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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

Budapest1 1 4 6

Istvánmezei út

1-3

1 6 P K 2 0 0 1 2 36 0 1 4 8  

0 1 0 7 0 0 0 5 0   

1 8 1 5 8 1 0 8 2 4 2

Dr. Csötönyi Pál Sándor

2 0 1 5 0 3 3 1Budapest
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Szervezet 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

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

77 892 98 374

26

4 520 18 374

73 346 80 000

147 022 67 311

29 813 35 851

1 844 2 836

115 365 28 624

8 424 33 561

233 338 199 246

124 699 118 894

1 921 1 921
133 402 122 778

-9 571 -5 681

-1 053 -124

3 157

22 598 14 130

22 598 14 130

86 041 63 065

233 338 199 246
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

19 313 20 662 19 313 20 662

276 502 731 124 276 502 731 124

830 870 830 870

216 637 683 318 216 637 683 318

3 326 2 494 195 41 3 521 2 535

279 828 733 618 19 508 20 703 299 336 754 321

279 828 733 618 279 828 733 618

163 910 224 827 11 427 6 334 175 337 231 161

55 931 101 603 3 899 2 862 59 830 104 465

1 729 3 046 120 86 1 849 3 132

62 879 408 992 4 384 11 522 67 263 420 514

977 831 68 23 1 045 854
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

3 973 277 4 250

289 399 20 175 20 827 309 574 760 126739 299

289 399 739 299 289 399 739 299

-9 571 -5 681 -667 -124 -10 238 -5 805

386 386

-9 571 -5 681 -1 053 -124 -10 624 -5 805

-9 571 -5 681 -1 053 -124 -10 624 -5 805

216 637 683 318 216 637 683 318
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 1 4 6 Budapest

Istvánmezei út

1-3

2 31 6 P K 6 0 1 4 8  2 0 0 1

0 1 0 7 0 0 0 5 0   

1 8 1 5 8 1 0 8 2 4 2

Dr. Csötönyi Pál Sándor

Szervezi, irányítja és ellenőrzi az ökölvívást

A Sportról szól 2004. I. tv alapján

22 § (1) bekezdés a.- i. ponjai alapján

Minden ökölvívósportban sportoló és sportolni vágyó.

2000
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

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 összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

Pénzeszköz 5 681 kiemelt jelentőségű hazai sportesemény

5 681

5 681

Kiemelt jelentőségű hazai sportesemény 0 5 000

0 5 000

0 5 000

Főtitkár(bruttó bér és bérjáulékok együttesen) 3 833 5 321

3 833 5 321
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Szervezet 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. Adózott 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

299 336 754 321

299 336 754 321

309 574 760 126

59 830 104 465

289 399 739 299

-10 624 -5 805

0 0
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

1 700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

24 000 000

24 000 000

14 000 000

10 000 000

24 000 000

24 000 000
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Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.05.31 21.54.29



Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.05.31 21.54.29



Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

9 000 000

7 153 000

7 084 989

7 153 000

7 153 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.05.31 21.54.30



Szervezet 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-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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2014. MÖSZ könyvvizsgálói jelentés.pdf



HANNÁK ÉS TÁRSA 
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

Cg. 01-09-367925 
 
H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.           Tel: +36 ( 1) 226-2254  
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu        +36(30) 9345-300          
 

Független könyvvizsgálói jelentés 
a 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség tulajdonosainak 
 

Elvégeztük a Magyar Ökölvívó Szakszövetség mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 
31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
199 246 eFt, a mérleg szerinti eredmény -5 805 eFt veszteség –, mely összegből a közhasznú 
tevékenység eredménye -5 681 eFt veszteség, a vállalkozási tevékenység eredménye -124 eFt 
veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, továbbá a 
sajátos előírásoknak megfelelő közhasznúsági mellékletből áll. 
 
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal 
összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső 
kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló 
elkészítése. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
 
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk 
alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban 
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, 
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a 
lényeges hibás állításoktól. 
 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő 
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves 
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak 
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott 
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések 
ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését 
is.  
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Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 
 
Könyvvizsgálói Vélemény 
 
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. 
 
 
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: közhasznúsági melléklet 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírása alapján a beszámolójával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet is kell készíteni.  

A közhasznúsági mellékletében be kell mutatni: 
 
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat, így: 
- a megfelelő erőforrás rendelkezésre állását, 
- a megfelelő társadalmi támogatottság feltételének teljesülését, 
- a Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos kimutatást,  
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, 
  
valamint a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő 
vezető tisztségek felsorolását.  
 
