínek, működési terület
Természetjáró vízi túrák, versenyek
Természetjáró gyalog és horgász túrák, versenyek
Csónakház
Sárkányhajó
Kajak-Kenu Szövetség telephelye,
XXI. Bp. Duna u. 61.
Klubhelyiség

az ország egész területén
az ország egész területén
Bp. Római, Csillag csónakház
Soroksári Dunaág, Magyar
Bp. Baross utcai club helyiség
Bp. Üllői u.14.

2.2.5 A szakosztály tevékenysége
Versenyek, eredmények 2011-ben, tervek 2012 évre
Versenyek, eredmények 2011-ben
2.2.5.1 Evezős versenyek, túrák
- A hagyományokhoz híven 2011-ben is első evezős túránkat februárban a Hévízi patakon
teljesítettük, Hévíztől Fenékpusztáig eveztünk kb. 12-13 km-t.
- A Római parton április végén tavaszi karbantartással, hajójavítással indult az evezős szezon.
- Május 7-én, 21-én és június 18-án sikeres nyílt vízi oktató napokat tartottunk a Római part
Csillag csónakháznál, illetve a Duna 1659 fkm-nél (Totyi). Telekomos kollégák és családtagjaik
kipróbálhatták a kajakot, kenut, kielbootot. Szép számmal jöttek evezni kezdők, és olyanok is, akik
már kipróbálták az előző években a vízi közlekedés alapjait.
2011-ben 11fő Magyar Telekomos kolléga és családtagja lépett be az evezős csapatba.
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- A tavaszi vízi túránk májusban a szigetközi ágak bejárásával kezdődött. Gyönyörű időben egy
hétig eveztünk Dunakilititől Nagybajcsig.
- A Magyar Evezős Szövetség (MESZ) által szervezett négyfordulós versenyein idén is részt
vettünk. Szentendre, Leányfalu, Tahi, Horány útvonalon kb. átlagban fordulónk ként 10-15-en
versenyeztünk.
I. forduló május 1.
Szentendre,
táv:18km,
II. forduló május 28-29.
Leányfalu,
táv:32km,
III. forduló június 11-12.
Tahi,
táv:40km,
IV. forduló szeptember 3-4.
Horány,táv:20km,
- 2011-ben is megrendeztük emléktúráinkat:
- Júniusban Szarka Györgyre emlékeztünk a Lupa-szigeti vízi túrával
- Júliusban B. Nagy Andrásra a Horányi Medve vízi túrával
- Szeptemberben Kegyeleti Túra – Totyi 1659 fkm
- Nyílt evezős túrára vártuk a Telekomos kollégákat a Sobielski János emléktúrára Esztergom
Budapest útvonalon. Az idén nagyon jó és szép időben sikerült megrendezni. Külön öröm, hogy
ügyvezető elnökünk Szabó Zoltán kielbootban végig evezte velünk a 63 km-t.
- Sajnos a július végi – augusztus eleji nagy nyári vízi túránkon már nem volt ilyen szép időnk. Az
első héten borús, hideg időben indultunk Jelkától Budapestig (200km). A Csallóközi Dunán, a
Vágon és Komáromtól a Nagy Dunán eveztünk Budapestig.
- Október elején viszont nyári melegben búcsúztattuk a vízi szezont, a szentendrei Duna 6 fkm-nél a
Lombhullató vízi túrával.
Hajóink a Római part Csillag csónakházban pihennek és várják a tavaszi szezon kezdetét.
Eszközeink között kiemelkedő a hajóparkunk, amelyek kajak, kenu, kielboot, motorcsónak.
Állapotukat idős koruk ellenére állandó javításokkal 2011-ben is megpróbáltuk szinten tartani.
2.2.5.2 Természetjárás
2.2.5.2.1 Tájékozódási futás
- A tájfutó szezont is a hagyományokhoz híven Borlay Gábor tájfutó emlékversennyel kezdtük
április 2-án, a Hármashatár-hegyen szép napos időben 28-an versenyeztünk.
- Áprilisban a Hegyvidék kupán indultunk a Kő-hegyen, Pilisborosjenő környékén.
- A Postás kupán (Szentgyörgyi emlékverseny) a Visegrádi hegységben versenyeztünk nehéz
terepen.
- Az éjszakai verseny Tatárszentgyörgyön került megrendezésre, itt csak kevesen indultunk a rossz
időjárás miatt.
- A 49. Országos Postás Távközlési Természetbarát Tájékozódási Túraverseny (OPTTTT)
2011 július 22-24-én Esztergomban volt.
A túrát a Telekom intraneten is meghirdettük és örömteli, hogy nagyon sok új Telekomos kolléga
jelentkezett a túrára.
A tájékozódási versenyt Pilisszentkereszt közelében nagyon szép helyeken jelölték ki. Sajnos borús,
kicsit esős időben versenyeztünk. A versenyt három kategóriában rendezték meg, és mind a három
kategóriában Telekomos csapatok első és dobogós helyezéseket szereztek meg, így a csapatversenyt
utca hosszal nyertük a Miskolciak ellen.
- Szeptemberben a Budai hegyekben, a Normafánál versenyeztünk,itt is szép egyéni helyezéseket
értünk el.
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- Az évzáró verseny november 13-án, a Zajnát hegyekben a Kopár csárda közelében volt.
2.2.5.2.2 Gyalogtúrák
Hagyományainkhoz híven gyalogtúrákat szerveztünk a közeli hegyekben.
- Január 23.: Budai hegyek, a táv 11km, szintk. 300m, résztvevők 8fő
- Március 13.: Börzsöny, a táv 16km, szintk. 600m. Résztvevők 8fő
- Április 17.:Pilis, a táv 13km, szintk. 300m. Résztvevők 10fő
- Május 18.: Pilis, a táv 17km, szintk. 350m, Résztvevők 11fő
- Október 17: Zajnát hegyek, táv 14km, szintk. 350m, Résztvevők 16fő
- November 13.: Gödöllői dombság, a táv 14km, szintk. 300m Résztvevők 14fő
- December 4.: Budai hegyek, a táv 10km, szintk. 350m Résztvevők 14fő
- December 9-11. 3 napos Mikulás túra Mezőkövesd - Zsórifürdő.
2.2.5.3 Horgász túrák
- Májusban 27 viharos éjszakán horgász túra Tatán a Derítő tavon.
- Szeptember 17. MTDSC horgászverseny, a Préri horgásztón
