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Beszámoló az ATTE 2019. évi tevékenységéről 

Az Angyalföldi TTE 2019. évi főbb szakmai céljai voltak: 

♦ Az elnökségi munka hatékonyabbá tétele, az üléstervben meghatározott értekezletek 
megtartása. 

♦ Az egyesület hatékony irányítása érdekében 3 főre (ügyvezető elnök, klubigazgató, 
bowling pályamester) növelni a klub főállású alkalmazottainak számát. 

♦ A kerületi önkormányzattal, és szerveivel kialakított jó kapcsolat továbbfejlesztése, az 
ebben rejlő lehetőségek további kiaknázása. Ennek keretében 2019. áprilisában a XIII. 
Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásával a „XIII. Kerületi Kondipark Program” 
beindítása, és eszközparkunk (pingpongasztal, Nordic Walking botok, puzzle tatamik stb.) 
bővítése. 

♦ Immár 3. éve a XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából koordinált „XIII. Kerületi Nyitott 
Hétvégék” programsorozat sikeres megszervezése, és lebonyolítása. Ennek keretében új 
programok (darts, női önvédelem stb.), sportági amatőr versenyek beindítása. 

♦ XIII. Kerületi Szabadtéri Kondipark program 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, kihasználtság növelése, versenyek, és 
családi, illetve céges rendezvények számának növelése. Széleskörű propagandával, egy kis 
videó film készítésével, közzétételével tovább kell növelni a klub ismertségét és 
látogatottságát, növelve ezzel a létesítmény „nyereségét”. 

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

♦ Önkormányzati megbízásból megrendezésre kerülő rendezvények (Lakóközösségi Napok, 
Rákos-patak sportterület átadása, Diákolimpiai bowling verseny, szépkorúak bowling 
versenyek, Utcák-terek Bajnoksága – kispályás foci torna stb.) sikeres előkészítése, és 
lebonyolítása. 

♦ Érdeklődés és a lehetőségek felmérésével új szakosztályok (asztalitenisz, darts), 
sportcsoportok megalapítása. 

♦ Szponzori körünk szélesítésével anyagi hátterünk erősítése. 

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

♦ A régebben rendszeresen megtartott sítúrák, vízitúrák, gyerektáboroztatások újbóli 
beindítása. 

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

♦ Céges sportnapok szervezése. 

♦ A kerületi önkormányzattal egyeztetve iroda helyiség létrehozása, berendezése. 

♦ Pályázati támogatásból, és némi önerőből az Atlantisz Gym, és a Red Gyn, valamint a sakk 
klub felújítása. 

♦ Eszközparkunk bővítése, ezen belül 4 darab pingpongasztal, és 25 pár Nordic Walking bot 
beszerzése önkormányzati támogatásból. 

♦ Egyesületünk tevékenységének szélesítése. 
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1.  Általános áttekintés 
 

Beszámolónkat egy olyan időszakban írjuk, amikor a járványhelyzet miatt nehezen lehet 
megtervezni a jövőt, amikor kérdéses sportegyesületünk anyagi helyzete, hosszútávú 
fizetőképessége. 
Mindezek mellett úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek egyik legsikeresebb időszakáról 
számolhatunk be. Egy olyan 365 napról, amikor minden nap keményen meg kellett küzdenünk 
minden forintért, amikor rengeteget kellett azért dolgoznunk, hogy tagjainknak, 
partnereinknek, bérlőinknek megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjunk biztosítani. 
Tevékenységünket biztos anyagi háttér, elkötelezett, hozzáértő sportszakember gárda, és a 
XIII. Kerületi Önkormányzat elismerése jellemezte. Minden bérleményünk esetén 2022-ig 
érvényes bérleti szerződéssel rendelkezünk. Mindamellett, hogy kb. 1 millió Forint lekötött 
kauciónk van a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél, minden hónapban időben befizettük az 
esedékes bérleti-, és közüzemi díjakat. 
 
Taglétszámunk stabil, működésünk átlátható, pénzügyi helyzetünk rendezett.  
Továbbra is tevékenységünk, és bevételeink meghatározó részét képező bowling pálya 
üzemeltetés teljesen rendben zajlott. A 2019. évben felújított bowling pályák kiválóan 
működtek, üzemeltetési költségük jelentősen csökkent, meghibásodásuk jóformán nulla. 
A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízása alapján 2019-ben is mi koordináltuk, és ebben az 
évben is mi menedzseljük a „XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék” program sorozatot, amihez 
hozzájött új feladatként a Szabadtéri Kondipark Program megszervezése, lebonyolítása. Több 
más angyalföldi rendezvény megszervezésében, és lebonyolításában is tevékenyen, és 
sikeresen részt vettünk.  
Hosszú idő után 2019. decemberében ismét megrendeztük év búcsúztató aktíva 
ünnepségünket, amin egyesületünk elnöksége, felügyelő bizottsága, szakosztályaink, 
konditermeink, sakk klubunk vezetői, és azok vettek részt, akik az elmúlt esztendőben sokat 
segítettek szervezetünk munkájában. Egy szerény vacsora mellett 25 fő részére tudtunk 
pénzbeli jutalmaz adni. 
Az Újpalotai úti Sporttelepen működő bowling klubot 2020. évben is egyesületünk 
üzemeltetheti. 
 