Megállapítható, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség a fenti kötelezettségeinek rendben 
eleget tett, 2014. évi közhasznúsági melléklete tartalmazza az előírások szerinti paraméterek 
bemutatását. 
 
 
 
Budapest, 2015. április 8.  
 
 
 
         A könyvvizsgáló társaság nevében:                   A kijelölt könyvvizsgáló nevében:
  
 
 
 

 
                Hannák György                    Hannák György 

    ügyvezető igazgató                                  kamarai tag könyvvizsgáló 
 1221 Budapest, Arany J. út 62.                    1221 Budapest, Arany J. út 62.  

           nyilvántartásbavételi szám: 000153                   kamarai tagsági szám: 003388  
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I. Szöveges kiegészítés 2014. évi közhasznú tevékenység főbb eredményeihez 3.5 pont 
 

 
Férfi Ifjúsági Világbajnokság (Szófia) Komor László  III. DVSC Ökölvívó Klub      +91 kg 
     Könnyű Richárd                V. Egri SI.     60 kg 
     Tóth Richárd  V. Ring SC Kaposvár   64 kg 
     Bársony Bernárd                V. KSI-SE.                  69 kg 
     Posta Daniella  V. Gyevát SE.    57 kg 
     
Elit Női Európa Bajnokság (Bukarest) Kovács Mária  I. PVSK                +81 kg 
     Ancsin Katalin  III. KSI-SE.      51 kg 
     Nagy Tímea  III. Hajdúszoboszló    75 kg 
     Szatmári Petra  III. Felsőváros Baja                 81 kg 
     Barankai Virgínia V. Szeged Boksz Club   48 kg 
     Nagy Kornélia Kitti V. NYVSC     57 kg 

Nagy Bianka  V. Szeged Boksz Club   64 kg  
 

XII. Schoolboys Európa Bajnokság (Keszthely) 
     Barbosu Tiberius                I. MTK     46 kg 

    Baranyi József  I. Zalaegerszegi BC.   72 kg 
    Rostás Renátó  II. Vasas-Süllős              38,5 kg 
    Rostás Armandó    II. Vasas-Süllős    52 kg 
    Petrovics Mátyás                III. Ring SC.Kaposvár    54 kg 
    Gábrisch Krisztián III. Halásztelki BC.    68 kg 
    Budai Renátó  III. Csepeli Ökölvívó    65 kg  
 

EUBC Női Junior és Ifjúsági Európa Bajnokság (Assisi) 
    Junior: Gáll Bernadett  III. Gyevát SE.  63 kg 
     Kiss Tünde  III. Halásztelki BC.  66 kg 
     Szokol Fanni  III. Ring SC. Kaposvár 75 kg 
    Ifjúsági: Szabó Nikoletta  III. Zuglói BC.  75 kg  
 
Férfi Elit EU-s Bajnokság (Szófia) Gálos Viktor  III. Felsőváros Baja   56 kg 
     Vadász András  III. KSI-SE.                 64 kg 
     Bacskai Balázs  III. Vasas – Süllős   75 kg 
 
II. Ifjúsági Olimpia (Nanjing)  Könnyű Richárd               III. Egri SI.   60 kg 
     Komor László  V. DVSC Ökölvívó Klub     +91 kg 
     Tóth Richárd  VI. Ring SC. Kaposvár 64 kg 
 
Férfi Ifjúsági Európa-bajnokság (Zágráb) 

Tar Sándor  III. Tatabányai SC.  52 kg 
Tóth Richárd  III. Ring SC Kaposvár             64 kg   
Kovács Dávid   V. DVSC-Madárfészek A.     49 kg 

 
Férfi Junior Európa-bajnokság (Anapa)  
     Virbán Gábor  II. Szőlőskert-Madárfészek     50 kg 
     Erdélyi Roland  II. Gyevát SE-Sopron  80 kg 
                               Szaka István               III. Tápiómente–Madárfészek 52 kg 
     Mislai Kristóf  V. Ring Sc. Kaposvár  46 kg 
     Horváth Albert  V. Honvéd Sashegy-Madárf.  54 kg 
     Kontrecz Márk  V. UTE-Madárfészek A.  63 kg 
     Vörös Márton  V. Gladiátor Akadémia  66 kg 
     Kocsis Richárd  V. M1 Fitness             + 80 kg 
 
Elit Női Ökölvívó Világbajnokság (Jeju) 
     Nagy Tímea  V. DVSC Ökölvívó Klub    75 kg  

