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A 2011. január 1. - december 31. időszakról
A Magyar Evezős Szövetség 1893-ban alakult, 1998. január 1. óta kiemelkedően közhasznú
minősítéssel működő szervezet. A Magyar Evezős Szövetség 2011.évben az
alapszabályában rögzített alaptevékenységeit látta el.. Ennek keretében biztosította az
evezés sportág működését, a működéshez szükséges szabályokat részben megalkotta,
vagy módosította. Működtette az evezés sportág versenyrendszerét, meghatározta a hazai
versenynaptárat, megszervezte a sportág országos versenyeit. Működtette a nemzeti felnőtt
és utánpótlás válogatott keretet, elősegítette és szervezte a részvételt a nemzetközi
versenyeken. Részt vett a nemzetközi evezős szövetség munkájában, szolgáltatásokat
nyújtott tagjainak és más szervezeteknek, képviselte a tagok és az evezős sportág érdekeit a
MOB és más hazai és nemzetközi szervezetek, egyesületek, sportszövetségek, partnerek
előtt. Nyilvántartást vetetett a versenyzőkről és az versenyek eredményéről, gondoskodott az
utánpótlás-fejlesztési koncepció végrehajtásáról, szervezte a sportszakemberek (edzők és
versenybírók) továbbképzést. Közreműködött az evezés minél szélesebb körben való
elterjesztésében, ellenőrizte a sportversenyek biztonságos lebonyolítását és további fel nem
sorolt feladatokat hajtott végre.
Jelen szakmai és pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képezik az alábbi
mellékletek:
1. 2011. évi mérleget
2. 2011. évi eredmény-kimutatást
3. 2011. évi számviteli törvény szerint beszámoló kiegészítő mellékleteit
4. 2011. évi költségvetés terv-tény kimutatást
5. 2011. évi sportszakmai beszámolót
6. 2011. évi Határozatok könyve
7. Könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi pénzügyi beszámolóról
A beszámolási időszakban a Magyar Evezős Szövetsége 9 fő elnökségi tagból állt, az
elnökség munkáját dr. Mitnyan György elnök irányította, a szövetség napi munkáját és a
szövetségi irodát Ott Zsuzsanna főtitkár vezette. 2011. évben az elnökség 1 alkalommal
hívott össze közgyűlést (2011. április 8ái éves rendes közgyűlés) amelyen az 58
összmandátumból 33 szavazóképes mandátum került igazolásra. A közgyűlési jegyzőkönyv
nyilvánosságra hozatala a szövetség internetes honlapján megtörtént.
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2011. évben 10 alkalommal ülésezett, a fenti
feladatok ellátása körében 170 határozatot hozott. három esetben elektronikus úton, nem
összehívott ülés keretében került sor határozathozatalra.
Az elnökség határozatait az alapszabály előirtásainak megfelelően az 7. sz. mellékletben
található „Határozatok Könyve 2011” dokumentum tartalmazza. Az elnökségi üléseken csak
írásos előterjesztés alapján hozott határozatott az elnökség, és a határozatok az alapszabály
előírásainak megfelelően nyilvánosságra lettek hozva a MESZ honlapján www.hunrowing.hu, illetve az érintettek részére elküldésre kerültek.
2011-ben az alábbi szabályzatok, illetve módosításai kerültek elfogadásra:
 versenyszabályzat
 üzemanyagkártya kezelési szabályzat
 képesítési szabályzat
A szabályzatok szövege a www.hunrowing.hu oldalon található
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Az SZMSZ, a gazdálkodási szabályzat és a számviteli politika létrehozása, illetve
módosítása még folyamatban van.
Közhasznú – Szakmai működés 2011
Az elnökség éves munkáját a szakmai felkészülési programok (utánpótlás és felnőtt
válogatott keret felkészülési programja) elfogadásával kezdte, majd meghatározta a 2011.
évi válogatott kerettagokat és elfogadta a 2011. évi versenynaptárat. Az elnökség elfogadta
a Bay, Gerevich, Patrónus és Héraklesz programokhoz kapcsolódó versenyzői és edzői
ösztöndíjakat. Az ösztöndíjak és a válogatott keret tekintetében többször került sor
változtatásra.
A 2011.évben az elnökség folytatta a Szövetség strukturális racionalizálását, .melynek
keretében 3-3 fős szövetségi edzői team került kialakításra a válogatottak felkészülésének
