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Közhasznúsági jelentés a 2007. évről 
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet  

 
Adószám:19151386-1-11  

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

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

Nyilvántartási száma: 0622  

Egylet elnöke: Fekete Gyula  

 

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

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

„környezetvédelem” és „sport” tevékenységet öleli föl.  

 Az Egyletnek munkaviszonyban vagy a Ptk. szerinti jogviszonyban alkalmazottja nincs.  

 Az Egyletnek célszerinti juttatása 2007. évben nem volt. 

 Pártot, képviselőt nem támogat a közhasznú szervezet.  

 Az elnökség és más egyéb személy anyagi juttatásban nem részesül.  

 
Az Egyletnek 350 000,-Ft bevétele keletkezett családi sportnap szervezéséből, amelyből 286 479,- Ft-ot 

fordított a rendezvényre.  

Az egylet 200 000,- Ft-ot nyert el Tata Polgármesteri Hivatal kulturális alapjából, melyet maradéktalanul a 

pályázott Tatai Civil Napokra fordított.  

Az Egylet az 1 %-os adóból mindösszesen 171.482 Ft-ot kapott 

 
KIMUTATÁS  

A költségvetési támogatás felhasználásáról  
2007. év  

 
Támogatást Támogatás  

nyújtó 
megnevezése 

Időpontja  Összege 
(Ft) 

Felhasználás 
célja   

 Elszámolás 
időpontja 

Tata Város 
Önkormányzata  

2007. 09. 27.  200.000  Tatai Civil 
Napok  

2007. 11. 30.  

APEH 1% 2007.10.31. 169.765 Nem került 
tárgy évben 

felhasználásra 

2008. évre átvitel 
169.765 

APEH 1% 2007.12. 03. 1.717 Nem került 
tárgy évben 

felhasználásra 

2008. évre átvitel 
1.717 
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A szervezet vagyonfelhasználása: 

Megnevezés E Ft-ban 
Eszközök  
Pénzeszközök 363 
Tárgyi Eszközök 260 
Eszközök összesen 623 

 
Megnevezés E Ft-ban 
Források  
Induló tőke 46 
Tőkeváltozás 452 
Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 105 
Rövid lejáratú kötelezettség 20 
Források összesen 623 

 
Az Egylet a tulajdonában lévő eszközeit kizárólag cél szerinti tevékenységéhez használja.  

 

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

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

- 1 db ergométer: könyvszerinti értéke 260 E Ft 

 

Versenyek: 
Ez elmúlt három év jól bizonyítja, ha egy civil szervezet hajtómotorja, vagy motorjai leállnak, a munka is 
leáll. Az egyre keményebb gazdasági élet néha kikényszeríti az elhatározások elleni cselekvést. Ez történt a 
mi klubunkban is, ahol elfogyott az önkéntes munkára fordítható idő és az erő. A szinten tartás volt a 
jellemző, de az utánpótlás nevelés és építkezés személyi elfoglaltságok miatt leállt. A tatai Regatta 
kivételével más versenyeken nem vettünk részt. 
 
Szabadidős programok 
Évente visszatérő hagyományos programok 
Duna-túra 
Dunaalmás – Budapest 
 
Civil Nap 
2004- 2007. szeptemberi Tata Civil Napok  
 
Által-ér túra 
Több éve résztvevői vagyunk a hagyományos Mikovény Sándor emléktúrának. Kihívás és élmény a vadvízi 
evezés jellegű túra az Által-éren Dunaalmásig, ami egyaránt nagy kaland az amatőröknek és hivatásosoknak. 
 
Szilveszteri túra 
Szikrázó napsütés, hó vagy éppen eső, nyakig érő sár jellemzi a hagyományos dunaalmási túrát. De az 
elmaradhatatlan forralt bor és a forró virsli jó alkalom arra, hogy az év utolsó napjaiban még válthassunk 
néhány szót az év kalandjairól és a tervekről. 
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Egyéb kapcsolatok - együttműködés: 
 
Esztergomi Evezősök Hajós Egylete Továbbra is kiegyensúlyozott partnerkapcsolat. Ma már lényegesen 
kevesebb segítséget kérünk, de mindig készségesen támogatják a klubot. Az elmúlt öt évben két hajónkat 
tették rendbe (4X+, 1 db szkif)  

 
Megyei Sportszövetséggel  a kapcsolat jó, a partnerkapcsolathoz mindig kapunk támogatást 
A finanszírozás azonban évek óta nagyon kevés. 
 
