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Beszámoló 
A 2003. évi tevékenységről, valamint a 2004. évre tervezett feladatokról. 

I. A 2003. évi tevékenység értékelése 

A szakosztály tagdíjat befizető létszáma az év végén hivatalosan 27 fő. Ez egy fővel kevesebb, mint az 

elmúlt évi létszám. Tagdíjfizetési hátralék miatt három főnek szűnik meg a tagsági viszonya (Pölöskei 

János, Mészárosné Boros Valéria és Szalai Szilvia), illetve kettő fő lépett be közénk, Varga Zoltán és 

Csőkör György. (Ez a létszám a 2004. évet figyelembe véve változhat, mert a tagdíj befizetésének, 

illetve az ehhez szorosan kapcsolódó rajtengedély beszerzésének határideje 2004. február 08.) 

A rajtengedéllyel rendelkezők jelenlegi névsora 28 fő a mellékletekben található. Fontos szá-

munkra a szakosztály tevékenységét pártoló tagjaink jelenléte és tevékenysége is. Ez a létszám 

jelenleg eléri a 10 főt, amely gyakran változik. 

A tagság összetétele: 

A szakosztályban jelenleg 20 férfi és 7 nő van. Közülük 4 fő 18 év alatti, felnőtt kategóriában verse-

nyez 2 fő, a többi szenior. A honvédséggel való kapcsolatunk nem változott. Jelenleg is 2 fő aktív és 3 

fő nyugállományú katona sportol rendszeresen a szakosztály színeiben.  

Jelenleg 26 fő rendelkezik rajtengedéllyel, amely feljogosít a magyar és külföldi tájékozódási futóver-

senyeken való részvételre.  

Tájfutóink közül 3 fő II. osztályú minősítéssel rendelkezik, (Gillich György, Radics Anna és Federics 

Éva). Egy fő ezüst-, vagy arany jelvényes (Novák Martina) Szenior tájfutóink a korosztályos ranglistán 

továbbra is a középmezőnyben helyezkednek el. A pontos ranglista megjelenése később várható 

Versenyek, eredmények  

Versenyzőink az év folyamán összesen 36 tájfutó versenyen vettek részt itthon és külföldön egyaránt. 

Ez 58 versenynapot jelent, ami gyakorlatilag az elmúlt évi adatoknál egy kis előrelépést jelent. Az át-

lagos részvétel versenyenként 11 fő volt. A tájfutó és egyéb versenyek nevezési díja a szakosztály költ-

ségvetéséből ebben az évben 710 550 Ft-t tett ki. Ebben az összegben nem szerepel a versenyekre való 

utazás költsége. Ez az összeg több mint másfélszerese a 2002. évi költségnek. 

A számunkra fontos országos, és rangsoroló versenyeken kívül aktívan részt vettünk más egyéb, de 

jelentős versenyeken is.  

A tájfutóversenyek során egész évben kiemelkedő teljesítményt mutatott fel Gillich György (Éjszakai 

OB 2. hely), Berbécs Sándor, Radics Anna és Novák Martina. Az egyéb versenyeken jó eredményeket 

ért el Berbécs Sándor, Langschadl József, Mészáros János. Itt kell megjegyezni, hogy a szakosztály 

színeiben egyéni versenyzőként a megyéből elsőként teljesítette a Bécs-Budapest Szupermaraton távját 

Lengyel Zsolt, akinek ezúton is gratulálunk. 

Köszönetet mondunk azoknak a versenyzőknek, akik a színeinkben indulva több alkalommal segítet-

ték ki a szakosztály tájfutó csapatát. Külön köszönet a kiváló eredményekért Hídvégi Nóra, Cserna 

András, Szántó Rita, Szántó Gergely, Gutyán Ágnes és Csőkör Zoltán sporttársaknak. 
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Versenyrendezés 

A szakosztály 2003. július 12-én tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Simon Lajos Tájfutó Em-

lékversenyt, ami egyben a Magyar Honvédség Tájfutó Csapatbajnoksága is.  A verseny fővédnöke Dr. 

Holló József vezérőrnagy, a hadtudományok kandidátusa, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fő-

igazgatója volt. A verseny védnökei voltak: Békési István dandártábornok MH 25. Klapka György 

Gl.dd. parancsnok, Dr. Rékai Miklós a HM Üdültetési, E.R.Kht. S.E.R.I. igazgatója, Varga István a 

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht. ügyvezető igazgatója. A versenyt több magas tisztséget 

viselő vendég tisztelte meg jelenlétével. 

