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JEGYZŐKÖNYV 

A TTT-HSE elnökségi üléséről.  

 

Az elnökségi ülés ideje: 2009. november 06. 17.00. 

Az elnökségi ülés helye: Tata, Kastély tér 1. („Platán” kávézó és étterem) 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 

Jelen vannak:   Mészáros Károly, elnök 

    Ocsovai János, elnökségi tag 

    Róth Balázs, elnökségi tag 

Meghívott vendégek:  Tóthné Borsos Ildikó, számvevő 

    Molnár Gábor, íjász szakosztályvezető 

    Mátrai Tibor, amerikai football szakosztályvezető 

    Tóth Maja, labdarúgó szakosztályvezető 

    Kárász Erika, tömegsport szakosztályvezető helyettes 

Jegyzőkönyvvezető:  Mészáros Károly, elnök 

 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztató a 2009. év eddigi eseményeiről 

2./ A küldöttközgyűlésig előttünk álló feladatok, a 2010. év előzetes tervezése 

3./ Költségvetés aktuális helyzete 

4./ Szakosztályvezetői tájékoztatók 

5./ Egyéb kérdések 
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1-3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a 2009. év eddigi eseményeiről 

A küldöttközgyűlésig előttünk álló feladatok, a 2010. év előzetes tervezése 

Költségvetés aktuális helyzete 

 

Előadó: Mészáros Károly 

 

Az előadás bemutató anyaga a csatolt mellékletében található 

 

Melléklet:  Elnökségi ülés - Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

  2009. november 06. 

 

 

Az elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat és a meghívott szakosztályvezetőket, illetve az 

egyesület megválasztott számvevőjét. 

Külön köszöntötte Kárász Erikát, aki a szakosztályvezető tartós távollétében januártól a tömegsport 

szakosztály vezetői teendőit látja el. 

 

Az előadás során az első három napirendi pontban az elnök tájékoztatta az elnökségi ülés résztve-

vőit az alábbiak szerint: 

- Az elnök tisztázta a jelenlegi létszámot és kifejtette, hogy alapvető problémák a létszám nyilván-

tartásában nincsenek. 

- Szakosztályonként felsorolásra és rövid értékelésre került a szakosztályok éves tevékenysége, il-

letve a sikeres rendezvények országos és helyi jelentőségéről szólt. 

- A szakosztályok sportolói ez évben elért eredményeinek felsorolása után az elnök az elnökség 

nevében köszönetet mondott az év során eredményesen szereplő sportolóknak és kérte a szakosztály 

vezetőit, hogy a soron következő szakosztályi értekezleteken ezt adják át az egész tagságnak. Az 

elért eredmények elősegítették az egyesület további ismeretségének elmélyítését alapvetően a város 

vezetői és lakossága előtt. 

- Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket a januárban elrendelt ügyészségi vizsgálat érdekében tett el-

nökségi döntésekről és megoldott feladatokról, illetve a vizsgálat eredményéről. Összességében 

megállapításra került, hogy a vizsgálat sok hiányosságot tárt fel, amelyek alapvetően ugyan nem 

befolyásolták az egyesület tevékenységét, de sok esetben átláthatóbbá tette az okmányainkat, ame-

lyek teljesen megfelelnek a jelenleg előírt törvényi előírásoknak. 

A vizsgálat során az elfogadott alapszabályunk több helyen került pontosításra, melyek véglegesíté-

sét a 2010. évben sorra kerülő küldöttközgyűlésünk hajtja végre.  

- Az elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az elfogadott alapszabály szerint végrehajtásra került 

az egyesületnél a vagyonfelmérés, amely során elkészült a selejtezési szabályzat és ennek előírásai 

alapján kijelölésre került a selejtezési bizottság, amely a feladatát a meghatározott időre elvégezte. 

- A 2009. évben benyújtott és megnyert pályázatok jelentősen hozzájárultak a bevételek növelésé-

hez tájékoztatta a jelenlévőket az elnök. A pályázatok egy kivételével elszámolásra kerültek. A még 

nem elszámolt pályázat határideje január 31. A pályázatok összes bevétele 2355000 forint volt. 

