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Magyar Telekom Dolgozók Sport Club 

Elnökségének beszámolója a 

Club 2017 évi közhasznúsági tevékenységéről 

 
 

 

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. 

A közhasznú minősítés kötelező megújításának folyamata 2015 évben zárult le, ami alapján a 

közhasznú minősítést, jogfolytonosan, megkaptuk. 

 

Székhelye: 1084. Budapest, József u. 19-23. 

 

1.1 Képviselők: 

 

Ujhegyi Ákos  elnök 

Pongrácz Béla  ügyvezető elnök 

 

1.2 Az elnökség tagjai: 

 

Ssz Funkció Név Szakosztály 

1. elnök Ujhegyi Ákos természetjáró 

2. ügyvezető elnök Pongrácz Béla vitorlás 

3. szociális felelős Tverdota Zoltán természetjáró 

4. technikai felelős Anton Krisztián szabadidősport 

5. gazdasági felelős Pálinkás Ervin vitorlás 

6. kapcsolattartó felelős Németh Gábor szabadidősport 

7. szabadidősport szakosztály vezető Liskán Lajos szabadidősport 

8. szabadidősport szakosztály elnökségi 

tag 

Bögös István szabadidősport 

9. tenisz szakosztály vezető Reményi Jenő tenisz 

10. tenisz szakosztály elnökségi tag Keresztély Adrienn tenisz 

11. természetjáró szakosztály vezető Varga Géza természetjáró 

12. természetjáró szakosztály elnökségi 

tag 

Nick József természetjáró 

13. vitorlás szakosztály vezető Molnár Judit vitorlás 

14. vitorlás szakosztály elnökségi tag Zeöld Ákos vitorlás 
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1.3 Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság  

 

Ssz Funkció Név Szakosztály 

1 bizottsági tag Buzogány Mátyás tenisz 

2 bizottsági tag Pásztor Zsolt vitorlás 

3 bizottsági tag Tóth Tímea vitorlás 

 

 

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. 
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2. Szakosztályok 
 

• Szabadidősport szakosztály, 

• Természetjáró szakosztály,  

• Tenisz szakosztály 

• Vitorlás szakosztály 

 

2.1 Szabadidősport szakosztály 

 

A Szabadidősport szakosztály 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. Ezért minden évben a nyíltnapokat (bowling, 

tenisz) szervezünk. a rendezvényeket minden évben növekvő létszám mellet tudjuk 

megrendezni. 

Tömegsportban tevékenykedők különböző szintű versenyeken és bajnokságokon mérik össze 

az erejüket, az éves költségvetésünk legnagyobb része is a nevezési és bírói díjjakra, ill. a 

versenyek szervezésére, a versenyzők ellátására fordítódik 

 

2.1.1 Sportágak 

 

Asztalitenisz 

Boling: 

Labdarugás 

Teke 

Tenisz 

Kézilabda  

Kerekpár 

 

 

2.1.2 Taglétszám 

 

2017 évben a záró létszám:   206 fő 

Taglétszám 2017-ben munkahely szerint: 

  Magyar Telekom dolgozó és nyugdíjas  96 fő 

  Volt MT dolgozó:     46 fő 

  Családtag:      34 fő 

  Külsős:      30 fő 

  Összesen:      206 fő 

 

 

2.1.3 Tagdíj, pénzügyi adatok  

 

Tagdíj 

2017 évben 

Teke, Bowling     8000 Ft/év 

Labdarúgás, Kézilabda   10000 Ft/év 

Tenisz     30000 Ft/év 
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2.1.4 Sportolási helyszínek, működési terület 

 

teke, kis és nagypályás labdarúgás, tenisz,  Bp. Egressy út,Postáspálya,Láng SK 

bowling       Bp. XI. ker. Budafoki Bowling Center 

 

 

2.1.5 A szakosztály tevékenysége 

 

Versenyek, eredmények 2017. évben 

 

2.1.5.1 Labdarúgás 

 

Üzleti Liga 

 

Ebben az évben is egy csapattal indultunk az üzleti ligában. Csapatunk 

2002 és 2017 között az Üzleti Liga átlagos 72 csapatos mezőnyének folyamatos 

részt vevője. Ebben a bajnokságban évről-évre ellenfeleink között van: 

Telenor, Vodafone, Digi, Invitel, Samsung, LG, Panasonic, Cisco, Tesco.stb.) 

