
Beszámoló 

a Balatonfüredi Petőfi Sportkör és az Elnökség 

2016. évi tevékenységéről

1. Sporteredmények:   
- Egy  sportegyesület  életében,  annak  eredményességének  megítélésében  a

sportteljesítmények az elsődlegesek. 
- Három csapatunk vesz részt a megyei bajnokságban, amelyek közül két második és egy

harmadik helyezést értünk el.
- Országos versenyeken is  részt  veszünk a sportkör  4-5 tagjával,  jelentős  eredményeket

elérve. 
- Sportkörünk évi 12-14 versenyt szervez a társasági tenisz érdekében. Kiemelkedik ezek

közül a Karácsony Kupa, a Szív Kupa, a Februári páros verseny és a Batyus rendezvények.
Ezeken a versenyeken rendszeresen 25-30 fő vesz részt. 

- A társasági teniszélet  lelkei a hölgyek, külön büszkék lehetünk, hogy rendszeresen 5-6
vegyes páros indul. 

2. Szent István Kupa: 
- Kiemelt rendezvényünk a Szent István Kupa. 
- A rendezvényen megközelítő 100 fő vesz részt, sportkörünk is aktív 10-15 fővel. Az elmúlt

év kiemelkedő eredménye volt Gál Gyula I. helyezése vegyes párosban, valamint Győri
János III. helyezése egyéniben. Úgyszintén III. helyezést értünk el + 110 férfi párosban.

3. A tagság helyzete: 
- Az elmúlt évben döntöttünk tagdíjemelésről. 
- Örömmel  jelenthetem,  hogy  tagságunk  10  fővel  nőtt,  8  fiatal,  2  felnőtt,  ez  utóbbiak

kifizették az 50 000-Ft-os belépési díjat is. 
- Általánosságba  kijelenthető  hogy  mind  a  versenysportra,  mind  a  társasági  teniszre  a

sportszerűség a jellemző. 
4. Komoly értékünk a fiatalság:

- Példa nélküli a megyei teniszéletbe, de országosan is kiemelkedő, hogy 30 fiatalt oktatnak
edzőink, az őket is érintő tagdíjemelkedés ellenére, emelkedett létszámuk. 

- Biztosítjuk a versenyeken való regisztrációjukat, nevezési díjukat, büszkék lehetünk rájuk.
- Az  elmúlt  évben  két  alkalommal,  mintegy  200  fő  fiatalnak  tartottunk  bemutatót,

egésznapos rendezvényt az edzők bevonásával és ennek a médiában is hírt adtunk. 
5. Gondnok, gondnok-helyettes: 

- A  sportolási  lehetőségek  jó  színvonalú  biztosítását  elsősorban  Bocsor  József
gondnokunknak és Herold Krisztinán gondnok helyettesünknek köszönhetünk. Pályáink
kiválóak mind nyáron, mind télen. 

6. Pénzügyi helyzet: 
- A sportkör pénzügyi helyzete stabil és eredményes, az elhangzott megelőző évi ígéretnek

megfelelően 1 000 000-Ft-ot félre tudtunk tenni tervezett beruházásainkhoz. Kiemelkedő
szerepe van a stabilitásban Balázsné Zsuzsának. 

- Szórólapokkal népszeresítjük a teniszpályáinkat a bevételeink növelése érdekében, ebben
partnerünk a füredi Turisztikai Tenisz Egyesület. Szabó (Cege) Gyula javaslatára a város
több pontján eligazító táblák kerültek kihelyezésre.



- Az elmúlt évtől az S.O.S. Könyvelő Iroda végzi a sportkör, de az alapítvány könyvelését is
jó színvonalon.

7. Teniszkapcsolatok: 
- Baráti kapcsolatot építettünk ki tatabányai teniszezőkkel, az elmúlt évben két találkozóra

került  sor,  és  meghívásunk van  tavasszal  Tatabányára.  Mind a  veszprémi  mind  a  zirci
teniszklubbal jó kapcsolatot építettünk ki.

- Tovább dolgozunk a gmundeni kapcsolaton (Ausztria). 
8. A sátor:

- Immár harmadik évbe saját kezelésben működtetjük a sátort. 
- Az  idei  kihasználtság  mintegy  20%-al  nőtt,  ennek  megfelelően  bevételünk  az  előző

évekhez képest mintegy 900 000-Ft-al nőtt. 
- A sátor fenntartására az elmúlt évben is mintegy 500 000-Ft-os karbantartási összeget

fordítottunk,  új  ventilátor  került  vásárlásra  a  villanymotort  felújítottuk,  ezért  köszönet
Nyitrai Attilának. 