Győri Vízügyi Sportklub 
Több alkalommal jártunk a tanmedencében. Cserébe a győrieknek szintén több alkalommal biztosítottunk a 
Tatai Regatta előtt edzőtáborozási lehetőséget.  
Győr lett a régióközpont az utánpótlás nevelés és tehetséggondozás területén. 
 
Tatai Civil Társulás 
Négy éve jelentkeztünk először a civil napra. Standot rendezünk be, és ergométer is minden alkalommal 
kivisszünk. Most először volt 2007-ben ,hogy csak a saját ergométerünket használtuk. Az elmúlt években 
erre az alkalomra a MESZ 2-3 ergót ingyenesen leszállított. 
Az utóbbi két évben a Tatai Civil Napok szervezését az egylet titkára személyesen menedzseli, valamint a 
TCT aktív tagjaként azért tevékenykedünk, hogy Tatán megerősödjön valamiféle civil élet, és a szervezetek 
érdekképviseleteként a mindenkori hatalom felé jelző, kontroll szervezetként működjünk. Most dolgozunk 
azon, hogy informális szervezet helyett, bíróság által bejegyzett egyesületté, vagy szövetséggé váljunk. 
Klubunk több civil szervezetnek ha nyári időszakban ingyen biztosít helyszínt szabadtéri 
klubfoglalkozásokra. 
 
Honlap készítés 
Ma már elengedhetetlen. A pályázatoknál pontot ér. A tervei elkészültek. Önkéntes hozzáértők segítségét 
várom, hogy az internetre rákerüljön. 
 
Pályázatok: 
A Tatai Regattára Tata Város Önkormányzata a Víz Zene Virág Fesztivál keretén belül az éremdíjazást 
biztosítja minden évben. Köszönet Horváth Zoltán sportreferensnek. 
Wesselényi Miklós Közalapítvány 130 000. Ft terembérleti díj, Szeged OB 
KEMÖ Neszmélyi Regatta 100.000 Ft 
A 2004. évi  1%-os  adófelajánlás 205.269 Ft-ban részesült, amit a stég felújításra használtunk fel. II. ütem 
 
2007. 
Tatai Civil Társulás  NCA Önszerveződés pályázat nem nyert 
A 2006. évi 1%-os adófelajánlásból 169. 756 Ft + 1.717 Ft jelenleg ez az összeg áll rendelkezésre 
fejlesztésre. 
 
 
Stratégiai célkitűzések: 
Taglétszám fejlesztése 

- Meglévő tagság megtartása 
- Új tagok toborzása 

o Iskolások 
o Fiatalok 
o Felnőtt korosztály és a nyugdíjasok rekrációs sportba való bevonása 
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Működési körülmények fejlesztése 

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

 
 

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

 
 

2008. év szakmai programja 
 

A 2008-as évet új lendülettel szeretnénk beindítani. Vaczula István a Győri Klub volt edzője felkeresett, hogy 
szívesen átigazolna a klubunkhoz, amennyiben meg tudjuk oldani a bejárását. Az Ő vezetésével indult újra a 
toborzás. Eddig két iskolában jártunk: Vaszary, és Baj. A jelentkezők száma mindösszesen 5 fő volt, de ez 
nem baj, mert, ha valóban rendszeresek lesznek az edzések, a gyerekek úgy is hozzák a barátaikat. 
Az utánpótlás nevelés beindítása mellett, várjuk az idősebb korosztályt. Várható egy intenzívebb klubélet. 
2008. évi versenyek, amin az egylet valamilyen formában részt vesz: 

 Április 12. szombat Széchenyi évadnyitó: kezdők, ismerkedés az evezéssel 
 Július 5-6. Bp Bajnokság: megcélozzuk a versenyzést 
 Június 27. péntek 11 óra Tatai Regatta 
 Augusztus 22-24. OB Szeged: amennyiben lesz kvalifikációnk 
 Szeptember 20-21. Diákolimpia Velencei-tó 

 

Záradék 

A 2007. évi közhasznúsági jelentést az egylet titkára 2009. évi pályázati hiánypótlás miatt ismételten a 

Tata-tóvárosi Vízisport Egylet Közgyűlése elé terjesztette, és a 2009. március 28-án megtartott 

közgyűlésen újra tárgyalta, valamint ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

 

Tata, 2009. március 28.  

 

 

 

Domonkos Ágnes  

TTVE titkár  


