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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
amely készült 2018. április 26-án a  

Margitszigeti Atlétikai Club 

 éves rendes közgyűlésén 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Helyszín: Margitszigeti Atlétikai Centrum Aulája 

Időpont: 19.30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jelen vannak: 

 az Egyesület 24 tagja (jelenléti ív szerint) 

 Rátkai Tamás, mint az Egyesület Elnökségi tagja,  

 Zsoffay Róbert, mint az Egyesület Elnökségi tagja, 

 Vajda Zsuzsanna, mint az Egyesület Elnökségi tagja és mint a Közgyűlés levezetésével a jelenlévők által 

megbízott elnök, 

 Kis-Soós Zsanett, mint a Felügyelő Bizottság elnöke és mint a Közgyűlés által felkért jegyzőkönyvvezető, 

 Molnár Barbara, mint a Felügyelő Bizottság tagja, 

 A jegyzőkönyvet hitelesítik: Mészáros Ilona / Daruka Eszter 

 Szavazatszámláló Bizottságnak felkért tagok: Cser Zsófia / Benedikt Károly / Hrabovszky Katalin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Üdvözlés, közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

 

 Rátkai Tamás, mint az Egyesület Elnökségi tagja, üdvözli a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést, 

megállapítja, hogy az Egyesület 161 tagjából 24 fő van jelen, tehát az nem határozatképes. Kihirdeti, hogy a 

közgyűlést 19.45-kor változatlan napirenddel ismételten összehívja. A megismételni kívánt Közgyűlés a 

megjelent, szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes lesz. 

 19.45-kor Rátkai Tamás ismét megnyitja a közgyűlést, és javasolja a Közgyűlés levezető elnökének Vajda 

Zsuzsannát megválasztani, a jegyzőkönyv vezetésére Kis-Soós Zsanettet, a jegyzőkönyv hitelesítésére 

Mészáros Ilonát / Daruka Esztert megválasztani. Tekintettel arra, hogy az egybegyűltek meghaladják a 30 főt, 

így a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak az alábbi személyek megválasztását javasolja: Cser Zsófiát / 

Benedikt Károlyt / Hrabovszky Katalint 

 

Szavazás: A Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással megszavazza levezető elnöknek Vajda Zsuzsannát, 

jegyzőkönyvvezetőnek Kis-Soós Zsanettet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Mészáros Ilonát / Daruka Esztert, a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Cser Zsófiát / Benedikt Károlyt / Hrabovszky Katalint 

 

 

Köszöntés: 

Vajda Zsuzsanna köszönti a résztvevőket. Ismerteti, hogy a jelenléti ív szerint az Egyesület 161 tagjából 24 fő jelent 

meg. Ezt követően ismerteti a Közgyűlés – írásban is megküldött - napirendi pontjait: 
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1. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása: Elnök- és Elnökségi tagok megválasztása 

(Előterjesztő: Vajda Zsuzsanna) 

2. Az Egyesület székhelyének megváltoztatása (Előterjesztő: Vajda Zsuzsanna) 

3. Sportolói Bizottság felállítása, tisztségviselők elfogadása (Előterjesztő: Kis-Soós Zsanett) 

4. Terepfutó szakosztály megalapítása (Előterjesztő: Vajda Zsuzsanna) 

5. 2017. évi számviteli beszámoló elfogadása (Előterjesztő: Vajda Zsuzsanna és Soós 

Márton) 

6. Az Elnökség, a felnőtt futócsoport, az utánpótlás csoport, illetve a gyermekcsoport 

beszámolója a 2017. évről (Előterjesztők: Kis-Soós Zsanett, Zsoffay Róbert, Kovács-Dóczi 

Orsolya) 

7. Az Elnökség 2018. évre vonatkozó terve (Előterjesztők: Kis-Soós Zsanett) 

8. A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója (Előterjesztő: Kis-Soós Zsanett) 

9. A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó munkaterve (Előterjesztő: Molnár Barbara) 

 

Szavazás: a Közgyűlés nyílt, egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadja a Közgyűlés napirendi pontjait. 

I. napirendi pont: Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása: elnök- és elnökségi tagok megválasztása 

 Vajda Zsuzsanna ismerteti a megjelent tagokkal, hogy Monszpart Sarolta Elnök Asszony egészségi állapotára 

hivatkozva, írásban kéri a közgyűléstől elnöki pozíciójáról való lemondásának elfogadását. 