- Ebben az évben az egyesület előtt két feladat áll. Az egyik egy kirándulás, a másik egy tájfutó 

fieszta megszervezése és levezetése, melyek megvalósításának feltételei adottak. 



 

- A 2010. év előzetes tervezett feladatainak jelentős részének ideje és helye is ismert a részletes 

tervezést később hajtja végre az elnökség a szakosztályvezetők bevonásával. 

- Az elnök tájékoztatást adott a 2009. év költségvetésének sarokszámairól a bevételek és kiadások 

alakulásáról és megállapította, hogy a jelenlegi egyenleg megfelelő alapot nyújt a 2010. év feladata-

inak bátor tervezésére és az év eleji kiadások fedezésére. 

 

Az elnök az elnökség nevében összegezte, hogy az egyesületünk 5 éves történetében az idei év tű-

nik a legeredményesebbnek alapvetően a betervezett programok megvalósításában és az eredmé-

nyekben is. Az egyesület tevékenységével elismerést vívott ki a város vezetőiben és a lakosságban 

is. 

 

4./ Napirendi pont: 

A szakosztályvezetők tájékoztatója 

 

1./ Tájfutó Szakosztály 

Előadó: Mészáros Károly 

 

A tájfutó szakosztállyal kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a beszámolóban érintette 

a szakosztállyal kapcsolatos tudnivalókat, hiszen a szakosztály vezetését is képviseli. 

 

2./ Tömegsport Szakosztály 

Előadó: Róth Balázs 

 

A szakosztály vezetője elöljáróban pontosította az elnök beszámolójában a rájuk vonat-

kozó eredményeket, mely szerint a Szupermaratonon az első számú csapat a katonai csapatok kate-

góriájában 1. helyen végzett 

A szakosztály alaptevékenység nem változott, de az eredmények hatására létszám fo-

lyamatosan növekszik, amely összhangban van a katonák sportba történő bevonásának kívánalmai-

val, ezzel is elősegítve a katonai kiképzést, a katonák fizikai felkészítését. A szakosztály nem a ren-

dezvények számát szeretné növelni. Nekik elegendő a megszokott évi két rendezvény és elsősorban 

a versenyeken való részvételt és az eredményességet szeretnék előtérbe helyezni. 

A szakosztály tagjainak eredményei nagymértékben hozzájárult, hogy országos szinten 

is egyre többen tudják, hogy mit jelent a TTT, mint rövidítés a sportban. 

A szakosztály az év során csatlakozott a Magyar Atlétikai Szövetséghez, egyenlőre egy 

fő (Kárász Erika) igazolt sportolóval. 

A versenyekre való utazás jelenti számukra a legnagyobb költség-terhet, aminek a meg-

oldása a szakosztály fontos feladata lesz a jövőben. 

Nagyon hiányzik a honvédség és a társadalmi egyesületek közötti kapcsolatot szabályzó 

rendelet, melynek elkészítése ugyan megkezdődött, de nem tudni mikor lép életbe, ezt az időt to-

vább kitolhatja, a HM időnkénti átszervezése. 



 

A szakosztály taglétszámának 90%-a katona, ezért a tagsággal járó kötelezettségek során 

a sok misszió és egyéb feladat problémát jelenthet, melynek megoldását az elnökség bevonásával 

megoldhatónak látják. 

Örülnek, hogy több szakosztállyal a kapcsolat szoros. Az íjászok, az amerikai footballt 

játszók is több alkalommal tartottak bemutatót a dandár által szervezett programokon, amit ezúton 

is köszönnek. 

Az elnök a tájékoztató alapján javasolta, hogy a katonai feladatok (misszió, gyakorlat) 

miatt a tagdíjfizetés problémáját, illetve ezzel szorosan összefüggő új tagok tagdíjainak befizetését 

az alábbiak szerint kezelje az elnökség. 

 Az egyesület tagjai akkor is fizetnek tagdíjat, ha egyéb feladatok miatt távol vannak, de 

a befizetés határideje ezzel összhangban tolódhat. Az új belépők adott évi tagdíját a belépés ideje 

alapján, annak arányában határozzuk meg 

 

HATÁROZAT: 

- Az elnökség a jelenlévő szakosztályvezetők egyetértő támogatása mellett hozta meg az 

alábbi határozatot: 

Tagdíjat minden tag köteles fizetni. A katonai feladatok miatt a befizetés ideje kitolódhat 

a feladat befejezéséig. Az új belépők a belépés idejének arányában kell, hogy rendezzék az adott évi 

tagdíjukat. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

3./ Íjász Szakosztály 

Előadó: Molnár Gábor 

 

A szakosztály létszáma jelenleg 22 fő.  