Az elmúlt évek tudatos, megtervezett, és megfelelően menedzselt tevékenységünknek 
köszönhetően az előző évben sem voltak likviditási problémáink, sőt pénzügyi hátterünk még 
stabilabb lett. Megállapíthatjuk, 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 
 

2019. évben 2 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 az asztalitenisz 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 
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között elfogadtuk a közgyűlés elé menő szakmai és pénzügyi beszámolót, az éves költségvetés 
tervezetet, az eseménynaptárunkat. Több aktuális időszerű kérdést megbeszéltünk, 
megvitattunk (XIII. Kerületi Nyitott Hétvége programsorozat, pályázatok, rendezvények 
előkészítése, stb.). Továbbra is sok előterjesztés írásban történik, ami növelte az adott téma 
kedvezőbb áttekinthetőségét, a gyorsabb döntéshozatalt. 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 főállású alkalmazottként látta el. Mivel 
2016. óta nem rendelkezünk saját irodával, így adminisztratív munkáját továbbra is főleg saját 
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 jelentősen elmarad a 
kívánatostól, és kicsi a remény, hogy ezt rövid időn belül rendezni lehetne. 
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, 
* szövetségekkel való kapcsolattartás, 
* tagnyilvántartás, versenyek előkészítése, dokumentálása, 
* szakmai dokumentumok előkészítése, sokszorosítása 
* elnökségi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése stb., 
* napi operatív ügyek intézése, 
* sportesemények szervezése, lebonyolítása. 

 
Fenti feladatoknak megpróbáltunk megfelelni. 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, és a „XIII. Kerületi Kondipark Program” egész éven át tartó 
működtetése,   
Rendezett a hozzánk érkező levelek átvétele is. A beérkező megkeresésekre, hivatalos iratokra 
minden esetben gyorsan válaszoltunk. Jelenleg alig van függőben lévő ügyünk. Ami pedig még 
nincs lezárva (Alig utcai helyiségek közmű szerződéseinek átírása, vízóra csere kapcsán új 
szerződések megkötése a Fővárosi Vízművekkel stb.), azon pedig dolgozunk. 
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4. Taglétszám, tagok 
 

Egyesületünk taglétszáma 2016-2018. év között évről-évre nőtt. 2016. évben 174, 2017-ben, 
219, 2018. évben pedig már 250 fő tagja volt szervezetünknek. 2019-ben minimálisan 
csökkent taglétszámunk, összesen 236 regisztrált sportolóval rendelkeztünk. 
A Pannónia Kollégiumban sokáig működött diák túra csoportunk, általában 35-40 fővel. Ez a 
társaság az előző évben megszűnt. 
Egy új szakosztályunk alakult (asztalitenisz), és megszűnt a ninjutsu szakágunk. Bowling 
csapatunk 2019-ben nem vett részt a bajnokságban, az érintett versenyzők nem fizettek 
tagdíjat.  
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 4 20 0 2 4 23 27 

Bocsa   0 4 0 3 0 0 0 7 7 

Bowling   0 0 2 2 0 0 2 2 4 

Curling   0 0 0 2 0 0 0 2 2 

Judo, jiu-jitsu Judo, jiu 8 14 9 10 0 0 17 24 41 

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 8 16 8 16 24 

Testépítés 

Alig utca 0 0 3 2 0 1 3 3 

78 Atlantisz Gym 0 0 12 23 1 1 13 24 

RED  Gym 0 0 17 18 0 0 17 18 

Összesen   10 23 51 97 18 37 79 157 236 

 
Sportolóink nagy része a szakosztályok által biztosított, rendszeres testedzési, sportolási, 
versenyzési lehetőségeket veszik igénybe, míg a többiek a különböző szabadidős programokon 
vesznek részt, vagy bizonyos versenyrendszerben (asztalitenisz, sakk, bocsa) játszanak. 
Korlátozott anyagi lehetőségeink miatt túl sok szolgáltatást nem tudtunk biztosítani 
tagjainknak, és ezen meg kell próbálnunk változtatni. Az asztalitenisz, a bocsa, a judo, a 
természetjáró, és a sakk szakosztály kapott némi támogatást, míg a két konditeremben a 
tagdíjak visszaforgatásából részben finanszírozni tudtunk sportszerek vásárlását, a helyiségek 
felújítását. 
 
 

5. ATTE Bowling Centrum 
 

Egyesületünk tevékenységének és költségvetési tételeinek egyik legmeghatározóbb eleme ez 
a bowling klub működtetése. 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. A 2018-ban a mi hathatós közreműködésünkkel 
lezajlott pályafelújítás meghozta a várt gyümölcsét. A gépek kiválóan, a lehető legkevesebb 
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meghibásodással működtek. A szükséges karbantartási, és takarítási munkák mellett alig kell 
javítási munkát végezni a kollégáknak, ami leginkább az elhasználódott bábuk cseréjére, 
beállítására korlátozódik. 
 
2019-ben a 2018-as évhez képest nem változott a bérleti díj összege. Az új, modernebb 
gépeknek köszönhetően áramfogyasztásunk csökkent, a gépjavítással kapcsolatos kiadásunk 
minimális. A Zrt-vel egyeztetve, közös anyagi tehervállalással immár mind a 4 monitort és a 
hozzátartozó kábeleket kicseréltük. A nyári zárva tartás ideje alatt saját erőből felújítottuk, 
újra húztuk az ülőgarnitúrákat, amivel a bérlők komfortérzetét jelentősen javítottuk. 
Megjavíttattuk a 4. sáv régóta hibásan működő klaviatúráját. Vendégeink nagyon elégedettek 
szolgáltatásunkkal, amit kedvezően befolyásol a gépek kiváló működése, elenyésző „leállása”, 
és nem utolsó sorban a főváros egyik legolcsóbb bérleti díj rendszere. A pályák kihasználtsága 
nőtt az előző évekhez képest, és bevétel növekedést is jelentett. Ebből tudtuk finanszírozni 
munkatársaink bérét, és azok járulékait, ami még mindig elmarad az átlagfizetésektől. 
 
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. Ez a bevétel fix tételt 
jelent számunkra. Az önkormányzat nálunk szervezte meg a nyugdíjasok kerületi bowling 
versenyét, és az idősek klubok csapatversenyét is. 
 