Sikeres nyílt napot szerveztünk, kellemes őszi időben megrendezett versenyen közel 100
Telekomos kolléga és családtagja vett részt.
A halaknak is jó kedvük volt, megjött hamar az étvágyuk. Nem lehetett okuk panaszra, hiszen
72 felnőtt és 20 gyermek tömte őket jobbnál jobb gilisztával, csontival, kukoricával és más
finomsággal.
A társaság igen lelkesen küzdött a jó helyezésekért. A békés környezetben az idő múlását csak a
szákban szaporodó halak mutatták. A legsikeresebb versenyző Horváth Roland volt, ő 21,5
kilogrammos összteljesítménnyel, zsákmánnyal lett első. A győztest holtversenyben Slezák József
és Basa Zoltán követte 14,2 kg-os teljesítéssel. A legnagyobb halat (8,26 kg súlyút) Kókai Zsolt
kerítette horogra.
A gyermekeknél Csupor Vivien édesgette magához a halakat a legsikeresebben, összteljesítménye
1,93 kg volt. Őt Endrődy Petra követte 1,21 kg-mal, mögötte hármas holtverseny alakult ki
Pothorszky Krisztián, Csupor Zsófia és Rácz Anna között (0,6 kg-os teljesítéssel).
És az idén is csodálatosan finom volt Magdi néni bográcsos ebédje.
-Október 8. Horgásztúra a Péteri horgász tavon
2.2.5.4 Összefoglaló a Sárkányhajózás 2011-es évről
Hol is kezdődött az év
Egy kicsit korábbról kell kezdenünk a visszaemlékezést, ugyanis ez az év tavaly kezdődött el, azt
hiszem valahol Szegeden. Nagyjából ott fogant meg a fejünkben, hogy valami többre vágyunk,
valami nagyobbat akarunk csinálni, mint eddig. Ehhez mondjuk elég jó alapot adott, hogy a tavalyi
szegedi vb/ob versenyen kb. 20 centivel maradtunk le a bronzéremről, így lettünk a 24 szabadidős
csapatból 4. helyezettek.
Ennek persze nagyon örültünk, de az a pici szálka, azért érezhetően piszkálta mindenki
szemét/furdalta oldalát, hogy ha már kikaptunk, akkor miért 3 ezreddel kell kikapnunk. Komoly
elhatározások kezdtek megfogalmazódni a fejekben, na és nagyjából ekkor csapódott hozzánk a
H/István is.
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Téli alapozás
Egy szó, mint száz, röviddel a szegedi események után, a csapat elhatározta, hogy nagyobb
erőfeszítéseket is hajlandó tenni azért, hogy ne maradjunk le többet ennyivel a dobogóról. Lett egy
Hargitai Istvánunk (a későbbiekben csak H/István), aki, mint edző csatlakozott csapatunkhoz és
vetette bele magát velünk együtt a kemény munkába. Megkezdtük az egyre keményebb őszi-téli
alapozó kondis edzéseket, melyek végére szinte minden alkalommal kisebb ”végelgyengülés
járvány” tarolt végig a csapaton.
De hogy a hétvégék se menjek veszendőbe, mindezeket kiegészítettük egy-egy hétvégi tanmedencés
evezéssel is. Az előbbivel az erőnlétünket fejlesztettük, míg az utóbbival az evezési stílusunk
csiszoltuk és egyre bizakodóbban tekintettünk a tavasz felé.
Ahogy hosszabbodtak a nappalok és melegedett az idő, már mindenkinek egyre inkább viszketett a
tenyere, és alig várta, hogy a csepeli öböl vízébe márthassa a lapátját, és kipróbálja, hogy a kemény,
sokszor belehalós téli kondi illetve a hosszas, monoton tanmedencés stílusgyakorlatok eredményét
az élővízen is kipróbálhassa.
Amint eljött a tavasz, egyből ültünk is a hajóba és mentünk szélben, esőben a szeszélyes áprilisi
vizeken, komoly próbára téve immunrendszerünket és vízálló neoprén felszerelésünket (már akinek
volt).
Amellett, hogy az izmaink és evezési tudásunk fejlődött, egyre növekedett a sikerekre való éhségünk
is. Lassan kezdett megfogalmazódni a fejekben a kérdés, hogy miért elégednénk meg a biztosnak
látszó dobogós helyekkel a szabadidős mezőnyben és miért nem próbálkozunk meg összemérni
magunkat a nagyokkal. A csapat együttes elhatározásával és élve az MKKSZ által felkínált
lehetőséggel eldöntöttük, hogy felsőbb osztályba lépünk, amatőr sportolókká leszünk és
megpróbálkozunk a szinte lehetetlennel: Néhány álmatlan éjszakát okozva nekik, meg fogjuk
szorongatni a Römiéket a szezonban!
A nagy célok eléréséhez egyre komolyabb eszközöket kellett bevetnünk, így egyre növeltük az
edzések intenzitását, ami sajnos veszteségekkel is járt. Néhány csapattag már nem tudta (vagy nem
akarta) vállalni a nagyobb megterheléseket, így egyre inkább elmaradtak az edzésekről majd végül
már nem tudtunk velük számolni, így a tavasszal kezdődő versenyszezont kissé megcsappant
létszámmal, de töretlen lelkesedéssel kezdtük meg.
A szezon elkezdődött
A versenyek májusban beindultak és hát be kellett vallanunk, szoknunk kell még a hajszát, az biztos.
Emellett azt is észre kellett vennünk, hogy a többi csapat sem aludt téli álmot, mindenki
megerősödött, komoly versenyszezon elé néztünk.
Nemcsak a versenypályán, hanem a csapat háza táján is változások történtek. Az új, nemes célokhoz
ehhez méltó megjelenés is dukált, így elkészítettük a csapat egységes mezét és véglegesítettük az
egyedi logónkat is –a tervező: Vikusz (Török Viktória). Emellett komoly szponzoraink is lettek,
akik támogatásukkal jelezték, hogy bíznak a csapatban, az eltervezett eredményeinkben és nagyban
segítették az egész éves felkészülésünket.
Ezúton is köszönjük a támogatást: a Magyar Telekomnak, a Rubin Zrt-nek és a Cstech-nek.
Meghatározó események