 Új elnöki pozíció betöltésére az Egyesület Elnöksége Rátkai Tamás Elnökségi tagot javasolja, aki a jelölést 

elfogadja 

 Rátkai Tamás helyére az Elnökségben az Elnökség Kis-Soós Zsanettet javasolja, aki a jelölést elfogadja. 

 Kis-Soós Zsanett helyére a Felügyelő Bizottság elnökének a Felügyelő Bizottság és az Elnökség is Soós 

Mártont javasolja, aki a jelölést elfogadja. 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja és közösen megegyeznek, hogy a jelöltek megbízási időtartamát a 

többi tisztségviselő mandátumához igazítsák, azaz, hogy 2020-ig szóljon a megbízásuk. Az ismertetést, majd 

vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja az Egyesület új Elnökének Rátkai Tamást, új Elnökségi tagnak Kis-Soós Zsanettet, 

új Felügyelő Bizottsági elnöknek pedig Soós Mártont. A megbízás a többi tisztségviselő mandátumának lejártáig, azaz 

2020-ig szól.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától  

Határozat száma: 2018/I/1. 

II. napirendi pont: Az egyesület székhelyének megváltoztatása 

 Vajda Zsuzsanna ismerteti a megjelent tagokkal, hogy az Egyesület jelenlegi székhelye Monszpart Sarolta 

lakásának címe, amit az új Elnök megválasztásával célszerű lenne megváltoztatni a könnyebb ügyintézés 

érdekében. 

 Rátkai Tamás új Egyesületi székhelynek a 1066. Budapest, Mozsár u. 16. szám alatti irodájának címét 

javasolja. 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja az Egyesület új székhelynek az alábbi címet: 1066. Budapest, Mozsár u. 16.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/2. 

 

III. napirendi pont: Sportolói Bizottság felállítása  
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 Vajda Zsuzsanna felkéri Kis-Soós Zsanettet, hogy ismertesse a napirendi pontot 

 Kis-Soós Zsanett elmondja, hogy az Elnökség részéről igény van egy a munkájukat támogató csoport 

felállítására, amely köztes szervezet a tagok számára is előnyös lenne, hogy kéréseiket és igényeiket 

könnyebben tolmácsolhassák az Elnökség felé  

  a Sportolói Bizottság szöveg-tervezetének ismertetése (lásd: 1. számú Melléklet) 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja és közösen megegyeznek a szöveg következőképpen történő 

kiegészítésében: 

o tagok száma legalább 5 fő legyen 

o a Bizottság jogai közé tartozik, hogy  

 kezdeményezheti az Elnökség ülésének összehívását 

 a tagok részt vehetnek az Elnökség ülésén, amennyiben az Elnökségtől erre meghívást 

kapnak 

 Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra bocsátja. 

Határozat: „A közgyűlés támogatja Sportolói Bizottság felállításának tervét a jelen lévő tagok által javasolt 

szövegrészek bekerülésével.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/3. 

IV. napirendi pont: Terepfutó szakosztály megalapítása  

 Vajda Zsuzsanna ismerteti, hogy a tagok részéről igény merült fel arra vonatkozólag, hogy Egyesületünknek 

legyen Terepfutó szakosztály. Mindez ugyanis lehetővé tenné a tagok részére, hogy a Magyar Túrasport és 

Terepfutó Szövetség hivatalos versenyein indulhassanak 

 a Tagok pontosítják kérésüket, ugyanis elegendő, ha Egyesületünk tagja a Szövetségnek, és abban az esetben a 

tagok részt vehetnek a Szövetség kvalifikációs versenyein 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja, és közben felmerül egy hasonló igény a Magyar Szabadidősport 

Szövetség tagsági viszonyára vonatkozóan is. 

  Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget szükséges lépések megtételére, amelyek a Magyar Túrasport és 

Terepfutó Szövetség, valamint a Szabadidősport Szövetség tagsági viszonyához kellenek” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/4. 

 

V. napirendi pont: 2017. évi számviteli beszámoló elfogadása  

 Vajda Zsuzsanna és Soós Márton ismerteti a megjelent tagokkal, hogy Egyesületünk 2017. évben stabil 

pénzügyi működéssel rendelkezett. (lásd: 2. számú Melléklet) 

 A 2016. évhez képest jobb anyagi helyzetben van az Egyesület, ugyanis a bevételek nagyobb mértékben 

növekedtek, mint a kiadások. Emiatt az Egyesületnek a 2017. évben nem volt tartozása az edzők felé, 

valamint a tagsági díjakon sem szükséges emelni.  