hatékonyabb irányítása érdekében. A teamek összetétele több alkalommal változott. Az
edzői teamek kialakításánál cél volt minél több klub edzőinek bevonása a szövetségi
szakmai munkába.
2011-ben „A” és „B” keret logika szerint kerültek besorolásra a versenyzők és ez alapján
számíthattak felkészülésük finanszírozására.
Az elnökség edzői (ifjúsági olimpiai edző) és szakágvezetői (paralimpiai szakág)
pályázatokat hirdetett.
Az elnökség szabályozta a hazai versenyrendszert, a versenyszabályt és az
eredményességi pontrendszert áttekintette, a módosítási javaslatokat elfogadta. Az elnökség
határozatot hozott az EVAP elektronikus nevezési rendszer bevezetésére, a rendszer
megvalósítására megbízást kötött az A-One System Kft-vel, szoftver bevezetését számos
hazai versenyen tesztelte, a tapasztalatok és a visszajelzések alapján a kifogásolt
hiányosságokat igyekezett a fejlesztővel kiküszöböltetni. Az elnökség a sportegészségügy
kérdését többször napirendre tűzte, a válogatott keret egészségügyi ellátásával kapcsolatba
határozat született.
A MESZ használatában lévő két gépkocsi eladásra került, helyettük egy új Volkswagen
kisbusz és egy Skoda octavia személygépkocsi került lízingelésre.
A 2010-ben bevezetett cash flow menedzsment rendszer folyamatos vezetése a 2011. év
második felére lehetővé tette az elnökség számára naprakész pénzügyi információk
rendelkezésre bocsátását. A MESZ tételes szerződés-nyilvántartást vezet. 2011-ben a
kötelezettség vállalások ügyvédi ellenjegyzés mellett történtek.
A MESZ bizottságai a 2011.évben az elnökség munkáját részben segítették, a bizottságok
az éves munkájukról beszámolót készítettek.
A Magyar Evezős Szövetség 2011. év folyamán közel 40 hazai esemény megvalósítását
segítette elő, ebből 9 országos versenyt a Magyar Evezős Szövetség rendezett. A
legjelentősebb a két Országos Bajnokság volt. 2011-ben az Magyar Bajnokság – a szegedi
kajak-kenu világbajnokság miatt - két külön versenyként került megrendezésre: 2011. július
15-17-én a Velencei-tavi Evezős Pályán az Utánpótlás és Masters Országos Bajnokság,
2011. szeptember 23-25-én, a felújított Szegedi Evezős Pályán a Felnőtt Országos
Bajnokság. Mindkét alkalommal adaptív versenyszámokat is hirdetett a szövetség, a felnőtt
bajnokságon pedig próba jelleggel megrendezésre kerültek sprint és váltó számok is a
versenyek látványosságának fokozása érdekében.
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A versenynaptári programok megrendezése mellett 2011-ben kiemelt szerepet kaptak a diák
és az iskolai programok. A Sport XXI program keretében tagegyesületeink mintegy 90 iskola
9.000 diákját (10-13 évesek) vonták be ergométer felmérő programunkba, melynek záró
eseménye 2012. március 25-én lesz Budapesten. A regionális versenyek lebonyolításában
Nagy Csaba és a Vízisport Csodasport Kft. kiemelkedő segítséget nyújtott.
Az utánpótlás országos versenyeken diákranglista versenyek kerültek megrendezésre a 1014 éves korosztály számára 3 korcsoportban, összesen 8 versenyszámban.
A magyar uniós elnökséggel kapcsolatban a szövetség aktívan részt vállalt a Nemzetközi
Duna Stratégia kialakításában, projektötleteivel segítette az előkészítést, a megvalósításban
már nem vett részt.
Tovább folytak az adaptív (mozgássérült és fogyatékkal élők részére) evezés programok. Az
edzéseket a MESZ néhány tagegyesülete a részükre átadott speciális eszközökkel, saját
humánerőforrással látják el. A versenyek úgy kerülnek megrendezésre, hogy minél nagyobb
részben biztosítsák az integrációt. A MESZ számára fontos, hogy az adaptív és normál
versenyek egy időben, egy helyen kerüljenek megrendezésre, elősegítve ezzel az elfogadást
és a beilleszkedést.
A MESZ gyűjteménye - melyet Kisfaludi Júlia vezet – ismét sikeres kiállításokat szervezett:
pl. a Hungexpon, az Utazás kiállításon, valamint elkészült a magyar bajnokokat tartalmazó
lista, mely felkerült a MESZ honlapjára is.