A bowling klub továbbra is kedvezménnyel biztosítja a pályát a kerületi nyugdíjas kluboknak, 
nyugdíjasoknak, diákoknak, és lakosoknak, valamint partner kártyával rendelkezőknek. Több 
angyalföldi iskola, cég is igénybe vette szolgáltatásainkat.  Továbbra is jelentős bevételünk 
származik az év végi céges partikból.  Közel 100 cégnek küldtünk ki ajánlati csomagot évzáró 
céges parti megtartásával kapcsolatosan. Több olyan vállalat is van, akik több éve visszajáró 
vendégeink. Hetente több céges, családi, baráti rendezvény is sorra kerül létesítményünkben, 
ehhez hozzájön a heti 3-5 gyerek születésnapi parti, ami néha igen megterhelő kollégáink 
részére. 
8 olyan céges bowling rendezvényt bonyolítottunk le, ahol a megrendelővel egyeztetve külön 
költség felszámolása mellett, kisebb versenyt bonyolítottunk le, a teljes szolgáltatási kör 
biztosításával. Ennek keretében beszereztük a díjakat, elkészítettük a szükséges 
nyomtatványokat, mi bonyolítottuk le a versenyt, és mi vezettük az eredménynyilvántartást. 
  
2019-ben összesen 24 különböző bowling versenyt bonyolítottunk le, amin több mint 1000 fő 
vett részt. 
 
 

6. Kondicionáló termek 
 

Egyesületünk továbbra is 3 testépítő termet működtet, többek között az ország egyik 
legrégebbi kondicionáló klubját a Pannónia utca 2. szám alatt. Emellett elmondhatjuk, hogy a 
sportág hazai egyik megteremtőjét, Bitter István örökös magyar bajnokot is tagjaink között 
tudhatjuk immár közel 50 éve.  
Idén is megfogalmazhatjuk, hogy konditermeink működtetése nem lenne lehetséges 
elkötelezett klubvezetőink áldozatos tevékenysége nélkül. Bitter István, Szalai József és Végh 
Attila nagyon sokat tett a létesítmények fennmaradásáért, színvonalas működéséért.  
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A 3 kondicionáló terem hatékony üzemeltetését korlátozza, hogy mindhárom klub egymáshoz 
viszonylag közel, az újlipótvárosi részen található. Így egymástól is elveszik a szolgáltatás iránt 
érdeklődőket. Ráadásul ebben a városrészen több hasonló terem is működik, így igen jelentős 
a konkurencia, ami hatással van a mi klubjainkra is. 
 
Mindhárom bérlemény bérleti szerződése 2022-ig rendezve van. A bérleti, és közüzemi díjakat 
minden hónapban időben befizettük. Tartozásunk nincs. 
 
A Pannónia utca-i edzőteremben a teremvezetővel közös anyagi hozzájárulással felújítottuk a 
hátsó boksztermet. A kulturáltabb körülményeknek köszönhetően több megkeresésünk volt, 
és több új sportágban tudtunk foglalkozásokat indítani. Kapuera, 2 új boksz edző, Ninjitsu, 
crossfit edzések.  A „testépítők” taglétszáma is növekedett. 2 új edző választotta a mi 
termünket edzéseinek lebonyolításához. Végh Attila önerőből lecserélte a 30 éves 
szobabiciklit egy korszerű Spinning biciklire, valamint egy futópadot, és 4 db húzó-toló izmokat 
egyszerre edző, korszerű hidraulikus edzőgépet vásárolt. Már majdnem rendelkezünk 
mindennel, amire egy ilyen típusú edzőteremben szükség van, kivéve egy lábtoló gépet, amit 
nem tudunk lecserélni, a gép magas ára miatt (350.000,- Forint).  Elmondhatjuk, edzőtermünk 
már-már fel tudja venni a versenyt a nagyobb, jobban felszerelt termekkel, és az itteni 
családias hangulat nagy előnyünk velük szemben, de az öltözők, zuhanyzók állapotán még 
sokat kellene javítanunk.  Az edzőterem világítását sikerült 80 %-ban LED rendszerű 
világítótestekre cserélni.  A legnagyobb fogyasztók, a bojlerek fogyasztását is sikerült lejjebb 
faragnunk, így a terem fenntartási költségeit is csökkentettük.  
Év végén a teremben, kis ünnepség keretében köszöntöttük Ránki Pétert, aki 50 éve tagja 
sportegyesületünknek. 
 
A Kresz Géza utca 24. szám alatt működőd RED GYM sincs könnyű helyzetben. A környéken 
lévő más kondi-, és fittnesz termeknek nagy az elszívó ereje, így a taglétszámuk év végére 
jelentősen csökkent, és a régóta megszokott és kiszámítható éves fluktuáció havi aránya is 
megváltozott. A jól bejáratot hónapok, amiktől a fellendülést vártuk ( pl. szeptember, október) 
nem hozta az eredményeket, míg a nyári hónapok során, ahol jelentős létszám csökkenést 
szoktunk tapasztalni egész tűrhető vendég számot produkáltak.  
Ennek okát nem tudjuk, valószínűleg nem a konkurens termekhez van köze.  
Az új trendeknek köszönhetően sokkal több energiát és pénzt kellene fordítani a weblap 
fejlesztésre, Facebook, Instagram reklámokra, ami a teremvezetők feladata.  
Ebben a teremben is érezhető a kardiógépek hiánya, illetve a meglévő eszközök minősége. A 
megfelelő minőségű, modern kardiógép park vonzza a tömegeket, hiszen most már alaprésze 
ez a testépítésnek is. A terem erőssége a jól felkészült edzői gárda, akik viszonylag sokak 
számára tartanak egyéni edzéseket. 
 