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja az Egyesület 2017. évi számviteli beszámolóját” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/5. 
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VI. napirendi pont: Az elnökség, a felnőtt futócsoport, az utánpótlás csoport, illetve a gyermekcsoport beszámolója a 

2017. évről  

 Zsoffay Róbert ismerteti az utánpótlás atléta csoport 2017. évi szakmai beszámolóját. A csoportban idén 33 

utánpótlás korú és 7 felnőtt atléta sportol. A csapatból 18-an indultak a Budapest Bajnokságok versenyein, de 

az edzések célja nem a versenyekre való felkészülés (nem eredményorientált), csupán az atlétika alapjainak 

ismertetése, az atlétikai szabályaival való megismerkedés, megbarátkozás. 

 Vajda Zsuzsanna ismerteti Dóczi Orsolya gyermekcsoportjának 2017. évi szakmai beszámolóját (lásd: 3. számú 

Melléklet) 

 Vajda Zsuzsanna ismerteti Király Kristóf triatlonos csoportjának 2017. évi szakmai beszámolóját, akik 2016-

ban 20 igazolt utánpótlás atlétával csatlakoztak Egyesületünkhöz. A csoport egyik tagja esélyes a 2018. évi, 

Buenos Aires-i, 3. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon való részvételre mind atlétikában, mind pedig triatlonban. 

 Vajda Zsuzsanna ismerteti a felnőtt, amatőr futócsoport 2017. évi szakmai beszámolóját (lásd: 4. számú 

Melléklet) 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja az Elnökség, a felnőtt futócsoport, az utánpótlás csoport, illetve a gyermekcsoport 

2017. évi szakmai beszámolóját” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/6. 

 

 

VII. napirendi pont: Az Elnökség 2018. évre vonatkozó terve  

 Vajda Zsuzsanna ismerteti az Elnökség 2018. évre vonatkozó tervét (lásd: 5. számú Melléklet) 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja az Elnökség 2018. évre vonatkozó szakmai tervét.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/7. 

 

VIII. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója 

 Kis-Soós Zsanett ismerteti a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolója (lásd: 6. számú Melléklet) 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

Határozat: „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolóját.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/8. 

 

 

IX. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó munkaterve  

 Molnár Barbara ismerteti a Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó munkatervét (lásd: 7. számú Melléklet) 

 Az előterjesztést a közgyűlés megvitatja. Az ismertetést, majd vitát követően a levezető elnök az előterjesztés 

határozati részét szavazásra bocsátja.  

 A közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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Határozat: „A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó munkatervét.” 

Hatályos: a közgyűlés napjától 

Határozat száma: 2018/I/9. 

 

 

 

A levezető elnök: Több napirendi pont nem lévén, mindenkinek további jó munkát kívánva a Közgyűlést bezárja.  

A Közgyűlés a törvényes előírások betartásával zajlott le, azt semmilyen körülmény nem zavarta meg. 

A szavazással kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

A levezető elnök a közgyűlést 21.00 órakor bezárja. 

Kelt, Budapest, 2018. április 26. 

 

........................... 

Vajda Zsuzsanna 

elnök 

........................... 

Kis-Soós Zsanett 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

........................... 

Mészáros Ilona 

jegyzőkönyv hitelesítő 

........................... 

Daruka Eszter 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

........................... 

Cser Zsófia 

Szavazatszámláló Bizottsági 

tag 

........................... 

Benedikt Károly 

Szavazatszámláló Bizottsági 

tag 

........................... 

Hrabovszky Katalin 

Szavazatszámláló Bizottsági 

tag 
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1. számú Melléklet: 

 

Margitszigeti Atlétikai Club 

Sportolói Bizottsága 

 

Margitszigeti Atlétikai Club Sportolói Bizottságát a Margitszigeti Atlétikai Club Elnöksége hozza létre, melynek célja, 

az Egyesületet alkotó tagok képviseletének ellássa az éves, rendes Közgyűlések közötti időszakban.  

  

Szerkezete:  

 A Sportolói Bizottság stratégiai szinten és operatív szinten egyaránt működik.  

 A Bizottság minimum 5 tagból áll.  

 A Bizottság tagjait az Elnökség választja meg minimum 1 évre, de maximum az elnökség 

mandátumának lejártáig, és hívja vissza.  

 A Bizottsági üléseket az Elnökség hívja össze. 

 A Bizottsági ülések állandó meghívottja valamelyik Elnökségi Tag. 