A szakosztály tevékenységében a hagyományőrzés ápolása, a magyar honfoglalás kora-

beli íjak használatának bemutatása a döntő cél és ez háttérbe szorítja a versenyek eredményeire való 

törekvést. Sajnos edzők foglalkoztatására nincs egyenlőre lehetőség, így aki saját erőből elér egy 

bizonyos szintet, keres magának egy olyan egyesületet, ahol ez a fő cél. Így ebben az évben is át-

igazolt már néhány versenyzőnk. 

Fentiek ellenére az eredményeink az előző évekhez képest jelentősen javultak. 2009-ben 

16 versenyen vettünk részt 48 fővel, egyéniben 9 arany-, 6 ezüst-, 2 bronzérmet tudhatunk magun-

kénak, valamint csapatunk első lett a II. Tatai MH Amatőr Íjászbajnokságon. 

Évente egy komoly versenyt rendez a szakosztály a tatai várban, ami a Magyar Honvéd-

ség Amatőr Íjászversenye is. Ennek elvállalása extra bevételekhez juttathatja a szakosztályt és ezt a 

továbbiakban is vállalják. 

Az igényekhez igazodva a szakosztály vállal mindenféle bemutatót, ahol alapvetően a 

gyerekek részére tudja biztosítani az eszközök kipróbálását. Több esetben vállaltak családi napo-

kon, MH rendezvényeken feladatokat. Rendszeres felkérést kap a szakosztály a tatai sokadalomban 

való részvételre, ahol már sokan el is várják a jelenlétüket. 

Sikeres tevékenységük eredményeképpen várható a létszám további növekedése, ami 

2010. évben elérheti a 28, 30 főt. 

 



 

4./ Természetjáró Szakosztály 

Előadó: Ocsovai János 

 

A szakosztálynál jelenleg 53 fő fizetett tagdíjat. A szakosztály tagjai egy kimondottan 

jól mozgósítható, összeszokott csapatot alkot, amelynek 80%-a Budapesten lakik. 

A tagság 100%-a valamilyen szinten kapcsolódik a honvédséghez, ami azt jelenti, hogy 

vagy aktív, vagy nyugdíjas katona, illetve ezek hozzátartozói. A nyugdíjasok aránya közel 60%. 

Évente 5-7 programot terveznek be, ami reális körülmények között végrehajtható. Az 

idei évben a betervezett programok 100%-a megvalósult, sőt egy extra programot is beterveztek, 

amit november 28-án hajtanak végre Győr és Pannonhalma meglátogatásával. 

Kérdésként merül fel, hogy a csapat jelentkezzen-e – hasonlóan a többi szakosztályhoz – 

az országos szintű szakszövetséghez, de ez a kérdés jelenleg nem elsőrendű, erre majd későbbi 

egyeztetések során kerül pont.  

 

5./ Amerikai Football Szakosztály 

Előadó: Mátrai Tibor 

 

A szakosztály ebben az évben csatlakozott az egyesülethez, ami jelentős változást is ho-

zott, hiszen ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy csatlakozva a Magyar Amerikai Football 

Szövetséghez nevezhettek a szövetség által kiírt bajnokság III. osztályába és ezzel komoly játék- és 

bemutatkozási lehetőséget kapva. 

A létszám 50-60 fő között mozog. 

Jelenleg a Jávorka középiskola ad nekik területet, ahol térítésmentesen tarthatják az 

edzéseiket, ennek fejében az iskola javára különféle javítási és karbantartási munkákat vállaltak. 

