
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.30 19:53:29

11 Tatabányai Törvényszék

1 1 0 2 0 0 0 0 2 3 8 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

2 5 3 6 Nyergesújfalu

Tó utca

sportpálya 

    

1 1 0 2 0 0 0 0 2 3 8

H U P k 6 0 2 3 8  1 9 8 9 2 5

1 9 8 8 9 8 2 3 1 1 1

Gabala Ferenc 

Nyergesújfalu 2 0 1 8 0 5 2 4

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

152 567 471 914

152 567 471 914

252 083 90 762

4 111

1 105 6

250 978 86 645

404 650 562 676

808 828

158 158

0 650

0

0 0

650 20

3 448 17 869

3 448 17 869

400 394 543 979

404 650 562 676

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

2 420 -650 3 058 650 20 3 070 -650 3 078

108 814 69 150 108 814 69 150

519 34 519 34

108 814 69 116 108 814 69 116

16 9 16 9

111 250 -650 72 217 650 20 111 900 -650 72 237

111 250 -650 72 217 111 250 -650 72 217

24 799 22 405 24 799 22 405

9 219 17 768 9 219 17 768

0 0 0 0

12 001 29 286 12 001 29 286

64 581 2 758 64 581 2 758

0 0

110 600 72 217 110 600 72 217

110 600 110 600

650 -650 0 650 20 1 300 -650 20

650 -650 0 650 20 1 300 -650 20

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

185 690 156 125 185 690 156 125

17 870 55 109 17 870 55 109

382 245 382 245

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 5 3 6 Nyergesújfalu

Tó utca

sportpálya 

    

H U P k 6 0 2 3 8  1 9 8 9 2 5

1 1 0 2 0 0 0 0 2 3 8

1 9 8 8 9 8 2 3 1 1 1

Gabala Ferenc 

egészséges életmód, sportolás népszerűsítése. 

2004. évi tv. a sportról 49§ c)-e)

környékbeli gyermek, ifjúsági és felnőtt sportolók 

500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0 0

elnökségi tagok 0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

111 250 72 237

382 245

110 868 71 992

110 600 72 217

9 219 17 768

110 600

650 20

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV 1 % 2016-os 

Magánszemélyi rendelkezés az 1 %-ról 

2016

382 796

382 796

382 796

0

382 796

382 796

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NAV 1 % 2017

Magánszemélyi rendelkezés az 1 %-ról 

2017

244 666

0

0

244 666

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - utánpótlás nevelés 2016/2017

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2016.07.01.-2017.06.30.

20 188 322

20 188 322

20 188 322

0

20 188 322

20 188 322

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - tárgyi eszköz beruházás 2016/2017

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2016.07.01-2017.06.30.

94 953 654

94 953 654

94 953 654

0

94 953 654

94 953 654

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - alapképzés 2016/2017

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2016.07.01.-2017.06.30.

763 856

570 328

570 328

0

570 328

570 328

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - kiegészítő sportfejlesztési támogatás 2016/2017

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2016.07.01-2017.06.30.

5 360 057

5 360 057

5 360 057

0

5 360 057

5 360 057

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Látványcsapatsport támogatás TAO önrész 17/18

Nyergesújfalu Város Önkormányzata 

2017.01.01-2017.12.31.

50 505 067

0

0

50 505 067

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Nyergesújfalu SE szakosztályainak működési célú támogatása 

Nyergesújfalu Város Önkormányzata 

2017

4 603 750

4 603 750

4 603 750

4 603 750

4 603 750

4 603 750

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.14



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Teke szakosztály működési célú támogatása 

Ifjúsági és Sportalapítvány 

2017

828 000

828 000

828 000

828 000

828 000

828 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Teke szakosztály működési célú támogatása 

Holcim Alapítvány 

2017

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - alapképzés 2017/2018

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása

2017.07.01-2018.06.30.

753 805

0

0

753 805

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - kiegészítő sportfejlesztés 2017/2018

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása

2017.07.01-2018.06.30.

59 164 855

0

0

59 164 855

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - Tárgyi eszköz beruházás 2017/2018

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2017.07.01-2018.06.30.