Feladatai és jogai:  

 kapcsolatot tart az Egyesület tagjaival, azok igényeit, szándékait továbbítja és tolmácsolja az 

Elnökség felé 

 segíti az Elnökség döntéseinek, határozatainak megvalósulását 

 támogatja a hagyományteremtő sport tevékenységek kialakulását 

 segíti az Egyesületi tagok sportpályán kívüli közösségépítő tevékenységét 

 részt vesz az Egyesület eseményeit, rendezvényeit előkészítő munkálatokban, ennek érdekében 
kapcsolatot tart és együttműködik sportszervezetekkel, a sportlétesítményekkel 

 lehetőség szerint részt vesz az események, rendezvények lebonyolításában, valamint javaslatot tehet 
sportrendezvények, sportesemények szervezésére, rendezésére 

 segíti az Egyesület marketing tevékenységét, szervezi és koordinálja az Egyesületet népszerűsítő 

tevékenységeket, annak fórumokon, rendezvényeken való megjelenését. 

 hozzájárul a sport területén kialakítandó kapcsolatok ápolásához, élmélyítéséhez 

 folyamatosan   figyelemmel   kíséri   az Egyesület sporttevékenységét, ha   szükséges, 

javaslatot   tesz   a   rendszer továbbfejlesztésére.   

 kezdeményezheti az Elnökség ülésének összehívását 

 a tagok részt vehetnek az Elnökség ülésén, amennyiben az Elnökségtől erre meghívást kapnak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú Melléklet: 
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

01 Fővárosi Törvényszék 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

 Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név:  
Születési név: 

Anyja neve: 

Születési ország neve: 

Születési település neve: 

Születési 

 

Winkler  Viktor 
 

 

 

Winkler  Viktor 
 

 

Baranyai  Mária 
 

Magyarország 

Budapest 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

 
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 

01 Fővárosi Törvényszék  2 0 1 7 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

  
PK-342 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

 Előző év Előző év 
helyesbítése 

 Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  

 A. Befektetett eszközök    56 

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök    56 

III. Befektetett pénzügyi eszközök     

 B. Forgóeszközök 1 186   2 036 

I. Készletek     

II. Követelések    200 

III. Értékpapírok     

IV. Pénzeszközök 1 186   1 836 

 C. Aktív időbeli elhatárolások     

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 186   2 092 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)  

 D. Saját tőke 995   2 029 

I. Induló tőke/jegyzett tőke     

II. Tőkeváltozás/eredmény 684   996 

III. Lekötött tartalék     

IV. Értékelési tartalék     

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 
tevékenységből) 311 

  
1 033 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     

 E. Céltartalékok     

 F. Kötelezettségek 191    

I. Hátrasorolt kötelezettségek     

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 191    

 G. Passzív időbeli elhatárolások    63 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 186   2 092 

 Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.26 12.02.11 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele          

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

         

3. Egyéb bevételek 5 426  6 582    5 426  6 582 

ebből:         
 

- tagdíj 5 426  5 972    5 426  5 972 

- alapítótól kapott befizetés          

- támogatások   610      610 

ebből: adományok          

4. Pénzügyi műveletek bevételei          

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 5 426 
 

6 582    5 426  6 582 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 

  
6 582 

  

 

  
6 582 

5. Anyagjellegű ráfordítások 5 106  5 430    5 106  5 430 

6. Személyi jellegű ráfordítások          

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

         

7. Értékcsökkenési leírás          

8. Egyéb ráfordítások   120      120 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
9  

    
9 

  

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 
5 115 

 
5 550 

   
5 115 

 
5 550 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

         

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 
311 

 
1 032 

  
 311 

 
1 032 

10. Adófizetési kötelezettség          

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 311  1 032    311  1 032 

 Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.26 12.02.11 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység  Összesen 

előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év    előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

Tájékoztató adatok 
 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

         

ebből: 
- normatív támogatás 

         

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

         

ebből: 
- normatív támogatás 

         

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

         

D. Az Európai Unió 
költségvetéséből vagy más 
államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

     

 

   

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg 

         

F. Közszolgáltatási bevétel          

G. Adományok          

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.  Igen 
 Nem 

 Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.26 12.02.11 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 5 426  6 582 

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

  

D. Közszolgáltatási bevétel   

E. Normatív támogatás   

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5 426  6 582 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 115  5 550 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   

K. Tárgyévi eredmény 311  1 032 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] 
  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] 
  

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] 
  

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] 
  

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] 
  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]   
 

 Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.26 12.02.11 

 

 

 

 

 

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

PK-342 
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3. számú melléklet  

A Gyermekcsoport értékelése: 

 

Nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen jönnek hozzánk edzeni; a gyermekcsoport létszáma jelenleg 42 

fő. Ez a teljes létszám, de az egyes edzéseken is rendszeresen 30-an vannak lent. A hangulat nagyon jó szokott 

lenni edzésen, és azon kívül is, barátságokat kötnek, együtt eljárnak ide-oda. Közös, edzésen kívüli programon 

is voltunk már együtt karácsony előtt, szóval a társaság kiváló. Az atléta gyerekek ebben a korban még túl 

sokat nem versenyeznek, de azért voltunk egy-két versenyen, ahol kipróbáltuk, hogy milyen másokkal együtt 

futni (volt meglepetés!). Most a diákolimpián fognak indulni, remélem jól fog sikerülni. Nagyon örültünk a 

pályázati lehetőségnek is, a gyerekek nagyon boldogok voltak a felszerelésnek, amit ennek jóvoltából kaptak. 

Június 18-tól rendezzük meg a nyári táborunkat, ami egy hetes, napi 2 edzéssel, külön programokkal, 

fagyizással. Nagyon remélem, hogy idén is legalább olyan népszerű lesz, mint tavaly. 

 

4. számú melléklet: 

 

 

A Margitszigeti Atlétikai Club amatőr futócsapata 

a 2017. évben az alábbi szakmai programját valósította meg:  

(2018. április 26.) 

  

1. Hazai versenyeken való részvétel: 

A) amikre az év során készültünk az edzéseken, az edzéstervezés legfontosabb mérföldkövei (egyéni teljesités és 

időeredmények javítása a cél):  

Vivicitta városvédő futás /13 év – 13km / UltraBalaton / K&H maratonváltó /   Wizzair 

félmaraton / Spar maraton / Balaton Maraton és félmaraton   

B) amikre közösen utaztunk, és csapatot állítottunk ki, közösen képviseljük egyesületünket:  

Győr- Lipót Futóverseny, Tatai Minimarathon, Rókaűzők, Zebegényi futóverseny  

C) A Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett versenyek, bajnokságok, amiken indultak tagjaink  

    első alkalommal sikerült részt vennünk a Csapatbajnokságon!!!!!! 

    félmaratoni Magyar Bajnokság (Résztvevők: Kis-Soós Zsanett és Bartucz Borbála)  

    Maraton Magyar Bajnokság (Eredmények: Molnár Barbara 7. helyen végzett, Bartucz Borbála pedig 

8. helyen végzett) 

    Budapest Mezei Bajnokságon való részvétel (Eredmények: felnőtt női 1. helyezés, felnőtt férfi 2. 

helyezés) 

    Szenior Magyar Bajnokság (Eredmények: FellnerAttila ért el dobogós helyezést) 

 

2. Külföldi versenyre történő utazás  

             2017. április 23-án Rijekába szerveztünk egy 2 napos versennyel egybekötött kirándulást, és vettünk 

részt a 10/21/42 km-es versenyen  

∑: A versenyek összesen 23-an vettek részt  

  

3. Éves edzőtáborunk: 

2017. október 21-13. Várgesztesre szerveztünk edzőtábort. Igyekeztünk minél érdekesebb szakmai programmal 

színesíteni az edzéseket, amelyekre a hétköznapi edzések során nem igen nyílik lehetőségük és időnk:  

 péntek esti borkóstoló 

 szombat esti vetélkedő 

 szombat délutáni tájfutó edzés, melyet Józsa Gábor olimpikon szervezett számunkra 
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∑: Edzőtáborunkban összesen 42 tagunk vett részt  

  

4. Nyílt napunk:  

Tagjaink létszámának növelése érdekében edzéseinket nyílttá tettük egy alkalommal:  

 2017. április 11- én immáron 3. nyílt napunkat tartottuk meg 

 középpontban frissítés és az azzal kapcsolatos ismereteink frissítése állt 

 a díjmentes frissítés a PENCO Hungary Kft. szolgáltatta 

∑: Nyílt napjainkon összesen 135-en vettek részt  

 

5. Egyesületünk által szervezett amatőr futóesemények: 

amellyel egyesületünk hírnevét öregbítettük, és az amatőr versenyzést népszerűsítettük  