Szatmári Petra  V. Felsőváros Baja                   81 kg 
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II. Szöveges kiegészítés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 2014. I- II. félévi 7881-3 
és 40515-2 sz. támogatás felhasználásához 

A támogatási program bemutatása: 

Projektek:  

1. Szervezetfejlesztés 

2. Női és Férfi válogatottak versenyeztetése 

3. Női és Férfi utánpótlás válogatottak versenyeztetése 

4. Utánpótlás fejlesztés 

5. Akadémiák 

6. Régiófejlesztés 

7. Egyesület, műhelytámogatás 

 
1. Szervezetfejlesztés  

 
Tehetséges utánpótláskorú fiataljaink és felnőtt versenyzőinknek nemzetközi sikereinek biztosításához jól 
kiépített szervezeti és megalapozott szakmai háttér szükséges. A szakmai irányításban fontos a célok és a 
feladatok pontos meghatározása, és az irányelveknek megfelelő szervezeti felépítés kialakítása. A fejlesztési 
program magas szintű végrehajtásának kiemelkedő jelentőségű feladata a szövetség rendszerét alkalmassá tenni a 
jelentős összegű állami támogatás befogadására, a szakszerű, jogszabályoknak és szerződéses kötelmeknek 
megfelelő felhasználásra, valamint az átadott pénzeszközökkel való elszámoltatásnak.  

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek a 2014. I., II. félév vonatkozásában: 
- személyi jellegű kifizetések (munkabér és járulékai) 
- bérleti díjak (irodahelyiség, raktárhelyiség)  
- szakértői háttér biztosítása (könyvvizsgáló, közbeszerzési szakértő) 
- sajtóképviselet, PR tevékenység  
- műszaki fejlesztések 
- egyéb működési költségek (rendszergazda, bérszámfejtés, fénymásolás, irodaszer) 

 
 
2. Női és Férfi válogatottak versenyeztetése 

 
A női és a férfi szakágban is karakteres cél a nemzeti válogatottak eredményességben tartósan a világ élvonalában 
történő szereplés. Felnőtt válogatottjaink magas színvonalú menedzselése, elért pozíciónk megerősítése az egyik 
legfontosabb célunk. Biztosítani kell a válogatott versenyzők számára a megfelelő mérkőzések számát a 
tapasztalat- szerzés és meglévő versenyzési forma ellenőrzése céljából. A projekt kiemelt feladata, hogy az 
élversenyzők száma növekedjen, ez csak jelentős tömegbázis kiépítésével, a gyerekek érdeklődésének 
felkeltésével, állandó rendezvények, mérkőzések, „ pofon-partik”  szervezésével és a magyar bajnokságok 
színvonalának emelésével központi szervezésben  lehetséges. A minél jobb felkészülést segítik az edzők mellett 
dolgozó sportszakemberek, gyúrók, pszichológusok és sportorvosok. 
 

A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek a 2014. I., II. félév vonatkozásában: 
- személyi jellegű kifizetések (munkabér és járulékai)   
- sportegészségügyi, valamint sporttudományos háttér biztosítása  
- teljesítménydiagnosztikai eszközök beszerzése    
- sportágspecifikus sportruházat beszerzése  
- stratégiai együttműködés keretén belül megvalósuló média megjelenések  
- AIBA minősített versenyring beszerzése (1 db) 
- felkészülési belföldi, külföldi edzőtáborok költségei 
- kiemelt nemzetközi sporteseményeken való részvétel költségei (a teljesség igénye nélkül): Nemzetközi 

Női Boksz Napok (Hamburg, Németország); XXXI. Feliks Stamm Nemzetközi Elit Férfi és Női 
Ökölvívó Verseny (Varsó, Lengyelország); Konstantin Korotkov Emlékverseny, Nemzetközi Elit Férfi 
Ökölvívó Verseny (Khabarovsk, Oroszország); EUBC Női Elit Ökölvívó Európa-bajnokság (Bukarest, 
Románia); Roberto Balado Emlékverseny, Nemzetközi Elit Férfi Ökölvívó Verseny (Havanna, Kuba); 
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XXIX. Nemzetközi Ahmet Cömert Elit Férfi, Elit Női Ökölvívó Verseny (Isztambul, Törökország); ’VI. 
Mohammed király Trófeája’ Nemzetközi Elit Női és Férfi Ökölvívó Torna (Marrakesh, Marokkó) 
 
 

