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A THAC Szabadidősport és Tájfutó Szakosztály 

Beszámolója 

az 1999. évi tevékenységéről, valamint a 2000. év tervezett feladatairól. 

 

 

 

I. Az 1999. évi tevékenység értékelése 

 

A szakosztály létszáma az év végén 30 fő volt. 

Az év elején a létszámunk 23 fő volt. A létszám növekedése alapvetően a sportot szerető szenior 

atlétákból, valamint a szabadidősport kedvelőiből adódott. Szakosztályunkból senki sem lépett ki. 

Az elkövetkező években az anyagi lehetőségeinket is figyelembe véve további növekedésre szá-

mítunk. 

Tagjaink sorában 21 férfi, 7 nő és 2 gyerek található, közülük 7 fő aktív katona, 4 fő nyugállományú 

katona, 1 fő rendőr, 1 fő tűzoltó, a további 17 fő civil. A létszámarányok egyre inkább eltolódnak a 

civil szféra felé, ami a továbbiakban nagyobb toborzómunkát követel meg tőlünk a laktanya személyi 

állománya között. 

A jelenlegi létszámból 20 fő rendelkezik rajtengedéllyel, amely feljogosít a magyar és külföldi tájéko-

zódási futóversenyeken való részvételre. A többi versenyző a szabadidősport legkülönbözőbb vállfaja-

iban kamatoztatja képességeit. Idén először kibővítettük a lehetőségeinket és 5 fő tagja lett a Szenior 

Atléták Magyarországi Szövetségének is. Legnépszerűbb az országúti futóverseny, de számos túraver-

senyen, triatlon, duatlon és úszóversenyen is képviseltettük magunkat. 

A tájfutó versenyzők közül 2 fő II. osztályú minősítéssel rendelkezik, (Gillich György, Federics Éva). 

Az országos eredménylistán várhatóan a 35-45. hely valamelyikét érik el mind a női, mind a férfi lis-

tán. Mentségükre legyen mondva, idén házasodtak össze és már a jövő tájfutója is megszületett. A 

többi tájfutó alapvetően a szenior korosztályok ranglistáján a középmezőnyben helyezkedik el, de az 

F40-ben Horváth János, illetve F55-ben Berbécs Sándor az élmezőnyben foglalnak helyet. 

Az év folyamán kettő fő társadalmi elnököt választottunk, de a hozzáfűzött reményeink csak részben 

váltak be. Veréb Zoltán alpolgármester komoly dologi támogatást nyújtott a szakosztály részére, amit 

ezúton is köszönünk. 

 

 

mailto:mkbv@mail.matav.hu


 
2. oldal 

Versenyek 

Versenyzőink az év folyamán összesen 47 versenyen vettek részt, versenyenként 5,48 fő részvételi 

aránnyal. 24 verseny volt tájékozódási futóverseny felnőtt, ifjúsági és szenior korosztályokban és 23 

egyéb verseny.  

A szakosztály 14 fős csapata megnyerte a Magyar Honvédség Tóth Ágoston Tájfutó Versenyét. Egy 7 

fős csapat meghívást kapott az I. Nemzetközi Rendőr Tájfutó Versenyre, ahol kiváló körülmények kö-

zött tisztesen helyt állt, csapatban a 7. helyezést értük el, egyéniben egy második helyet szerzett Cserna 

András. 

A versenyek során kiemelkedő teljesítményt mutatott fel tájfutásban Filó György, Horváth János és 

Berbécs Sándor, az utcai futóversenyekben (fél-marathon, marathon) Polgár Zsuzsa, Berbécs Sándor, 

Lanság József, Walter J. András, Pölöskei János, Lengyel Zsolt, Mészárosné Boros Valéria és Mészá-

ros Gergely. 

Szenior atlétáink országos szintű bajnoki versenyen 4 arany, és 3 ezüstérmet szereztek. Emberfeletti 

teljesítményt nyújtott Nagy Zsuzsa és Tóth Ferenc. 

Új színfoltja volt a szakosztály tevékenységében a városi kispályás labdarugó bajnokság, valamint a 

terem-labdarugó bajnokság megszervezése, ami a helyi médiában is folyamatosan jelen volt és siker-

nek könyvelhető el. A szervezés során kiemelkedő munkát végzett Komáromi Lajos, az egyesület el-

nöke. 