 2017. június 29-én a II. Jótékonysági Szentivánéji Száguldáson 3 óra alatt kellett egy 3 fős csapatnak közel 30 

km-t teljesítenie váltóban (2017-ben a Margitszigeti Atlétikai Centrum területén bonyolítottuk le)  

o  a győztesek csapatoknak a Gyulai Memorialra tudott egyesületünk jegyet felajánlani  

o a nevezésekből 60.000 Ft jött össze, amellyel az Egyenlő Esélyekért! Alapítványt támogatta 

klubunk 

o az eseményen 34 csapat, azaz összesen 102 futó vett részt 

 2017. november 14-én II. Jótékonysági Hello&Win-i futáson 4 fős csapatoknak különféle, érdekes és izgalmas 

váltószámokat teljesíteniük, melynek célja a minél kevesebb pont begyűjtése  

o az események egyedi, saját honlapot hoztunk létre Fővárosi Önkorm. támogatásából 

www.hellowin.hu címen 

o a győztesek csapatoknak a 1 havi tagsági díjat tudott egyesületünk felajánlani  

o a nevezésekből ismét 60.000 Ft jött össze, amellyel a Szurikáta Alapítványt támogatta klubunk 

o az eseményen 22 csapat, azaz 88 futó vett részt 

∑: Összesen 190-en vettek részt ezeken a díjmentes eseményeken, és 120.000 Ft folyt be, amelyet teljes egészében 

átutaltunk a 2szervezet számára  

 

6.  Szellemi előadások:  

2017-ben 2 szakmai előadást szerveztünk tagjainknak, mellyel a futással kapcsolatos ismereteiket bővítettük:  

 2017.  február 7-én előadónk Angyal Viktória sportdietetikus volt, aki arról beszélt, hogy a megfelelő 

sportteljesítmény eléréséhez nélkülözhetetlen a tudatos és szakember által összeállított, kontrollált étrend.  

 2017. szeptember 5-én vendégünk Gyürkés Viktória válogatott atléta, universiadé ezüstérmes, 

világbajnoki résztvevő volt, aki a világversenyeken szerzett tapasztalatairól számolt be nekünk  

 2017. január 24-én tartottuk éves első rendes közgyűlésünket,   

∑: Előadásainkon összesen 137-en vettek részt 

7. Pályázati tevékenységünk:  

 2017-ben megpályáztuk a Fővárosi Önkormányzat által kiírt szabadidősportos pályázatot 2 sporteseményünkre 

vonatkozóan, amelyet a Szentivánéji Száguldás és a Hello&Win-i futás kiadásaira fordíthattunk (érem, rajtszám, 

frissítők, pályahasználat, flipchart tábla, egyedi honlap) – 200.000 Ft-ot nyertünk  

 2017-ben megpályáztuk a „Generali a Biztonságért Alapítvány” által kiírt „Állj rajthoz, mi segítünk” nevezési 

díjakra fordítható szabadidősportos pályázatot – 150.000 Ft-ot nyertünk, amelyből 26 fő nevezési díját tudtuk állni 

(beszámolónk a honlapon olvasható) 

 2017-ben megpályáztuk a Sportegyesületek Országos Szövetségének „Hiszek Benned” című kis - és közepes 

egyesület utánpótlás nevelésére fordítható pályázatát – 800.000 Ft-ot nyertünk, amelyből 22 fő utánpótlás korú tagunk 

versenyeztetési díját, illetve teljes felszerelését tudtuk állni, valamint 59 fő utánpótlás korú tagunk számára egységes 

egyesületi pólókat, kölyökatlétikai eszközöket (gátak, labdák, gerelyek) illetve polifoamokat tudtunk beszerezni, 

valamint az ehhez a korosztályhoz kapcsolódó MASZ felé keletkező költségeinket tudtuk finanszírozni a támogatásból.  

(beszámolónk a honlapon és facebookoldalunkon hamarosan olvasható lesz) 

 

http://www.hellowin.hu/
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∑: Összesen 1.150.000 Ft-ot nyertünk a különféle pályázatokon!  

 

8. Együttműködések, kapcsolat építés: 

 2017. nyarán megismétlődött, ami 2016-ban is már megtörtént, hogy a Margitszigeti Atlétikai Centrum 

intézményét egyesületünk szakmai munkájának elvégzésére nem tudta használni. 2017-ben új helyszint keresve 3 

hónapra átettük edzéseinket a III. kerületi TVE pályára. Ez a fajta problémakezelés hatékonyabbnak tűnt, mint a 

korábbi közösségi edzések szervezése, ezért a jövőben is hasonló módon kívánjuk majd orvosolni ez ilyen 

helyezeteket. 

