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A Pannon-Flax Győri Lenszövő Sportegyesület éves beszámolója  

a 2011. évről 

 

A Pannon-Flax Győri Lenszövő Sportegyesület tevékenységét a  

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság  Pk.T.60.111/1989. számú nyilvántartási bejegyzése 

alapján látja el. 

2011. április 19-én az egyesület addigi elnöke váratlanul lemondott, ezért rendkívüli 

közgyűlés összehívására került sor. 2011. május 9-én a Közgyűlés összeült, új elnököt 

választott, s új alapszabályt alkotott.  

A változások bejelentése megtörtént a Cégbíróságon, az Adóhivatalnál és a számlavezető 

pénzintézetnél. 

Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint, kifejezetten sportegyesületként 

került nyilvántartásba vételre. Az egyesület tagjai és pártoló tagjai számára az elmúlt év során 

is biztosította a rendszeres sportolás lehetőségét.  

2011. június 22-én az elnök kezdeményezésére ismét összeült a közgyűlés a 2010/2011. évi 

NB. I-es csapatbajnokság megnyeréséért járó érmek átadása, az év során várható feladatok 

megbeszélése, a felelősök kijelölése, továbbá az elnök női szakági országos gyűlésről és a  

Gy-M-S Megyei Tekézők Szövetsége taggyűléséről történő beszámolása, valamint a 

szakosztályvezető megválasztása céljából. E közgyűlésen döntött a tagság a Győr-Moson-

Sopron Megyei Tekézők Szövetségéhez történő csatlakozásról. 

Írásbeli nyilatkozatokkal megújítottuk a tagok (12 fő) és pártoló tagok  

(3 fő) tagságát, továbbá nyilvántartásba vettük az új tagokat (2 fő) és pártoló tagokat (3 fő).  

A sportegyesület munkavállalót nem foglalkoztat, tisztségviselői semmilyen juttatásban nem 

részesülnek. A pártoló tagok és más sportbarátok ellenszolgáltatás nélküli tevékenységükkel 

segítették sikeres működésünket. 
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Honlapunk élő, melyen folyamatos tájékoztatást adtunk rendezvényeinkről és a 

közérdeklődésre számot tartó városi, megyei, országos rendezvényekről. Eredményeink, 

rendezvényeink kapcsán megjelentünk a város napi- és hetilapjában. 

Működésünk színhelyét fő támogatónk, az egyesület névadó vállalata, a területén működő 

Pannon-Flax tekepálya rendelkezésre bocsátásával biztosította. A pénzügyi hátteret 60%-ban 

szintén a vállalat anyagi támogatása jelentette, a szuperligába történő nevezési díjnak 

megfelelő összeget a Zanza kereskedőház Kft. biztosította (7%), továbbá tagdíj bevétel (3%) 

és önkormányzati pályázati támogatás (30%) fedezte kiadásainkat.   

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatától pályázaton emlékversenyre elnyert  

300.000,- Ft-ot, továbbá az ifjúsági versenyzőink országos döntőben történő szerepeltetéséhez 

elnyert 100.000,- Ft támogatást – saját forrással kiegészítve – teljes egészében cél szerint 

használtuk fel, arról az elszámolást határidőre beadtuk.   

A kiadások 42%-át az utazási költségek és az ifjúsági országos döntő szállásdíja, 19%-át 

nevezési díjak, MABOTESZ tagdíj és a versenyengedélyek díja képezték. Az emlékverseny 

kiadásai 26%-os részarányt képviseltek az összes kiadásainkból. További 6%-ot költöttünk az 

elhasználódott sportfelszerelések pótlására, 3%-ot banki költségekre, 2-2%-ot takarítószerekre 

és a tekepálya fűtéséhez kapcsolódó termosztát cserére.  

A szuperligában történő szereplés miatt egy fő serdülő és egy fő ifjúsági korú játékost igazolt 

az egyesület. Ezzel együtt a bajnoki mérkőzésekre 6 + 2 fő játékos, cserejátékosok és 

csapatvezető utaztatását kellett biztosítani, mely az állandóan emelkedő üzemanyagárakkal 

együtt, többlet terhet jelentett az előző évekhez képest. 

2011. évi bevételeinket és kiadásainkat, a 2011. évi pénzügyi beszámolót részletesen a 

melléklet tartalmazza. Az egyesület alapszabálya IV.1. pontja alapján a közgyűlés elé 

terjesztem az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 2000. évi C. tv. rendelkezései 

szerint készített beszámolót. 

2011. évi maradványunk jelentős, 168.339,- Ft. Ennek két oka volt: 

 Változott az egyéni versenyek Országos Szövetség általi megszervezése. A korábbi 

évek gyakorlatától eltérően, egyes egyéni versenyek területi fordulóját, és a kelet-

nyugat döntőt áthelyezték a következő naptári évre. Így az e célra, 2011. évre tervezett 

összeget 2012. évre kellett tartalékolni.  
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 Továbbá az a tapasztalat, hogy az év első öt hónapjában – a gazdasági nehézségek 

miatt – lassan érkezik a vállalati támogatás, míg a kiadások jelentős része erre az 

időszakra esik. A likviditás biztosítása megkövetelte tartalék képzését. 

A 2011. év első feléig lezárult a 2010/2011. évi NB. I-es csapatbajnokság, a városi 

csapatbajnokság, valamint az egyéni versenyek, diákolimpia döntői. Ezek mindegyikén 

szerepeltek versenyzőink. 

A 2011/2012. évi teke szezonban mint bajnokcsapat, kiharcoltuk a szuperligában történő 

szereplés lehetőségét, s a Magyar Tekézők Országos Közgyűlésének döntésével, miszerint 

egy évre felfüggesztették a lemez/panelos pályával nem rendelkező csapatok szuperligában 

történő szereplésének tilalmát, ténylegesen is lehetővé vált indulásunk.  

Ezen kívül a városi csapatbajnokságban és az egyéni versenyeken (külön a serdülő, az ifjúsági 

és a felnőtt korosztályban), diákolimpián biztosítjuk a tagok számára a versenyszerű 

sportolást. A pártoló tagok hetente két alkalommal használhatják a tekepályát.  

Három fő ifjúsági és egy fő serdülő lány tagja lett a válogatott keretnek. 

Sikeresen, pályázati úton elnyert támogatás felhasználásával, megrendeztük az ország 

legnagyobb, nemzetközi teke-emlékversenyét, a Pannon-Flax Kupa, IV. Kristyán Zsuzsa 

emlékversenyt.  

Anyagi források híján nem sikerült eleget tenni az ország különböző városaiból, 

egyesületeitől és a határon túlról érkezett megkeresések többségének, mely tornákra, 

emlékversenyekre, kupákra történő meghívást tartalmazott. 

Közvetlen kapcsolatot ápolunk a Pannon-Flax tekepályát használó Győr-Szol TC NB.I-es 

tekecsapatával és az egyesület vezetőivel. 

Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki anyagi vagy erkölcsi támogatásával, önkéntes 

tevékenységével munkánkat segíti. 

Győr, 2012. február 5. 

 

 Anduskáné Cseh Anikó Katalin 

        egyesületi elnök 