- A ráfordításoknak is köszönhetően a korábbi időszakhoz képest elenyésző a problémás
eset, az elmúlt évben is csak egy ilyen volt, amelyet sikerült megoldani. 

9. Elvégzett fenntartási, karbantartási feladatok:
- A sátor gépészetét mintegy 500 000- Ft-ból felújítottuk.
- A már említett villanymotor felújítása megtörtént.
- 160 000- Ft értékben a szennyvízátemelőt cseréltük ki.
- Felújítottuk a konyhát, függönyöket, terítőket vásároltunk.
- A biztonság kedvéért tartalék szivattyút vásároltunk.
- Folyamatos a teniszhálók, padok, molinok felújítása. 

10. Ez évi fenntartási elképzelések:
- Szeretnénk elvégezni az egész klubház tisztasági festését, a fürdő, wc felújítását.
- Szükség szerint pótoljuk a térelválasztót, hálót.
- Elkészültek a lelátó tervei, tárgyalásba vagyunk a megvalósítás tekintetében.
- Szükséges a klubház ereszeinek, vízelvezetéseinek kijavítása. 

11. Támogatók:
- Költségvetésünknek mintegy 10-15 %-át teszik ki a támogatások. Az elmúlt időszakhoz

hasonlóan, az elmúlt évben is kifejezetten jónak tekinthetjük a támogatások helyzetét.
Támogatóink közül szeretnénk kiemelni Földházi Istvánt, a Halkert, az Önkormányzatot. Az
önkormányzattal  élő,  napi  a  kapcsolatunk,  már  most  jelzem,  hogy  a  2017.  évben  a
támogatásunk mintegy megduplázódik. 

12. Klubházunk:
- Klubházunk jól szolgálja a teniszéletet, sportköri tagjaink nyári találkozó helye, de igény

esetén a téli időszakban is rendelkezésre áll. 
- A klubházban sportfelszerelések állnak rendelkezésre,  és a  húrozása, valamint a labda

beszerzése is megoldott. 
- Továbbra is várjuk az 1%-os adójóváírás felajánlását tagjainktól. 

13. Honlap:
- Honlapunk több éve működik, több tízezer látogatásra lehetünk büszkék.
- Reményeink szerint a honlapon naprakész információkkal szolgálunk. 

14. Az Elnökség:
- Az Elnökség jó munkamegosztásban, összehangoltan működik. 
- Az  Elnökség  valamennyi  tagja  társadalmi  munkában  munkaterületének  megfelelően

ahhoz  is  hozzájárul,  hogy  a  napi  feladatokba  (adminisztráció,  levelezések,  könyvelés,
gépészet, fotók, sokszorosítások, stb.) a sportkörnek jelentős megtakarítása legyen.



- Döntéseit koordináltan egyetértésben hozta az elmúlt évben is. 
- Ülései rendszeresek, és rugalmas naprakész működése. 

15. Kiemelkedő sportteljesítmények:
- Az  elmúlt  év  balatonfüredi  amatőr  teniszsportolója  Homródi  Péter  tagunk  lett,  aki

kétszeres országos bajnok is. 
- Szent István Kupa I. helyezést ért el Gál Gyula. 
- Országos és nemzetközi ranglistákon jó helyen szerepelnek versenyzőink. 
- Külön szeretnénk kiemelni 5 fiatal eredményes teljesítményét.

16. Megyei teniszélet:
- A megyei teniszéletbe sajnálatos módon zűrzavaros a helyzet, a teniszszövetség elnöke

lemondott, az elnökség csorba. 
- Észrevételt tettem arra tekintettel, hogy a törvényes működés állítsák helyre.

17. Tavaszi előkészületek:
- Itt a tavasz, megkezdtük a sátorbontás előkészítését, a pályák rendbetételét, a szükséges

felszerelések beszerzését. Remélhetőleg március végéig az 1-es, 2-es pálya működik, a 3-
as, 4-es áprilisban.

Összegzés:  Összességében a sportkör 2016. évi tevékenységét, stabilitását, sporteredményeit, jónak
értékelhetjük, azzal együtt is, hogy ennek megítélését a Tisztelt Közgyűléstől is várjuk. 

dr. Hajba Csaba

Elnök