www.mtdsc.hu
A szezonban számos említésre méltó esemény volt, sikerek, kudarcok, problémák és megoldások,
melyeket hosszasan sorolhatnék, azonban csak néhányat emelnék ki, melyekről úgy gondolom, hogy
nagyobb hatással lehettek a csapatra és az eredményekre.
Fadd
Ha időrendi sorrendben próbálom felidézni ezeket, akkor talán elsőként a Fadd-Dombori versenyt
említeném, ami több szempont miatt is érdekes volt.
Ez volt az verseny, ahol a csapat szinte a legjobb formáját hozta (bár voltak hátráltató tényezők, de
erről majd később), amire nagy szükség is volt hiszen komoly tétje volt a versenynek. Válogató
verseny volt a 10-es hajóknak a sanghaji világversenyre. Aki nyeri a döntő futamot, az jut ki a távol
keleti versenyre. Komoly volt tehát a tét, bár tudtuk, hogy nagyon minimális, szinte elhanyagolható
esélyünk van a nyerésre. Ennek ellenére senki sem csüggedt és mindenki beleadott apait-anyait,
hogy a legjobb formánkat hozhassuk. Az hiszem, hogy itt éreztük először, hogy vagyunk valakik és
nem is akárkik.
A rajthoz felevezéskor a közönség egybehangzóan a mi nevünket skandálta, ami nem kevés
önbizalmat adott. A rajthoz való beállásnál pedig már a fülünkön folyt ki az adrenalin, zsibbadt a
szánk (én személy szerint sosem éreztem még ilyet), borsódzott a hátunk, míg az indításra vártunk.
A vezényszavak elhangzása után már nem volt mit tenni, húzni kellett és húztuk is, ami a ”csövön
kifért”, tolta a 10 fiú.
Bár az eredmény a 2. hely lett a Römiék mögött, azonban csupán 2 másodperccel maradtunk el,
tartani tudtuk az iramot. Ez nagy előre lépés volt, mely komoly alapot adott annak a gondolatnak,
hogy talán elég erősek vagyunk a tavasszal eltervezett megszorongatáshoz. Ezzel nekiindulva a 20as hajó 200 méterének, szintén egy 2. helyezéssel szállhattunk ki a hajóból.
Gödör
Üröm volt az örömben, hogy itt már körvonalazódni látszott némi zavar az erőben, mely sajnos több
versenyen át itt-ott érezhető volt a csapat teljesítményében is. A kisebb-nagyobb problémák
eredményeinek csúcspontja (vagy épp mélypontja) a gárdonyi verseny volt, ahol sajnos az ide év
legrosszabb teljesítményét nyújtottuk egy már-már széteső, alul motivált csapattal. Azonban
bárhogy is történt, talán szükségünk volt erre a pofonra, hogy egy kicsit megrázzuk magunkat és
próbáljunk meg összpontosítani a még előttünk álló edzésekre és megmérettetésekre.
Az Esemény
Ehhez a gödörhöz szorosan kapcsolódik a harmadik kiemelt esemény, mely azt gondolom, hogy
szintén különleges volt a csapat életében. Ez pedig a ”Csabi come back” esemény.
Mi sem bizonyítja jobban azt, hogy a csapat egy csapat, mint, hogy egy elkószált ”bárányt” közös
erővel próbálunk meg visszaterelni a közös útra. Az, hogy ezt egy esemény formájában tettük meg,
már önmagában is különleges, de ha még hozzátesszük azt, hogy mindezt az Infópark közepén 20
Lapátolók mezbe öltözött emberrel tettük, üvöltve, hogy „Csabi gyere vissza!”, hát… Nem kis
feltűnést keltettünk.  és persze Csabi visszajött, és azóta is velünk van.
Sárkányhajó Magyar Bajnokság
A negyedik és egyben utolsó kiemelt esemény természetesen a feledhetetlen OB volt.
A szeptemberi roadshow záró versenyére összeállt, aminek össze kellett. A csapat teljes létszámmal
(oly annyira, hogy idén először sikerült az amatőr csapat mellett, egy céges csapatot is
összeállítanunk), zseniális formában, fegyelmezetten készült a futamokra és csodálatosan teljesített a
halálos iramú 200-as és a brutális 2000-es futamon is.
A nap végére bár fáradtan ugyan, de büszkén és nagy örömmel nyugtáztuk, hogy amit terveztünk és
vállaltunk erre a szezonra azt messzemenően hoztuk, sőt…, meglett az OB összevont 2. hely.
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A fentiek mellett azonban van még néhány dolog, amit mégsem hagyhatunk ki a
visszaemlékezésből, mert így lehet csak teljes a kép, ezért meg kell még említenem:
az A-HID-at, akik már-már testvéreink (), de azért nagyon is figyelünk rájuk a vállunk
mögött…, a szuper faddi edzőtábort, ahol technikát tanulhattunk és evezhettünk több más csapat
tagjaival, a Duna-party-t, a Rubinos családi napot, a szezonzáró Szeparé party-t, a hintalovat, a
közös futást és még sok-sok élményt…
Kemény volt az év, amit sikeresen zártunk, de azért szerencsére még maradtak előttünk célok, mivel
vannak még előttünk és mögöttünk is! Így bőven van motiváció a következő szezonra is.
Komoly csatákra számítunk a jövő évben is, így továbbra sem hanyagoljuk az edzéseket és addig is
nyomjuk, vagyis húzzuk és kemények leszünk, mint a kő! 