95 553 355

0

0

95 553 355

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Sportfejlesztési program - személyi jellegű kifizetések 2017/2018

központi költségvetés - látványcsapatsport támogatása 

2017.07.01-2018.06.30.

408 669

0

0

408 669

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.31 14.00.15



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

tekeszakosztály 2017 beszámoló 3.pdf





PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

tekeszakosztály 2017 beszámoló 2.pdf





PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

2017 eves beszamolo foci_termj_sakk.pdf



NYERGESÚJFALU SE  

    2536 Nyergesújfalu Tó utca Sportpálya 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

             http://nyergesujfalufc.hu                                      https://www.facebook.com/NyergesujfaluFc/  

 

 

 

Nyergesújfalu SE  

2017. évi beszámolója 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyergesújfalu 2017.12.22 
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Egyesület működési felépítése: 

Elnök: Gabala Ferenc 

Technikai vezető: Csavajda Róbert 

Szakmai vezető: Farkas László 

Gazdasági vezető és TAO koordinátor: Elzer István  

Szövetségi képviselő: Berber József 

Edzők:   

 Bagóné Kocsis Marietta 
 Balogh András 
 Hőgyes Károly 
 Deák Eszter 
 Petres Tamás 
 Fenyvesi László 
 Varga Sándor 
 Farkas László 
 Hajnal Zoltán 
 Katona Kelemen 
 Millei Tamás 
 Kottra Márk 

Taglétszámunk:  

Sportolói létszámunk a kisebb korosztályokban gyarapodott. Mint minden évben újabb 
óvódás csoportot toboroztunk, indítottunk útnak.  

Így ez évben a létszámunk a következőképpen alakult: 
18 év felett 40 fő ebből 40 versenyengedéllyel rendelkező, 
18 év alatt 170 fő igazolt ebből 170 (20 lány) versenyengedéllyel rendelkező. Összesen 210 
igazolt sportolónk van.  

Foglakozásainkat, edzéseinket óvodás (5 éves) kortól kezdjük, 12 korcsoportban végezzük a 
munkánkat a felnőtt csapattal bezárólag.   
  



NYERGESÚJFALU SE  
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Szakmai Munka: 

Jelentős előrelépést tervezünk ezen a téren 

Követelmény edzőinktől,hogy folyamatosan vegyenek részt a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által akkreditált és szervezett edzőképzéseken, ill. továbbképzéseken. 2017. nyarától egységes 
szalmai elvek mentén kezdődött a munka, a korosztályok szenzitív időszakának megfelelően. 
A rendszerben történő, egymásra épülő korosztályos munka teljes körű kiterjesztése a cél. 

 

Versenyzés: 

Utánpótlás korú csapataink részt vesznek a Bozsik.- Gyermek Intézményi Program 
rendezvényein. Nyergesújfalu előkelő helyet foglal el a megyei hierarchiában hisz Tatabánya, 
Tata, Komárom, Dorog, Oroszlány, Bábolna, és Kisbér mellet, az kiskörzeti tornákat itt 
helyben, Nyergesújfalun bonyolítjuk le. Ezeken a tornákon, U (utánpótlás)-7; U-9; U-11; U-
13-as korosztályokkal veszünk részt. 

  
U-14-s U16-s korosztályunk a megyei kiemelt bajnokságban szerepel. 
 
Az U 19- s és felnőtt csapatunk a Komárom-Esztergom megye I. osztályú bajnokságban 
szerepel.   
 
Szakosztályunk nem csak azoknak biztosít sportolási lehetőséget, kik versenyszerűen 
akarják űzni a labdarúgást, szívesen látjuk azokat is, akik az egészségük megőrzése 
érdekében, a labdarúgás szeretete okán választanak minket.  

 Edzés körülmények, létesítmények: 

Edzéseinket tavasztól őszig, mára már egy teljes méretű műfüves pályával kiegészült 
sporttelepünkön tartjuk. A különböző korosztályok mindennap benépesítik a 
labdarúgópályákat. Téli időszakban a gyerekeknek a foglalkozásokat a Felszabadulás téri és 
az eterniti Kernstok Károly általános iskola tornatermében tartjuk. Felnőtt és ifjúsági 
csapatunk ekkor is a szabadban, a labdarúgó pályákon edz. 