 

-A 2017-ban újra a C ligába került csapatunk a selejtezőket követően, ahol a 2. helyet sikerült 

megszerezni. 

 

A nyár elején megrendezésre kerülő éves Telekom családi és sportnapon újra a dobogó 

legfelső fokára állhatott a csapat.  

 

Csapatunk ősszel 3 napot a frissen felújított mátraházi edzőtáborban de a támogatás 

megérkezésének hiányában ez elmaradt. 

  

OLD BOYS csapat 

 

A Magyar Telekom DSC Old Boys csapata a Budapesti Labdarúgó Szövetség (BLSZ) Old 

Boys bajnokság III/1-es osztályában játszik. A csoportban 13 csapat van. Az őszi szezont a 

nagyszerű második helyen zártuk. A góllövő listát csapatunk játékosa, Krauzer Ernő vezette 

23 góllal. 

Tavasszal sajnos nagyon sok sérültünk van, emiatt jelenleg a hatodik helyen állunk. 

 

A csapat jó baráti társaság, a Facebook-on zárt csoportként kommunikálunk. Együtt, 

családostól járunk kirándulni, alkalmakat megünnepelni. 

A csapat elég idős, ezért a Veterán bajnokságban is elindulhatunk nem sokára. Komoly 

esélyek 

 

Remélem, még sokáig együtt lesz a csapat. 

 

 

2.1.5.2 Bowling: 

 

2017-ben a Telekom bajnokságán 4 csapattal vett részt. 

A bajnokság az Telekom talán legnépesebb amatőr rendezvénye,  
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MTDSC-Aranykéz csapata (Holló László, Hosszú Gábor, Szentmiklósi Róbert) első 

osztályban 1. helyezett 

 

MTDSC-Tripla X csapata (Csaudinger Károly, Mizser Erika, Balog József) harmad 

osztályban 2. helyezett 

 

Egyéniben Szentmiklósi Róbert 4. helyezett  120 versenyzőből 

 

2.1.5.3 Tenisz 

 

A Magyar Telekom támogatásának köszönhetően indulni tudtunk 2017-ben a Budapesti 

Tenisz Szövetség I. oszt. felnőtt férfi, férfi tartalék és II oszt. női csapatbajnokságában. 

 

Mindkét férfi csapat jól szerepelt. Az egyik megnyerte csoportját, ezért egy oszt. feljebb 

folytathatjuk jövőre. A másik az értékes 3. helyezést érte el csoportjában. 

A lányok 2. helyezést értek el, ami nagyon szép ebben az erős mezőnyben. 

Több egyéni és páros versenyen is elindultunk (Köztársaság Kupa, Fer-Vas nyilt bajnokság, 

Barátság Kupa, Manager Open, Magyar Telekom Open, Vidéki Sportnapok, stb....)ahol 

versenyzőink jó teljesítménnyel általában az élmezőnyben végeztek. 

Célunk, hogy hasonlóan jó eredményeket érjünk el a 2018-as esztendőben és ezzel emeljük a 

MAGYAR TELEKOM DSC hírnevét. 

 

 

 

2.1.5.4 Teke 

 

Tekében MTDSC-A csapata (Holló László, Csilinkó Imre, Mészáros Tamás) első osztályban 

3. helyezett lett. 

Az MTDCS-B csapata (Körtvélyesi Ági, Fehér Sándos, Gyárfás Péter) másod osztályban 9. 

helyezett lett 

 

Egyéniben Holló László 2. helyezett  196 versenyzőből 

 

2.1.5.5 Asztalitemisz 

 

Hétfői napon tartjuk edzéseinket az egyetemi pályán.  

Általában 6-8.fő játékos jön össze alkalmanként. 

Fejlődésünk töretlen, ha így megy tovább jövőre mi is elindulunk az üzleti ligán 

 

 

2.1.5.5. Kézilabda  

 

A Bp. II,.osztályba és a Velence kupán  indultunk el..Sajnos kevesen vagyunk így nem tudtuk 

meg ismételni tavalyi helyezésünk. 

Edzéseinket Csömörön tartjuk. 
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2.1.5.6. Kerékpár 

 

Szakosztályunkkal két nagy versenyen indultunk több fővel a 2017-es évben,  Telekom SC   

csapatnéven:     

 

Az egyik a Tour de Tisza tó  verseny  volt május 6-án 

Az IVSZ csapatok  versenyében 2. helyezést értünk el. 

 

A másik a Crosskovácsi  verseny  volt június 10-én.    

