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Beszámoló az ATTE 2020. évi tevékenységéről 

Az Angyalföldi TTE 2020. évi főbb szakmai céljai voltak: 
 

♦ A jelenlegi járványhelyzetből adódó legfőbb feladatunk az egyesületünk működő, és 
fizetőképességének fenntartása.  

♦ Az előttünk álló időszakban át kell gondolnunk minden olyan kérdéskört, ami 
befolyásolhatja működésünket, a munkabérek, járulékok, bérleti díjak kifizetését, a 
konditermek fennmaradását, az újra indulást.   

♦ A kerületi önkormányzattal, és szerveivel kialakított jó kapcsolat továbbfejlesztése, az 
ebben rejlő szakmai lehetőségek további kiaknázása.  

♦ A XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék, a Szabadtéri Kondipark programsorozat idei évi 
sikeres megszervezése, és lebonyolítása. A tavaly beindított, illetve a még kevésbé 
látogatott szolgáltatások népszerűsítése, a résztvevők számának növelése. 

♦ Az önkormányzat felkérése alapján – a válsághelyzetet követően – az Angyalföldi 
Futóklub beindítása, működtetése. 

♦ Pályázni a helyi (Civil és sportegyesület), regionális (Fővárosi „SZ” jelű) és országos 
pályázatokra, javítja ezzel egyesületünk működési feltételeit, eszközellátottságát, 
anyagi helyzetét. 

♦ Az ATTE Bowling Centrum színvonalas működtetése, a kihasználtság további növelése, 
versenyek, és családi, illetve céges rendezvények számának bővítése. Amennyiben 
anyagi helyzetünk engedi egy használt, de jó állapotban lévő bowling pálya tisztító és 
olajozó gép beszerzése. 

♦ Meglévő szakosztályaink működési feltételeinek javítása, eszközparkjuk fejlesztése 
(első sorban a XIII. kerületi Önkormányzattal együttműködve). 

♦ Önkormányzati megbízásból megrendezésre kerülő rendezvények (Lakóközösségi 
Napok, Utcák-terek Bajnoksága – kispályás foci torna, Utcabál sportprogramjai, stb.) 
sikeres előkészítése, és lebonyolítása. 

♦ Érdeklődés és a lehetőségek felmérésével új szakosztályok (e-sport, darts), 
sportcsoportok megalapítása. 

♦ Szponzori körünk szélesítésével anyagi hátterünk erősítése. 

♦ Versenyzőink felkészültségének és eredményességének javítása a hazai és a kiemelt 
nemzetközi versenyeken. 

♦ A járványhelyzetet követően tagjaink egészségének és fittségének megőrzése. 

♦ A két nagyobb kondicionáló terembe kardiógépek vásárlásának vizsgálata, a szóba 
jöhető külső források felkutatása. Ennek egyik eleme lehet az SZJA 1% felajánlások 
lehetősége, amivel kapcsolatban az érintett teremvezetőknek is nagy szerepe van. 

♦ Kispályás labdarúgó tornák, bowling és röplabda versenyek rendszeres szervezése. 

♦ Céges sportnapok szervezése, ezen belül a tavalyi megrendelő részére az idei esemény 
megrendezése. 

♦ Pályázati támogatásból, és némi önerőből az Atlantisz Gym, az Alig utca terem, 
valamint a sakk klub felújítása. 

♦ Sakk szakosztály sakk elhasználódott sakk készleteinek cseréje.  

♦ Bocsa szakosztály sikeres utánpótlás korú versenyzőinek szakmai, és anyagi segítése, a 
sikeres nemzetközi szereplés érdekében. 

♦ Asztalitenisz szakosztály részére némi anyagi forrás előteremtése külső forrásból, 
amivel működési feltételeiket javíthatnánk. 
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1.  Általános áttekintés 
 

Beszámolónkat olyan évről kell elkészítenünk, amelyre ezt megelőzően még nem volt példa 
szervezetünk működése során. Az év elején bekövetkezett pandémiás helyzet és az ebből 
adódó korlátozó intézkedések jelentős negatív hatást gyakoroltak egyesületünkre, 
sportéletünkre. Szakosztályaink, létesítményeink 2020. év során összesen több mint fél éven 
át nem, vagy csak szűkös keretek között működhettek. Ez nem csak szervezeti 
tevékenységünket, hanem pénzügyi helyzetünket, fizetőképességűnket is erősen 
befolyásolta. Számos újszerű probléma megoldásával (közgyűlés, elnökségi ülések, 
rendezvények megtartása, vonatkozó új egészségügyi szabályok megismerése, betartása, 
tagság, bérlők, verseny résztvevők félelmének, visszahúzódásának kezelése, stb.) kellett 
megküzdenünk, legtöbbször önerőből, kormányzati segítség nélkül. 
 
Nagy „szerencse”, hogy a korábbi évek szakszerű tevékenységének és a XIII. Kerületi 
Önkormányzat által finanszírozott 3 kiemelt projekt működtetésének köszönhetően át tudtuk 
vészelni mind szakmailag, mind anyagilag az előző esztendőt.  
 
Szakosztályaink száma – a nyáron megalapított floorball szekció miatt – tízre emelkedett. 
Taglétszámunk minimálisan növekedett. Pénzügyi helyzetünk rendezett, átlátható, bár a 2020. 
évi működési korlátok miatt tartalékjaink csökkentek. 
Tevékenységünk és bevételeink meghatározó részét képező bowling pálya üzemeltetése a 
korlátozó intézkedések miatt problémás volt. Március 14. és május 31. valamint november 12. 
és december 31. között zárva volt. Amíg nyitva lehettünk a bowling pályák kiválóan működtek, 
üzemeltetési költségük továbbra is viszonylag alacsony, meghibásodásuk elenyésző. 
 
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízása alapján 2020-ban is mi koordináltuk és ebben az 
évben is mi menedzseljük a „XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék”, valamint a Szabadtéri Kondipark 
Programot. Új programként beindítottuk az Angyalföldi Futóklubot, amely idén folytatódik, 
remélhetőleg még szélesebb szolgáltatási körrel.  
Az Újpalotai úti Sporttelepen működő bowling klubot 2021. évben is egyesületünk 
üzemeltetheti. 
 
Megállapíthatjuk, hogy a pandémiás helyzet, a működési kör korlátozásai ellenére az 
Angyalföldi TTE a céljainak, a tagság, és a kerületi önkormányzat elvárásainak megfelelően 
tevékenykedik. Sport klubunk jól működik, fontos része a kerületi, és a fővárosi szabadidős-, 
lakóhelyi sportnak.  

 
 

2. Elnökségi munka 
 

2020. évben 4 tervezett, és 1 rendkívüli elnökségi ülést tartottunk, amin az elnökségi tagok 
majdnem alkalommal teljes létszámmal részt vettek, így minden alkalommal 
határozatképesek voltunk. A rendkívüli elnökségi ülés összehívása a floorball szakosztály 
megalapítása miatt volt szükséges. A tevékenység tervezhetősége érdekében elkészítettük, és 
elfogadtuk elnökségi üléstervünket, munkatervünket. Az értekezletek az elfogadott ülésterv 
alapján zajlottak, az írásos anyagok előzetes kiküldése mellett. Az értekezletek során többek 
között elfogadtuk a közgyűlés elé menő 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, az éves 
költségvetés tervezetet, munkatervünket, eseménynaptárunkat. Több aktuális időszerű 
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kérdést megbeszéltünk, megvitattunk (XIII. Kerületi Önkormányzati projektjeink, 
rendezvények előkészítése, lebonyolítása, stb.), egyúttal áttekintettük szervezeti egységeink 
helyzetét. Továbbra is sok előterjesztés írásban történik, a kedvezőbb áttekinthetőség és a 
gyorsabb döntéshozatal érdekében. Az értekezleteket hozott határozatokat jegyzékben 
rögzítettük, amit közzétettünk honlapunkon, a hitelesített jegyzőkönyvekkel együtt. 
 