A jóváhagyott 2017-2018. évi TAO támogatási pályázatunk megtekinthető a 
http://nyergesujfalufc.hu/tao. 

Az MLSZ-nek, TAO-nak, így a környékbeli vállalkozásoknak és az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően évről-évre bővül, környezete szépül a sporttelepnek.  

Az elmúlt évben, években a létesítmény állapota jelentősen javult. A sportlétesítményt nem 
csak a labdarúgók használják. A terület városi rendezvényeknek is helyt ad, pl. városi 
sportnap. Egyre többen futnak, kocognak. A helyi iskolák egyre többet szervezik 
programjaikat a labdarúgó pályára. 



NYERGESÚJFALU SE  
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Igyekszünk jó gazdái lenni a sporttelepnek, arra törekszünk, hogy a létesítmény egyben az 
emberi kapcsolatok értékes szinterévé váljon!  

Kollégáink munkájuk mellet végezzük felelősséggel feladataikat.  

 Rendezvények, szereplések:  
 
A Komárom-Esztergom megyei bajnokságban szereplő csapataink heti rendszerességgel 
bajnoki mérkőzéseket játszanak.  
Utánpótlás csapataink Bozsik.- Gyermek Intézményi Program keretein belül szerepelnek. 
Ezekben a korosztályokban, és ezeken a tornákon nem az elért eredmény a fontos, hanem a 
sportág, a szabályok megismertetése, a labdarúgás szeretetére való nevelés, az alap készségek 
megszerzése. Központban az Egyén áll! 

A téli teremszezonban minden korosztályunk 3-4 teremtornán vesz részt. Ezekre azoktól az 
egyesületektől kapunk meghívót, amelyekkel  partneri-baráti kapcsolatokat ápolunk.  
Évről évre megrendezzük a Goldschmidt Gyula emléktornát, hol megyei utánpótlás csapatok 
szerepelnek.  
Rendezvényeink közül kiemelkedő a Gyermek Labdarúgó Fesztivál melyet idén már 12. 
alkalommal rendeztünk meg. Az ország minden részéről érkeztek hozzánk csapatok, így ez 
évben 64 résztvevő versenyzett a tornán. A két nap látogatottsága elérte a 1500 főt. 

Aktívan részt veszünk az egyesületi és városi rendezvényeken egyaránt. Így többek közt 
Kajakos szakosztály által szervezett Tó futáson, a   Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport 
Egyesület által szervezett teljesítmény túrákon, városi gyermeknapon, és a városi sportnapon 
is. 
 
A 2014-es év második felétől útnak indítottuk megújult honlapunkat http://nyergesujfalufc.hu 
, ahonnan napi szinten lehet információt kapni a működésünkről, elért eredményeinkről.  

Szakmai célok: 

Labdarúgó szakosztályunk külön célokat fogalmazott meg a felnőtt és külön célokat az 
utánpótlás korú csapatok tekintetében. 

Az utánpótlás képzésénél alapvető célként fogalmazódott meg a létszámhiányos 
korosztályoknál a labdarúgók számának növelése. Sajnos az idősebb korcsoportokban egyre 
nehezebb megoldani ezt a feladatot, ezért már a legkisebb korosztályoknál fontos a 
„toborzás”, mely következtében megfelelő létszámok alakulhatnak ki az egyes 
korcsoportoknál. 

Célként fogalmazódott meg, hogy a szakmai képzés, mint ahogy azt eddig is tettük, 
korcsoportokra lebontva, az egyes csoportok életkori sajátosságait figyelembe véve valósuljon 
meg, és ez épüljön egymásra. Labdarúgóinkat egységes filozófia mentén a modern futball 
követelményeinek megfelelően kívánjuk oktatni – nevelni - képezni. Korosztályokra bontott 
éves tervek alapján dolgoznak az edzőink, akik a hollisztikus képzés követelményeinek 



NYERGESÚJFALU SE  

    2536 Nyergesújfalu Tó utca Sportpálya 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

             http://nyergesujfalufc.hu                                      https://www.facebook.com/NyergesujfaluFc/  

megfelelően végzik munkájukat. Munkánk középpontjábana gyerek áll, számunkra mindent Ő 
jelent! Ezért törekszünk egy gondoskodó és élhető környezet biztosítására számukra. 