LAPÁTOLÓK! HAJRÁ!! HAJRÁ!! HAJRÁ!!

Köszönjük!
Bár az igaz, hogy kisebb létszámmal kezdtünk neki az idénynek, mint befejeztük, azonban
szerencsére nem kellett sokat várnunk az utánpótlásra. A szezon alatt 14 új evezős tagunk
csatlakozott a csapathoz - és jó részük, idén fogott először lapátot a kezében – így külön köszönet
nekik az év folyamán nyújtott nagyszerű teljesítményükhöz, amivel jócskán hozzájárultak a csapat
sikereihez!
Ezúton is köszönjük a szurkolóink és a családtagok támogatását. Nélkületek sem jutottunk volna el
idáig. Számítunk rátok a továbbiakban is, hogy még feljebb evezzük magunkat a ranglistán!
Útravaló
A végére még egy rövid idézet, magunktól… 
„…Ez egy kifejezetten közösségépítő csapat- és szabadidősport, ami összekovácsolja az embereket.
Itt különösen kiemelt jelentéssel bír az „Egy hajóban evezünk!” kifejezés.
Ebben a sportban nem feltétlen az erő számít (persze az is fontos), hanem az összehangoltság! Nincs
hernyózás!! A hajóban dolgozó 22 ember, beleértve dobost és a kormányost is, és persze még a
parton szurkoló tartalékokat is, mind egyszerre, egy célért, a győzelemért küzd.
Legyél szurkoló vagy épp csapattag, tarts velünk! Mindenkire szükség van, hogy 2012-ben Mi
legyünk a legjobbak!”
www.lapatolok.hu
A 2011. év eredményeinkhez nagymértékben hozzájárult a Magyar Telekom támogatása.
Köszönjük!
Köszönjük a tagok és támogatóink által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át.
További célkitűzéseink, hogy minél több telekomos dolgozót bevonjunk a szabadidő hasznos
eltöltésébe.
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Jó időt!
Jó vizet!
2012. évi tervek, programok:
Tervek 2012 évre
MTDSC természetjáró szakosztály vízitúrái 2012
02.25-26.
Téli vízitúra
04.21.
Tavaszi karbantartás
05.05.
Nyílt nap, evezős oktatás
05.12-13.
MESZ I. forduló
05.14-21.
Tavaszi vízitúra
05.26-27.
MESZ II. forduló
06.02.
Nyílt nap, evezős oktatás
06.09-10.
MESZ III. forduló
06.16.
Dr. Szarka György emléktúra
06.21-24.
LIV. Sobieski János túra
07.07.
Medve emléktúra
07.27.-08.05. Nyári vízitúra
08.17-21.
Szigetkerülő túra
09.02.
Kegyeleti túra
09.08-09.
MESZ IV. forduló
10.06-07.
Lombhullató túra

Hévíz - Fenékpuszta
Római, Csillag csónakház
Római, Csillag csónakház
Szentendre
Sió-csatorna
Leányfalu
Római, Csillag csónakház
Tahi
Lupa-sziget
Esztergom-Budapest
Horány
Tisza-tó
Szentendrei-sziget
1659 fkm
Horány
6 fkm

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
03.25. IX. Borlay Gábor tájfutó emlékverseny, Hűvösvölgy
04.15. Szentgyörgyi tájfutó verseny
Május Éjszakai tájékozódási verseny
07.20 – 21 – 22.
Jubileumi 50. OPTTTT Budapesten, Csillebércen, nyílt nap
Október Boróka Kupa, Tatárszentgyörgy
GYALOGTÚRÁK
A Bp. közeli hegyekben (Budai hegység, Pilis, Börzsöny, Velencei hegység, Gödöllői dombság)
2012-ben 6-8 túra.
HORGÁSZTÚRÁK
2012-ben 3-4 horgásztúra a Bp. közeli tavakon
Szeptemberben MTDSC Horgászverseny, nyílt nap