2011. év fontos nemzetközi sportdiplomáciai eseménye volt a 2014. évi Európa-bajnokság
megrendezéséért 2011 májusában a Nemzetközi Evezős Szövetségnek (FISA) beadott
pályázat, amelyet részletes előkészítő munka előzött meg. A pályázat szakmai bemutatása
egy nemzetközi bíráló bizottság előtt történt 2011. július 9-én a svájci Luzernben, majd az
őszi Európa-bajnokságon megrendezett kongresszuson dr. Mitnyan György elnök, Ott
Zsuzsanna főtitkár és Varga Tamás világ és Európa-bajnok evezős közreműködésével az
európai nemzetek képviselői előtt került sor a pályázati anyag összefoglaló előadására és a
nemzetek szavazására. A küldöttek szerencsétlenségünkre az első, döntetlen szavazást
követően - Sevilla javára döntöttek.
A sportszakemberek szakmai fejlődését hazai konferenciák rendezésével (edzői fórumok,
versenybíró képzés) és nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatásával
ösztönöztük.
A szövetség folyamatosan frissíti honlapját (www.hunrowing.hu) és több közösségi
szolgáltatást is működtet: facebook, youtube. Elkészült az evezős oktatófilm, amelynek egyegy példánya minden tagegyesülethez eljuttatásra került.
2011-ben a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésének lehetősége körében több
szabadidős programot - evezős teljesítménytúrát – szerveztünk (négyfordulós
teljesítménytúra, Bp-Baja túra stb.) Az eseményeken több százan vettek részt.
Az evezés, mint egyetemi sport is meghatározó volt 2011-ben, válogatott versenyzőink 95%a felsőoktatási intézmény hallgatója.
A szövetség koordinálta és anyagilag támogatta a sportág megjelenését a budapesti Nagy
Sportágválasztó eseményen (május és szeptember), az operatív lebonyolításban a
Budapesti Evezős Szövetség vett részt.
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A szövetség erősítette nemzetközi szerepvállalását, a Nemzetközi Evezős Szövetség
bizottságaiban az elnökség két tagja tevékenykedik évek óta, nemzetközi versenybíróinkat a
legrangosabb versenyekre hívják (világbajnokságok, világkupák). Dr. Kokas Péter a FISA
orvosi bizottságának, Szántó Éva a FISA Európai Irányító Testület tagja - tagságát a 2011
szeptemberi, a FISA európai tagjainak kongresszusán újabb négy évre megerősítették - ,
valamint 2010-től a FISA Versenytechnikai Bizottságának is tagja. Tevékenységükről
részletes beszámoló a bizottsági beszámolóknál olvasható.
A Magyar Evezős Szövetség 2010. évben elindította a Pesterzsébeti Vízi Centrum
működését, A projekt az eredeti időütemezéshez képest jelentős csúszásban van, a
tervezett beruházások objektív akadályok miatt nem kezdődhettek e.,A szükséges
engedélyek beszerzéséről a szövetség a pesterzsébeti önkormányzattal tárgyalásokat
folytatott. A projekt gazdaságilag a szövetség erőforrásait jelentősen megterhelte, 2011. év
december 31-i fordulóra kimutatható veszteséget okozott. A veszteségek oka elsősorban az
indokolatlan és megalapozatlan kötelezettség vállalások a projekttel kapcsolatban. A projekt
irányítása hiányos volt, a ügyeket hatékonytalan döntési folyamat hátráltatta. Ezenkívül a
költségvetésben megalapozatlanul tervezett bevételhez képest lényegesen elmaradt a
megvalósult bevétel. A kimutatások alapján kétséges a projekt létjogosultsága. A helyzetről
2011-ben valós képet adó értékelés nem történt. A projekt a szövetség gazdálkodásának
fenntarthatóságát fenyegeti, ezért lényeges racionalizálást kell végrehajtani 2012-ben.
Pénzügyi adatok a gazdálkodási részben találhatóak.
A Magyar Evezős Szövetség alapszabályában lefektetett feladatai mellett nagy hangsúlyt
fektet a sportág és maga a sport egészségmegőrző, összetartó erejére, és ezeket a
tulajdonságokat mindenhol promotálja.
Az év legjelentősebb szakmai eredménye, hogy a Simon Béla - Juhász Adrián (Tisza Evezős
Egylet) kormányos nélküli kettes számban olimpiai kvótát szerzett a Bled-i világbajnokságon.
A 2011-ben világbajnokságon, Európa-bajnokságon és egyéb nemzetközi versenyeken elért