Lehetőséget adtunk a THAC létesítményeiben a női kosárlabda szerelmeseinek is a rendszeres test-

mozgásra, kikapcsolódásra. 

A szakosztály színeiben induló Kisháziné Szarka Éva az országos szenior bajnokságon aranyérmet 

nyert, Domokos István (Tata legidősebb hosszútávfutója) a segítségünkkel élete első maratoni távját 

teljesítette és korosztályában dobogós helyezést ért el az erős nemzetközi mezőnyben. Több alkalom-

mal segítette ki a szakosztály tájfutó csapatát Hídvégi Nóra, Gyulainé Gutyán Ágnes, valamint Cserna 

András. Köszönjük a vendégsportolóinknak a kiváló eredményeket. 

 

Versenyrendezés 

A szakosztály az év folyamán 1999. július 10-én hetedik alkalommal rendezte meg a Simon Lajos Táj-

futó Emlékversenyt, ami egyben a Magyar Honvédség Amatőr Tájfutó Napja is.  A verseny országos 

szintű rangsoroló, valamint a szeniorok számára minősítő volt. A verseny nagy kihívás volt a rende-

zésben résztvevők számára. Az új terep (Csákberény), valamint az új, saját készítésű térkép és az új 

környezet miatt megnövekedett szervezési feladatok alapjaiban másfajta hozzáállást követelt meg tő-

lünk. A nem saját hibánkból eredő pénzügyi nehézségek sokszor kétségessé tették a verseny lebonyolí-

tását. Az együttműködés során felszínre került anomáliák miatt néhány kellemetlen tapasztalatot is sze-

reztünk az elszámolásnál, de a történtekből levont következtetések és tanulságok megtörténtek. 

A rendezéséről, a verseny lebonyolításáról elismerően nyilatkoztak a meghívott szakemberek, sportve-

zetők, valamint vendégeink, és nem utolsósorban a versenyzők is. Mint minden évben, természetesen 

az idén is nagy segítség volt a 25. Klapka György gl.dd. parancsnokának és munkatársainak önzetlen 

segítsége. Jelentős publicitást kaptunk a tatai, tatabányai és a komáromi televízió, valamint a helyi la-

pok és az országos szaksajtó jóvoltából. A médiával való felhőtlen kapcsolatunk alapvetően Tóth Fe-

renc sporttársunk érdeme, köszönet érte. 
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A szakmai siker alapvető bizonyítéka, hogy az Országos Szövetség felkérte a szakosztály vezetőségét 

a 2000. évi Hungária Kupa rendezésében való részvételre, mint az egyik főrendező. 

A versenyen résztvevők létszáma valamivel kevesebb volt, mint az elmúlt évben. A jelenlévők létszá-

ma majdnem elérte a 700 főt. Ebből 413 fő indult az egyéni versenyen, 33 fő a csapatversenyen. Hoz-

závetőlegesen 120 fő vett részt a nagy sikerű családi és gyermekversenyen.   

Csapatversenyben a szakosztály csapata második lett, a csapat tagjai: Berbécs Sándor, Tóth Gábor, 

Walter J. András). Az első helyezést, és ezzel a vándorkupát is, a Tapolcai Honvéd SE szerezte meg.  

A versenyre való felkészülés és a szervezési feladatok során a szakosztály döntő többsége szívvel lé-

lekkel kivette a részét a feladatok maradéktalan végrehajtásában. Külön köszönetet érdemel Horváth 

János, Filó György, Kész István, Gillich György, valamint Walter J. András tevékenysége. 

Nagy segítség volt számunkra Nagy Lajos csákberényi sporttársunk önzetlensége és odaadása. 

 

A Simon Lajos emlékverseny költségei: 

Összes bevétel:  812 100 Ft 

ebből: a verseny nevezési díjaiból:  242 000 Ft 

 HM támogatás:  216 000 Ft 

 Wesselényi alapítvány támogatása:  100 000 Ft 

 A Szakosztály támogatói által:  95 000 Ft 

 HVK Humán Főcsoportfőnökségtől:  125 000 Ft 

 Megyei Szövetség támogatása  25 000 Ft 

 Egyéb bevétel:  9 100 Ft 

    

Összes kiadás  868155 Ft 

 Pólók  300 000 Ft 

 Díjazás (érmék, serlegek, egyéb)  53 800 Ft 

 Irodaszer, posta, Internet  26 548 Ft 

 Reprezentáció, üdítő, csoki  50 322 Ft 

 Étkeztetés  137 564 Ft 

 Térképek  193 750 Ft 

 Egyéb kiadások  106 171 Ft 

    

Egyenleg  -56 055 Ft 

 

A veszteség a szakosztály egyesületi támogatásából pótlásra került. Nagy segítség volt a rendezés so-

rán a támogatóink önzetlen segítsége, a pénzben ki nem fejezhető hozzájárulás az ajándékok és díjak 

biztosításában. A támogatások hozzávetőlegesen 450 000 Ft kiadástól mentette meg a szakosztályt és 

nagyban emelte a program színvonalát. 