2.3 Tenisz szakosztály
2.3.1 Sportágak
Aktivitás:

Egészségmegőrző sport, mozgás
Szabadidő sportversenyek
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2.3.2 Taglétszám
2011. évben a záró létszám: 114 fő
2011 évben a szakosztály létszáma, illetve a megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Sportág

Tenisz
szakosztály

MT
dolgozó

72

MT
Nyugdíjas

Családtag

28

3

MT
Tagvállalat

0

0

Ez azt jelenti, hogy 2010-hez képest a taglétszám nem változott mivel a távozó tagokat új tagok
belépése kompenzálta.
2.3.3 Tagdíj, pénzügyi adatok
A tagdíj mértéke 2011 évben egységesen:
40.000Ft/fő
A tagdíj mértéke 2012 évben
Magyar Telekom Nyrt. dolgozói részére 2012-ben az éves tagdíj változatlanul 40 000 Ft/év
marad.
Nem Magyar Telekom Nyrt. alkalmazásában álló tagok éves tagdíja 60 000 Ft/év
A Magyar Telekom Nyrt. nyugdíjasai 30 000 Ft/év tagdíjat fizetnek.
A pályadíjakat 2011 évben limitáltuk Br. 2.200Ft/órára a nyári szezonra és Br. 4.200Ft/órára a
következő téli szezonra. Ez azt jelenti, hogy aki ennél drágább pályán játszik, a különbözetet maga
fizeti.
A pályadíjak limitálása 2012 évben
A teniszpálya díjak limitálása:
Nyár:
2 500 Ft/óra
Tél: 4 400 Ft/óra
2011 évben a fenntartási költség:
2011 évben a tagdíjból befolyt hozzájárulás:

8,274,217Ft
4.849.098Ft

Itt említem meg, hogy van olyan tagunk, aki nem tagdíjat fizet, hanem mint felügyelő bizottsági tag,
az ott kapott tiszteletdíját utalta át az egyesületnek, amely természetesen jóval nagyobb összeg, mint
a tagdíj lett volna.
Az adójuk 1 %-át szintén több tagunk utaltatta az egyesület részére.
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2.3.4 Sportolási helyszínek, működési terület
Az igények továbbra is a budai területre koncentrálódnak. Ennek oka az, hogy a tagság jelentős
része a Székház, Infopark, T-Mobile park helyszíneken dolgozik, s a munkaidő után gyorsan
elérhető pályákat favorizálták.
Teniszpályákat 2011-ben az alábbi helyeken béreltünk:
Bogdánfy út (BEAC)
Dunakeszi Vasutas
Gubacsi Zs. Tenisz Klub
IDOM (Népliget)
Kőér utca
Hauszmann Alajos u. (MAFC)
MAFC Teniszpálya
Mérnök u. (BEAC)
Mini Garros
Noé hotel
Poén Teniszcentrum
Fehérvári út (T-Logic)
Városmajori Tenisz Club
Tálentum Tenisz Klub
Mivel a korábbi években nehézséget okozott megállapítani, hogy melyik tagtársunk melyik pályán,
mikor és kivel játszik arra kértük tagtársainkat, hogy mindenki maga egyeztesse a pályáit az
üzemeltetőkkel és erről tájékoztassa a szakosztály vezetőjét. Ez a kérésünk még csak részben
teljesült, még mindig sok időt igényel a pályákkal való egyeztetés.
2.3.5 A szakosztály tevékenysége
Versenyek, eredmények 2011 évben, tervek 2012 évre
Versenyek, eredmények 2011 évben
Már hagyományossá vált, hogy elhunyt tagtársunk Budavári József emléke előtt tisztelegve
emlékversenyt rendeztünk. Ez tavaly 7. alkalommal történt meg. A versenyfelhívást az intraneten is
megjelentettük. A versenyt a Városmajori Tenisz Clubban rendeztük meg május 29-én. A páros
versenyen 32 fő indult. Az első 4 helyen a következő párosok végeztek:
1. Fonódi János - Fonódi Péter, 2. Kaucsek Botond - Kerekes Balázs, 3. Egeresi Gabriella - Salavecz
Károly
A legidősebb résztvevő 72 éves volt, a legfiatalabb 16. A helyezettek könyvjutalomban és
tárgyjutalomban részesültek. A verseny reggel 9-től délután 15 óráig tartott.
Köszönjük a verseny megrendezésében fő szerepet vállaló sporttársaknak, Reményi Jenőnek és
Balogh Lajosnak, a munkáját.
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Szeptemberben, a Szabadidő szakosztállyal közösen rendeztünk tenisz nyílt napot a Népligetben, az
Építők teniszpályán. A rendezvénynek nagy sikere volt az érdeklődés felülmúlta a várakozást.