A két nagyobb konditerem esetében továbbra is kapcsolatban állunk az „All you can move” 
program üzemeltetőjével, illetve a Bónusz Brigáddal.  
 
Az Alig utcai teremben tavaly ismét volt egy beázásunk, és egy csőtörésünk. Némi kártérítést 
kaptunk a biztosítótól, de a vizes munkák elvégzéséhez egyesületünk is hozzájárult. Ez a terem 
sajnos a 70-es évek állapotát tükrözi, a géppark is igen elavult. Az itt edző 8-10 fő által fizetett 
tagdíj a működési költségekre is csak szűkösen elég. Az önkormányzatnál pályáztunk a terem 
felújítására, amiből 130 ezer Forintot kaptunk erre a célra. Ezt az összeget a WC felújítására, 
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és tisztasági festésre kívánjuk fordítani. A világítás korszerűsítését, a gépek festését, és a 
műbőrök újra húzását is tervezzük, ha a jelenlegi válsághelyzet után marad még erre pénzünk. 
 
Mindhárom terem esetében 2019-ben vált esedékessé a vízórák cseréje. Mindhármat 
lecseréltettük, az Atlantisz Gym dokumentációs ügyeinek igen bonyolult intézése folyamatban 
van. 
 
 

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.  Tavaly a Pannónia 
Kollégium túracsoportja megszűnt, mert nem voltak hajlandóak megadni a tagok nevét, 
adatait, ami a tagnyilvántartáshoz elengedhetetlen, és tagdíjat sem voltak hajlandóak fizetni. 
 
24 fős tagsággal, és ezen belül 2 túravezetővel rendelkezünk. 2019-ben összesen 1708 főnyi 
aktivitással, 8103 kilométert tettek meg, több mint 224 túranapot teljesítettek. Reméljük, a 
szakosztály sikeres tevékenysége töretlen marad, sőt az elkövetkező időszakban több buszos, 
autós, és teljesítménytúrával is bővíteni tudjuk majd a kirándulási lehetőségeket.  
 
Augusztus első hétvégéjén immár hagyományosan Túrkevén 43 fő részvételével rendeztük 
meg természetjáró találkozónkat, ami ismét kiválóan sikerült.  
 
 

8. Bowling szakosztály 
 

Nagy hagyománnyal és sikerekkel rendelkező szakosztályunk a tavalyi évben nem vett részt a 
MABOSZ által szerezett versenyrendszerben. Ennek egyik legfőbb oka női játékosunk szülése, 
és a férfi játékosok munkahelyi elfoglaltsága volt. Ezért sem a csapat,-, sem az egyéni 
bajnokságokon nem indultak játékosaink. Az idei csapatbajnokságra neveztek, de a 
járványhelyzet miatt a bajnokság nem indult még el. 
Az általunk szervezett amatőr versenyeken indulók közül, és néhányan, akik az ATTE Bowling 
Centrumban játszanak, egyre ügyesebbek. Csörsz Dorottya munkatársunk irányításával 
többen rendszeresen eddzenek, és sajátítják el a sportág versenyzői ismereteit. Őszre 
tervezzük, hogy egy 5-7 fős körrel egyeztetünk csapatalakításról, versenyeztetésről.  
 
 

9. Sakk szakosztály  
 

A szakosztály vezetői feladatokat immár 5. éve Geogopulosz Alekszandrosz látja el, nagy 
elszántsággal és lelkiismeretesen. Csapatunk a Budapesti Sakkszövetség által szervezett 
budapesti csapatbajnokság harmadik osztályában szerepel. 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. 2019-ben ez sikerült, 
a korábbi tízedik helyet javították a hetedik helyezésre. Az edzéseink száma növekedett. 
Minden második hét szerdáján edzünk 17:30-20:30 óra között. Az edzéseket a XIII. kerület 
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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. Sakk készleteink azonban eléggé viharvertek. Több 
mint negyven éves valamennyi ezért lecserélésüket tervezzük két esetleg három részletben. 
 
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 klubunk csendben, nyugodt körülmények között tevékenykedik, 
átlagosan 20-25 taggal. Klubvezetőnknek és helyettesének köszönhetően továbbra is 
rendezett, problémamentes a klubélet. A „XIII. Kerületi Civil Pályázaton” elnyert támogatásból 
finanszíroztuk a helyiség bérleti díj jelentős részét. , amiből részben fedezni tudtuk a helyiség 
bérleti díját. A költségek fennmaradó részét egyesületünk saját bevételeiből fedezte.  Az idei 
évben tervezzük a helyiség tisztasági festését. 
 
 

11. Judo és Jiu-jitsu szakosztály 
 

Tradicionális, több mint 30 éve működő szakágunkat Nagy Miklós szakmai felügyelete mellett 
Magasházy Zsolt vezeti, immár 3 éve. Gyermek és felnőtt edzéseket Magasházy Zsolt 2 danos, 
Csák Zsolt 2 danos. Plfum Tamás 1 danos, Szalay Attila 1 danos mesterek, valamint Fekete 
Szabolcs 1 kyu segédedző vezeti. A Futár utcai Általános Iskolában zajló edzéseken nagyon sok 
gyerek és felnőtt sajátította el a judo és a jiu-jitsu alapjait, és mesterfogásait jól felkészülést, 
és a résztvevők által nagyon tisztelt edzők irányításával.  
 
Tavaly is nagy figyelmet fordíttak a tagok megtartására. Elég nehéz dolgunk van, mert a 
kerületben nyitott egy új judo klub a Láng Művelődési Központban, az eddig már meglévő Toto 
sport és a Bp. Honvéd SE dojo-i mellett. Öröm számunkra, hogy az ovi judo csoport 
megalakításával sikerült megőrizi a korábbi létszámot. Tovább nehezíti helyzetünket, hogy a 
Regionális Tankerületi Központ ebben az évben is tovább emelte a tornaterem bérleti díjat, 
ami 8 000,- Ft/óra lett. 
 