Itt két csapatot is indítottunk. Itt is volt IVSZ csapatverseny,ahol az I. csapatunk az 1. 

helyezést ért el: 

 

 

Emellett Bakó Csaba indultvegy Ausztriai MTB versenyen is, a Salzkammergut Trophy-n. 

(www.trophy.at) helyezést nem ért el de sikeresen teljesítette a B távot, (ami 119,5 Km-es 

távot és 3.848 m szintkülönbséget jelentett) 9 óra 55 perc alatt.(A szintidő  12 óra volt.) 

 

 

Nyílt nap 

2017-ben is sikerült megrendezni a központi támogatásnak köszönhetően. 

Idén a nyilt tenisz versenyt szerveztünk. 

Sak résztvevő jelentkezett a rendezvényre ami nagyon jól sikerült és idén is szeretnénk 

megrendezni. 

 

 

2.2 Természetjáró szakosztály 

 

A Természetjáró szakosztály evezős versenyekre, evezős túrákra, tájékozódási futásokra, 

gyalogtúrákra, horgásztúrákra, sárkányhajó versenyekre és hétfői clubdélutánokra várja 

tagjait, kollégáit.  

 

 

2.2.1 Sportágak 

 

Evezés:   55 fő 

Természetjárás:  10 fő 

Horgász:   14 fő 

Sárkányhajós:              22 fő 

 

2.2.2 Taglétszám 

 

2017. évben a záró létszám: 101 fő 

Taglétszám 2017-ban munkahely szerint: 

  Magyar Telekom dolgozó és nyugdíjas  61 

  Volt MT dolgozó:     24 

  Családtag:        7 

  Külsős:        9 

  Összesen:      101fő 

http://www.trophy.at/
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2.2.3 Tagdíj, pénzügyi adatok  

 

 

A tagdíj mértéke       2017 év 2018 év [Ft/fő] 

Gyalogos túrázó, tájfutó     4000  4000 

Horgász       5000  5000 

Evezős (MT munkavállaló, családtag, MT nyugdíjas) 9000  10000 

Evezős (külsős – volt Matáv-os)    11000  12000 

Vízi túrákban résztvevőknek alkalmanként   1-5000  1-5000 

Sárkányhajós       15000  15000 

 

 

2.2.4 Sportolási helyszínek, működési terület 

 

Természetjáró vízi túrák, versenyek    az ország egész területén 

Természetjáró gyalog és horgász túrák, versenyek  az ország egész területén 

Csónakház       Római part, Statisztika csónakház 

Sárkányhajó       Soroksári Duna ág,  

 

 

2.2.5 A szakosztály tevékenysége 

Versenyek, eredmények 2017. évben 

 

2.2.5.1 Evezős versenyek, túrák 

 

Evezős Facebook oldal: 

https://www.facebook.com/pages/MTDSC-Evez%C5%91s-

Szakoszt%C3%A1ly/781429501964915?sk=photos_stream&ref=page_internal 

 

 

Evezős szakág 

Egy igazán jól sikerült évet tudhatunk magunk 

mögött. 

Kezdődött a „szokásosnak” nevezhető Hévízi-

evezéssel, ahol a Hévízi tó vízleeresztő zsilipétől 

eveztünk le Fenékpusztáig. Jó hangulatú evezés volt, 

ahol egyre nagyobb számban vesznek részt más 

csapatoktól is, így sok számunkra ismeretlen, de 

mégis ismerős evezőssel találkozhattunk.  

Májusban tartottuk első nyílt napunkat, ahol sokan 

jöttek el érdeklődők, hogy megismerkedhessenek a dunai evezéssel, így meglehetősen sok 

hajónk volt vízen és igyekeztünk mindent megtenni, hogy megmutathassunk az evezés 

szépségeit kajakban-kenuban egyaránt. 

Május 19-21-én volt az első hétvége, amikor 

törzshelyünkön a „6-os”-nál, azaz a Duna 6 fkm, 

szigeti partján voltunk. 

https://www.facebook.com/pages/MTDSC-Evez%C5%91s-Szakoszt%C3%A1ly/781429501964915?sk=photos_stream&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pages/MTDSC-Evez%C5%91s-Szakoszt%C3%A1ly/781429501964915?sk=photos_stream&ref=page_internal
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Június első túráján mécsest gyújtottunk a régi Postásnál, Szarka Györgyre emlékezve, aki 

nem csak vezetéséve, hanem részvételével is megmutatta nekünk, hogy a természetben és 

csapatban eltöltött idő, a közösségépítésben kiemelkedő szerepet játszik. Szerencsésnek 

érezhetjük magunkat, hogy az egyesületben már évtizedes ismeretségek és barátságok 

alakulhattak ki. 

