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Közhasznúsági jelentés a 2008. évről 
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet  

 
Adószám:19151386-1-11  

Bírósági határozat dátuma: Pk.60.154/1992/2. 1992. 09. 01.  

Közhasznúsági fokozat: közhasznú Pk. 60.154/1992/9. 2002.03.12.  

Nyilvántartási száma: 0622  

Egylet elnöke: Fekete Gyula  

 

Az egylet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26§ c/1, 4, 9, 11 alpontjai szerinti 

„egészségmegőrzés”, „oktatás – nevelés, képességfejlesztés”, „kulturális örökség megóvása”, 

„környezetvédelem” és „sport” tevékenységet öleli föl.  

 Az Egyletnek munkaviszonyban vagy a Ptk. szerinti jogviszonyban alkalmazottja nincs.  
 Az Egyletnek célszerinti juttatása 2008. évben nem volt. 
 Pártot, képviselőt nem támogat a közhasznú szervezet.  
 Az elnökség és más egyéb személy anyagi juttatásban nem részesül.  

 
Az egylet 2008. évi összes bevétele:   732 071 Ft 

összes kiadása:  537 461 Ft 

- Az Egyletnek 381 100,-Ft bevétele keletkezett a tagok befizetéseiből,  

- Az  50 000,- Ft támogatás a Tatai Polgármesteri Hivatal kulturális alapjából a Tatai Regattára 

- Civil tréning lebonyolítására 50 000 Ft a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

- Vállalkozói adóba beszámító bevétel 50 947 Ft 

- Vállalkozói adóba nem beszámító bevétel 150 024 Ft 

- Az Egylet az 1 %-os adóból mindösszesen 138 024 Ft-ot kapott. 

 

A szervezet vagyonfelhasználása: 

Megnevezés E Ft-ban 
Eszközök  
Pénzeszközök 547 
Tárgyi Eszközök 222 
Eszközök összesen 769 

 
Megnevezés E Ft-ban 
Források  
Induló tőke 46 
Tőkeváltozás 710 
Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 11 
Rövid lejáratú kötelezettség 2 
Források összesen 769 
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Az Egylet a tulajdonában lévő eszközeit kizárólag cél szerinti tevékenységéhez használja.  
 

- 1 db csónaktároló/ 1992-ben bontott anyagból épült: könyvszerinti értéke: 0 Ft 

- 24 db hajó a partner klubok adományaiból 1992-2002. közötti időszakban: könyvszerinti értéke: 0 Ft 

- 1 db ergométer: könyvszerinti értéke 260 E Ft 

 

Szakmai munka: 

A 2008. évad az ismételt építkezés jegyében telt. Toborzó rendezvényekkel 14 fő jelentkezett klubunkhoz, 
akikből 12 fő szeptemberben minimum vizsgát tett. Az ő erőnléti felkészítésük az év további részében is 
folytatódott. 
A szakmai munkában Vacula István volt győri edző közel három hónapos segítsége tette eredményessé a 
nagy létszámú jelentkezőkkel való foglalkozást. Sajnálatos, hogy nem tudta augusztustól tovább vállalni az 
oktatást, de így is köszönettel tartozunk neki. 
Versenyeredményekben a 2008. év igen szerény. Simon Gergely egyedül vett részt az OB-n, ahol az 
időeredmények alapján korosztályában a 13. helyen végzett. 
Az évente visszatérő hagyományos programok sorában, ebben az esztendőben is volt Duna-túra, szilveszteri 
túra, Által-ér túra és részt vettünk a Civil Napokon. 
 

Kapcsolatok - együttműködés: 

 

Esztergomi Evezősök Hajós Egylete: kiegyensúlyozott együttműködés 
Megyei Sportszövetség: a partnerkapcsolat mentora és támogatója  
 
Tatai Civil Társulás: 
A Tatai Civil Napok szervezését az egylet titkára személyesen menedzseli, így a TCT aktív tagjaként 
tevékenykedünk, hogy Tatán megerősödjön a civil élet. 
 
Stratégiai célkitűzések: 

Taglétszám fejlesztése 
o Iskolások toborzó programja 
o Felnőtt korosztály és a nyugdíjasok rekreációs sportba való bevonása 

  
Működési körülmények fejlesztése 

- Meglévő létesítmény és eszközpark karbantartása 
- Öltözők, szociális blokk új klubhelység mielőbbi kialakítása 

 
Szabadidősport fejlesztése 

- Egészséges életmód program az evezéssel 
- Hazai túrák szervezése 
- Versenyrendszerhez kapcsolódó eredményesség növelése 
- Partnerkapcsolatok fejlesztése 

 
 

2009. év szakmai programja 

 

A 2009-es évet új lendülettel szeretnénk beindítani. Az utánpótlás nevelés mellett, várjuk az idősebb 
korosztály érdeklődését is az evezés iránt. A nyári versenyfelkészítő edzések mellett, folytatódnak a téli 
alapozó programok.  
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az evezős sportág népszerűsítésére, ennek érdekében több 
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népszerűsítő programot tervezünk a vízparton és egyéb sportágválasztó programon való részvétellel. 
A klub továbbra is részt vesz a városi civil szervezetekkel való együttműködésben 
2009. évi versenyek, amin az egylet részt vesz: 

 Április 12. szombat Széchenyi évadnyitó: kezdők, ismerkedés az evezéssel 
 Július 5-6. Bp. Bajnokság: megcélozzuk a versenyzést 
 2009. Június 26. péntek 11 óra Tatai Regatta 
 2009. Szeptember 19. Diákolimpia 
 2009. szeptember 24. Öböl Kupa  

 
Záradék 
A 2008. évi közhasznúsági jelentést az egylet titkára a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 2009. június 25-i 

Közgyűlése elé terjesztette, amit a Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadott. 

 

Tata, 2009. június 25.  

 

Domonkos Ágnes  

TTVE titkár  

 