Képzésük során az első félév a technikai tudás megszerzésére összpontosult, mind a felnőtt, 
mind a gyerek csoport kitartó munkával készült, és júniusban sikeres judo vizsgát tettek.  

5 kyu fokozatra 12 fő  4 kyu fokozatra 4 fő  3 kyu fokozatra 2 fő 
     2 kyu fokozatra 1 fő   1 kyu fokozatra 2 fő 

A sikeres övvizsga után a nyári szünetben 12 fő részvételével megrendezték a nyári napközis 
gyerek tábort az Újpalotai úti Sporttelepen. Utána került sor a felnőtt edzőtáborra a 
Balatonnál, ahol a „Musashi dojo” összes edzője és tanítványa vett részt, összesen 60 fővel. 
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Az év második felében a technika tudás kipróbálása volt a fő cél azokon a versenyeken, ahol, 
indultak. Csapatunk a Gobál Grappling verseny sorozatában vett, ahol az alábbi eredményeket 
sikerült elérni: 1. hely 4 fő, 2. hely 6 fő, 3. hely 4 fő. 
 
A felnőtt és gyerek versenyzés mellett fontos figyelmet kapott a női önvédelem. A kialakult 
helyzetben edzőink felkészültek speciális feladatokkal és önvédelmi gyakorlatokkal, amivel a 
nők meg tudják magukat védeni esetleges váratlan utcai támadások ellen. A Nyitott Hétvége 
program keretein belül a kerületből 10 fő vett részt az önvédelmi kurzuson.  
 
A női önvédelem kialakulásával igény merült fel puzzle edző szőnyegek beszerzésére, amit az 
Önkormányzat által biztosított pénzügyi keretből oldottunk meg. Ebből megvalósult 40 
négyzetméter beszerzése, amihez még további 40 négyzetméternyi tatamira lenne szükség. 
Az ovi csoport fejlesztés érdekében sok mozgás és készség fejlesztő eszközt vásároltunk, 
amihez még szeretnénk továbbiakat beszerezni. A felnőtt csoport erő álló képesség fejlesztése 
érdekében erő fejlesztő felszereléseket és kettlebell súlyokat vettünk, amihez még további 
erősítő eszközökre, a jiu jitsu edzéshez bokszkesztyűkre, zsák kesztyűkre és lábszárvédőkre 
van szükség, amikkel meg tudják védeni a tanítványok testi épségét. 
 
Szakmai fejlesztés keretein belül az edzők mestervizsgára készülnek, ami idén decemberben 
lesz.  Magasházy Zsolt a 3. dan, Fekete Szabolcs az 1. dan, Erdei Gábor szintén az 1. dan 
megszerzésére készül. Fekete Szabolcs is szeretné szakmai tudását tovább fejleszteni és részt 
kíván venni OKJ-s judo szakedzői tanfolyamon, amit a Fittness Akadémia rendez. 
 

Gratulálunk a tavalyi évi sikerekhez! 
 
 

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 
4 évvel csatlakoztak hozzánk, és 2019-ben már 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. 
2019-ben a sok edzésnek és főleg annak, hogy a ifiket beneveztük 2018 óta a felnőtt egyéni és 
páros bajnokságokba, taroltak a versenyzőink a magyar bajnokságokon.  

- U18 egyéni versenyen Perger Patrik, Rácz Gergő, Rácz Lili sorrendben végeztek, 
Rácz Eszter pedig rendszeresen megnehezítette a „nagyok” dolgát.  

- A Magyar Kupában a staféta csapatversenyben 3. Gergő és Patrik a felnőtt 
egyéniben 4-5. lett  

- Rácz Lili fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a felnőtt női bajnokságot (a 
2019/2020 versenyt is már megnyerte!!!).  

- A nyílt felzárkóztató páros bajnokságban Lili 2. helyen végzett, Patrik pedig 
Gergővel indulva, pedig 3. helyen végzett.  

- Fenti teljesítményekkel indulási jogot nyertek a Németországban, Gersthofenben 
rendezett U18 Európa Bajnokságon, ahol 4 kategóriában indultak és mindenhol 
megszerezték 1-5. helyezésért járó VB kvalifikációs indulási jogot 
Magyarországnak! Ráadásul Patrik és Gergő bejutott a döntőbe a fiú páros 
versenyben, de ott még az olasz fiatalok megoldhatatlan feladatot jelentettek.  
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Szakosztályvezetőnk OKJ-s golyósport edző és sportmenedzseri végzettséggel rendelkezik, így 
az edzések vezetése megfelelő kezekben van. Az edzés feltételek adottak, de nem kiválóak, 
mert a pálya talaja nem felel meg a nemzetközi szabványoknak, de legalább fedett pálya és 
időjárási körülményektől függetlenül tudnak edzeni. Minden versenyzőnknek van saját bocsa 
golyója, ami a szakághoz nagyon fontos. 
Az angyalföldi lakosok, és tagjaink gyerekei felé szeretnénk nyitni, de természetesen bárkit 
szívesen látunk.  
 
Gratulálunk a szakosztály vezetőjének, és sportolóinknak a sikeres szerepléshez. Csak így 
tovább! 
 
 

13. Asztalitenisz szakosztály 
 

Hosszú idő, több évnyi kihagyás után tavaly júliusban ismét megalakult asztalitenisz 
szakosztályunk. A szakosztály vezetésével Sári Lászlót bíztuk meg, aki lelkesen szervezte az 
újjáalakult szervezet kialakítását, és azóta is rendben tartja azt. A szakosztály tagjai a Szufla 
Szabadidő Egyesület korábbi játékosai lettek. A szakosztály létszáma jelenleg 27 fő (közülük 
18-an MOATSZ igazolás is rendelkeznek). 
 