 

3. Titkársági munka  
 

Az ügyvezető elnök fő állásban, a bowling klub egyik pályamesteri feladatkörét is betöltve 
végzi munkáját. Felelős szervezetünk napi teendőinek ellátásáért, az adminisztrációs ügyek 
intézéséért. Ezt a klubigazgatóval közösen, folyamatos egyeztetések mellett látja el.  
Az egyesület operatív ügyeit Kiss László klubigazgató 2020. január 1. óta már csak 4 órás 
munkakörben, mellékállású alkalmazottként látta el. Mivel 2016. óta nem rendelkezünk saját 
irodával, így adminisztratív munkáját továbbra is főleg otthonában látta el. Hétköznapokon 2-
3 alkalommal délutánonként, illetve legtöbb esetben szombaton délelőtt az ATTE Bowling 
Centrumban tevékenykedik, itt találkozik egyesületünk tagjaival, partnereinkkel. Sajnos a két 
alkalmazott munkabére továbbra is jelentősen elmarad a kívánatostól és bár ezt szerettük 
volna a tavalyi évben rendezni, a pandémiás helyzet okozta anyagi háttér ezt nem tette 
lehetővé. 
Sportszervezetünk adminisztrációs, pénzkezelési, sportszakmai tevékenysége, 
kapcsolattartása, elérhetősége rendben van. 
A titkárság rendszeres teendői, illetve feladatai között szerepel: 

* adminisztrációs ügyek intézése, 
* levelezés, 
* A XIII. Kerületi Önkormányzattal, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-vel, a SKULT13-

mal, a sportágazat vezetőjével, munkatársaival való kapcsolattartás, 
* házipénztár vezetése, pénzkezelés, 
* banki ügyek intézése, 
* tagokkal való kapcsolattartás, 
* sportági szakszövetségekkel, Budapesti Szabadidősport Szövetséggel való 

kapcsolattartás, 
* tagnyilvántartás, versenyek előkészítése, dokumentálása, 
* szakmai dokumentumok előkészítése, sokszorosítása 
* elnökségi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése stb., 
* napi operatív ügyek intézése, 
* pályázatok elkészítése, lebonyolítása, elszámolások végrehajtása, 
* sportesemények szervezése, lebonyolítása, 
* eszközbeszerzés 
* és minden más, ami nap mint nap előfordul. 

 
Fenti feladatoknak megpróbáltunk megfelelni. Továbbra is komoly gondot jelent a szervezési, 
adminisztrációs és szakmai feladatok jelentős megnövekedése, ami sajnos sokszor túlzott 
terhelést ró az ügyvezető elnökre és a klubigazgatóra. Jelentős leterheltséget jelentett a XIII. 
Kerületi Nyitott Hétvégék, a Kondipark Program és az Angyalföldi Futóklub egész éven át tartó 
működtetése. 
Rendezett a hozzánk érkező levelek átvétele is. A beérkező megkeresésekre, hivatalos iratokra 
minden esetben gyorsan válaszoltunk. Jelenleg a tavalyi évihez képest is kevesebb függőben 
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lévő ügyünk van. Többek között az Alig utcai helyiségek közmű szerződéseinek átírása, az 
egyes bérlemények vízóra cseréje is megtörtént, a vonatkozó új közmű szerződések 
megkötésével együtt.  
 

4. Taglétszám, tagok 
 

Egyesületünk taglétszáma egy esztendőt leszámítva évről-évre nő.  
 

 
 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 

Taglétszám 174 219 250 236 282 

 
A meglévő 9 mellé, egy új szakosztályunk alakult, a floorball.  
Részletes adatokat a lenti táblázat tartalmazza. 
 

Szakosztály csoport 
diák felnőtt nyugdíjas Összesen Szakosztály 

összesen XIII. 
más 
ker. 

XIII. 
más 
ker. 

XIII. 
más 
ker. 

XIII. 
más 
ker. 

Asztalitenisz   0 1 5 24 2 2 7 27 34 

Bocsa   0 4 0 3 0 0 0 7 7 

Bowling   0 0 4 5 0 0 4 5 9 

Curling   0 0 0 2 0 0 0 2 2 

Floorball  0 0 2 21 0 0 2 21 23 

Judo, jiu-jitsu Judo, jiu 10 6 11 10 0 0 21 16 37 

Sakk 
Sakk klub 0 0 0 0 6 10 6 10 

35 
csapat 0 0 2 7 3 7 5 14 

Szabadidős   2 4 2 10 0 0 4 14 18 

Természetbarát Túra csoport 0 0 0 0 3 12 3 12 15 

Testépítés 

Alig utca 0 0 4 3 0 1 4 4 

102 Atlantisz Gym 0 0 18 22 0 2 18 24 

RED  Gym 0 5 29 18 0 0 29 23 

Összesen   12 20 77 125 14 34 103 179 282 

 
Tavalyi nehéz, a sportolást erősen korlátozó időszakban tagjaink jelentős része csak 
korlátozott mértékben tudta igénybe venni szolgáltatásainkat, illetve sportáguk 
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versenyrendszere is csak részben működött.  Korlátozott anyagi lehetőségeink miatt túl sok 
szolgáltatást, a körülményekhez igazodó új mozgás-, vagy edzéslehetőséget nem tudtunk 
biztosítani tagjaink. A tagok által befizetett tagdíjat teljes mértékben visszaforgattuk az adott 
szakosztály működési költségeire.  
 
 

5. ATTE Bowling Centrum 
 

A kerületi önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján egyesületünk működtette a 
tavalyi évben is a Budapest, XIII. kerület, Újpalotai úti Sporttelepen lévő 4 sávos bowling 
klubot. Normál körülmények között egyesületünk tevékenységének és költségvetési 
tételeinek egyik legmeghatározóbb eleme ez a bowling klub működtetése. Sajnos 2020-ban ez 
a megállapítás nem teljes mértékben valósult meg a járványhelyzet miatti korlátozások által. 
Bowling klubunk március 14. - május 30. és november 12. – december 31. között zárva volt.  
 
2020-ban az előző két évvel megegyező bérleti díjjal kötöttük meg a szerződést. Az 1-III. 
hónapra ezt az összeget kellett kifizetnünk, majd a korlátozó intézkedések miatt áprilisban és 
májusban a bérleti díj 10%-t. Ezt követően ismét a teljes árat kellett utalnunk, annak ellenére, 
hogy az utolsó másfél hónapban nem fogadhattunk vendégeket. Ez jelentős anyagi terhet rótt 
szervezetünkre. Hasonlóképpen fizetnünk kellett a villanyszámlát is, bár a zárva tartás alatt 
áramfogyasztásunk alig volt, de a rendelkezésre állás, más szolgáltatási díjak kiadást 
jelentettek számunkra.  
 
Amíg nyitva lehettünk, a bowling klub jól, igen magas kihasználtsággal működött. A pályák 
kihasználtsága az év első 2,5 hónapjában magas volt és júniustól november közepéig is az 
előző évekhez képest emelkedett a bérlések mértéke. A XIII. Kerületi Önkormányzattal 
fennálló megállapodás alapján 15-17 óra között a kerületi nyugdíjas klubot tagjai a hivatal 
anyagi támogatásának köszönhetően ingyen játszhatnak a pályán. A felmerülő pályadíjat a 
Szociális Szolgáltató Központ rendezi. Sajnos ez a számunkra fix, tervezhető bevétel a tavalyi 
évben jelentősen lecsökkent, mert március elejétől már nem jöhettek hozzánk ingyenes 
játszani a kerületi klubtagok a járványhelyzet miatt. Ez több mint 1 millió Forint bevétel kiesést 
okozott egyesületünknek. Hasonlóképpen elmaradtak a klubok közötti, a kerületi és a fővárosi 
szépkorúak bowling versenyek. 
 
Az éves versenynaptárunkban tervezett különféle bowling versenyek egy részét tudtuk 
megtartani. Amíg nyitva lehettünk az eseményeket megrendeztük, a korlátozások idejére eső 
rendezvények elmaradtak. 
 