eredmények a 6. számú mellékletben, a sportszakmai beszámolóban és csapatvezetői
jelentésekben találhatóak.
A sportág népszerűsítése érdekében a MESZ megjelent kiállításokon és a testmozgást
népszerűsítő programokon (Nagy Sportágválasztó) - valamint a speciálisan a Balatonra
kifejlesztett hajóegységgel – úgynevezett fixüléses 12 fős csapathajókban nagy tömeget
megmozgatva - szervezett speciális eseményeket a nyár folyamán.
A Magyar Evezős Szövetség részletesen kidolgozott program elfogadását tervezi az adaptív
(mozgássérült és fogyatékkal élők részére speciálisan kialakított) evezésben részt vevő
tagegyesületeink és partereink (Magyar Paralimpiai Bizottság, Pető Intézet)
közreműködésével. Mozgássérültek és fogyatékkal élők részére is megrendezésre kerültek
versenyszámok, és az Ergométer Országos Bajnokság adaptív versenyeit is - on-line
követhették a szurkolók.
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A MESZ stratégiájának egyik fontos eleme a szövetség PR és marketing tevékenységének
megújítása. Az elmúlt évben az elektronikus megjelenésre fektetett hangsúlyt a szövetség
(honlap, közösségi portálok) Elkezdődött egy új arculat (logo stb.) kidolgozása. 2012-ben az
olimpiai szereplések várható növekedése miatt a televíziós megjelenések kerülnek majd
előtérbe.
A szövetség tovább kívánja fejleszteni mind a hazai, mind a nemzetközi döntéshozó
testületekben való szerepvállalását. 2011-ben a Magyar Olimpia Bizottság felügyelő
bizottsága elnöki tisztségét Dávid Imre a MESZ örökös tiszteletbeli elnöke látta el.
Gazdálkodás – Pénzügyi beszámoló 2011
Mérleg
A 2011. évi mérleg főösszege: 62.143.000 forint, amely a előző időszakhoz képest
lényegesen nem változott, 818.000 forinttal csökkent.
A befektetett eszközök állománya, elsősorban a versenyhajók és a versenylapátok készlete,
2.214.000 forinttal csökkent, részben az értékcsökkenés (amortizáció), részben az időszak
közbeni liciteljárás keretében lezajlott eszközértékesítés miatt.
A forgóeszközök állománya 2.589.000 forinttal megnövekedett az előző időszakhoz képest,
ezt a növekedést a mérleg-fordulónapon a szövetség bankszámláin rendelkezésre álló
nagyobb likviditás okozta. Az összes bankszámlán rendelkezésre álló pénzeszközök
zárómérleg szerinti értéke: 4.746.000 forint.
Az aktív időbeli elhatárolások aránya a mérleg főösszegéhez képest jelentős, az előző
időszakhoz képest 1.193.000 forint csökkenés mutatkozik. Ekkora mértékű elhatárolás
elfogadható és általános az országos sportági szakszövetségek körében.
A 22.532.000 forint értékű elhatárolás lényeges részét a Magyar Állammal szemben fennálló,
2011-évi költségvetési támogatási szerződés keretében elismert követelés teszi ki, amely
14.200.000 forint támogatás Sport XXI programra, továbbá Héraklesz és egyéb még el nem
számolt MOB támogatási keret alkotja. Az elhatárolás további része a tagegyesületekkel
szembeni 3.400.000 forint összegű elismert követelés.
A 2011. évi mérlegben az eszközoldalon a 48.295.000 forint rövid lejáratú kötelezettség van
nyilvántartva, amely az elmúlt időszakhoz képest 22.633.000 forinttal emelkedett, elsősorban
belföldi lejárt számlatartozások adják. Ez alapján megállapítható, hogy:
a. a szövetség súlyos likviditási helyzetben van,
b. szállítói felé a kötelezettség-állomány mértékében el van adósodva.
A szövetségnek pénzintézeti hiteltartozása nincs.
A likviditási és eladósodási helyzet javítására azonnali, érdemi pénzügyi lépések
szükségesek. A szállítók felé fennálló tartozások tárgyalásos rendezése mellett a
követelések behajtása, a támogatásokkal történő soron kívüli elszámolás mindenek előtti
prioritással kell rendelkezzen.
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Eredménykimutatás:
2011. évben a szövetség kimutatott összes bevétele 132.879.000 forint volt. Ebből a
legjelentősebb tételek a következők:
Támogatások:
NEFMI (MOB és NSSZ javaslatra)
NSI
Pályázatok (NCA, NSSZ, SNP)
MOB