Az asztalitenisz szakosztály az első évében öt csapattal vesz részt a különböző bajnokságokban. 
Három csapat a Budapest Bajnokság küzdelmeiben játszik, kettő pedig a kerületi 
bajnokságban. Csapataink jól kezdték a szezont, később kisebb visszaesés jellemezte a 
teljesítményüket. Az évad felénél elmondható, hogy csapataink nincsenek veszélyben a 
kiesést illetően, de dobogó közelben is csak az 5. számú csapatunk tartózkodik.  

Csapataink helyezése: 
 ATTE I.:  Budapest 1/B,  11. hely,  12 pont 
 ATTE II.:  Budapest II.o.,    7. hely,  15 pont 
 ATTE III.:  Budapest II. o., 10. hely,  13 pont 
 ATTE IV.:  Kerület 1.,   11. hely,    8 pont 
 ATTE V.:  Kerület 2.,     4. hely,  17 pont 

 
Egyesületünk játékosai közül többen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak saját osztályukban. 
Budapest I/B osztályban Horváth Kálmán a ranglista 6., de a 12. helyen álló Laskovics Levente 
is húzóember. Kiváló teljesítményt nyújtott még Bundula Csaba és Stirling Tamás is. A Kerület 
2. osztályban szakosztályunk egyetlen diák tagja Baczakó Kristóf holtversenyben 1-4. helyen 
áll, de édesapja Baczakó Károly is kiemelkedőt nyújtott. Kristóf decemberben megnyerte a 
budapesti asztalitenisz diákolimpiát a középiskolások között. Ez nagy siker az Angyalföldi TTE 
számára is. 

Szakosztályunk csapatai jelenleg a korábbi játékhelyeiken, Zuglóban, valamint Kőbányán 
játszanak, de célunk, hogy a jövőben XIII. kerületi játékhellyel rendelkezzünk. Szeretnénk 
tagságunkat tovább növelni kerületi lakosokkal. 
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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.  
 

 
14.  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. 
 
 

15. Rendezvények 
 

A tavalyi évben is rengeteg sporteseményt szerveztünk, ami jelentős feladatot biztosított 
számunkra. Ha összeadjuk a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék, a Szabadtéri Kondipark, és minden 
más általunk rendezett eseményt, akkor ez a szám meghaladja a 350 programot, ami nagyon 
komoly teljesítmény. 
 
Januárban a SKULT13 Sportágazat felkérése alapján megrendeztük a XIII. Kerületi Diákolimpia 
bowling versenyét. A 4 korcsoportban, közel 230 tanuló vett részt a versenyen. 
 
2019-ben is mi szerveztük a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék programsorozatot. A 2018. évi 
tapasztalatok értékelését követően kezdtünk neki az új évad szervezési teendőinek, a 
programok összeállításának. Továbbra is 3 kerületi általános iskola tornatermében, 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 (sakk helyett) oktatás és játék, kispályás foci, szenior foci, 
kosárlabda, asztalitenisz, A RED GYM, és az Atlantisz GYM-ben ingyenesen lehetett edzeni 
szombaton, és vasárnap.  Három havonta szerveztük szombati napokon ingyenes bowling, 
valamint darts versenyt, amin alkalmanként 70-100 fő vett részt. Új program volt a 
korosztályok páros bowling versenye, ahol nagyszülők az unokákkal közösen versenyeztek. 
Nagyon tetszett a résztvevőknek ez a típusú versengés.  
A tavalyi év során két teljesen új programot is beindítottunk. 
A Fiastyúk utca 47-49. Általános Iskolában havonta 1 alkalommal gyermekek és nők részére 
szerveztünk önvédelmi oktatást judo szakosztályunk edzőinek bevonásával. Sajnos a hasznos 
elméleti-, és gyakorlati ismereteket biztosító foglalkozásokon kevesen voltak, de reméljük az 
idei évben folyamatosan növekszik majd a résztvevők száma. 
 
Több mint egy éve zajlik Nordic Walking programunk a kerületi idősek klubok tagjai részére a 
Szociális Szolgáltató Központon keresztül. Eddig kéthetente szerdán illetve csütörtökön 
délelőtt zajlottak a séták a Margitszigeten szakember irányításával. Októbertől már a Nyitott 
Hétvégék keretében kéthetente szombatonként is jöhetnek a kerületi lakosok, korra és 
felkészültségre való tekintet nélkül. Általában 10-15 fő vett részt a túrákon.   
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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 265 eseményen összesen 3861 fő vett rész, ez 1027 fővel több, mint egy évvel ezelőtt. 
Ezirányú sikereinket igazolja, hogy ebben az évben is mi rendezzük ezt a programot, a leadott 
szakmai és pénzügyi tervek alapján. 
A 2019. évi részletes résztvevői statisztikát az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Helyszín 
Csata  
Sport-

csarnok 

Vizafogó  
Ált. 

Iskola 
ASK 

Hegedűs 
Géza  

Ált. Isk. 

Újpalotai úti  
Sporttelep 

Atlantisz  
GYM  

Pannónia 
u. 2. 

RED GYM    
Kresz G. 

u. 24. 