Júniusban újabb sikeres nyílt napot tartottunk, sokan jöttek el és léptek be hozzánk. Családias 

hangulatban és eredményesen telt ez a nap, hiszen több új kolléga is belépett az 

egyesületünkbe, így növelni lehetett a taglétszámunkat.   

A hónap vége felé a szokásos Sobieski Esztergom-

Budapest túrán vettünk részt, melyen bár tavalyhoz képest 

egy picit kevesebben, de annál jobb hangulatban eveztük 

végig a távot. 

Július vége felé tartottuk a Nyári túránkat/táborunkat a 

Szigetközben és bár az időjárás többször is ki akart fogni 

rajtunk, nem hagytuk magunkat és egyre jobb idő is 

kerekedett. Bár állótábort rendeztünk, a helyszín adottságai 

lehetővé tették a Szigetköz szépségeinek megcsodálását. 

Sokan vettünk részt ezen a túrán, van aki itt szállt először 

hajóba is, jókat eveztünk és ettünk – hiszen ahogy 

szoktuk, nomád módon sátorban, a fák alatt táboroztunk 

15-en. 

Augusztus 18-20 között a szokásos 6 fkm-nél voltunk és 

itt ünnepeltük államalapításunk évfordulóját. 

Október 7-én páran részt vettek a Mikoviny Által-ér 

emléktúrán, ahol a kicsi, de gyors folyású patakon lehetett 

evezni. 

 

Lezárva az évet és a hajónaplót, a tavalyi évben 481-szer voltak hajóink vízen - ami messze 

túlhaladja az előző évek hajóhasználatát. Tavaly több hajót is eladtunk és vettünk is, hogy a 

hajóállományunkat frissíteni tudjuk a mai kor elvárásainak megfelelően. Tagjaink gyorsan 

megszerették az új hajókat és rendszeresen használták is. A legtöbbet vízen lévő 

„törzstagunk” Dr. Faludi Györgyi, aki a tavalyi évben több, mint 1000 km-t evezett, mely 

irigylésre méltó, így megérdemelt egy kupát is, melyet személyesen vett át a Mikulástól 

Zsóryfürdőn, a Mikulás hétvégén.  

 

Szervezett és megvalósult programjaink 2017-ben: 

Időpont  Túra      Helyszín 

03. 4 – 5.  Téli vízitúra    Hévíz - Fenékpuszta 

05. 14.  Nyílt nap, evezős oktatás  Római, csónakház 

05. 19 – 21  Tavaszi hétvége   Duna 6 fkm 

06. 4.   Szarka túra    Lupa sziget 

06. 17.  Nyílt nap, evezős oktatás  Római, csónakház 

06. 23 - 25.  Sobieski János emléktúra  Esztergom – Bp. 

07. 8.   Medve túra    Horány 

07. 24. – 07. 30. Nyári vízitúra    Szigetköz, állótábor 

08. 18 – 20.  Augusztus 20. túra   Duna 6 fkm 

09. 3.   Vízitúrázók emléktúrája  Totyi, Duna 1659 fkm 

09. 15 - 17.  6-os hétvége    Duna 6 fkm 

10. 7.   Mikoviny Által-ér evezés  Tata - Dunaalmás 
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2.2.5.2 Természetjárás 

 

2.2.5.2.1 Gyalogtúrák 

 

- Március 26.: Budai hegyek, Pesthidegkút - Kálvária hegy - Vöröskővár - Homokdomb - 

Hadi sánc -  Hűvösvölgy, a táv 10km, szintk. 300m 

- Május 13.: Velencei hegység, ingókövek, kockakő, Pákozd - Sukoró a táv 12km 

- Szeptember 02.: Visegrádi hegység, Prédikálószéki kilátó, Dobogókó – Prédikálószék – 

Dömös, a táv 11km, szintk. 290m 

- November 19.: Budai hegyek, Nagykovácsi - Korányi kórház, a táv 10,5km, szintk. 290m  

- December 1-2-3. MTDSC családi Mikulás hétvége Mezőkövesd-Zsóry-fürdő üdülőben 

- December 30.: Budai hegyek 

 

2.2.5.2.2.Túraverseny 

 

LV. Országos Postás, Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraverseny (OPTTTT), dr. 

Szarka György emlékverseny volt a legnagyobb túraversenyünk 2017. Július 14-15-16-én 

Zalaegerszeg és környékén. 