Tervek 2012 évre
Reméljük, hogy a taglétszámunk nem csökken és a módosított tagdíjakból befolyó összeg
kiegészítve a Magyar Telekom támogatás szakosztályunkra eső részével, elegendő lesz a szakosztály
működőképességének a fenntartására.
A szakosztály 2012. február 16-i gyűlésén a következő határozatokat hozta:
A Magyar Telekom Nyrt. dolgozói részére 2012-ben az éves tagdíj változatlanul 40 000 Ft/év
marad.
Ugyanilyen tagdíj mellett lehet a szakosztály tagja a MT dolgozó egy családtagja.
Nem Magyar Telekom Nyrt. alkalmazásában álló tagok éves tagdíja 60 000 Ft/év
Ugyanilyen tagdíj mellett lehet a szakosztály tagja a MT dolgozó egynél több családtagja
A Magyar Telekom Nyrt. nyugdíjasai 30 000 Ft/év tagdíjat fizetnek.
A teniszpálya díjak limitálása:
Nyár:
2 500 Ft/óra
Tél: 4 400 Ft/óra
2012-ben szintén szeretnénk megrendezni hagyományos páros teniszversenyünket és az oly sikeres
nyílt napot a Szabadidő szakosztállyal közösen.
Bízunk benne, hogy sikerül megállapodni a Gazdálkodási Szabályzatunk módosításában úgy, hogy
az mindenki megelégedésére legyen, és ne kelljen a már így is magas tagdíjat tovább emelni.
Kívánunk minden szakosztályi tagunknak jó egészséget, jó sportolást, és aki teheti, annak jó
versenyzést.

2.4. Vitorlás szakosztály
2.4.1. Tevékenységek

Családi túravitorlázás

Gyakorló táborok az új tagok részére

Csapatépítő programok

Versenyek

Tanfolyamok az M-Telekom tagok és családtagjai
részére

Hajók és a parti létesítmény karbantartása és üzemeltetése
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2.4.2 .Taglétszám

2011 évben a záró létszám:

122 fő

MT-s:

87 fő

Nem MT-s:

35 fő

A bővülés mértéke 2010-hez (119) képest nem számottevő, de a tagság egy része folyamatosan
cserélődik.
2.4.3. Tagdíj, pénzügyi adatok
Tagdíj 2011 évben
MT-s tagoknak
Tagoknak
Kormányosoknak
Nem MT-s tagoknak
Tagoknak
Kormányosoknak

7.000Ft/fő
14.000Ft/fő
10.000Ft/fő
20.000Ft/fő

A tagdíj 2012 évben nem változik
A szakosztály a hajók használatával arányos hozzájárulási rendszert alakított ki.
A versenyek valamint a családi vitorlázás és rekreációs pihenés, több napos igénybevétel és
elfoglaltság. Ennek megfelelően alakulnak a sportköri és egyéni költségek is.
2011. évben a korábbi évben a korábbi évekhez képest csökkent hajókihasználtsági adatok újra az
előző szintre emelkedtek, a 2011-ben bevezetett differenciált használati díjak következtében.
A hajók használatáért a tagok fizetnek
Vendégek

3.000 – 9.000 Ft/nap nagyságrendben.
1.000Ft/fő/nap

2012. évben nem tervezünk tagdíjemelést, így a bevétel várhatóan a 2011-es szinten marad.
2012. évre várható tagi hozzájárulás terv szerint:
3.900.000Ft
2.4.4. Sportolási helyszínek, működési terület
A Balaton teljes vízterülete.
Honos kikötő:
Balatonkenese, Főnix tér
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kikötője.
2.4.5 A szakosztály tevékenysége
Versenyek, eredmények 2011 évben, tervek 2012 évre
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Versenyek, eredmények 2011 évben
Szakosztályunk elsődleges célja az aktív pihenés, kikapcsolódás, közösség építés támogatása. A
tagok a hajókat a szakosztályi szabályok szerint, térítési díj ellenében vehetik igénybe.
Az igénybevétel legnagyobb része családi, baráti túrák.
Néhány adat a 2011-es szezonból:
2011-ben oktató táborainkban jogosítványt szerzett: 15 fő.
A gyakorló táborban 24 fő vett részt.
A szakosztályi kalóz versenyen 18-an versenyeztek.
Csapatépítéseket a tagok kollegáiknak egyénileg szerveznek. Összesen 29 napon vitorláztatták a
kollegákat 2011-ben.
A Vitorlás Szövetségi és egyéb versenyeken való igénybevétel összesen: 90 nap. (Országos
bajnokságok: 10 nap)
A hajók kihasználtsága a teljes szezonban összesítve: 406 nap.
Üzemeltetés:
A szakosztályi hajók és a bázis üzemeltetési feladatai nagy költség- és időigényűek.
Az elő- és utószezonban az üzemeltetést társadalmi munkában, a főszezonban fizetett üzemeltetővel
és társadalmi munkában valósítjuk meg.
A technikai eszközök üzembiztonságának és biztonsági megfelelőségének biztosítása megköveteli
jelentős szakipari tevékenység igénybevételét is.
A szakosztályi tagok ilyen módon az anyagi hozzájáruláson kívül évente jelentős mértékű társadalmi
munkával is hozzájárulnak a működéshez.
A szakosztály nyilvántartási és üzemeltetési feladatait folyamatosan fejlődő saját szakosztályi
honlap is segíti.

Közösségi munkánk eredményeképp az MTDSC Vitorlás szakosztálya a Balatonon kialakult hajó
bérleti díjaknál jelentősen kedvezőbb feltételekkel tud hajót biztosítani tagjainak.

Tervek, programok 2012-re
Szakosztálygyűlés:
február 29.
Vízretétel:
április 28-29.
Szakosztályi kalózverseny:
május 5-6.
Oktató táborok:
május 07-13.; június 04-10.; szeptember10-16.
Vízi sportok hétvégéje:
május 26-28.
Családi tábor (MT dolgozóknak):
június 23-29.
Gyakorló tábor:
június 30-július 03.
Széchenyi emléktúra:
augusztus 18-20.
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Kiemelés:
Versenyeken való részvétel:

október. 27-28.
folyamatosan, a tagok egyéni szervezésében.