Amíg nyitva voltunk, több angyalföldi iskola, cég is igénybe vette szolgáltatásainkat és a 
családi, gyermek születésnapi partik is népszerűek voltak, amikből hetente 2-4-t tartottak 
nálunk. Sajnos az év végi céges partik elmaradtak. A cégeknek tartott bowling versenyek száma 
is minimális volt az előző évben. A NAV-nak, az Állami Számvevőszéknek és más cégeknek 
szervezett hagyományos rendezvények elmaradtak. Mindezek jelentős bevétel kiesést 
okoztak számunkra. 
 
2020-ban összesen csak 12 különböző bowling versenyt tudtunk bonyolítani, amin így is közel   
800 fő vett részt. 
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A gépekkel gond nem volt, komolyabb javításra nem került sort, de kisebb karbantartási 
feladatokat elvégeztünk.  
 
Az egészségügyi szabályok szigorításaihoz igazodva, egész éven át fokozottan ügyeltünk azok 
betartására, betartatására, a fertőtlenítésre. Kijelenthetjük, hogy bowling klubunkban 
igazoltan nem történt korona vírussal összefüggő fertőzés.  
 
Számításaink szerint kb. 6 millió Forint bevétel kiesést okozott a bowling klubnak a tavalyi évi 
járványhelyzet. 
 
 

6. Kondicionáló termek 
 

Egyesületünk továbbra is 3 testépítő termet működtet, többek között az ország egyik 
legrégebbi kondicionáló klubját a Pannónia utca 2. szám alatt. Továbbra is elmondhatjuk, hogy 
a sportág hazai egyik meghonosítóját, Bitter István örökös magyar bajnokot is tagjaink között 
tudhatjuk immár közel 50 éve.  
 
Ezt a szolgáltatási körünket, szakosztályunkat is jelentősen, negatívan érintette a 
járványhelyzet. Az év első negyedében jelentősen csökkent a pandémiás helyzet miatt a 
termek látogatottsága. Ráadásul itt is többlet költséget jelentett a rendszeres fertőtlenítés és 
a többi vonatkozó szabály betartása.   
A rendkívüli helyzet betartásával, betartatásával jelentős többlet teher nehezedett a 
teremvezetőkre, továbbá helyetteseikre. Idén fokozottan kijelenthetjük, konditermeink 
működtetése nem lenne lehetséges elkötelezett klubvezetőink áldozatos tevékenysége 
nélkül. Bitter István, Szalai József és Végh Attila nagyon sokat tett a létesítmények színvonalas 
működéséért.  
 
Mindhárom bérlemény bérleti szerződése 2022-ig rendezve van. A bérleti, és közüzemi díjakat 
minden hónapban időben befizettük. Tartozásunk nincs. 
 
Az év elején még azzal számoltunk, hogy mind három kondicionáló teremben kisebb-nagyobb 
felújítási munkálatokat tudunk elvégeztetni, finanszírozni. Sajnos, erre az ismert okok miatt 
nem, illetve csak kis mértékben kerülhetett sor. Egyedül a Red Gym-ben, ott is a teremvezető 
jelentős anyagi áldozatvállalásával történt felújítás. Ennek keretében ki lettek cserélve a falat 
borító OSB lapok és más burkolatok. A gépek le lettek festve és újra lett bőrözve több erősítő 
eszköz is.  
A két nagyobb konditerem esetében továbbra is kapcsolatban állunk az „All you can move” 
program üzemeltetőjével, illetve a Bónusz Brigáddal.  
 
Az Alig utca 7/b szám alatti teremben sikerült rendeznünk az áramszolgáltatással kapcsolatos, 
eddig problémás dolgokat. Átírattuk az egyesület nevére az ELMÜ-nél a szolgáltatási 
szerződést (eddig az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet nevén volt), és elvégeztettük az ezzel 
kapcsolatos műszaki teendőket is. Itt sem tudtuk megvalósítani a tervezett felújítási 
munkákat, ami annak a függvénye, mikorra rendeződnek a korlátozások és mikorra tudjuk 
egyenesbe hozni egyesületünk pénzügyi tartalékjait. Sajnos itt külső segítségre ebben az 
évben nem számíthatunk. 
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Az Alig utca 7/a szám alatti kis helyiséget külső anyagi forrás igénybevételével, illetve 
önkormányzati pályázati támogatással, teljeskörűen felújítottuk (nyílászárók, fürdőhelyiség, 
lépcső, falak festése, stb.) Jelenleg ebben a helyiségben masszírozó szolgáltatás zajlik.    
 
 

7. Természetjáró szakosztály  
 

Továbbra is Dinnyés István látja el a szakosztályvezető feladatkört. Lelkiismeretes 
munkájának, áldozatos tevékenységének köszönthetően túra csoportunk a régi 
hagyományoknak megfelelően, bár viszonylag kis létszámmal működik.  Mivel a szakosztály 
átlag életkora igen magas, tavaly sokan nem vettek részt a szakosztály tevékenységében, az 
esetleges átfertőződés miatt. Így a tagdíjat fizetők és a túrán részt vevők száma – reméljük 
csak átmenetileg – csökkent. 
 
15 fő fizetett tagdíjat és 2 túravezetővel rendelkezünk. 2020-ban összesen 111 túrán 620 főnyi 
aktivitással, 1150 kilométert tettek meg. Tavalyi évre tervezett buszos, autós, és 
teljesítménytúráink a járványhelyzet miatt elmaradtak.  
 
Augusztus első hétvégéjén immár hagyományosan Túrkevén 38 fő részvételével rendeztük 
meg természetjáró találkozónkat, ami ismét kiválóan sikerült. A költségek egy részét az, mint 
a szakosztály egyéb kiadásait az önkormányzat által biztosított 100 ezer Forintos 
céltámogatásból fedeztük.  
 
 

8. Bowling szakosztály 
 

Nagy hagyománnyal és sikerekkel rendelkező szakosztályunk a 2019. évi kihagyást követően 
2020-ban ismét részt vett a MABOSZ által szerezett versenyrendszerben. A 2. osztálynak 
elnevezett NB I-ben szerepeltek. A bajnokság elindult, de sajnos befejezni még nem sikerült. 
Jelenleg a középmezőny elején áll az igen lelkes és összetartó társaság.  
Amíg lehetett a csapat más bowling klubokban edzett, mert a mi pályánk olajozása és a bábú 
rendszer nem biztosít megfelelő feltételrendszer a felkészüléshez. A költségek jelentős részét 
(nevezési díjak, pályabérlés, ruházat, stb.) a csapattagok fedezik önerőből. 
Terveztük az általunk szervezett amatőr versenyeken indulók közül, illetve a nálunk játszó 
ügyes, elkötelezett játékosokból egy csapat létrehozását, de ebbe is beleszólt a korona vírus. 
Talán idén sikerül elkezdeni a csapatépítést.  
 
 

9. Sakk szakosztály  
 

A szakosztály vezetői feladatokat immár 6. éve Geogopulosz Alekszandrosz látja el, nagy 
elszántsággal és lelkiismeretesen. Csapatunk a Budapesti Sakkszövetség által szervezett 
budapesti csapatbajnokság harmadik osztályában szerepel.  
Talán nem meglepő, de ezt a szakosztályt is erősen súlytotta a járványhelyzet. Taglétszámuk 
hasonló, mint az előző években. Elsődleges célunk a főleg nyugdíjas korú játékosaink számára 
játéklehetőséget biztosítani a versenyeken és az edzéseinken. A bajnokságban mindig az előző 
évi helyezés elérése a cél. A 2019-2020. évi bajnokság utolsó fordulója maradt el, ahol a 12. 
helyen zártak a 18 csapatos mezőnyben. Utolsó mérkőzésüket márciusban játszották, azóta 
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októberben tudtak 1 edzést tartani. A 2020-2021. évi bajnokság még nem indult el. Várhatóan 
idén áprilisban kezdenek és áttérnek a tavaszi-őszi rendszerre. 
 