A Csapatversenyben az MTDSC a 3. helyezést érte el. 

2018-ben az OPTTTT Mátrában, Gyöngyös környékén lesz. 

 

2.2.5.2.3. Horgász verseny 

 

Legnagyobb rendezvényünk az MTDSC NYíLT NAP – horgászverseny volt szeptember 

30-án, a Préri horgásztón. 

Csodálatos napsütéses őszi időben megrendezett versenyen, közel 150 Telekomos kolléga és 

családtagja részvételével sikeres horgász nyílt napot rendeztünk. 

Az első helyezett felnőtt kategóriában 33,13kg, gyerek kategóriában 3,22kg halat fogott, 

legnagyobb hal pedig 10kg-os volt. 

És az idén is a horgászok nagy örömére, csodálatosan finom volt Magdi néni bográcsos 

ebédje. 

 

2.2.5.2.4 Sárkányhajózás 

 

Lapátolók 2016. évi beszámoló 

www.lapatolok.hu 

 

2017 bajnoki táblázat: 30 csapatból országos 4. helyezett. 

 

Rövidtáv: Országos 2. helyezett (200m,500m) 

Hosszútáv: Országos 5.helyezett(2000m) 
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Szeptemberben Klub Világbajnokságon vettünk rész az olaszországi Velencében. Főleg 

Senior(éles felnőtt) kategóriákban indulva az alábbi eredményeket értük el a Velencei Klub 

VBn. Nagyon sok számban rajthoz álltunk. A pálya sajnos igencsak egyenletlen feltételeket 

hozott, a rajtoltatás, a szervezés sem volt VB-hez és a csapatokhoz méltó. Próbáltunk 

versenyezni, néhány futamban sikerült is jó érzéssel kiszállni a hajóból. Próbáltuk olaszos 

lazasággal felfogni az eseményt, és ezzel együtt a maximumot hozni magunkból. 

200 m – 20 Seater Senior Mixed 4.  

200 m – 10 Seater Senior Men 6.  

500 m - 10 Seater Senior Mixed 5.  

2.000m - 10 Seater Master 40+ Mixed 9 . 

2.000m 10 Seater Senior Mixed 7. 

2.000m 20 Seater Senior Mixed 6. 
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Versenyzésen kívül programokat is szerveztünk, pl Telekom napon medencés 

sárkányhajós versenyt szerveztünk a Telekomos dolgozóknak. 

 

 

 
 

Csapatunk folyamatosan bővül, jelenleg 50fő a teljes létszám. 

Telekomosok száma 20fő. 

Téli és a nyári szezonban is heti 3 edzést tartottunk, melyet edző vezet. 

 

Csapatunkról heti információt facebook oldalunkon teszünk közre 

https://www.facebook.com/LapaTolok/ 

www.lapatolok.hu 
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2.3 Tenisz szakosztály 

 

2.3.1 Sportágak 

 

Aktivitás:   Egészségmegőrző sport, mozgás 

   Szabadidő sportversenyek 

 

2.3.2 Taglétszám 

 

2017 évben a szakosztály létszáma, illetve a megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

 

2017. évben a záró létszám: 109 fő 

Taglétszám 2017-ban munkahely szerint: 

  Magyar Telekom dolgozó és nyugdíjas  65 

  Volt MT dolgozó:     10 

  Családtag:      29 

  Külsős:        5 

  Összesen:      109fő 

 

 

2.3.3 Tagdíj, pénzügyi adatok  

 

 

• A Magyar Telekom Nyrt. dolgozói részére 2016-ban az éves tagdíj 40 000 Ft/év. 

• 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   

 

Az adójuk 1 %-át szintén több tagunk utaltatta az egyesület részére. 

 

2.3.4 Sportolási helyszínek, működési terület 

 

A tenisz szakosztály az MTDSC egyik alapító szakosztálya. Célunk a Telekom csoport 

dolgozói és családtagjaik részére a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása szervezett 

keretek között. Működésünk során a tagok kisebb csoportokba szerveződve, heti 

rendszerességgel, különböző helyszíneken játszanak egymással. Az évenkénti 

háziversenyeken kívül nincsen rendszeres verseny, vagy bajnokságban való részvétel, mint 

más szakosztálynál. 