A közös feladatok és versenyek összekovácsolták a szakosztály sportolóit. Tagjaink jól érzik magukat, 

több közös szakosztály szintű rendezvény, edzés és verseny tovább erősítette a kollektíva barátságát. 
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Az 1999. év költségvetése 

Összes bevétel:  1 138 012 Ft 

ebből: Tagdíjbevételek:   56 400 Ft 

 Simon Lajos ev. bevételei:  812 100 Ft 

 Piac üzemeltetés eredményéből:  170 000 Ft 

 Előző évi (1998.) maradvány  99 512 Ft 

    

Összes kiadás   1 138 012 Ft 

 Versenyek nevezési díjai:  140 059 Ft 

 Utazási költségek:  58 920 Ft 

 Simon Lajos ev. kiadásai:  868 155 Ft 

 Szövetségi tagdíjak:  35 100 Ft 

 Egyéb kiadások:  35 778 Ft 

    

Egyenleg  0 Ft 

 

 

II. A 2000. évre tervezett feladatok 

 

1./ Tagtoborzás 

A szakosztály továbbra is nyílt minden sportot szerető és azt bármilyen szinten űző sporttársunk szá-

mára. Az eddigi taglétszám növekedése kedvező feltételeket teremthet a további növekedéshez. Nö-

velni kell a katonasportolók létszámarányait. 

 

2./ Versenyeken való részvétel 

Az eddigi tapasztalatok, valamint a várható anyagi lehetőségünk alapján az alábbi mennyiségű verse-

nyeken való részvételünk várható: 

- Tájfutó verseny: 35.; (Bajnoki: 4; Rangsoroló: 20; Egyéb: 11.) 

- Egyéb tömegsport jellegű verseny: 30 – 35 

 

3./ Versenyrendezés 

- 25. Hungária Kupa, ezen belül a 8. Simon Lajos Tájfutó Emlékverseny, MH Amatőr Tájfu-

tó Nap. – 2000. augusztus 15.-20. 

- Kispályás labdarugó bajnokság (tavasz, ősz)  

- Teremlabdarúgó bajnokság (novembertől) 

- Magyar Honvédség Napja Kupa kispályás labdarugó torna, családi sportnap: május 21. 

 

4./ Egyéb feladatok 

- Szakosztály ülések előkészítése, végrehajtása. 

- Év végi összesítések, beszámolók elkészítése. 
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5./ A szakosztály vezetőség újraválasztása 

A jelenlegi vezetőség 1993 óta irányítja a szakosztály tevékenységét. A személyi változásokat alapve-

tően objektív okok magyarázzák. 

 

6./ Tervezett költségvetés 

Bevétel:  1 290 000 Ft 

ebből: Hungária Kupa 2000  300 000 Ft 

 HM támogatás  400 000 Ft 

 Wesselényi alapítvány támogatása  100 000 Ft 

 Egyesületi támogatás  200 000 Ft 

 Szponzori támogatás  200 000 Ft 

 Tagdíjbevételek  60 000 Ft 

 Egyéb bevétel  30 000 Ft 

    

Kiadás  1 190 000 Ft 

ebből: Versenyek részvételi költségei  400 000 Ft 

 Hungária Kupa 2000  500 000 Ft 

 Szövetségi tagdíjak, rangsoroló díj  40 000 Ft 

 Egyéb kiadások  250 000 Ft 

    

Tartalék  100 000 Ft 

 

 

Tata, 1999. december 20-án 

 

 

 

(Mészáros Károly alezredes) 

szakosztályvezető 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készült:  2 példányban 

Egy példány: 5 lap 

Kapja: 1. sz. példány: THAC irattár 

 2. sz. példány: szakosztályvezető 

 

Sokszorosítva: 26 példányban 


