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Üzleti jelentés 

 

 

Üzleti jelentésünket az MTE 1904 Kft. vonatkozásában készítettük el, 2021. évi 

pénzügyi tények szerint, mely a 2021. január 01. napjától 2021. december 31.-ig tartó 

időszakot öleli fel. A cég alapítása 2016. március 31. nappal következett be, melyet a 

2016/2017-es bajnoki szezonra megszerzett NBII licenc követelmények tették szükségessé, 

ezzel előteremtve a versenyszerű sportolás lehetőségeit, feltételeit a profi labdarúgásban. 

A cég 2021. évi bevételeink nagy hányadát a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, a helyi 

önkormányzattól, a főszponzortól befolyó összegek tették ki. A cég ráfordításainak 

legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadásaink adták, melyek a labdarúgók, szakmai stáb 

és egyéb alkalmazottak béreiből és bérjárulékaiból kerültek összesítésre, emellett nagyrészt 

tesznek ki a rezsi jellegű kiadások, és fenntartási költségek is. 

 A 2020. évben a mosonmagyaróvári Sporttelepen elkezdődött a rehabilitációs 

központunk építése, melynek várható befejezése 2022. augusztusára tehető, emellett 

útfelújítási terveink is befejeződtek, így a Sporttelep területén személyzeti, szurkolói és busz 

parkolók kerültek kialakításra, térkövezett úttal. A center pályánk körüli lelátó korszerűsítési 

terveinek megvalósulása fog megkezdődni a 2022-es évben, melynek várható befejezése 

2023. év második felére várható. A lelátó korszerűsítéssel egyidejűleg kialakításra kerül az 

építményben egy TV-s közvetítő állás, egy – a jelenleginél nagyobb – VIP helyiség, továbbá 

öltözők. A jelenlegi VIP helyiséget átalakítjuk edzői meetingek lebonyolítására, valamint 

videózásra, taktikai megbeszélések helyszíneként alkalmas helyiséggé. Az építmény mellett a 

tervek szerint helyet kap egy fedett, zárt csarnok is utánpótlás korosztályaink futsal 

edzéseinek lebonyolítására. 

A fedett csarnok felhúzása nagyban megkönnyítené a futsal edzések megtartását, hiszen 

jelenleg Mosonmagyaróváron hiány van az alkalmas fedett, zárt pályákból, így más városi 

sportágakkal történő telítettségük miatt nehéz a bejutásunk. 

A centerpálya világítása jelenleg nem megfelelő, így ennek korszerűsítése vált szükségessé. 

A világítás fejlesztésével alkalmunk válik villanyfény melletti mérkőzések megrendezésére, 

valamint a világítással nő a pályakihasználtság is – főként a téli időszakban – hiszen nem csak 

a sötétedés figyelembe vételével, hanem azt követően is használható lesz a sportpálya, mind 

mérkőzésekre, mind edzésekre egyaránt. 

 A 2020-as évünket a Covid-19 járványügyi helyzet hátrányosan érintette, hiszen a 

2019/2020-as tavaszi bajnokság felfüggesztésével a reklám bevételeink megcsappantak, 

valamint a később bevezetett zártkapus mérkőzésekből származó jegybevételeink is 

elmaradtak. Sajnos a nyílt kapus, nyári mérkőzéseinken is csak minimális néző vett részt, 

feltehetően a vírustól való félelem játszott közre a szurkolókban, így nagyon kevesen 

látogatták a mérkőzéseket annak ellenére, hogy lehetett volna. Sajnos ez volt jellemző a 2021-

es évre is, a nézőszám nem emelkedett vissza a 2020. év előtti állapotokra, így 

jegybevételünk 2021-re is jelentősen elmaradtak a korábbi évekhez képest.  
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A 2020. évi veszteséges pénzügyi zárás, jelentős kihatással volt a 2021. évi zárásra is. A 

covid járványhelyzet a 2021-es évben bármennyire is nem járt központosított bezárásokkal, a 

szponzoraink jelentős része 2021-ben sem vállalták a szponzori megállapodások megkötését 

a kilátástalan helyzet miatt. A vezetőségünk és a helyi önkormányzat segítőkészsége, pozitív 

hozzáállása és problémamegoldó készsége segített abban, hogy átvészeljük ezt a mindenki 

számára nehéz helyzetet, az önkormányzat, ahogy 2020-ban, úgy 2021-ben sem vonta meg a 

támogatást. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére 2021-ben is igyekeztünk kitartani, egyetlen 

kollégánktól sem váltunk meg, hiszen tudtuk, hogy összetartó csapatunk, kollégáink mindig 

kitartottak mellettük, munkájukkal segítettek minket a járványt megelőző időben, a kialakult 

helyzetben kötelességünknek éreztük, hogy ebben a helyzetben mi álljunk ki mellettük, hiszen 

családok megélhetése múlt ezen. Ez a gondolkodásmód sajnos pénzügyi helyzetünkön, a 

2020-as, és 2021-es pénzügyi záráskor jelentősen meglátszott, ám tartozást nem halmoztunk 

fel, sem alkalmazottaink, sem más szervezetek, sem szolgáltatók felé. Lejárt tartozásunk 

jelenleg sincs. A decemberi lejárt tartozásaink is kizárólag a decemberi bérek utalásából 

adódott, valamint december végén leszámlázott tételekből, melyek januári fizetési határidővel 

rendelkeztek. A fenti tételeket január hónap elején rendeztük, mind alkalmazottaink felé, mind 

az adóhatóság felé a járulékok kifizetésével, valamint szállítóink felé egyaránt. 

A gazdasági társaság átalakulásának vagy jogutód nélküli megszűnésének elkerülése 

érdekében negatív saját tőkénket tőkepótlással kívánjuk javítani. 

A pénzügyi év során a társaság irányításáért felelős személy jómagam, Drescher Ottó, 

mint ügyvezető lennék, valamint segítségemre állnak a MTE 1904 Kft. tagját képző Első 

Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 elnökségi, felügyelő bizottsági tagjai, akik kölcsönösen 

támogatják sportszervezetünk munkáját. 

Bízom benne, hogy még hosszú időn keresztül ilyen pozitív, egymást segítő társaság 

lehetünk. 

 

 

 

Kelt.: Mosonmagyaróvár, 2022.03.11. 
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