 

Szakmai munka a gyakorlatban: 

•  Éves terv alapján történik, minden szekcióban, ahol a játékosok technikai, taktikai, 
kondicionális és mentális összetevőit elemezzük és az életkori sajátosságok mentén 
fontossági sorrendbe tesszük. 

•  Az éves terveket hathetes makrociklusokra bontjuk, ahol az éves tervnek 
megfelelően kialakítjuk a heti fókusz feladatokat. 

•  A mikro tervek a makro terv konkrét célokká történő bontását jelentik. 

•  A napi edzéstervek az eszközök, az éves tervben meghatározott célok elérését 
szolgálják   

Törekvéseinket,természetesen csak fokozatosan, lépésről lépésre haladva, tudatos, tervezett és 
egymásra épülő képzés folytán vihetjük véghez. 

Utánpótlás korú labdarúgóinknál szakmai célként fogalmazódott meg, hogy munkánkat minél 
kevesebb deficittel végezzük. Ennek okán az egyéni képzések kiemelt szerepet kapnak! 

Tehetségeink felfelé áramlását segítjük, kapcsolatainkat értékek mentén kívánjuk erősíteni. 

Fontosnak tartjuk, hogy az edzések vonzó atmoszférában és megfelelő hangulatban 
valósuljanak meg, ami biztosítja az utánpótlás korú labdarúgók örömérzését és motiválását, 
egyben kötődését a klubhoz! 
 
Felnőtt labdarúgásra jelentős igény van a térségben, ami a hagyományokra épül. Célként 
fogalmazódott meg, hogy elsősorban nyergesi, vagy helyi kötődésű játékosok kapjanak 
szerepet a csapatban. Számukra biztosítunk versenyzési lehetőséget a megyei I. osztály 
labdarúgó bajnokságában. A játékosállomány összetétele és előző évi bajnoki szereplésük 
alapján idén is megfogalmazhattuk azt a célt, hogy csapatunk a bajnokság élmezőnyéhez 
tartozzon. További cél, hogy a minőséget mutató ifjúsági csapat tehetséges, és kiöregedett 
játékosai adják a jövő csapatának gerincét! Ezért törekszünk a felnőtt és at utánpótlás foci 
közti gátak tudatos lebontására. 
 

 

Nyergesújfalu 2017-12-22                                                Gabala Ferenc 

                                                                                    Nyergesújfalu SE elnök    
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NYERGESÚJFALU SE. 
TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY 

2017. I.félévi beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Készítette: Goldschmidt Irén 

Természetjáró Szakosztály vez. 

2017.12.29. 
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1. A szakosztály felépítése: 
Szakosztály vezető: Goldschmidt Irén  

Szakosztály ügyintéző: Csémy Lajosné 

 

2. Taglétszám: 
 
50 fő (folyamatos a jelentkezők köre) 
 
Névsor: 
Fleith Péterné  
Szilas Istvánné 
Mohácsi Károlyné 
Bundschuh Lászlóné 
Bundschuh László 
Kovács Mihályné 
Schrenk Istvánné 
Schrenk István 
Várkonyi Béláné 
Szobi Margit 
Komeiner Gézáné 
Rausch Gyuláné 
Szabó Szaniszlóné 
Tóth Lajosné 
Pruxler Judit 
Ernszt Piroska 
Varga Lászlóné 
Varga László 
Gergely Ferencné 
Páva Gyuláné 
Gálné Borbényi Erzsébet 
Jenes Judit 
Kolozsi Mátyásné 
Dalanics Józsefné 
Szűcs Imréné 
Csémy Lajosné 
Schmidt Sándorné 
Kajtár Katalin 
Kriszeg Sándorné 
Havasi Sándorné 
Lugossi Jánosné 
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Újszászi Gyuláné 
Mészáros Gáborné 
Fitos Gézáné 
Cserép Viktor 
Csorba Béláné 
Szabó Gizella 
Sütő Zsuzsanna 
Holczakker Katalin 
Kicsindi Tivadarné 
Berák Aranka 
Berák Jolán 
Eiplné Cserép Anna 
Bávinné Schreich Katalin 
Gyurik Jánosné 
Páva Miklós 
Klébert Erzsébet 
Haver Józsefné 
György Ferencné 
Goldschmidt Irén 
 
 

3. Szakosztályi rendezvények, részvételek : 
 
1. 2017.február 7. 