Szerencsére vannak szponzoraik, akik alapvetően nem feltétlenül anyagi támogatást 

nyújtanak, ezért a viszonylag nagy költségek rendezése érdekében a pénzt saját magunknak kell 

megteremteni, aminek egyik módja a pályázat, de a tagok is jelentősen hozzájárulnak a költségek-

hez. Egyik legnagyobb segítséget a Tokorcson található vállalkozó adja, aki az edzőtáborozások 

végrehajtása érdekében biztosítja a területet és a körülményeket. A támogató rendelkezik egy hon-

lappal is, melynek címe: http://aerosag.hu/ 

 A jövőben is rendszeresen vállalnak bemutatókat, alapvetően térítésmentesen, ezzel is 

népszerűsítve a sportágat. 

Tervezik egy évzáró értekezlet megrendezését értékeléssel egybekötve. Februárban ha-

gyományosan részt vesznek az Aréna Kupán, ahol idén is jó eredményt értek el. 2010. évben ismét 

a Divizio-III-ban indulnak. 

Ez az év a csapatépítés jegyében telt, a következő évben a csapatépítésen túl egy felelős 

szakedző irányításával már a csapat játékán és a helyezésen is szeretnének javítani. 

 

 

 

 

 

http://aerosag.hu/


 

6./ Kispályás Labdarúgó Szakosztály 

Előadó: Tóth Maja 

 

A szakosztály egyetlen célja, hogy a tagjai részére a szabadidő aktív eltöltését, a  rend-

szeres sportolás lehetőségét biztosítsa  szervezett körülmények között. Versenyt nem rendeznek. 

A szakosztály létszáma 10 fő, a befizetett tagdíjuk jelentős része a terembér kifizetését 

szolgálja. 

 

5./ Napirendi pont: 

Egyéb kérdések 

Az elnök az elnökség nevében megköszönte a szakosztályok alapos, mindenre kiterjedő tájékoztatá-

sait és az 5. napirendi pont keretében az egyéb kérdésekben tervezi több kérdésben is a szükséges 

döntés meghozatalát, illetve több kérdésben azonos álláspont kialakítását és az egységes értelme-

zést. 

 

Ezek a kérdések az alábbiak: 

a.- Az egyesület részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ának szakosztályok közötti elosztása 

kérdésben az elnök bemutatott egy elosztási javaslatot és kérte a szakosztályokat, hogy ezt fogadják 

el. Az elosztás alapvetően a létszámok arányában történt, de az Amerikai Football Szakosztály 

gyakran változó létszáma miatt kellett egy kicsit módosítani a szakosztály javára. 

Ocsovai János a beterjesztett változatot elfogadhatónak találja, de a következő evi elosztás elvi 

alapjainak lerakását szorgalmazza. 

Molnár Gábor javasolja, hogy fogadjuk el a jelenlegi elosztást 

Mátrai Tibor örömét fejezi ki, hogy az idei évben kisség szétszórt tagsági helyzetüket az elnökség 

az elosztás során figyelembe vette. 

Mészáros Károly javasolta, hogy a jövőbeni elosztás kizárólag a tagdíjfizető tagokkal arányban 

történjen, aminek feltétele a tagsági díjak időbeni befizetése, a nyilvántartások naprakész és pontos 

vezetése. 

Róth Balázs javasolta, hogy az elosztás során a befolyt összeg 70%-a kerüljön kiosztásra a lét-

számok arányában, a maradék 30% mintegy tartalékot képezve közhasznú feladatok kiadásainak 

fedezetét szolgálja az elnökség döntése alapján. 

 

HATÁROZAT: 

- Az elnökség a jelenlévő szakosztályvezetők egyetértő támogatása mellett hozta meg az 

alábbi határozatot: 

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása alapján az egyesület részére 2009. októbe-

rében átutalt összeg a jelenlegi – az elnök által – beterjesztett módon kerüljön elfogadásra. 

2010. évtől az elosztás alapelve a következő: a felajánlott összeg 70%-a a tagdíjat fize-

tett tagsági létszám alapján kerül elosztásra a szakosztályok közhasznú feladatai költségeinek bizto-

sítására, a maradék 30% a szakosztályvezetők javaslata, illetve kérelme alapján az elnökség egy-

hangú döntése szerint közhasznú feladatok költségeit kell, hogy biztosítsa.   

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 



 

 

b.- Beszerzések szükségessége 

Az elnök tájékoztatta a meghívottakat, hogy a színvonalasabb rendezvények biztosítása érdekében 

az egyesület részére célszerű lenne beszerezni az alábbi eszközöket. 