 

A tagok a lakhelyükhöz, vagy a munkahelyükhöz közeli pályákon akarnak, és játszanak is, 

ami a szervezet Budapesten történő széttagoltságát tekintve sok pályát, és sok szervezési 

feladatot jelent. Vidékről nincsenek tagjaink, mivel egy pályán legalább 4 fő szükséges, hogy 

rendszeres játék lehessen. A tagtoborzásnál természetesen eljuttatjuk a felhívásunkat a vidéki 

szervezetekhez is, eddig még eredmény nélkül. 

 



 13 

14 helyen béreltünk pályákat a tagok számára Budapesten, amelyek különböző áron nyújtják a 

szolgáltatásaikat. A belső területen lévő pályák drágábbak, a külterületen lévő pályák 

lényegesen olcsóbbak. Ugyan maximáltuk a pályaárakat, ami azt jelenti, hogy 2500 Ft/óra 

feletti áron nyáron nem bérlünk sehol sem pályát, vagy ha a tag ragaszkodik hozzá, akkor az e 

feletti összeget neki kell fizetnie, a tagdíján kívül. (egy ilyen pálya van egyébként) 

 

2.3.5 A szakosztály tevékenysége  

 

Versenyek, eredmények 

Az egyik alapító tagunk emlékére minden évben, így tavaly is megrendeztük a Budavári 

József tenisz páros emlékversenyt, ahol a szakosztály tagjainak csaknem fele részt vett, bár 

a győztesek hagyományosan már évek óta ugyanazok, a játékerő ugyanis a tagok között 

nagyon különböző, sokan vannak, akik csak kedvtelésből játszanak. 

 

Idén már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre, s ezúttal egy családi nap keretében, 

a Fonográf klubban, ahol úszómedence, játszótér és napozó is rendelkezésre állt, s minden 

résztvevőnek ebédet is biztosítottunk. Rendszeresen meghívjuk erre az eseményre a 

szabadidősport szakosztály tagjait is, több alkalommal is ők nyerték a versenyt egyébként. Ők 

is rendszeresen, így tavaly is, meghívtak bennünket a versenyükre, amelyen tavaly is részt 

vettünk. 

 

 

2.4. Vitorlás szakosztály 

 

2.4.1. Tevékenységek 

 

• Hajók és a parti létesítmény karbantartása és üzemeltetése 

• Szülő és gyermek családi vitorlás tábor 

• Gyakorló táborok az új tagok részére 

• Csapatépítő programok 

• Versenyek 

• Tanfolyamok az M-Telekom tagok és családtagjai 

részére 

 

2.4.2. Taglétszám 

 

2016 évben a záró létszám:    145 fő 

   MT-s:    101 fő 

   Nem MT-s:    44 fő 
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2.4.3. Tagdíj, pénzügyi adatok  

 

Tagdíj 

MT-s tagoknak 

Tagoknak   7.000 Ft/fő 

Kormányosoknak  14.000 Ft/fő 

 

Nem MT-s tagoknak 

Tagoknak   10.000 Ft/fő 

Kormányosoknak  20.000 Ft/fő 

 

A szakosztály a hajók használatával arányos, szezonális hozzájárulási rendszert alakított ki.  

A hajók használatáért a tagok fizetnek  3.000 – 9.000 Ft/nap nagyságrendben. 

Vendégek     1.000Ft/fő/nap 

 

Összességében 2017-ban tagi befizetések: 4.010.300 Ft 

 

 

2.4.4. Sportolási helyszínek, működési terület, üzemeltetés 

 

A Balaton teljes vízterülete. 

Honos kikötő:   Balatonkenese, Főnix tér 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kikötője. 

 

A szakosztály vezetése és a tagok közössége társadalmi munkában végzi munkáját. A 

technikai eszközök üzembiztonsága és biztonsági megfelelőségének biztosítása 

megköveteli jelentős szakipari tevékenység igénybevételét. 

A szakosztály üzemeltetése jobban hasonlít egy mobil üdülő üdültetési tevékenységéhez, mint 

egy hagyományos sportköri szakosztály működtetéséhez. 

A versenyek, valamint a családi vitorlázás és rekreációs pihenés, több napos igénybevétel és 

elfoglaltság. Ennek megfelelően alakulnak a sportköri és egyéni költségek is. 