Megbeszélés a tagokkal az előző évi programokról és idei évre kértünk 
ötleteket, hogy milyen programokat szervezzünk. 
 

2. 2017.április 8. 
Nyerges-Héregi út-Bajót-Nyerges gyalog túra (10 km) 
Résztvevők száma 15 fő 
 

3. 2017.április 17. 
Nyerges-Mogyorósbánya-Bajót-Nyerges gyalog túra (16 km) 
Résztvevők száma 12 fő 
 

4. 2017.április 22.  
Négy Égtáj SE. szervezésében 20 km-es gyalog túra 
Szakosztályból 15 fő részt vételével 
 

5. 2017.május 7. 
Nyerges-Bajót-Péliföldszentkereszt-Nyerges 
Kb. 15 km-es gyalog túra,kora reggeli indulással  
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Szakosztályból 16 fő részt vételével 
 
 
 

6. 2017.május 13. 
Gróf Sándor Móric Emléktúra 14 km-es ,melyen a csapat emlék kupát is 
kapott a kiváló teljesítményért. 
Résztvevők száma 20 fő 
 

7. 2017.május.19. 
Hegyek Királya Tarján 12 km-es gyalog túra 
8 fő részt vételével 
 

8. 2017.június 10. 
Csolnok Ring 10 km-es gyalog túra 
11 fő részt vételével 
 
 

4. Célok : 
A természetjárásra szűkebb és távolabbi környezetünk megismerésére egyre 
nagyobb igény van környezetünkben. Igyekszünk népszerűsíteni 
programjainkkal, elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és 
elterjesztését. Sajnos a távolabbi programok megvalósításának elég nagy 
anyagi vonzata van (busz bérlése)  és a szakosztály tagjai 95%-ban 
nyugdíjasok így az nehezebben megvalósítható.   

 

Köszönjük a nyergesújfalui Önkormányzatnak a szakosztály nevében anyagi 
támogatását, remélve, hogy a jövőre is részesülhetünk a hozzájárulásban. 
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NYERGESÚJFALU  SE  

SAKK SZAKOSZTÁLY 

 

 

 

 

Beszámoló 

a sakk szakosztály 

2017.évi 1. félévi 
tevékenységéről 
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1.A szakosztály felépítése 

    A szakosztályvezető: Kiss István /1984-től/ 

    Vezető edző: Kiss István sakkedző 

     Edző: Balázs András sakkoktató 

 

A szakosztály vezetője és edzői társadalmi munkában látják el feladataikat      

2.Taglétszám 

      A szakosztály létszáma 36 fő, ebből 25 fő versenyengedéllyel rendelkező sakkozó, 
18 fő rendelkezik nemzetközi FIDE – minősítéssel. Egy sakkozónk elhunyt, és másik 
sakkozónk egészségi okok miatt visszavonult. Egy fő átigazolt Esztergomba. 

     Egy fő kölcsönjátékosunk van ebben a szezonban. 

   11 fő nem rendelkezik versenyengedéllyel, mert a gyermek csapatbajnokságban és 
egyéni versenyeken még nem kötelező. A versenyengedélyért éves díjat kell fizetni a 
Magyar Sakkszövetség felé. / 18 fő felnőtt és 7 fő gyermek – 2 fő U20, 1 fő U18, 3 fő 
U14.1 fő U10 / 

       Két éve beindítottuk a szakosztályi utánpótlás toborzását. A tavalyelőtti évtől már 
ez kezd megmutatkozni a létszám emelkedésében. A nyergesújfalui és környéke 
kapcsolatok kezdenek eredményesnek bizonyulni. 

NB II – es színvonalú utánpótláshoz vonzáskörzetszintű érdeklődés szükséges.  

