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TÁJÉKOZTATÓ 
a 2004. június 17-i THAC közgyűlés határozatáról 

 

 

 

A fenti időben a THAC közgyűlése az alábbi határozatot hozta: 

2004. július 01-től a havi tagdíj mértéke 2000 Ft/ fő, amit a szakosztály havonta, a hónap 

elején köteles egy összegben befizetni a tagok létszámának megfelelően. 

Első befizetés július 01-ig visszamenőleg, augusztus 05-i hatállyal történik. Tehát augusztus 

05-ig fejenként 4000 Ft-ot kell befizetni, ami tartalmazza a júliusi és az augusztusi tagdíjat. 

A 2004. évi régi tagdíjjal (január-június) augusztus 30-ig el kell számolni. 

 

 

Mi a teendő? 

 

1./ Aki kifizette az ez évre korábban meghatározott összeget, annak egy fél hónapot a 

szakosztály még kifizet, így a július és augusztus hónap rendezve lesz. 

Aki nem fizette ki az eddigi kötelező tagdíjat annak az első félév 3000 Ft, a július és 

augusztus plusz 4000 Ft, ami összesen 7000 Ft. Aki ezt befizeti, annak az egységes befizetés 

érdekében 1000 Ft visszatérítésre kerül. Számukra a befizetés határideje: augusztus 02. 

Aki nem rendezi a tagdíj-kötelezettségét, nem tudom tovább fenntartani a tagságát. 

Az időkből látható, hogy a THAC kupa megrendezése egyelőre akadályba nem ütközik. 

2./ Természetesen gondolkodunk megoldáson, megoldásokon. Több alternatíva is felmerül, 

amiből most nem fontossági sorrendben néhányat felsorolok. 

- Mindenképpen jelezni kell számomra – minél hamarabb –, hogy egyénileg ki milyen 

döntést hoz.  

- Aki nem kívánja fenntartani a tagságát, annak ez évben a versenyengedélye még 

természetesen érvényes, saját költségen járhat versenyre a THAC színeiben. A 

versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokat, nevezéseket az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően ez évben még folytatom. 

- Az is jelezzen, aki hajlandó a THAC határozatának eleget tenni. 

 

- A megmaradó létszámtól függően kerül eldöntésre, hogy a szakosztály a jelenlegi 

formában, esetleg kisebb létszámmal megmarad, vagy sem. 
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- Amennyiben a szakosztály megmarad, természetesen egy új vezetőség 

megválasztásával továbbra is teszi a dolgát, mint eddig. 

- Ha tagság hiányában a szakosztály feloszlik, még mindig van több lehetőség, hogy az 

összekovácsolódott kis közösség egyben maradjon. Ezek közül néhány ötlet: 

- Kész István javaslatára beolvadnánk egy honvédségi szervezetbe. 

- Teljesen önálló sport klub létrehozásával önállóan kezdenénk új életet. Ennek a 

megszervezését és kivitelezését természetesen valakiknek fel kell vállalni, mert erre 

egy ember kevés. Előreláthatólag nem maradna meg a honvédségi kapcsolat 

- Egyénileg új egyesület keresése (MSE, Fejér-megye stb.) 

Mint látható a helyzet komoly, de megoldható. Veszteséggel mindegyik változatban kell 

számolni, aminek mértéke később fog kiderülni. Az is látható, hogy bármit választunk az 

személyenként többe kerül, mint eddig. 

Várom a hasznos, és lehetőleg előremutató észrevételeket, amit a jelenlegi vezetőség 

megtárgyal és egy alkalmas időben szakosztály értekezleten, vagy akárminek is nevezzem, 

majd döntünk a sorsunkról. 

Fontos, hogy mindenki a saját érdekében is mihamarabb hozza meg az egyéni döntését a 

kialakult helyzetnek megfelelően. 
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        Mészáros Károly  

 

 

 

 

 

 

 

 