3. Női és Férfi utánpótlás válogatottak versenyeztetése 
 
Az Magyar Ökölvívó Szövetség jövőbeni sikereinek érdekében szükséges az utánpótlás nevelés átszervezése, 
nagyobb figyelemmel kell fordulni a fiatalok felé. A szakmai munka sikerének sarokköve a tervszerű, egységes 
szakmai oktatási-nevelési rendszer, ami a nemzetközi követelményeket magas szakmai színvonalon mintázza. Ezt 
a feladatot kiemelten kell kezelni és azt kell preferálni, hogy az edzők egységes, a minőségi normákat figyelembe 
vevő, dokumentált munkatervvel dolgozzanak. A projekt kiemelt feladata az utánpótlás korú versenyzők (ifjúsági, 
junior) megfelelő szintű versenyeztetése. A megvalósítás két területen zajlik: az egyik terület a minden versenyző 
számára elérhető hazai és hazai nemzetközi versenyek, országos bajnokságok, csapatbajnoki mérkőzések, felhozó 
pofon-partyk. A projekt megvalósulása lehetővé teszi, hogy ezeket a versenyeket olyan egységben szervezzük, 
amely egyfelől igazodik a nemzetközi versenynaptárhoz, másfelől kellő számú versenytapasztalatot ad egész 
évben, figyelembe véve az éves felkészülés módszertani követelményeit, célkitűzéseit. A másik kiemelt terület a 
különböző korosztályos válogatottak nemzetközi porondon való megmérettetése, versenyeztetése. A nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően kiemelt feladat, hogy ezek a fiatal versenyzők megfelelő nemzetközi tapasztalattal, 
jártassággal rendelkezzenek, mielőtt hazánkat képviselik a korosztályos világ- és kontinentális bajnokságokon. 

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek a 2014. I., II. félév vonatkozásában: 
- sportegészségügyi beszerzések  
- felkészülési belföldi és külföldi edzőtáborok  
- Énekes István Emlékverseny megrendezése  
- nemzetközi tornákon való részvétel (a teljesség igénye nélkül): AIBA Férfi Ökölvívó Világbajnokság 

(Szófia, Bulgária); Heydar Aliyev Elnök Kupa Nemzetközi Junior Ökölvívó Verseny és edzőtábor 
(Baku, Azerbajdzsán); ’Lah Nimani’ Nemzetközi Férfi Ifjúsági Ökölvívó Verseny (Pristina, Koszovó); 
32. ’Golden Glove of Vojvodina’ Nemzetközi Ifjúsági Férfi és Női Ökölvívó Verseny (Pristina, 
Koszovó); EUBC Európai Konföderációs Női Ifjúsági és Junior Ökölvívó Bajnokság (Assisi, 
Olaszország); A. V. Suhomlinov Emlékverseny, Nemzetközi Serdülő és Junior Férfi Ökölvívó Torna 
(Moszkva, Oroszország); 23. J. Tormy Emlékverseny, Nemzetközi Férfi Ifjúsági Ökölvívó Verseny 
(Prága, Csehország); ’Queens Cup’ Nemzetközi Női Ifjúsági és Junior Ökölvívó Torna (Stralsund, 
Németország) 
 
 

4. Utánpótlás fejlesztés 
 

A sportágfejlesztési program kiemelt feladata az utánpótlás fejlesztési program.  Szervezeti feladatunk az 
utánpótlás területén segíteni és támogatni a nevelő klubok és képzési központok, akadémiák működését, ezzel 
segítve az eljövendő sikeres válogatott szintű versenyzők fejlődését. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
szakvezetése kiemelten fontosnak tarja a konzultációt, mely magában foglalja a tervezett utánpótlás fejlesztés 
megvalósításának folyamatos szakmai felügyeletét, koordinálását, támogatását és ellenőrzését. A szakmai 
feladatok sikeres végrehajtása érdekében biztosítani kívánjuk az egységes képzési rendszer kialakítását és 
végrehajtását kinevezett és alkalmazásban álló edzőkön keresztül mind a nőknél, mind a férfiaknál egyaránt. 
A versenyzők létszámának bővítéséhez további edzők foglalkoztatása is szükséges volt. A sportolók szakmai 
fejlődésének és eredményességének érdekében a képzésnek állandónak és megalapozottnak kell lennie. Az 
utánpótláskorú versenyzőkkel dolgozó sportszakemberek számára a nemzetközi porondon zajló szakmai 
munkával kapcsolatos ismeretekre adott rálátást a kiemelt nemzetközi versenyeken (VB, EB, egyéb rangos 
tornák) való részvételük: képzésük a fiatal sportolók fejlődésének záloga. Biztosítani kellett az AIBA új 
nemzetközi licence rendszerének hazai integrálását és a követelményrendszer elsajátítását. A Magyar 
Ökölvívó Szakszövetség az edzők számára a licence megszerzéséhez szükséges sikeres vizsga érdekében 
előadásokat, továbbképzéseket szervezett, biztosította a minősítő vizsgák lebonyolításához szükséges tárgyi 
és anyagi feltételeket. A sikeres vizsga érdekében a tananyagot könyv formában megjelentettük és a 
sportszakemberek, egyesületek részére a program keretében átadtuk. A sikeres felkészülés érdekében 
elengedhetetlen szükséges volt továbbá az elhasználódott sportfelszerelések helyett korszerű sporteszközök, 
felszerelések és sportruházat vásárlása. 