A szakosztályi hajók és a bázis üzemeltetési feladatai nagy költség- és időigényűek. 

Vitorlázás szezonális jellegéből adódóan, időjárástól függően 5-6 hónap alatt kell megfelelő 

szolgáltatást és bevételt produkálni. 

Az elő- és utószezonban az üzemeltetést társadalmi munkában, a főszezonban fizetett 

üzemeltetővel és társadalmi munkában valósítjuk meg.  

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.  
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2.4.5 A szakosztály tevékenysége 

 

Versenyek, eredmények 

 

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 2017-évi szezonból: 

 

Egyhetes családi szülő, gyermek, gyakorló táborban 45 fő vett részt. 

 

A négy napos, vitorlázást segítő gyakorló táborban 35 fő vett részt. 

 

Csapatépítéseket a tagok kollegáiknak egyénileg szerveznek. Összesen 45 napon 

vitorláztatták a kollegákat 2017-évben. 

 

A Vitorlás Szövetségi és egyéb versenyeken való igénybevétel összesen: 65 nap. (Országos 

bajnokságok: 10 nap) 

 

A hajók kihasználtsága a nagyhajókra átlagosan a teljes szezonra: 58%.  

A főszezon (jún. 21-aug.20.) alatt: 85% 

 

 

3. Elnökség működése, az egyesület működését támogató központi 

tevékenységek 
 

 

3.1 Összesített taglétszám 

 

A tavalyi évben a Telekom megemelt támogatást adott a klubnak azzal a feltétellel, hogy 

a taglétszámot 20%-kal növeljük, elsősorban a Telekom dolgozók arányának emelésével. 

 

A kitűzött célt a lényegében sikerült teljesítenünk, a Telekom dolgozók és családtagjaik 

aránya 21%-kal nőtt, a teljes tagság 17%-os növekedést mutat.  

 

 

 

A klub taglétszáma az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult.   

 

[év] 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

[fő] 288  309  353  435  414  489   506  513 496 462 542   561 

 

Mint az látható a tagság létszáma már 5-6 éve 500 fő körül mozog. A 2016-ban elért 

létszámunk stabilizálása (esetleg további növelése) érdekében sokat kell tennünk. 

 

Továbbra is folytatni kell a sikeres a Nyílt Napok rendezvényeinket, ahol a Telekom 

munkatársak a sportklub lehetőségeivel a különböző sportágak helyszínein tudnak 

megismerkedni.  
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3.2 Támogatások, Magyar Telekom, 1% 

 

17.102.000 Ft kiemelt támogatást kaptunk a Magyar Telekomtól, 

518.325 Ft folyt be a személyi jövedelemadó 1%-ból 

 

Meg kell jegyezni, hogy az 1%-os átutalás sajnos évről évre csökken! Véleményem szerint ezt 

könnyedén meg lehetne duplázni amennyiben tagságunk nagyobb része az MTDSC számára 

utalna át az adója 1%-át 

 

 

3.3 Sportolási helyszínek, működési terület 

 

Székhelye: 1084. Budapest, József u. 19-23. 

Működési terület: Magyarország és külföld 

 

3.4 Központi működés nyílt, központi rendezvények 

 

A sport club lehetőséget biztosít a szakosztályok részére a József utcai klubhelyiségben, 

szakosztályi gyűléseknek, rendezvényeknek igény szerint. Azonban az épület eladása miatt a 

ismételten várható költözés. Az új elhelyezés egyeztetés alatt van. 

 

Heti egy alkalommal, hétfőn esténként biztosítottunk pénztári órákat. 

Mind a pénztárosi teendőket, mind a könyvelést, külső cég végzi az egyesületnek, fő- vagy 

mellékfoglalkozású, vagy nyugdíjas alkalmazottunk nincsen. 

 

Nyílt versenyek, sportnapok 2016 évben a szakosztályok megrendezésében történtek, ezért a 

beszámolók is ott találhatóak. 

 

4. Zárszó 
 

A továbbiakban még nagyobb összefogásra lesz szükség, hogy a Magyar Telekom változatlan 

támogatása ellenére egyre nehezedő finanszírozás mellett is teljesíteni lehessen kitűzött 

céljainkat. 

 

Budapest, 2017. május 8. 

 

Összeállította a szakosztályi beszámolók alapján: 

 

Pongrácz Béla 

ügyvezető elnök 

 

 

Melléklet: 

1 db PK-142, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklete 