Az edzéseket és a hazai meccseket a XIII. kerület Övezet utca 5. szám alatti Nemzetiségek 
Házában tartjuk. Az edzések díja a mindenkori éves ATTE tagdíj összegével azonos. A termet a 
XIII. kerületi Görög Önkormányzat biztosítja díjmentesen, ez a következő öt évre rendezettnek 
látszik. Kulturált, szép helyiség, edzések, versenyek lebonyolítására kiválóan alkalmas. Modern 
digitális sakkórákkal rendelkezünk, ez egyébként is feltétele a csapatbajnokságban való 
részvételnek. Terveink között szerepelt, hogy a közel 40 éves sakk készleteket lecseréljük, de 
ezt az elképzelést is meghiúsította a pandémiás helyzet. 
 
Legnagyobb gondunk játékosaink magas életkora. Csapatunk nagyobb része az elmúlt évek 
fiatalításai ellenére nyugdíjas korú. Évről évre néhányan bejelentik visszavonulásukat. Őket 
fiatalabb játékosokkal igyekszünk pótolni elsősorban más csapatokból, de kezdő játékosok 
érdeklődését is szívesen vesszük. 
 
 

10. Nyugdíjas sakk klub 
 

Újlipótvárosi részen működő klubunkat sújtotta legjobban a korona vírus miatt kialakult 
helyzet. Mivel az itteni tagságunk átlagéletkora megközelíti a 80 évet, adta magát, hogy a klub 
tevékenységét jelentősen korlátozzuk. Csak néhányan jártak le a klubba, ahol igen szigorú 
látogatási szabályokat vezettünk be. Ezek a tényezők kihatottak a taglétszámra, amely a 
helyzet normalizálódását követően reméljük ismét növekedni fog. Klubvezetői feladatokat 
továbbra is Penczer Gusztáv és dr. Oszoli István látja el. Első sorban nekik köszönhetően a 
körülményekhez képest továbbra is rendezett, problémamentes a klubélet. A „XIII. Kerületi 
Civil Pályázaton” elnyert támogatásból finanszíroztuk a helyiség bérleti díj jelentős részét. A 
költségek fennmaradó részét egyesületünk saját bevételeiből fedezte.  Szerettük volna 
kifesteni a helyiséget, de ez is elmaradt. Reméljük rövidesen erre is sor kerülhet. 
 
 

11. Judo és Jiu-jitsu szakosztály 
 

Tradicionális, több mint 30 éve működő szakágunkat Nagy Miklós szakmai felügyelete mellett 
Magasházy Zsolt vezeti, immár 4 éve. Ezt a szakosztályt elsőként érintette testközelből a 
járványhelyzet. Mivel teremsportágról van szó, testkontaktusokkal, hamar betiltották az 
edzéseket és a versenyzést. Ráadásul a Futár utcai Általános Iskola tornatermében zajló 
edzések megtartását is megszüntette a körzeti tankerület. Sajnos ezek a korlátok miatt a 
tavalyi év igen karcsúra sikeredett a szakosztály számára, igen jelentős fáradozásaik ellenére. 
 
Sajnos az edzői garnitúra munkahelyi elfoglaltságok miatt lecsökkent. A tavalyi évi edzéseket 
Magasházy Zsolt 2 danos judo és jiu-jitsu edző (egyúttal szakosztályvezető) valamint Fekete 
Szabolcs 1 kyu-s segédedző vezeti.  
 
Az év elején még gyermek és felnőtt csoportban zajlottak az edzések, de az előbb leírt okok 
miatt az edzések helyszíne változott, azokra az Újpalotai úti Sporttelep emeleti termében 
került sor. Ez sajnos kis helyiség, így a befogadó képessége igen alacsony. Ráadásul a gyerek 
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csoport megszűnt, mert a szülök nem vállalták a gyereket többlet utaztatását. 2020-ban 4 kyu 
fokozatra 6 fő, 3 kyu fokozatra 3 fő, 2 kyu fokozatra 1 fő vizsgázott sikeresen. 
    
A járványhelyzet miatt a tavalyi évben versenyekre nem került sor, és elmaradt a saját 
gyermek nyári napközis jellegű edzőtábor, valamint az országos 1 hetes, központi jiu-jitsu 
tábor is. 
 
2019-ben kezdtük el a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék keretében a gyermek és női önvédelmi 
oktatást. Az egészségügyi állapotok miatt ez a program csak 1-1 januári és februári edzést 
foglalt magába, ahol a tavalyi évnél már többen vettek részt.  
Reméljük ebben az évben nagyobb szerencsénk lesz ezzel kapcsolatosan is.  
 
 

12. Bocsa és golyóssport szakosztály 
 

Szakosztályunkat továbbra is Kecskés Péter vezeti, aki egyúttal a Magyar Golyósportok 
Szövetségének elnöke. Csoportunkban első sorban utánpótlás korú sportolók találhatók, akik 
5 évvel csatlakoztak hozzánk, és 2019. után 2020-ban is nagyszerű eredményeket értek el. 
Hetente kétszer kedden és pénteken 17-19 óra között rendszeresen, elhivatottan járnak 
edzeni, néha péntekenként még a felnőttek edzésén is ott maradnak. 

- Kevesebb versenyen tudtak részt venni a tervezettnél és elmaradt a várva várt 
olaszországi U18-as világbajnokság, amire az utánpótlás korú versenyzőink 2019-ben 4 
kategóriában is kvótát szereztek. 

- 2020. nyár végére eltolt lebonyolítási évű 2019/2020 bajnokságban az előző kiírásban 
kiharcolt eredményeinket sikeresen megvédeni. Az U18 bajnokságban ismét 
szakosztályunk játékosai nyerték az 1-3. helyezéseket, Rácz Lili a felnőtt női elsőségét 
védte meg és sikerült neki vegyes párosban Perger Patrikkal a dobogó 2. fokára felállnia. 
Rácz Gergő pedig a felnőtt férfi egyéniben a korábbi 5. helyről a 3. helyre lépett előre. 

- 2020. év végén lebonyolított Magyar Kupa egyéni versenyen Perger Patrik csak a 
döntőben kapott ki, Rácz Lili és Rácz Gergő pedig a 3. helyet szerezték meg. 

- Szakosztályunkhoz csatlakozott Dan Veronika, aki a felnőtt női versenyeken arat szép 
győzelmeket és rajta keresztül a nővére Erika az MK egyénire csatlakozott hozzánk, aki 
korábban felnőtt női EB. 4. helyezéssel is rendelkezik. 

- A 2019-es jó szereplés után meghívást kaptak játékosaink egy augusztusi Innsbrucki 
rangos U18 tornára, amely végül a járvány miatt nem került megrendezésre, de osztrák 
barátainkkal helyette egy 4 napos közös edzőtábort tartottunk főleg a gyerekek nagy 
örömére, és kiváló pályákon szerezhettek tapasztalatokat a jövőbeli sikerek eléréséhez. 

- A helyi edzés feltételek adottak, de nem kiválóak, mert a szövetség által üzemeltetett 
pálya talaja nem felel meg a nemzetközi szabványoknak, de legalább fedett pálya és 
időjárási körülményektől függetlenül tudunk edzeni. 

- Minden versenyzőnknek van saját golyója, ami a szakághoz elég fontos, mert mind a 
mérete, súlya bizonyos keretek között változhat az eszközöknek, ehhez a versenyzőknek 
hozzá kell szokni. 

 
Szakosztályvezetőnk OKJ-s golyósport edző és sportmenedzseri végzettséggel rendelkezik, így 
az edzések vezetése megfelelő kezekben van. Az angyalföldi lakosok, és tagjaink gyerekei felé 
szeretnénk nyitni, de természetesen bárkit szívesen látunk.  
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Gratulálunk a szakosztály vezetőjének, és sportolóinknak a sikeres szerepléshez. Reméljük az 
idei év még több versenyzési lehetőséget és sikert tartogat számunkra. Csak így tovább! 
 