A rendezés, mint mindig nagy kihívás volt számunkra. Ezúton is szeretném megköszönni a rendezés-

ben aktívan közreműködőknek a kiemelkedő, áldozatkész munkájukat, különösen a MH 25. Klapka 

György gl. dd. parancsnokának és munkatársainak az önzetlen segítségért.  

Első alkalommal rendeztük meg a Tatai Honvéd Kupát, amely szerényebb keretek között, de igen po-

zitív értékeléssel sikerült végrehajtani. 

A megyei tájfutó kupa sorozatban kettő versenyt rendeztünk. 

A versenyekről úgy rendezési, úgy szakmai tekintetben elismerően nyilatkoztak a résztvevők és a 

meghívott vendégek. A versenyek a megyei sajtóban is előkelő publicitást kapott, ami tovább öregbí-

tette hírnevünket. 

A Simon Lajos emlékverseny és a THAC Kupa megrendezése jelentős kiadással járt. A bevételeink 

közé a verseny érdekében kért összes bevételt beszámítottuk. A kiadások a tényleges kiadásokat jelen-

tik.  

 

Kiadások  Bevételek 

Érmek, kupák 189 607 Ft  Nevezési díjak 552 350 Ft 

SI rendszer bérleti díja:  170 230 Ft  Pályázati támogatások   

Egyen-póló (fekete) 38 270 Ft  HM 130 000 Ft 

Emblémázott póló 262 375 Ft  Wesselényi alapítvány 400 000 Ft 

Rangsoroló díj 70 850 Ft  HM ÜER Kht. SERI 1 000 000  Ft 

Étkezési költségek  Ft  Szü csf. 75 000 Ft 

Térképek 426 000 Ft  Adományok   

Irodaszer, tányér, pohár 6 763 Ft  IKR 150 000 Ft 

Egyéb kiadások 99 187 Ft  NOKIA Komárom 50 000 Ft 

  Ft  Térképek köteles példánya 6 000 Ft 

Kiadás 1 263 282 Ft  Bevétel 2 363 350 Ft 
 

 

A táblázatból kitűnik, hogy nyereségként könyvelhettünk el 1 100 068 Ft-t. Ez az összeg a szakosztály 

egyéb jellegű kiadásait fedezte, illetve növelte a szakosztály tőkéjét. 

Idén is nagy segítség volt a támogatóink önzetlen, pénzben ki nem fejezhető hozzájárulása az ajándé-

kok, díjak és egyéb felszerelések biztosítása érdekében. Köszönjük. 

Azt is látnunk kell, hogy a szervezésben és a rendezésben közreműködő sporttársak – saját szabadide-

jüket feláldozva, vállalva az ezzel járó személyi kiadásokat és utazási költségeket – önzetlen segítsége 

nélkül a bevétel közel sem lett volna ennyi, és mindezt a szakosztály egyéb rendezvényeinek biztosítá-

sából kellett volna megvonni.  
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A 2003. év költségvetése 

Bevételek  Kiadások  

Előző évi pénzmaradvány 113 271 Ft  Nevezési költségek 710 550 Ft 

Adományok 205 600 Ft  Közlekedési költségek 37 394 Ft 

Pályázati összegek 2 205 000 Ft  Szállásköltségek 74 788 Ft 

Nevezési díjak befizetése 592 250 Ft  Rangsoroló díj 70 850 Ft 

Egyéb (térképek) 6 000 Ft  Bérleti díjak 170 230 Ft 

    Térképek költségei 426 000 Ft 

    Díjazásra 458 432 Ft 

    Versenyengedélyek 25 600 Ft 

    Szövetségi tagdíj 15 400 Ft 

    Felszerelésekre 356 070 Ft 

    Irodaszer 6 763 Ft 

    Egyéb 128 987 Ft 

Bevétel összesen 3 122  121 Ft  Kiadás összesen 2 481 064 Ft 

A 2003. évi egyenleg, amely a 2004. évi nyitóösszeg:  641 057  Ft 

 

Összehasonlítva a 2003-ra tervezett és megvalósult költségeket megállapítható, hogy a bevétel a tervezettnél 

463 890 Ft-al több, a kiadás pedig 178 936 Ft-al kevesebb lett.  