 

9, Közösségi megmozdulásaink: 

 Atlétikai Vetélkedő Bajnokság: 2017.augusztus 22-szeptember 3. között 10 napon keresztül egy 10+1 

kérdésből álló kvízt hirdettünk meg tagjaink között a Világbajnokság idejére, amelynek győztese 

egyesületünktől nevezési díjat nyert a 14. K&H Balaton Maraton 21 km-es távjára 

 Kövessétek edzéseinket c. néven edzéstervünk elérhetővé tétele: augusztus végétől a maratonig elérhetővé 

tettük edzéseinket facebook oldalunkon, segítve mások felkészülését is a félmaratonra, maratonra 

 Adventi NaptáRUNk: aktivitás hirdetése a tagok számára az adventi időszakban 

 

10. Jótékony tevékenységek támogatása:  

     2017. decemberében részt vettünk a Közös Sport Egyesület jótékony célra gyűjtő adventi futásán  

     2017. június 29-én a II. Jótékonysági Szentivánéji Száguldáson és 2017. november 14-én II. Jótékonysági 

Hello&Win-i futáson is  

    2017. augusztus 26-án tagjaink részt vettek a Suhanj! 6 órás futóversenyén 

 

11. Marketing tevékenységünk: 

     2017-ben is élt az „5öt fizet-6ot vihet” akciónk, amivel a hozzánk 

     2017-ben is lehetővé tettük a Margitszigeti Atlétikai Club ajándékkártya vásárlását karácsonykor 

  

12. Média megjelenések:  

 2017-ben a 2017. április 11-i nyílt napunk hirdetése megjelent a Diéta & Fitness újságban  

 2017-ben edzőinket, Vajda Zsuzsát és Kis-Soós Zsanettet beválasztották a Runner’s World 

szakértői csapatába, igy a futóktól érkező kérdésekre adott válaszaik rendszeresen megtalálhatóan az online 

felületen 

  

13. Edzéseken kívüli csapatösszetartó eseményeink   

 2017. februárjában közösen részt vettünk a futók számára rendezett futófarsangon: 

 2017. év nyarán is rendszeresen összegyűltünk piknikezni a hónap első keddi edzését követően 

 2017. július 23-án közösen részt vettünk az Úszó Vb egyik napján, ahol együtt szurkolhattunk a magyar 

csapatnak 

 2017-ben is megtartottuk „hagyományörző karácsonyi party” -nkat    
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5. számú melléklet: 

 

A Margitszigeti Atlétikai Club  

a 2018. évre az alábbi szakmai programját hirdeti meg:  

  

1.  Szellemi előadásaink:  

Több előadást is tervezünk 2018-ban szervezni, melyet összekötünk a hagyományos „hónap első keddje piknikkel”. 

Első előadásra azonban az edzőtáborunkban kerül sor 

- június 1-én 20:00 órakor Török Éva sportdietetikus lesz az első előadónk.  

- július 3. - szervezés alatt  

- november 6.- szervezés alatt  

  

2. Külföldi versenyre történő utazás  

eddigi hagyományainkat követve egy közös külföldi versenyre történő utazás szervezése  

- szállás, étkezés, nevezés, kiutazás intézése - szervezés alatt  

- ősszel szeretnénk menni, valamelyik közeli ország versenyére (Zágráb, Ljubljana, Kassa) 

  

3. Hazai versenyek  

A) amikre készülünk az edzéseken, az edzéstervezés legfontosabb mérföldkövei (egyéni teljesités  

és időeredmények javítása a cél):  

- Vivicitta   

- 14 év – 14 km 

- UltraBalaton   

- K&H maratoni váltófutás   

- Wizzair félmaraton  

- Spar maraton   

- Balaton Maraton és félmaraton  

B) amikre közösen utazunk, és csapatot szervezünk, közösen képviseljük egyesületünket:  

- Győr- Lipót Futóverseny   

- Tatai Minimarathon  

- Kiskunhalasi Szüreti Utcai Futóverseny  

C) A Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett versenyek, bajnokságok, amiken idén szeretnénk csapatot 

kiállítani:  

- MASZ Csapatbajnokság   

- Félmaratoni Magyar Bajnokság   

- Maraton Magyar Bajnokság  

- Szenior Magyar Bajnokságok  

  

5. Tervezett amatőr versenyeink  

amellyel egyesületünk hírnevét öregbitjük, és az amatőr versenyzést népszerűsítjük  