 

13. Asztalitenisz szakosztály 
 

2019-ben újra életre keltett szakosztályunk vezetését továbbra is Sári László látja el, sikeresen.  
Taglétszámuk növekedett, jelenleg 31 fő, akik közül 19 fő MOATSZ igazolással, 12 fő budapesti 
játékengedéllyel rendelkezik, míg 3 fő kerületi nyugdíjas nem vesz részt szervezett 
versenyrendszerben.  
 
Az asztalitenisz szakosztály öt csapattal vett részt a különböző bajnokságokban. Három csapat 
a budapesti, kettő pedig a kerületi bajnokságban indult. 4 csapatunk a XIV. kerületi Kaffka 
Margit Általános iskola tornatermét bérelte, egy csapatunk a MAVEX SE X. kerületi termében 
játszotta hazai mérkőzéseit. Sajnos a járványhelyzet miatt az iskolai tornaterem használatát 
megtiltották, így új edzés és meccs helyszín után kell néznünk. Megpróbáljuk áttenni a 
csapatok bázisát a XIII. kerületbe, amely nem lesz könnyű feladat, az itteni tornatermek 
zsúfoltsága miatt. 
 
Csapataink jól kezdték a szezont. Később kisebb visszaesés jellemezte a teljesítményt. Egyik 
csapatunk sem végzett dobogós helyen, de kiesőnk sem volt. A vírushelyzet miatt minden 
osztályban 24 forduló után (30 helyett) hirdettek eredményt a szövetségek. Csapataink 
helyezése a 2019/2020-as évadban: 

 ATTE I.:  Budapest 1/B  14. hely  13 pont 
 ATTE II.:  Budapest II. o.    9. hely  21 pont 
 ATTE III.:  Budapest II. o. 10. hely  22 pont 
 ATTE IV.:  Kerület 1.    9. hely  13 pont 
 ATTE V.:  Kerület 2.     5. hely  26 pont 

 
Adott osztályban egyesületünk játékosai közül többen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 
70%-nál jobb eredménye lett Budapest bajnokságban Horváth Kálmánnak, Stirling Tamásnak, 
kerületben pedig Baczakó Károlynak és Kristófnak. Kristóf még 2019. decemberében 
megnyerte a budapesti asztalitenisz diákolimpiát a középiskolások között, így indulhatott az 
országos döntőn Karcagon. A februári versenyen főtáblára jutott, ahol végül 7. helyezést ért 
el. 
 
A 2020/2021-es évad őszi szezonja rövidebbre sikerült a tervezettnél, a 9. fordulót követően 
felfüggesztette a bajnokságot a budapesti és a kerületi Szövetség is. Csapatainknak sok 
problémával kellett szembe néznie a vírus miatt. Állandó termünket az iskolai korlátozások 
miatt nem tudtuk használni, így a legtöbb csapatunk ideiglenes a kőbányai MAVEX teremben 
játszotta le hazai mérkőzéseit. Első csapatunknak két mérkőzése is halasztásra került, nekik 
csak 7 lejátszott mérkőzésük van. 
Csapataink helyezése a 2020/2021-es évadban a 9. fordulót követően: 

 ATTE I.:  Budapest 1/B  14. hely    4 pont 
 ATTE II.:  Budapest II.o.  12. hely    5 pont 
 ATTE III.:  Budapest II. o. 10. hely  22 pont 
 ATTE IV.:  Kerület 1.      2. hely  10 pont 
 ATTE V.:  Kerület 1.   13. hely    3 pont 
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Játékosaink közül többen éltek azzal a lehetőséggel, hogy a kerületi lakosokhoz hasonlóan 
szakosztályunk tagjai is ingyen edzhetnek az ASK-ban egy asztalon.  
Szakosztályunk a kerület szabadidősportjának szervezésében is részt vesz. Sári László segít a 
XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék asztalitenisz események szervezésében, lebonyolításában, de 
számíthattunk rá az Angyalföldi Sportfesztiválon is.  
 

Jelenleg a szakosztályi tagok fizetik a létesítmény bérleti díjakat és a versenyzéssel járó 
költségeket. A Kaffka teremben levő asztalok közül kettő a játékosok tulajdona. A 
későbbiekben a reménybeli új hely adottságainak függvényében minimum kettő további 
asztalra lenne szüksége a szakosztálynak, melyhez önkormányzati támogatást is szeretnénk 
elérni. A jövőben figyeljük a szabadidős és diáksporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket. 
Igyekszünk kialakítani jó kapcsolatot a sportági szövetségekkel is.  

 
 

14.  Floorball szakosztály 
 

2020 nyarát alapítottuk meg legfiatalabb szakosztályunkat. 20 évvel ezelőtt alakult az átvett 
csapat, amelynek korábbi anya egyesülete megszűnt, ezért a kerületben kerestek olyan 
szervezetet, aki befogadná őket. A SKULT13 munkatársainak javaslatára keresték meg 
egyesületünket, ahol kedvező feltételeket találtak. Több alkalommal folytattunk megbeszélést 
a szakosztály megalapításáról, ami végül sikerrel járt. 
A csapat hol az I., hol a 2. osztályban szerepelt. Tavaly a járvány helyzet miatt nem fejeződött 
be a bajnokság, így idén a II. osztályban kellett indulniuk, de ez kedvező volt számukra a 
fejlődéshez. Jelenleg 25 fős játékoskerettel rendelkezünk és az elmúlt átigazolási időszakban 
több erősítés is érkezett a csapathoz. Sikerült megegyezni egy edzővel, így az eddig saját 
maguk által vezetett edzések helyett most már tudatosabb, célirányosabb felkészülés zajlik.  
Az edzéseik heti két alkalommal az ASK-ban zajlanak és ez a hazai pályánk is. 
 
Cél az utánpótlás képzés újbóli beindítása, korosztályos csapat szerepeltetése a bajnokságban.  
Pénzügyi helyzetük stabil, a játékosok adják össze a működéshez szükséges pénzt. 
Bíznak a szakosztály további fejlődésében. 
 
 

15.  Curling szakosztály 
 

Szakosztályunk már csak 2 fővel rendelkezik. Várjuk, hogy az UTE átadja a IV. kerületben már 
2 éve húzódó curling pályáját, ahová a kerületi általános, és középiskolai diákokat tudnánk 
majd elcsábítani, és megismertetni velük a sportág alapjait, versenyeztetni őket. 
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16. Rendezvények 
 

A járványhelyzet ellenére tavalyi évben is rengeteg sporteseményt szerveztünk, ami jelentős 
feladatot biztosított számunkra. Ha összeadjuk a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék, a Szabadtéri 
Kondipark, az Angyalföldi Futóklub és minden más általunk rendezett eseményt, akkor ez a 
szám meghaladja a 350 programot, ami nagyon komoly teljesítmény. Ha nem lettek volna a 
korlátozások, akkor meghaladtuk volna a 400 eseményt 
 
2020-ban már 3 egész éven át tartó programsorozatot bonyolítottunk le a kerületben, a helyi 
önkormányzat megbízásából.  
 
A XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozat során a 2019. évi tapasztalatok értékelését 
követően kezdtünk neki az új évad szervezési teendőinek, a programok összeállításának. 3 
kerületi általános iskola tornateremben, az Újpalotai úti Sporttelepen, az ATTE Bowling 
Centrumban, 2 kondicionáló termünkben, és 4 alkalommal az APLE Tahi úti lőterén zajlottak 
az előre megtervezett sportprogramok.  
Megkötöttük a létesítmény bérleti szerződéseket, egyeztettünk az oktatókkal, aktualizáltuk, 
majd sokszorosíttattuk plakátjainkat. 
A tavalyi események között szerepelt ingyenes bowlingozási lehetőség, kéthetente oktatással 
egybekötve, női torna, darts oktatás és játék, kispályás foci, szenior foci, kosárlabda, 
asztalitenisz. A RED GYM-ben és az Atlantisz GYM-ben ingyenesen lehetett edzeni szombaton, 
illetve vasárnap.  Három havonta szerveztük szombati napokon ingyenes bowling, valamint 
darts versenyt, amin alkalmanként 70-100 fő vett részt. Népszerű volt a korosztályok páros 
bowling versenye, ahol nagyszülők az unokákkal közösen versenyeztek.  
A járványhelyzet miatt március közepe és május vége között a konditermek látogatási 
lehetőségén kívül a többi szolgáltatás szünetel. Ebben az időszakban átalakítottuk a 
programot. Növeltük az ingyenesen használható bowling pályák számát és bővítettük a nordic 
walking sétákat. 
 