3. Elnökség működése, az egyesület működését támogató központi tevékenységek
3.1 Összesített taglétszám
2007
2008
2009
2010[év]
2011[év]
288
309
353
435
414 [fő]
489 [fő]
A 2010 évi taglétszám kis mértékű csökkenését követően az elmúlt évben egyrészt sikerült növelni
programjaink látogatottságát, az irántuk való érdeklődést, ami megmutatkozik a taglétszám
emelkedésében is. Másrészt a létszámnövekedés másik tényezője a sárkányhajózás indítása a
klubunkban 34 fővel, valamint a kispályás sportágnál a T-Mobil üzletág focicsapatának csatlakozása
25 fővel.
A 2011 évre vállalt 450 fős év végi tervezett létszámadat elérése jelentősen túlteljesült.
2006

3.2 A Magyar Telekom támogatása
2011 évben 15.000.000 Ft támogatást kaptunk.
Ugyanakkor két külön céltámogatásban is részesültünk.
A Szabadidő szakosztály 6.370.000 Ft külön juttatást kapott focicsapat nemzetközi tornán való
részvétel költségeinek finanszírozásához.
2012 évre ugyancsak ígéretet kaptunk a 15 millió forint támogatás biztosítására. A támogatás
felosztását az alábbiak szerint tervezzük:
1.600.000 Ft központi működési költségek finanszírozása
1.200.000 Ft nyílt központi sportrendezvények
12.200.000 Ft a szakosztályok közötti forrásfelosztás az érvényben lévő gazdasági szabályzatban
rögzített elvek szerint /ld. külön táblázat/
3.3 Sportolási helyszínek, működési terület
Székhelye: 1085. Budapest, Üllői u. 14, bejárat a Baross utca 11 felöl.
3.4 Nyílt napok, sportversenyek
Versenyek, eredmények 2011 évben, tervek 2012 évre
Versenyek, események 2011 évben
A sport club lehetőséget biztosít a szakosztályok részére a Baross utcai klubhelyiségben,
szakosztályi gyűléseknek, rendezvényeknek igény szerint.
Támogatjuk működési költség hozzájárulással a Baross utcai klubhelyiség fenntartását.
Heti egy alkalommal, hétfőn esténként biztosítottunk pénztári órákat.
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Mind a pénztárosi teendőket, mind a könyvelést, külső cég végzi az egyesületnek, fő- vagy
mellékfoglalkozású, vagy nyugdíjas alkalmazottunk nincsen.
A pénztárral kapcsolatos teendőket a Satis Bt, a könyvelést Eszterle Gábor adótanácsadó végzi,
vállalkozási szerződés alapján.
Kibővült a sportklub a sárkányhajó sportággal. A társaságon belül eddig gazda nélkül működő
sportág 2011 évben csatlakozott a clubunkhoz.
Az előző évhez hasonlóan egy-egy jelentősebb sporteseményt clubunk nyílt napként hirdetett meg a
Magyar Telekom intranetes honlapján. Az alábbiakban rövid összefoglalás készült az eseményekről.
március 20.
MTDSC Bowling Kupa, 2011.
Helyszín: Sugár Bowlling & Pub
Létszám: 30 fő
Központi költségkeret terhére: 50.000,-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
április 16.
Nyílt focibajnokság MTDSC Szabadidő szakosztály szervezésében.
Helyszín:
Létszám: 10 csapat, családtagokkal szurkolókkal mintegy 160 fő
Központi költségkeret terhére: 150.000,-Ft, pályabérlet.
Az első helyezett kiutazott Portugáliába az Union Scipt Távközlési Sportegyesületek Nemzetközi
Szervezete által megrendezésre került football tornára Portimãoba.
Időpontja: 28.06.2011.- 03.07.2011.
Központi költségkeret terhére történt a nemzetközi szervezet tagdíjának, a kiutazó küldöttség egyen
sportmezének finanszírozása: 188.000+120.000=308.000.-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
május 7.; 21.
A Természetjáró szakosztály nyílt napot szervezett a Római parti csónakháznál, ahol oktatókkal ki
lehetett menni a vízre kajak, kenu és kielboot vízi járművekkel.
Helyszín: Római Csillag csónakház
Létszám: 15-20 fő alkalmanként
Fényképek megtekinthetők a www.mtdsc.hu honlapon
június 05.
Magyar Telekom Dolgozó Sport Club, Squash 2011 Verseny és Nyílt nap
Helyszín: GRIFF - Squash Club, Budapest
Létszám: 25 fő
Központi költségkeret terhére: 56.000,-Ft pályabérlet, érmék.
A versenyről részletes tájékoztatót ld. www.mtdsc.hu honlapon.
június 23-26.
53. Sobieski János vízitúra MTDSC Természetjáró szakosztály közreműködő szervezésében
Távolság: Esztergom-Budapest
Létszám: 24 fő
Központi költségkeret terhére: 75.000,-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
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július 15-17.
Balaton Kékszalag Nemzetközi Tókerülő verseny
Telekom színeiben induló hajók versenyzőinek nevezési díj támogatása négy induló hajón.
Központi költségkeret terhére: 75.000,-Ft
július 22-24.
XLIX. Országos Postás – Távközlési
Természetbarát Találkozó és Túraversenyre
Országos természetjáró és tájfutó találkozó Esztergom környékén.
Az eseményre az MTDSC Természetjáró szakosztály közreműködő szervezésében kerül sor.
Szállás: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Kollégiumában.
Létszám: 34 fő telekomos, így több csapatot is tudtunk indítani, akik becsületesen helytállak.
Összesítettben fölényesen megnyerték a versenyt.
Központi költségkeret terhére: 225.000,-Ft
Az eseményről két hírleveles beszámoló is megjelent, mely megtekinthető a www.mtdsc.hu
honlapon.
szeptember 03.
I. Magyar Telekom DSC Tenisz Open Kupa
Helyszín az Építők Sportegyesület, Népliget
Népes mezőny, mintegy 70 versenyző, a drukkerekkel együtt összesen megközelítően száz
résztvevő gyűlt össze.
Központi költségkeret terhére: 50.000,-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
szeptember 17.
Horgászverseny az MTDSC Természetjáró szakosztály szervezésében.
Helyszín, Préri horgásztó Kiskunlacháza közelében.
Létszám: 92 nevezett versenyző továbbá mintegy 50 kísérő családtag.
Központi költségkeret terhére: 160.000,-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
október 13-16.
Telekom Hotel Balatonkenese és a Magyar Telekom Dolgozók Sport Club szervezésében
Családi wellness hétvége és sportnapok.
Kerékpártúra, ügyességi versenyek, mászófal, laserharc, amerikai foci versenyek, wellness,
gyermekeknek ugrálóvár és csúszda.
Résztvevők 70 fő.
Központi költségkeret terhére: 450.000,-Ft
Szöveges beszámolót ld. a www.mtdsc.hu honlapon.
Központi forrásból felhasznált forrás kerekítve 1.600.000,-Ft. Az adat tájékoztató jellegű, mivel még
nem futott be minden számla. A sportrendezvények során közel 600 főt sikerült megmozgatni,
akiknek jó része nem klubtag, de reményeink szerint érdeklődésüket sikerült felkelteni az MTDSC
iránt és sokakat közülük tagjaink sorában üdvözölhetünk nemsokára.
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Az Üllői úti klubhelyiségünkben rendszeresen, hetenként, klubnapot tartunk, ahol bárki érdeklődőt
szívesen látunk. Alkalomszerűen 1-1 megemlékezést, beszámoló tartunk, intézzük a napi ügyeket,
számlákat, leveleket. A működést természetbeni juttatással támogatja klubunk.
A részletes szöveges beszámolók és fényképek elérhetőek a www.mtdsc.hu honlapon.