II. A 2004.  évre tervezett költségvetés 

Bevételek  Kiadások  

Előző évi pénzmaradvány 641 057 Ft  Nevezési költségek 1 000 000 Ft 

Adományok 200 000 Ft  Közlekedési költségek 50 000 Ft 

Pályázati összegek 2 000 000 Ft  Szállásköltségek 100 000 Ft 

Nevezési díjak befizetése 1 500 000 Ft  Rangsoroló díj 100 000 Ft 

Egyéb 100 000 Ft  Bérleti díjak 300 000 Ft 

    Térképek költségei 400 000 Ft 

    Díjazásra 800 000 Ft 

    Versenyengedélyek 30 000 Ft 

    Szövetségi tagdíj 20 000 Ft 

    Felszerelésekre 500 000 Ft 

    Irodaszer, kis értékű eszk.  100 000 Ft 

    Egyéb  500 000 Ft 

Bevétel összesen 4 441 057 Ft  Kiadás összesen  3 900 000 Ft 

 

A tervezett kiadások egyéb rovatában szereplő összeg felhasználása az alábbiak szerint tervezett: 

- A szakosztályra jellemző ajándéktárgyak készítése:   300 000 Ft 

- Rendezvények, előre nem látható kiadások biztosítása:  200 000 Ft 

 

III. A 2004. évre tervezett feladatok 

1./ Tagtoborzás 

A jelenlegi létszáma elérte azt a létszámot, amelyet még a mostani vezetőség kezelni tud. Bár továbbra 

is nyíltak vagyunk minden sportot szerető, és azt bármilyen szinten űző sporttársunk számára. Nem 

zárkózunk el, sőt támogatjuk a katonasportolók felvételét a soraink közé. 
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2./ Versenyeken való részvétel 

Az eddigi tapasztalatok, illetve a bajnoki versenyek alapján az alábbi mennyiségű versenyeken való 

részvételünk várható: Tájfutó verseny: 60 versenynap, mintegy 35 verseny.  

   Egyéb tömegsport jellegű verseny: 10 – 15 

3./ Versenyrendezés 

- A 12. Simon Lajos Emlékverseny, MH Amatőr Tájfutó Nap – 2004. május 15. (Erőd) 

- MK Nyílt Rövidtávú Országos Bajnoksága – 2004. május 16. (Almásfüzitő) 

(A versenyek sikeres megrendezése érdekében rendezői gárda kerül kialakításra, mely remé-

nyeim szerint a kijelölt felelősök irányításával képes lesz a versenyekkel kapcsolatos összes felme-

rülő probléma megoldására, illetve a verseny tökéletes megrendezésére). 

- Tatai Honvéd Kupa – 2004. július 17. (Koppánymonostor) 

- Megyei Tájfutó Kupa – 2-3 verseny rendezését vállaljuk. 

4./ A szakosztály vezetőségének újraválasztása, kibővítése 

A szakosztály vezetése 2002. január óta dolgozik. Szükségessé válhat új vezetőség választása, emeny-

nyiben ez a tagság elvárása, illetve annak megerősítése. Kérem a vezetőséget, valamint a szakosztály 

tagjait, hogy alakítsák ki előzetes véleményüket a vezetőség összetételéről, valamint a jövőnket meg-

határozó egyéb kérdésekről.  

5./ Egyéb feladatok 

- Szakosztály ülés előkészítése, végrehajtása. (Tervezett idő: 2004. január 31. – THAC büfé) 

- Évfordulók (kategóriaváltás) megünneplése  

50 éves lesz:  Mészáros Károly  (02.07) 

Csőkör György  (05.15) 

Langschadl József  (09.25) 

  40 éves lesz: Hanák Lajos  (02.28) 

  35 éves lesz Pincés Marianna  (10.19) 

- Év végi összesítések, beszámolók elkészítése. (2004. december) 

 

------------   o   ------------ 

Tisztelettel megköszönöm mindenkinek az áldozatkész segítséget, amit az év során nyújtott. 

------------   o   ------------ 

 Mellékletek:  

  A szakosztály névjegyzéke.  

  Kimutatás a tagdíjak befizetéséről 

  A szakosztály éves bevételei 

  A szakosztály éves kiadásai 

  A szakosztály költségvetését terhelő tájfutó versenyek 

  

Tata, 2004. január                   -n 

 

 

Mészáros Károly alezredes 

szakosztályvezető 