A Fiastyúk utca 47-49. Általános Iskolában szervezett önvédelmi oktatást 2 esemény után a 
korlátozó intézkedések miatt be kellett szüntetnünk. 
 
A Facebook oldalunkon minden héten közzétettük az adott, és a következő heti programokat, 
és kör email-eket is kiküldtünk a címlistánkban szereplő kerületi lakosoknak. A kerületi 
sportágazat vezetőnek havonta elküldtük a résztvevői statisztikát, 4 havonta pedig a szakmai 
jelentést, és pénzügyi elszámolást. 
 
A közel 220 eseményen összesen 2951 fő vett rész. Ez kevesebb mint 2019-ben, de figyelembe 
kell venni, hogy majdnem 4 hónapon át csökkentett programkörrel működhettünk.  
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A 2020. évi részletes résztvevői statisztikát az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Helyszín 
Csata  
Sport- 

csarnok 

Viza-
fogó  
Ált. 

Iskola 
ASK 

Hegedűs 
Géza  

Ált. Isk. 

Újpalotai úti  
Sporttelep 

Atlantisz  
Gym 

RED  
GYM     

Margit- 
sziget 

Tahi úti  
lőtér 

Havi 
 

résztvevők 

sportág 

szenior 

foci 

kosár-

labda 

foci 

asztali- 

tenisz 

női 

önvé-

delem 

foci 
bow- 

ling 

női  

torna 
darts bocsa 

test- 

építés  

kondi 

test- 

építés  

kondi 

Nordic 

Walking 
lövészet   

január 57 34 8 16 52 28 17   32 31     275 

február 66 40 8 35 156 31 88   54 45   51 574 

március 31 14 9 29 47 18 16   27 21 10   222 

április               17 25     42 

május     4 8       27 29     68 

június     41 73   12   36 38 32   232 

július     47 128 14 57 4 27 33 30 52 392 

augusztus     51 135   12 10 32 34 26   300 

szeptember 34 18  14 159 6 49 4 30 32 27 51 424 

október 60   27 125 13 27 4 25 37 21   339 

november     12 21 8     13 6 16   76 

december                   7   7 

Összesen 248 106 25 276 904 118 278 22 320 331 169 154 2 951 

 

A program lebonyolításának költségeit az önkormányzat finanszírozta, amiből fedezni tudtuk 
a kiadásokat, ezen belül a klubigazgató munkabérének azon részt, amiben ezzel a projekttel 
foglalkozott, a könyvelési díjat, a konditermek, bowling pályák igénybevételét és még számos 
kapcsolódó tételt.  
 
Szintén az önkormányzat megbízása alapján alakítottuk és bonyolítottuk le a XIII. Kerületi 
Szabadtéri Kondipark Programot. Ennek a lényege, hogy hetente 2 hétköznap 17:00-18:00, 
szombatonként pedig 09:00-12:00 óra között kialakított rend szerint edzéseket, sportszakmai, 
életvezetési, étkezési tanácsadást tartottunk Rékasi Anikó vezetésével a kerület szabadtéri 
kondiparkjaiban. Oktatónk segített a jelenlévőknek az erősító gépek szakszerű használatában 
is.  
A járványhelyzet miatt a tervezetnél közel 1 hónappal később június 08-án kezdtük a 
programot, amely október 29-ig tartott. Ez idő alatt összesen 51 foglalkozást tartottunk, amin 
332 fő vett részt. A havonkénti résztvevői statisztikát a lenti táblázat tartalmazza. 
Összességében elégedettek vagyunk a programmal, de úgy gondoljuk, hogy 2021-ben némileg 
módosítjuk az edzések jellegét, jobban szeretnénk nyitni a fiatalok felé is. Változás várható a 
vezető oktató személyében is. 
 

Program 
Hónap Résztvevők 

száma 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

Kondipark 66 73 66 68 59   332 
Futóklub 113 140 113 152 161 118 57 854 
Összesen: 179 213 179 220 220 118 57 1186 fő 
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Tavasszal kezdtünk ötletelni egy futóklub megalapításáról. Ezzel párhuzamosan egy 
„hosszútáv futó szakembert” irányított hozzánk a SKULT13 sportágazat vezetője, akinek 
hasonló elképzelései voltak. Több alkalommal egyeztettük elképzeléseinket, lehetőségeinket, 
ami alapján közösen összehoztunk egy szakmai programot. Ezt előterjesztettük a kerületi 
önkormányzati vezetésnek, akiknek tetszett a javaslat, támogatták a programot, de azt 
mondták, hogy erre plusz anyagi forrást nem tudnak adni, a 2020. évre adott projekt keretből 
valósítsuk meg azt. Ez alapján átalakítottuk a Nyitott Hétvégék és a Kondipark Program 
programját és költségvetését. Ezt segítette a korona vírus miatti 2,5 hónapos „leállás”, majd a 
novemberi zárás. Az így felszabadult pénzből tudtuk egészen december közepéig működtetni 
a programot. A projekt indítás előtt itt is elvégeztük a szükséges szervezési és reklám 
tevékenységeket, önálló Facebook oldal készült, amely hetente 2-3 alkalommal frissült 
Markocsán Sándor programvezető által. Már az első edzéstől sokan vettek részt a keddenként 
18-19 óra, illetve szombatonként 09-10 óra közötti edzéseken. Nagyon jól felépített ingyenes 
edzéseken vehettek részt az érdeklődők, amely az idő során tényleges klubbá, közösséggé 
fejlődött ki. A foglalkozások a jogszabályok adta lehetőségek mellett folyamatosan zajlottak. 
Novemberben kb. 10 aktív taggal közösen személyes beszélgetés során egyeztettünk az 
elképzelésekről, a jövőről, a tovább fejlődés lehetőségeiről. 
Bízunk benne, hogy az idei évben még szélesebb körben működik majd a klub, akár mint 
egyesületünk legújabb szakosztálya.   
 
 
Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján részt vettünk a Lakóközösségi Napok 
sportprogramjainak szervezésében, lebonyolításában is. A járványhelyzet miatt 2020-ban 
összesen 4 ilyen eseményen voltunk jelen.  
A Budapesti Szabadidősport Szövetség által tervezett, hagyományos Fővárosi Szabadidő Kupa 
versenyrendszer 2020-ban elmaradt. 
 
2020. szeptember végén, immár 33. alkalommal megrendeztük az Angyalföldi Sportfesztivált. 
A 2 napos eseményen – a járványhelyzet ellenére, vagy éppen egy kis lazulás érdekében – 
nagyon sokan vettek részt. A szervezés és lebonyolítás során maximálisan törekedtünk az 
egészségügyi szabályok betartására, ennek érdekében fertőtlenítő pontot alakítottunk ki a 
bejáratnál, egészségügyi, ellenőrző személyzettel, kézfertőtlenítéssel, hőméréssel. A 
meccseket leszámítva kötelező volt a maszk viselése. Tudomásunk szerint semmilyen 
megbetegedés, fertőzés nem történt az esemény során. 
Az OTP Bank 2020-ban is szponzorálta a rendezvényt, azon belül is a kispályás foci tornát. 15 
sportágban hirdettünk versenyeket, amihez kapcsolódott némi média hírverés is. Az eseményt 
több mint 20 fős rendezői gárda bonyolította le, akik mind egyesületünk tagjai. 2 polgárőr 
„ügyelt” a rendre. Az eseményt problémamentesen, a résztvevők teljes megelégedésére 
bonyolítottuk le. A költségek jelentős részét a XIII. Kerületi Önkormányzat céltámogatásából 
fedeztük, de egyesületünk is közel 200 ezer Forinttal támogatta a kiadásokat. 
 