Tervek, programok 2012-re
Szeretnénk a Baross utcai klub működését tekintve igazi klubbá alakítani, ahol lehetőségünk lesz a
téli, kevésbé eseménydús időszakban találkozásokra, élménybeszámolók megtartására egy-egy
sikeres versenyükről.
A Humán Erőforrások menedzsment igazgatósághoz csatlakozva bekapcsolódunk a Magyar
Telekom sportrendezvényeihez. Részt veszünk a gyermeknapi rendezvényen, az őszi sportnapon,
csatlakozunk a stressz mentes munkahely roadshow eseménysorozathoz.

Roadshow stressz mentes munkahelyért időpontjai és budapesti helyszínei.
május 15. T-Mobile park
május 17. Infopark
május 18. Krisztina krt 55.
június 01. South Buda Center, BBunited székház
június 21 Csillebérc, Stratégia

Gyermeknapi rendezvényen való megjelenés
Időpontja: június 02.
Helyszín: várhatóan a szentendrei skanzen.

Magyar Telekom Sportnap
Időpontja: szeptember.
Helyszín, később kerül meghatározásra.
Folytatni kívánjuk a nyílt versenyek, sportnapok szervezését 2012 évben is.

március 3: MTDSC Bowling kupa /sikeresen lezajlott/
Az esemény igazi népszerűségét mutatja, hogy 72-en neveztek rá, több mint dupla annyian, mint
tavaly

május 05. Evezős nyílt nap oktatással a Természetjáró szakosztály szervezésében

június 02. Evezős nyílt nap a Magyar Telekom gyermeknapi rendezvényéhez kapcsolódóan

május 26-28. Telekom Hotel Balatonkenese és a Magyar Telekom Dolgozók Sport Club
szervezésében családi wellness hétvége és sportnapok vitorlázással és sárkányhajózással

június 23-29. Családi vitorlás tábor Balatonkenesén

június 21-24. Sobieski János emléktúra a Dunán

július 20-22. Jubileumi 50. OPTTTT természetbarát találkozó Budapesten, Csillebércen. Ehhez
kapcsolódóan kiállítás a Krisztina krt. 55. aulájában, júniusban.

szeptember első fele: Horgászverseny az MTDSC Természetjáró szakosztály szervezésében.

szeptember közepe: nyílt tenisz bajnokság

október: nyílt squash bajnokság
Tervezzük továbbá a kézilabda sportág beindítását a Szabadidő szakosztály működésének keretében.
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4. Zárszó
A tavalyi évet rendkívül sikeresnek mondhatjuk, a nyílt programjainkon egyre többen vesznek részt.
A megkezdett utat szeretnénk 2012 évben is folytatni.
Ugyanakkor a sportclubunk előtt új lehetőségek nyílnak meg a jövőben a Humán Erőforrások
menedzsment igazgatóság által rendezett sporteseményekbe való bekapcsolódásunkkal.
További sportág beindításával növelni szeretnénk a clubunk tagságának létszámát.
Végezetül szeretném megköszönni az aktív tisztségviselők közreműködését, akikkel az elmúlt
időszak sikeres programjait lebonyolítottuk.

Budapest, 2012.március 29.

Összeállította:
Szabó Zoltán
ügyvezető elnök