Margit- 
sziget 

Tahi  
úti  

lőtér 

Havi 
 észt- 
vevők 

sportág 
labda- 
játékok 

foci,  
asztali-
tenisz 

labda-
játékok 
női ön-

védelem 

foci bowling 
női  

torna 
sakk 
darts 

bocsa 
test- 

építés  
kondi 

testépítés  
kondi 

Nordic 
Walking 

lö-
vészet 

  

január   35 24 18 93   22   43 43     278 

február 60 21 24 21 80 39 8 27 45 44     369 

március 61 43 10 30 81 22 41   51 56   44 439 

április 28 23 11 0 116 10 24   40 41     293 

május 54 21 10 22 133 22 47 12 41 43   97 502 

június 31 28 0 20 82 12   10 51 56     290 

július         57       37 36     130 

augusztus   14     28       42 39     123 

szeptember 60 18 0 20 80 21 27   47 52   38 363 

október 58 30 2 8 74 27 22 0 45 45 12   323 

november 65 43 8 26 156 28 46 0 64 59 28 52 575 

december 16     28 39 14     29 20 30   176 

Összesen 433 276 89 193 1 019 195 237 49 535 534 70 231 3 861 

 
Szintén az önkormányzat megbízása alapján alakítottuk és bonyolítottuk le a XIII. Kerületi 
Szabadtéri Kondipark Programot. Ennek a lényege, hogy hetente 3 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. Igény esetén az általunk vásárolt egészségügyi eszközzel vérnyomást, és pulzust is mért. 
Április 29. és október 27. között összesen 105 foglalkozást tartottunk, amin 296 fő vett részt. 
 
Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján részt vettünk a Lakóközösségi Napok 
sportprogramjainak szervezésében, lebonyolításában is.  
Részt vettünk a Budapesti Szabadidősport Szövetség által szervezett Fővárosi Szabadidő Kupa 
versenyrendszerbe. A teke és bowling versenyen kiemelkedően szerepeltünk, de a többi 
eseményen is helyt álltak tagjaink. Az éves összetett versenyben a 7. helyen zártunk. 
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2019. szeptember végén, immár 32. alkalommal megrendeztük az Angyalföldi Sportfesztivált. 
A 2 napos esemény ismét bekerült az „Európai Sporthét” EU-s programsorozatba tartozó 
országos rendezvénybe, amihez némi anyagi támogatás is társult. Az OTP Bank is szponzorálta 
a rendezvényt, azon belül is a kispályás foci tornát. 14 sportágban hirdettünk versenyeket, 
amihez kapcsolódott némi média hírverés is. 2018. évi eseményhez képest többen voltak, de 
még nem sikerült elérni az a résztvevői létszámot, amit szeretnénk. Az eseményt több mint 20 
fős rendezői gárda bonyolította le, akik mind egyesületünk tagjai.  
 
Az év során 24 különböző jellegű és más-más célcsoportnak szóló amatőr bowling versenyt 
szerveztünk. Ezek között volt hivatalok, fuvarozó cégek, bankok, gyógyszer gyártó és 
forgalmazó vállalatok, építőipari vállalkozások tornája, egyéni verseny, és még sok minden 
más. Bowling versenyt rendeztünk többek között a XIII. Kerületi Önkormányzat, az Állami 
Számvevőszék, a NAV munkatársainak is. 
 
Kormányzati, államigazgatási szerveknek, minisztériumoknak, hivataloknak, hatóságoknak 
rendszeresen szervezünk sporteseményeket. Több éven át csak bowling versenyt rendeztünk, 
évenként 2 alkalommal, amit tavaly kiszélesítettünk. 2019-ben az alábbi „Hivatal Kupa” 
elnevezésű versenyeket hirdettük meg: 

- Terem foci bajnokság február 12. és 26.    7 csapat 
- Egyéni és csapat bowling verseny március 5-20.  34 csapat 
- Kispályás foci torna szeptember 07.  20 csapat 
- Egyéni és csapat bowling verseny november 18-26.  33 csapat 

2020 elején a teremfoci tornán 16, a bowling bajnokságon pedig 40 csapat vett részt. 
Mindegyik esemény zökkenőmentesen, sikeresen lezajlott, ami többletbevételt jelentett 
sportegyesületünknek. 
 
A XIII. Kerületi Szociális Szolgáltató Központ felkérésére segítettük a Fővárosi Szépkorúak 
Amatőr Bowling Versenyének lebonyolítását. 
Kezdeményezésünkre, és a helyi önkormányzat anyagi támogatásával első alkalommal 
rendeztük meg a „XIII. Kerület Legsportosabb Szépkorúja Díj” odaítéléséhez kapcsolódó 7 
sportágból álló versenysorozatot. Az eseményen összesen közel 100 hatvan éven felüli lakos 
vett részt, ami nagy sikert aratott. Az I-III. helyezettnek járó díjat a „Mindenki Karácsonya” 
kerületi ünnepségen dr. Tóth József polgármester úr adta át.  
 
2019. szeptemberében ismét megrendeztük a kerületi labdajátszókban az Utcák-Terek Foci 
Bajnokságát, ami nagy sikert aratott. Most már nem csak felnőtt, hanem 14 éven aluliak 
számára is meghirdettük a versenyt. A selejtező a kerület 4 labdajátszójában zajlott, míg a 
döntő a rákövetkező vasárnap az Országbíró sétányon lévő pályán. Az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően mindkét kategóriában serlegeket, érmeket, és márkás 
focilabdákat nyertek az I-III. helyezett csapatok. 
 