Az év során 16 különböző jellegű és más-más célcsoportnak szóló amatőr bowling versenyt 
szerveztünk. Ezek között volt hivatalok, fuvarozó cégek, bankok, gyógyszer gyártó cégek 
tornája, egyéni verseny, és még sok minden más. Az eddigi partnereink (XIII. kerületi 
Önkormányzat, Állami Számvevőszék, NAV, NBSZ) számára szervezett események a 
pandémiás helyzet miatt elmaradtak. 
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Kormányzati, államigazgatási szerveknek, minisztériumoknak, hivataloknak, hatóságoknak 
rendszeresen szervezünk sporteseményeket. Több éven át csak bowling versenyt rendeztünk, 
évenként 2 alkalommal, amit tavaly kiszélesítettünk. 2020-ban az alábbi „Hivatal Kupa” 
elnevezésű versenyeket hirdettük meg: 

- Terem foci bajnokság február 16.   16 csapat 
- Egyéni és csapat bowling verseny március 09-18.  40 csapat 
- Kispályás foci torna szeptember 12.  12 csapat 
- A novemberi bowling verseny a járványhelyzet miatt elmaradt. 

 
Mindegyik esemény zökkenőmentesen, sikeresen lezajlott, ami többletbevételt jelentett 
sportegyesületünknek. 
 
 

17. Eszközpark 
 

2020-ban a nehéz pénzügyi helyzet miatt említésre méltó eszközbeszerzés nem történt, bár 
terveink között volt.  
Reméljük ebben az évben részben pótolni tudjuk ez irányú elmaradásunkat.   
 
 

18. Kapcsolataink 
 

Legfontosabb, hogy a XIII. Kerületi Önkormányzat vezetésével, a kerület országgyűlési 
képviselőjével, aki egyesületünk korábbi társadalmi elnöke volt, az önkormányzati 
képviselőkkel (az újonnan megválasztottakkal is) jó és naprakész a kapcsolatunk. Ez kihatással 
van az általuk biztosított megbízások mértékére, és a médiákban való megjelenésünkre is.  
Az önkormányzat sajtó referensével rendszeresen egyeztetünk helyi sajtó megjelenéseinkről, 
akitől sok segítséget kapunk. 
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. vezetésével és munkatársaival is kiegyensúlyozott az 
együttműködésünk, kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 
Aktívan részt veszünk a kerületi Civil Kerekasztal havonként megtartott értekezletein is.  
A kerületi sportéletet koordináló SKUKT13 Sportágazatával, illetve annak vezetőjével Kastl 
Egonnal, valamint munkatársaival is rendezett a kapcsolatunk, több kerületi sportesemény 
megszervezésében dolgoztunk együtt, több kerületet is érintő szakmai kérdésben 
egyeztettünk az elmúlt év során. 
 
A Budapesti Szabadidősport Szövetséggel is megfelelő az együttműködésünk, bár a BSZSZ 
tevékenységi lehetőségét jelentősen korlátozta a pandémiás helyzet. 
 
Asztalitenisz bocsa, judo, floorball, sakk, és a természetbarát szakosztályunk jó viszonyban van 
sportáguk országos, illetve regionális szövetségével.  
 
Az általunk szervezett bowling versenyeknek is köszönhetően egyre több céggel alakult ki 
személyes jó kapcsolat. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet megszűnését követően ismét 
kapunk majd megbízásokat céges sportrendezvények megrendezésére.  
A 3 kondicionáló termünk és sakk klubunk lakóépületeinek közös képviselőivel is megfelelő a 
kapcsolatunk. 
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19. Egyesületünk gazdálkodása 
 

Az ATTE 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását, pénzügyi mérlegét külön napirendi 
pont mutatja be. 
 
A már többször felemlegetett pandémiás helyzet egyesületünk gazdálkodását jelentősen 
érintette. Mivel bowling klubunk, kondicionáló termeink több hónapon keresztül zárva voltak, 
jelentős bevételtől estünk el, ezzel szemben a kiadások nagy részét fizetni kellett. Az előző évi 
likviditásunk megtartását, illetve a minimális nyereség képződésének legfőbb okai a 
következők voltak: 

- A 2017-2019. évek tudatos és sikeres gazdálkodásának köszönhetően sikerült 
pénzügyi tartalékot képezni, ami fedezte 2020. évi és még jobban 2021. évi 
kiadásainkat. 

- 2020-ban összesen 1,5 millió Forint vissza nem terítendő támogatást kaptunk a 
Budapesti Szabadidősport Szövetségtől. 

- A lehető legtakarékosabban gazdálkodtunk. 
- Elmaradt az alkalmazottak bérrendezése és év végi jutalmazása, valamint a 

szakosztályvezetők, aktívák pénzügyi jutalmazása, ünnepsége. 
- Nem történt jelentősebb felújítás és eszközbeszerzés. 

  
A fentiek és a mérleg eredmény alapján megállapíthatjuk, hogy 2020. évi gazdálkodásunk 
teljesen rendezett, és stabil volt.  Folyamatosan, határidőben rendeztük a beérkező számlát 
kifizetését, tartozásunk nincs. Likviditási problémánk nem volt, annak ellenére, hogy a XIII. 
Kerületi Nyitott Hétvégék költségeit általában 1-2 hónapig nekünk kell előfinanszírozni. 
Közterheinket minden esetben időben átutaltuk.  
 
Bevételeink és kiadásaink az előző évhez képest – a járványhelyezt miatt - csökkentek. Amíg 
2019-ben 32,5 millió Forint volt a bevételt, 2020-ban csak 23,4 millió Forint, Ez közel 33%-os 
csökkenés. Ehhez arányosan csökkentek kiadásaink is 32,4 millió Forintról, 23,4 millió Forintra. 
Nehézségek ellenére a tavalyi évet ismét egy kisebb összegű, 667 ezer Forintnyi nyereséggel 
zártuk. 
 
Saját bevételeinket elsősorban a tagdíj és konditerem befizetések, bowling pályadíjak, 
nevezési díjak, és sportrendezvények szervezési tételei jelentették. Kiadásaink az egyesület 
közvetlen működtetésével kapcsolatban merültek fel. Ezek jelentős része létesítmény bérleti 
díj, munkabérek, és járulékai, a sporteseményekkel kapcsolatos kiadások, valamint 
eszközbeszerzés. 
 
A XIII. kerületi Önkormányzatnál 2 pályázaton is nyertünk. Ezt a céltámogatást a pályázatban 
megfogalmazottak szerint a sakk klub bérleti díjára, rendezvények szervezésére, díjazására, a 
természetjáró szakosztály kiadásainak finanszírozására fordítottuk. Szintén az önkormányzat 
céltámogatásából (5 millió Forint) működtettük a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék valamint 
programsorozatot, és további 1 millió Forintból a Szabadtéri Kondipark Programot, valamint 
az Angyalföldi Futóklubot.  
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A könyvelési feladatokat Szabó Anikó egyéni vállalkozó látta el. A 3 kiemelt programsorozat 
hetenkénti foglalkoztatottjainak növekedése többlet feladatot jelent könyvelőnknek, így 
minimálisan növekedett megbízási díja is. 
 
2021. január 1-től új könyvelőt foglalkoztatunk. 
 
Reméljük, hogy a mostani vírus járvány okozta válsághelyzetet sikerül átvészelnünk, és nem 
válunk fizetésképtelenné. A kormányzat által meghirdetett munkabér támogatási lehetőséget 
kihasználva kértük az ez irányú anyagi segítséget. Beadtuk a szükséges dokumentumokat, 
aminek köszönhetően februárban megérkezett a 3 alkalmazott november-február közötti 
bruttó bérének 50%-t. 
 