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek a 2014. I., II. félév vonatkozásában: 

- személyi jellegű kifizetések (utánpótlás edzők, web koordinátor, valamint szakfelügyelő 
foglalkoztatásának költségei)   
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- AIBA minősített versenyring beszerzése (1 db) 
- pontozógép beszerzése  
- kordonrendszer beszerzése  
- versenymérlegek beszerzése  
- könyvkiadás 
- AIBA Csillagos Minősítői Edzői vizsga megszervezése  
- edző továbbképzés  
- bíró továbbképzés 
- sportágspecifikus technikai eszközök, sportruházat beszerzése  
- felkészülési, felmérő belföldi és külföldi edzőtáborozás  
- UP sportszakemberek utaztatása kiemelt jelentőségű nemzetközi ökölvívó sporteseményekre 
- ellenőrzés, szakmai felügyelet kiadásai  

 
5. Akadémiák  

 
Budapest, Győr, Hajdúszoboszló, Nagykanizsa                                                                                                                                                                                                                                        

 
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége és szakmai vezetésének sportágfejlesztési koncepciója az ökölvívó 
sport fejlesztésének érdekében olyan bentlakásos képzési központok létrehozása volt, amelyek biztosíthatják a 
sportág magas szinten képzett utánpótlását. Ezeknek egyik formája a sportot és a tanulást összekötő, egy 
középiskolával kialakított együttműködés, amely a kollégiumi elhelyezés és a tanulás, az érettségi megszerzése 
mellett biztosítja az edzéseket, a versenyekre való felkészítést. Az Ökölvívó Akadémiák céljai teljes mértékben 
megegyeznek a Magyar Ökölvívó Szakszövetség céljaival, hogy a hatékony utánpótlás nevelés, tehetség 
kiválasztás és gondozás révén a fiatal versenyzők számát jelentősen megnövelve gondoskodjon a képzési 
központok létrehozásáról. A MÖSZ szervezeti feladata, hogy az utánpótlás területén segítse és támogassa a nevelő 
klubok és képzési központok, akadémiák működését, számon tartsa a tehetséges versenyzőket, segítse az 
eljövendő sikeres, válogatott szintű versenyzők fejlődését és felügyelje a folyamatot annak érdekében, hogy a 
tehetségek megfelelő versenyzési lehetőséget kapjanak a korosztályos válogatottakban.  
Az Ökölvívó Akadémiák fontos szerepet kap a fiatal versenyzők szakmai képzésében, a tehetségek 
kiválasztásában, gondozásában, a klubmunka segítésében, illetve a kiemelkedő képességű versenyzők 
válogatottság felé orientálásában. A központoknak komoly kritériumrendszernek kell megfelelniük. A sikeres 
indulás és működtetés példa lehet a többi, hasonló feladatot vállaló központ számára. A sportág számára fontos 
tömegbázist jelentő hátrányos helyzetű fiatalok esetében kiemelten figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fiatal 
a szülői környezetéből is nagyobb támogatást kap a sporttevékenységére a szövetség keretein belül, ha az 
akadémiai képzés során heti bentlakásos formában nem csak a sport felé fordul, hanem szervezett, ellenőrzött 
körülmények között a számára kedvező korosztályi környezetben tanulmányait is folytatja. Az akadémiai képzés 
végére középiskolai végzettséggel is rendelkezik majd, és pozitív jövőképe lesz mind a sportág területén, mind a 
mindennapok során.  