- Szentivánéji Száguldás (június 21. csütörtök)  

- Hello&Win-i futás (november 06. kedd)  

  

6. Tervezett eseményeink  

közösségi események, közös edzések, nyílt alkalmak   

- Vérhalom és verejték! (Lépcsőzés és fürdőzés - tervezés alatt)  

- Nyárbúcsúztató - őszköszöntő Hidfutás  

- Mikulás Futás  

-  Belvárosi Tájfutás 

- Belvárosi Hegyi Futások  

- Közös hétvégi edzések  
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7. Edzőtábor   

eddigi hagyományainkat megtörve, most a tavaszi versenyszezont zárnánk le egy 3 napos 

edzőtáborral – június 1. és 3. között  

  

8. Kedvezmények a tagoknak  

Igyekszünk további kedvezményeket biztosítani tagjaink számára  

- Futócuccok.hu webáruház 30%-os kedvezménye áprilisban már meg is valósult 

- a többi szervezés alatt  

  

9. Edzéseken kívüli közös, csapatösszetartó események szervezése  

- tervezés alatt (pl. Sportesemények közös megtekintése)  

  

10. Jótékony tevékenységek támogatása  

Korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan idén is szeretnénk jótékony szervezetek támogatni, számukra gyűjtést 

szervezni, vagy futásunkkal számukra támogatást nyújtani - szervezés alatt  

  

11. Pályázati tevékenység  

2018-ban ismételten szeretnénk beadni azokat a pályázatokat, melyeket 2017-ben már benyújtottunk:  

- Fővárosi Önkormányzat által kiirt szabadidősportos pályázatot   

- a Coca-Cola Testébresztő díjra   

- esetlegesen egy NEA / SOSZ pályázat benyújtása  

  

12. Együttműködések kialakítása:  

- a III. kerületi TVE –vel való kapcsolatfelvétel, esetleg edzés helyszínek bővítése 

- VI. kerülettel való kapcsolatfelvétel, esetleg edzés helyszínek bővítése 

- a MASZ-szal való kapcsolatfelvétel, bemutatkozás  

13. Pénzügyi célkitűzés: 

1%-os adófelajánlásokra való jogosultság elérése és megvalósítása 
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6. számú melléklet: 

 

A Margitszigeti Atlétikai Club 

Felügyelő Bizottságának 

éves jelentése 

 

A Margitszigeti Atlétikai Club 2018. évi rendes Közgyűlésére 

  

A Margitszigeti Atlétikai Club Felügyelő Bizottsága a 2017. évben a Margitszigeti Atlétikai Club Alapszabálya és a 

Felügyelő Bizottság ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelő Bizottság 

rendszeres kapcsolatot tartott a Margitszigeti Atlétikai Club elnökségével és az elnökkel.   

  

A Felügyelő Bizottság, több alkalommal végzett a gazdálkodás, illetve a működés különböző területeire vonatkozó 

ellenőrzést. Az észlelt hiányosságokra felhívta az elnökség figyelmét, és kérte a szükséges intézkedések meghozatalát. 

A 2018-as Ellenőrzési terv elkészítése során a tervébe beépítette a 2017-ben jelzett hiányosságok utóellenőrzését. 

 

A Felügyelő Bizottság 2018. április 20-án megkapta és megtárgyalta a Margitszigeti Atlétikai Club elnöksége által 

a Közgyűlés elé terjesztendő, számviteli törvénynek megfelelően elkészített éves beszámolóját. A Felügyelő 

Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő 

Bizottság egyetért.  

  

Kelt, Budapest 2018. április. 24. 

 

Margitszigeti Atlétikai Club  

Felügyelő Bizottsága 
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7. számú melléklet: 

A Margitszigeti Atlétikai Club 

Felügyelő Bizottságának 

2018. évi munkaterve 

 

  

1. A 2018. évi munkaterv elfogadása.  

 

2. Felügyelő Bizottság beszámolójának és jelentésének elkészítése az április közgyűlésre, a közgyűlést megelőző 

napokban. 

 

3. Az Margitszigeti Atlétikai Club Alapszabálya és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint, az egyesület 2018. 

évi működésének, továbbá gazdálkodásának ellenőrzése.  A 2018. év I-IV. negyedév működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzése. Tervezett időpontok: 2018. július és október. 

 

Jóváhagyásra került: elektronikus egyeztetés alapján  

  

Kelt, Budapest 2018. április. 12. 

 

Margitszigeti Atlétikai Club  

Felügyelő Bizottsága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