 

20. Marketing tevékenységünk 
 

Anyagi forrásainkhoz mérten foglalkoztunk ezzel a feladatkörrel. 
Egyesületünk rendelkezik saját honlappal (www.atte.hu), amit Kiss Tamásnak köszönhetően 
rendszeresen frissítettünk. Ide feltöltöttük az ATTE tevékenységével kapcsolatos fontosabb 
dokumentumokat (szakmai beszámoló, pénzügyi mérleg jelentés, határozatok jegyzéke, 
közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvei, stb.). 
Egyesületünkhöz több önálló Facebook oldal is kapcsolódik: 

- ANGYALFÖLDI TTE:   https://www.facebook.com/angyalfolditte/ 
- ATTE BOWLING CENTRUM:  https://www.facebook.com/attebowlingcentrum/ 
- XIII. KERÜLETI NYITOTT HÉTVÉGÉK: https://www.facebook.com/13nyitotthetvege/ 
- ATTE ATLANTISZ GYM:  https://www.facebook.com/atlantisz.ATTE/ 
- RED GYM:    https://www.facebook.com/redgymfight/ 

Mind az 5 oldal aktív, folyamatosan jelennek meg friss információk, tájékoztatások, fényképek. 
A XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozat kapcsán minden héten megjelentetjük az 
adott, valamint a következő heti ingyenes sportolási lehetőségeket, amit a többi oldalon is 
megosztunk. Bowling klubunk oldalán rendszeresen beszámolunk versenyeinkről, ott 
közzétesszük az eredményeket, és fotókat. 
 
A XIII. Kerületi Hírnök újság, és a Bp13TV szerkesztőségével nagyon jó a kapcsolatunk. Ennek, 
és a XIII. Kerületi Önkormányzat sajtó referensének köszönhetően rendszeresen megjelentünk 
ezekben a médiákban. A Bp13TV képújságában folyamatosan futott a Nyitott Hétvégék több 
plakátja, és alkalmanként sugározták egyes eseményeink felhívását is.   
 
Frissítettük egyesületünk tevékenységét bemutató „slide show-t” amit kerületi eseményeken 
bemutattunk. 
 
Kiss Tamásnak köszönhetően több fiatalos reklámfilm készült egyesületünkről, bowling 
klubunkról, amit a facebook-on tettünk közzé. 
 
Grafikai stúdióval átszerkesztettük a kiemelt események és az ASF plakátjait, ami által 
látványosabbá és könnyebben közzé tehetővé váltak. Aktualizáltattuk velük a 3 kiemelt 
rendezvénysorozat roll up-jait, amit a megszokott céggel kinyomtattattunk.  
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21. Szponzori kapcsolataink 
 

A TAO törvény nagyon nehéz helyzetbe hozta a hozzánk hasonló sportegyesületeket. Ez a 
helyzet tavaly sem egyszerűbb számunkra. Aki teheti, inkább ezt a kedvezményes adózási 
formát választja, a klasszikus szponzorációhoz képest. Mi nem rendelkezünk olyan 
szakosztállyal, ami beletartozik a TAO körbe, így ebből a keretből nem juthatunk pénzhez. 
Nagyon szűk az a kör, aki támogat rendezvényt, vagy kisebb sportszervezetet. Jelenleg az 
ismeretségi körünkben nincs olyan személy, aki erre rávehető lenne. Bár néhány alkalommal 
próbálkoztunk támogatást kérni, általában nem jártunk sikerrel, bár az Angyalföldi 
Sportfesztiválon kívül nincs olyan „szolgáltatásunk”, ami eladható lenne a szponzorok részére. 
2020-ban is az Angyalföldi Sportfesztivál kapcsán sikerült támogatói megállapodást kötnünk 
az OTP Bankkal, akik 170 ezer Forintot adtak ehhez az eseményhez. 
 
 

22. 2021. évi főbb céljaink: 
 

* A jelenlegi járványhelyzetből adódó legfőbb feladatunk az egyesületünk működő, 
és fizetőképességének fenntartása.  

* Az előttünk álló időszakban át kell gondolnunk minden olyan kérdéskört, ami 
befolyásolhatja működésünket, a munkabérek, járulékok, bérleti díjak kifizetését, 
a konditermek fennmaradását, az újra indulást.   

* A kerületi önkormányzattal, és szerveivel kialakított jó kapcsolat 
továbbfejlesztése, az ebben rejlő szakmai lehetőségek további kiaknázása.  

* A XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék, az Angyalföldi Futóklub és a Szabadtéri Kondipark 
programsorozatok idei évi sikeres megszervezése, és lebonyolítása, az 
egészségügyi korlátozó intézkedések figyelembevételével.  

* Pályázat a helyi (Civil és sportegyesület), regionális (Fővárosi „SZ” jelű) és országos 
pályázatokra, javítja ezzel egyesületünk működési feltételeit, eszközellátottságát, 
anyagi helyzetét. 

* Az ATTE Bowling Centrum színvonalas működtetése, a kihasználtság további 
növelése, versenyek, és családi, illetve céges rendezvények számának bővítése. 
Amennyiben anyagi helyzetünk engedi egy használt, de jó állapotban lévő bowling 
pálya tisztító és olajozó gép beszerzése. 

* Meglévő szakosztályaink működési feltételeinek javítása, eszközparkjuk 
fejlesztése (első sorban a XIII. kerületi Önkormányzattal együttműködve). 

* Érdeklődés és a lehetőségek felmérésével új szakosztályok, sportcsoportok 
megalapítása. 

* Szponzori körünk szélesítésével anyagi hátterünk erősítése. 
* Versenyzőink felkészültségének és eredményességének javítása a hazai és a 

kiemelt nemzetközi versenyeken. 
* A járványhelyzetet követően tagjaink egészségének és fittségének megőrzése. 
* A két nagyobb kondicionáló terembe kardiógépek vásárlásának vizsgálata, a szóba 

jöhető külső források felkutatása. Ennek egyik eleme lehet az SZJA 1% felajánlások 
lehetősége, amivel kapcsolatban az érintett teremvezetőknek is nagy szerepe van. 

* Kispályás labdarúgó tornák, bowling és röplabda versenyek rendszeres szervezése. 
* Céges sportnapok szervezése, ezen belül a tavalyi megrendelő részére az idei 

esemény megrendezése. 
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* Pályázati támogatásból, és némi önerőből az Atlantisz Gym, az Alig utca terem, 
valamint a sakk klub felújítása. 

* Sakk szakosztály sakk elhasználódott sakk készleteinek cseréje.  
* Bocsa szakosztályunk keretén belül nemzetközi utánpótlás versenyszervezése. 
* Bocsa szakosztály hazai versenyeredményeinek további javítása, az U18-as 

Világbajnokságon való sikeres szereplés. 
* Asztalitenisz szakosztály új edzés-, és versenyhelyszínének megoldása. Némi 

anyagi forrás előteremtése külső forrásból, amivel működési feltételeiket 
javíthatnánk (új versenyasztalok beszerzése, mezek, adogatógép, stb.). Utánpótlás 
bázis kialakítása. 

* Amennyiben anyagi helyzetünk lehetővé teszi, használt, de modern bowling pálya 
takarító és olajozó gép beszerzése. 

   
 
Éves jelentésünk végén kijelenthetjük, egy nagyon nehéz, sokszor gyötrelmes időszakon 
vagyunk túl, amit a körülményekhez képest sikerült jól menedzselnünk. Működési feltételeink 
rendezettek, biztosítottak, anyagi hátterünk rendelkezik még némi tartalékkal.  
Munkaügyi dolgaink rendben vannak, főállású-, és alkalmi munkavállalóink foglalkoztatása 
jogszerűen történik, a bérek, valamint járulékaik kifizetése rendben megtörtént, de a 
fizetésemelés feltétlenül szükséges 2021-ben. 
 
A jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudjuk mi vár ránk ebben az évben, de azon leszünk, hogy 
a lehető legtöbbet hozzuk ki belőle. 
 
Sportegyesületünk vezetése nevében megköszönjük vezetőségünk, szakosztályvezetőink. 
tagjaink munkáját. Reméljük rövidesen ismét a megszokott körülmények között és 
intenzitással tevékenykedhetünk. 
 
 
Kérjük beszámolónk elfogadását. 
 
 
 
Budapest, 2021. február 16. 
 
 
 
  Dubniczky Attila      Kiss László 
  Ügyvezető elnök                Klubigazgató 
 

 