       Szerencsére sikerült erre támogatót is találni. Sokat vállalnak a szülők is ezen a 
téren. 

3.A csoportok edzésmunkája 

      A sakk speciális volta miatt az edzések egyéni és csoportos edzések, valamint 
otthoni saját felkészülés kombinációjával történnek. Utóbbi főleg a felnőtt sakkozóknál 
van túlsúlyban, a csoportos edzések a gyakorlást és a játékrendszerek kipróbálását 
jelentik a felnőtteknél. 
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4.Versenyeredmények 

Csapat eredmények: 

   A 2016/2017 – es bajnoki szezonban sakkcsapatunk az NB II – ben a 10 csapatos 
Breyer Gyula – csoportban szerepelt, és a 9. helyet  szerezte meg. 

A csapat izgalmas szezont teljesített nagyon erős budapesti és vidéki nagyobb városok 
csapatai között.  A kilencedik helyet a több csapatgyőzelmi pontnak köszönhetően 
szereztük meg. 

Az NB II - ben a csapat legeredményesebb játékosai voltak:  

- Vörösvácki András    / ifjúsági /      4,5  pont  

- Meixner Ferenc, Ikanov Imre            4   pont 

- ifj. Gál Lajos, Tóth István, Kiss István 3,5  pont 

    

   Az NB II – es eredményeink a www.chess.hu Bajnokságok /NB II Breyer – csoport 
alatt aktuálisan olvashatóak 
 

   A 2016/2017 – es szezonban a megyei II. bajnoki osztályban egy csapatot 
indítottunk, hogy olyan sakkozóinknak is nyújtsunk játéklehetőséget, akik az NB II – es 
csapatba nem mindig férnek be.  Az előző évi 2.helyet sikerült túl szárnyalni,  a csat 
bajnok lett ismét!.  

   A legjobb pontszerzők: Kiss István 10 pont  

/a legjobb pontszerző a teljes mezőnyben!/ 

 ifj. Gál Lajos 8 pont Balázs András  7 pont 

    
 

5.Edzés körülmények, létesítmények helyzete 
 
    A szakosztály edzéseit, valamint az NB II – es mérkőzéseit a Térségi Házban tartja, 
amely méltó hely lenne az NB II - es mérkőzésekhez, de a mozi miatt kénytelen 
vagyunk  a második emeleti folyosón játszani   Minden csapat eddig elismeréssel 



NYERGESÚJFALU SE  

    2536 Nyergesújfalu Tó utca Sportpálya 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

             http://nyergesujfalufc.hu                                      https://www.facebook.com/NyergesujfaluFc/  

szólt az intézményről, amely jól reprezentálja városunkat a vendégeink felé. Sajnos, 
most már ez az új helyzet rontja az image-ünket! Jelenleg nincs Nyergesújfalun olyan 
reprezentatív hely, ahol 12 asztalon lebonyolítható egy NB II – es sakkmérkőzés a 
rangjához méltóan! 

    A Térségi Házban kapunk lehetőséget sakkedzések tartására, létesítménnyel nem 
rendelkezünk.  
 

6.Saját rendezésű versenyek, fellépések, szereplések, 
bemutatók 
 
Saját rendezésű versenyt sakkversenynek megfelelő helyszín hiányában nem tudunk 
vállalni. 
 

 7.Külföldi, testvérvárosi kapcsolatok 
 
   A szlovákiai testvércsapattal való kapcsolat /Bátorkeszi/ 2005 óta szünetel. 
 
 

8.Szakmai célok megjelölése 
 
   A cél:  
- a folyamatos utánpótlás nevelés 
- rendszeres versenylehetőség biztosítása főleg a fiataloknak 
- az ifjúsági játékosok beépítése a felnőtt csapatba 
- a bajnoki rendszerekben való eredményes helytállás és fokozatos egyéni fejlesztés 
 

9.Egyéb 
 
     Ezúton is köszönjük Városunk és Sportegyesületünk Vezetésének az anyagi és 
erkölcsi támogatás! 
 

Nyergesújfalu,2017.december 31. 

                                        

 

                                                          K i s s   I s t v á n  

                                      szakosztályvezető 
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