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek: 

- humánerőforrás bővítése 
- műszaki és egyéb fejlesztések, korszerűsítés 
- beruházások  
- sportszakmai beszerzések  

- akadémiák megnyitása, a működés sikeres megkezdése 
 
6. Régiófejlesztés  

 
A projekt célja, hogy hatékony utánpótlás nevelés, tehetség kiválasztás és gondozás révén a fiatal versenyzők 
számát jelentősen megnövelve gondoskodjon a képzési központok létrehozásáról. Szervezeti feladata, hogy az 
utánpótlás területén segítse és támogassa a regionális nevelő klubok és képzési központok működését, számon 
tartsa a tehetséges versenyzőket, segítse az eljövendő sikeres válogatott szintű versenyzők fejlődését és felügyelje 
a folyamatot annak érdekében, hogy a tehetségek a megfelelő versenyzési lehetőséget kapjanak a korosztályos 
válogatottakban.  
 
A szakmai feladatok sikeres végrehajtása érdekében a közigazgatási régiókban 2013. évben képzési központokat 
hoztunk létre, melyek fontos szerepet kapnak a fiatal versenyzők szakmai képzésében, a tehetségek 
kiválasztásában, gondozásában, a klubmunka segítésében illetve a kiemelkedő képességű versenyzőnek 
válogatottság felé orientálásában.  
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A régióközpontok felosztása:  
 
Központi régió: Budapest, Pest megye 
Észak-magyarországi régió: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye  
Észak-alföldi régió: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szolnok megye               
Dél-alföldi régió: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 
Dél-dunántúli régió: Baranya, Somogy és Tolna megye 
Észak-dunántúli régió: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye 
Nyugat-magyarországi régió: Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye    
 
A képzési központok feladatköre:  
 

- a vonzáskörzetükbe tartozó egyesületek felügyelete, koordinálása, centralizálása, szakmai támogatása 
- az ott sportoló fiatalok szakmai fejlődésének irányítása, koordinálása, ellenőrzése 
- központi edzések megszervezése és megtartása 
- új területek bevonása 
- iskolákkal való kapcsolatok létrehozása és ápolása 
- iskolaigazgatókkal és testnevelő tanárokkal való kapcsolattartás 
- évente 30 fő saját nevelésű versenyző versenyeztetése 
- a határon túli magyar kisebbség integrálása a rendszerbe   
- edzőterem létesítésének feltételeinek biztosítása 
- saját területi versenyrendszer kidolgozása a környező centrumokkal 

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek (átadott pénzeszközök): 

- humánerőforrás bővítése 
- műszaki és egyéb fejlesztések, korszerűsítés  
- WEB megjelenés 
- beruházások  
- sportszakmai beszerzések  
- versenyek, pofon party-k, edzőmérkőzések szervezése  
- régióközpontok átadása, a koordináló stratégiai működés sikeres megkezdése 

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek (központi kezelésű pénzeszközök): 

- 8 fő régió koordinátor foglalkoztatásának költségei  
- WEB fejlesztés  

 

7. Egyesületek, műhelyek  

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség hosszú távú, tervszerű sportágfejlesztési koncepciójának alfája és omegája az 
utánpótlás korosztály sportba való integrálása, illetve a sportnak való megtartása. Az utánpótlás nevelő klubok, 
műhelyek munkájának támogatásának nagy jelentőséget tulajdonítunk.   
A műhelyek szerepe kimagaslóan fontos a tehetségek felismerésében, kiválasztásában és gondozásában, valamint 
a fiatal versenyzők szakmai képzésében, illetve a kiemelkedő képességű versenyzőnek válogatottság felé 
orientálásában. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség mindezen célok elérésnek érdekében a 2014. évi 
sportágfejlesztési támogatásból az ’Egyesület, műhelytámogatás’ Projektre biztosított állami támogatás teljes 
összegét, összesen 62 908 000 Ft összeget különített el és utalt át az egyesületeknek. 

 
A projekt keretén belül megvalósult fejlesztések, főbb költségtételek: 

- pályázati úton történő pénzbeni támogatás 61 egyesület részére (beruházási, működési, valamint 
versenyeztetési, ill. versenyrendezési költségeik fedezetére) 

 
 

Köszönetnyilvánítás 

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség és annak minden dolgozója ezúton fejezi ki hálás köszönetét mindenkinek, 
legyen az természetes vagy jogi személy, aki/amely 2014-ben anyagi és nem anyagi segítséget nyújtott 
tevékenységünk ellátásához, ezzel támogatva szeretett sportágunkat. 
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