3.521 eFt
34.401 eFt
3.553 eFt
40.000 eFt

Szponzori támogatások (Hídépítő, Simon és tsa)

2.625 eFt

Magyar Paralimpiai Bizottság:

1.500 eFt

Magánszemélytől kapott támogatás:
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
A MESZ tagdíjakból származó bevétele
Egyéb vállalkozási bevétel
Egyéb bevétel:

0 eFt
23.597 eFt
2.985 eFt
15.983 e Ft
2.098 eFt

A 2011. évi állami támogatás számottevő része csak 2012 évben folyik be a MESZ
számláira, ezért a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően követelésként
előírtuk, de a főkönyvben elhatárolásba is helyeztük, ezzel növelve az év végi eredményt.
Az egyéb vállalkozási bevételt a Pesterzsébeti Vizi Centrum bérlők 2011. évre vonatozó
bérleti díjai teszik ki.
2011. évben a szövetség kimutatott összes költsége (ráfordítása): 157.440.000 forint volt.
A szövetség működésének jellegéből adódóan a legnagyobb tételt a versenyek rendezése
és a versenyeztetés, edzőtáborozás, egyéb sportszakmai feladatok megvalósítása képezték
összesen közel 75.858.000 forint összegben. A sporteszközök és tárgyi eszközök
értékcsökkenése 5.143.000 forint volt. A részletes kimutatást a 2. számú melléklet
tartalmazza
A 2011. év közhasznú eredménye - 8.959.000 forint és a 2011. év vállalkozási eredménye ---15.602.000 forint. Összesítve -24.561.000 forint a Magyar Evezős Szövetség 2011. évi
eredménye.
A vállalkozási tevékenységet és a szövetség gazdálkodását rendkívüli mértékben
racionalizálni kell, hogy 2012-ben a szövetséggel szembeni jogszabályi előírásokat a
pénzügyi eredményességet illetően teljesíteni lehessen.
ÁFA visszaigénylésre 2011-ben a szövetségnek nem volt lehetősége. Az ÁFA elszámolási
számlán előző időszak óta helytelenül nyilvántartott 2.485.972 összeget, továbbá a több éve
nyilvántartott, többnyire könyvelési hibára visszavezethető 1.028.583 értékű be nem hajtható
vevői követelést 2011-évben ráfordításként került elszámolásra.