A Belügyminisztérium egyik szervének teljeskörűen mi rendeztük egésznapos, 12 sportágat 
magába foglal sportnapját. A kerület 5 sportlétesítményét béreltük ki, itt zajlottak az 
események. Szakmailag, és anyagilag is megérte megrendezni a programot. A sikeres 
szervezésnek köszönhetően várhatóan mi rendezzük meg idén is az eseményt, már ha lesz a 
jelenlegi állapotok figyelembevétele mellett. 
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16. Eszközpark 
 

Az elmúlt évben első sorban a XIII. Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásának 
köszönhetően jelentősen bővítettük eszközparkunkat. Ennek keretében többek között az 
alábbi sportszereket és eszközöket vásároltuk: 

- 4 darab pingpongasztal és 10 darab pingpongütő 
- 120 darab 1x1 méteres puzzle tatami (80 db az Atlantisz Gym-be, 40 darab a judo 

szakosztálynak) 
- 27 pár nordic walking bot, és hordozó táska 
-  foci-, röp-, és kosárlabdák, 
- 3 garnitúra jelölőmez, 

 
Anyagi hátterünk lehetővé tette, hogy 1 laptopot, és nyomtatót vásároljunk az adminisztrációs 
feladatok ellátásához, a bowling pálya üzemeltetéséhez. 
Kondicionáló termeink gépparkja némileg modernizálódott, de még mindig el vagyunk 
maradva az üzleti szféra által működtetett klubokhoz képest.  A tavalyi évben néhány használt, 
jó állapotban lévő, de az eddigieknél modernebb erősítő gépet vásároltunk. 
Mind a két terem 70-70 ezer Forintot kapott sportszerek vásárlására.  
Bowling klubba 2 LED televíziót vásárolt a Zrt, mi pedig a hozzávaló kábeleket. Ugyanide 
folyamatosan pótoltuk az elhasználódott cipőket, és bővítettük a bowling golyó készletet. 
 
 

17. 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.  
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. 2019-ban is 
részt vettünk a Fővárosi Szabadidő Kupa legtöbb versenyszámában (tekében és bowlingban is 
a dobogón végeztünk), a szervezet közgyűlésén, és év végi 3 napos konferenciáján. 
Asztalitenisz bocsa, judo, 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 ez által is kapunk majd megbízásokat céges 
sportrendezvények megrendezésére. Az elmúlt évben többek között az Állami Számvevőszék, 
a NAV, az NBSZ, a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal részére szerveztünk cégen belüli bowling 
versenyt.  
A 3 kondicionáló termünk és sakk klubunk lakóépületeinek közös képviselőivel is megfelelő a 
kapcsolatunk. 
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18. Egyesületünk gazdálkodása 
 

Az ATTE 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását, pénzügyi mérlegét külön napirendi 
pont mutatja be. 
 
Megállapíthatjuk, hogy 2019. 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 jelentősen nőttek. Amíg 2018-ban kb. 21,5 
millió Forint volt a bevételt, 2019-ben már 32,5 millió Forint, Ez közel 33%-os növekedés. 
Ehhez arányosan nőttek kiadásaink is 19,3 millió Forintról, 32. 4 millió Forintra. A tavalyi évet 
ismét egy kisebb összegű nyereséggel zártuk, annak ellenére, hogy bizonyos fejlesztéseket, 
felújításokat hajtottunk végre. 
 
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 
fordítottuk, továbbá eszközbeszerzésre fordítottuk. Szintén az önkormányzat 
céltámogatásából (4,5 millió Forint) kaptunk a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék 
programsorozatot, és további 1 millió Forintot a Szabadtéri Kondipark Program 
lebonyolítására. Egy másik szerződés alapján finanszíroztuk a Vasas Családi Sportnap, az 
Angyalföldi Sportfesztivál, az Utcák-Terek Focibajnoksága, a természetjáró szakosztály 
kiadásait. A XIII. Kerületi Önkormányzat 2018. évi maradványának terhére kapott 
támogatásból vettük meg a 4 darab pingpongasztalt, a nordic walking felszereléseket, és 
finanszíroztuk a „Legsportosabb XIII. Kerületi Szépkorú Díj” kiadásait. 
 
A könyvelési feladatok Szabó Anikó egyéni vállalkozó látja el. A Nyitott Hétvége, a Kondipark 
Program hetenkénti foglalkoztatásai, és rendezvényeink számának növekedése többlet 
feladatot jelent könyvelőnknek, így minimálisan növekedett megbízási díja is. 
 
Reméljük, hogy a mostani vírus járvány okozta válsághelyzetet sikerül átvészelnünk, és nem 
válunk fizetésképtelenné. Sajnos ennek megoldására külső kormányzati támogatásra nem 
számíthatunk, annak ellenére, hogy a munkabérek után fizetendő járulékok minimálisan 
csökkentek. 
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19. 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 jegyzőkönyve, 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.   
 
Elkészítettük egyesületünk tevékenységét bemutató „slide show-t” amit a Civil Napon, a 
Lakóközösségi Napokon, a XIII. Kerületi Családi Sportnapon, és a BSZSZ konferencián is 
bemutattunk. 
 
Kiss Tamásnak köszönhetően több fiatalos reklámfilm készült egyesületünkről, bowling 
klubunkról, amit a facebook-on tetünk közzé. 
 
Profi média céggel legyártattuk az egyesületünk, a XIII. Kerületi Nyitott Hétvége, és a XIII. 
Kerületi Szabadtéri Kondipark szolgáltatásait bemutató 3 darab roll up-ot, és 2 darab X-
Bannert. Ezeket a kerületi közösségi eseményeken kihelyeztük, ahol tájékozódhattak 
tevékenységeinkről. 
 
 

20. Szponzori kapcsolataink 
 

A TAO törvény nagyon nehéz helyzetbe hozta a hozzánk hasonló sportegyesületeket. 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. 2019-ben is az Angyalföldi Sportfesztivál kapcsán sikerült kedvező 
megállapodást kötnünk az „Európai Sporthét” budapesti eseményeit koordináló Budapesti 
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Szabadidősport Szövetséggel, ami némi pénz hozott a kasszánkba. Emellett az OTP Bank 
támogatta az ASF-t több mint 150 ezer Forinttal. 
 
 

21. 2020. 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, 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.  

 