7

A költségvetési beszámoló
Bevétel
A költségvetésben előirányzott 178.350.000 forint bevétel helyett a 2011.évi realizált bevétel
133.181.722 forint. A támogatásokból származó bevétel 11.885.000 forinttal több lett a
tervezettnél, ennek oka, hogy az NSI általi 2011. évi Sport XXI program még nem szerepelt a
költségvetés tervben. erre a programra a szövetség először 2011. évben kapott támogatást.
A közhasznú tevékenységből származó bevételeknél a nemzetközi versenyek szervezéséből
részvevőktől származó bevétel 5.893.000 forinttal alul maradt a tervezett bevételtől.
Fenti adatok a 2011. évben befolyt bevételeket tartalmazzák, nem tartalmazzák a szövetség
követeléseit az állami támogatásokkal és a tagegyesületekkel szemben.
Az Pesterzsébeti Vizi Centrum bevételei 2011-ben 30.434.722 forint, amelyben szerepelnek
a bérlőkkel szemben fennálló 1.900.000 értékű és az egyéb partnerekkel szembeni
12.000.000 forint értékű követelések. A Vizi Centrum bevételei 40.000.000 forinttal
elmaradtak a tervezetthez 67.000.000 forinthoz képest. Az erre vonatkozó terv nem volt
megalapozott, nem készült részletes költségvetés a bevételekre és arra az esetre, hogy
milyen módon kell eljárni, ha a bevételek lényegesen alul maradnak a tervezetthez képest.
2012.évben a Pesterzsébeti Vizi Centrummal kapcsolatos gazdálkodást a vállalkozási
tevékenység keretében és elkülönítetten kell nyilvántartani.
A reklám és szponzorálás tervezett bevételek 13.044 forinttal elmaradtak a tervezetthez
képest. Reklám tevékenység 2011-ben nem valósult meg és a tervben szereplő számottevő
szponzori támogatás sem jött létre.
2011-ben a MESZ részére az alábbi partnereinktől kaptunk jelentősebb nem pénzbeni
támogatást:
Vizisport Csodasport Kft. – Ergométer Országos Bajnokság
Graphax – Velencei-tavi versenyeken a fénymásolókat biztosította
Kiadások
A költségvetésben előirányzott 178.350.000 forint kiadás helyett a 2011.évi teljesített kiadás
144.184.843 forint.
A működési jellegű kiadások körébe tartoznak a személyi bér és megbízás jellegű költségek
(főtitkár, irodavezető, pénzügyes, edzői team, keretorvos, stb.), a könyvelés, könyvvizsgáló,
irodabérlet, a jogi képviselet, a járművekkel kapcsolatos lízing díjak és üzemben tartási
költségek, kommunikáció, informatikai és marketing költségek. Fenti működési terület
megvalósult kiadásai 2011. évben 24.733.053 forint, amely 4.867.000forint megtakarítást
mutat a tervezetthez képest.
A kiadások körében a legnagyobb eltérés a sportszakmai kiadások körében tapasztalható,
73.240.381 forint kiadás valósult meg, a tervhez képest 15.240.000 forint többlettel. A hazai
versenyek rendezési kiadásai meghaladták a költségvetési keretet, mert a Sport XXI.
programmal kapcsolatos kiadások nem szerepeltek a költségvetésben a kiadási oldalon
sem.
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A haza versenyek rendezése jelentős támogatási forrást köt le, a 2011. évi kiadások ezzel
kapcsolatban 18.590.000 forint, míg nevezési díjakból összesen 3.059.000 forint bevétel
származik.
A szövetség nemzetközi versenyekkel kapcsolatos pályázatokra 6.677.000 forinttal költött
kevesebbet a tervezettnél 2011-ben, ami az U23 világbajnokság pályázatától való
visszalépés miatt következett be.
A nemzetközi versenyek szervezésével kapcsolatos költségek 8.272.000 forinttal
meghaladták a tervezett keretet. A szövetségnek erre a célra 2011-ben 29.272.000 forint
kiadása származott. A résztvevők a tervezetthez képest kevesebb mértékben tudtak
hozzájárulni a részvételhez, a szövetség az eredmények érdekében mindent megtett, hogy
az összes szakmai programon a tervezett létszámban a szövetség versenyzőivel részt
vehessen.
A Pesterzsébeti Vizi Centrum kiadásai 34.601.926 forint, amely nem tartalmaz 5.000.000
2010 évre vonatkozó, de 2011-ben teljesített kiadást. Továbbá nem tartalmazza a
szövetségnek a szállítók felé fennálló 10.709.000 számlatartozását.
A Vizi Centrummal kapcsolatos kiadások körébe tartoznak a terület bérleti díja, két
vállalkozóval kötött üzemeltetési szerződés díja, telephely őrzésére vonatkozó szerződés
díja, a műszaki igazgató megbízási díja, továbbá az évi 5.000.000 forint nagyságrendű
közüzemi díjak.
A szövetség gazdálkodásának veszteségét a Vizi Centrum szerződéses kötelezettségeiből
származtathatók, amelyek a befolyt bevételek 186%-át tették ki. A szereződések
racionalizálása és a gazdálkodás újratervezése szükséges a további veszteségek elkerülése
érdekében.
A gazdálkodás részleteit a mellékletek tartalmazzák.
Jelen beszámolót a 2011. évben működő elnökség által készítendő beszámoló hiányában a
2012. február 3-i rendkívüli közgyűlésen megválasztott új elnökség készítette.

Jelen beszámoló a mellékleteken kívül 9 számozott oldalt tartalmaz.

………………………………
Ott Zsuzsanna főtitkár

…………………………………
dr. Regényi Tamás elnök
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