- SportIdent rendszer, melynek ára mintegy 1,5 millió forint. Bár a beszerzés szükséges, de a jelen-

tős összeg miatt ez később kerül napirendre. A tatai Kőkúti Általános Iskola hajlandó beszerezni a 

rendszert, aminek természetesen egyéb kötelezettségei is lennének, de a tájfutók ezt vállalják. 

Amennyiben ez a terv megvalósul a beszerzés elnapolásra kerül. 

- Sátor. Olyan sátor kell, amely ellenáll az időjárás és a használat következményeinek. Ilyen sátor 

ára jelenleg több mint 600 ezer forintba kerülne. Ezt a kiadást jelenleg az egyesület nem tudja ki-

gazdálkodni. Amennyiben valamilyen pályázat ezt lehetővé teszi, visszatérünk a kérdésre. 

- Laptop. A terepi munkák megkönnyítése érdekében válik szükségessé, ezzel egyéb más eszköz 

beszerzése válik szükségtelenné, például aggregátor. Így a beszerzés célszerűnek látszik 

 

HATÁROZAT: 

- Az elnökség a jelenlévő szakosztályvezetők egyetértő támogatása mellett hozta meg az 

alábbi határozatot: 

A tervezett beszerzések közül a SportIdent rendszer és a Sátor beszerzése egyelőre nem 

aktuális, de célzott pályázaton megítélt és kapott összegből megvalósítható. A laptop beszerzése 

legyen az elnök hatásköre, de a betervezett kiadásokat ez jelentősen nem növelheti. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

 

c.- Számlázások rendje 

Az elnök kérte a jelenlévő szakosztályvezetőket, hogy a számlázások során tartsuk be a jelenlegi 

előírásokat, mely szerint csak azok a számlák kerülnek elszámolásra, ahol a kitöltés szabályos és a 

felhasználástól számított 3. héten belül leadásra kerül. Erről az elnökség nem határoz, de az érvé-

nyes szabályzókat szigorúan betartatja. 

 

d.- Kettős szakosztályi tagság során felmerült probléma 

- Jelenleg egy tagunk van, aki két szakosztály részére fizetett tagdíjat. Szerencsére ez nem tömeges, 

mert a jelenlegi számítógépes program ezt nem támogatja. Az elnökség nem zárkózik el a jelenség 

elől, de később napirendre tűzheti. 

 

e.- Tagfelvételi létszám limitálása 

Az egyesület sikere elősegítette a taglétszámunk növekedését. Felmerült az a gondolat, hogy a tag-

ság létszámát a szakosztályok esetén limitája-e az elnökség, vagy nem. 

Molnár Gábor javasolja, hogy bár látható, hogy egy bizonyos létszám után egy szakosztály tevé-

kenysége a jelenlegi viszonyok között nehézséget okozhat, de ezt a kérdést bízzuk a szakosztályok-

ra. A tagság létszámának növekedése nem mehet a közhasznú tevékenységünk, a versenyeztetés és 

a rendezvényeink terhére. 

 

 



 

HATÁROZAT: 

- Az elnökség a jelenlévő szakosztályvezetők egyetértő támogatása mellett hozta meg az 

alábbi határozatot: 

A tagság létszámát az elnökség nem korlátozza, de felhívja a szakosztályok figyelmét, 

hogy a taglétszám nem mehet a feladatok az eredmények és a közhasznú tevékenység rovására. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

f.- A tagsági adatlapok és a tagdíj helyzete 

Az elnök elmondta, hogy a jelenlegi tagsági nyilvántartási lapok egy része nem felel meg a köve-

telményeknek. A kitöltés hiányos és nincs aláírva. Ezért a következő évtől, azzal a céllal, hogy a 

tagság létszáma és a tagok dokumentálása a legnagyobb rendben legyen kéri a szakosztályvezető-

ket, hogy a következő küldöttközgyűlésig ez legyen megoldva. 

 

HATÁROZAT: 

- Az elnökség a jelenlévő szakosztályvezetők egyetértő támogatása mellett hozta meg az 

alábbi határozatot: 

A szakosztályok tagjainak nyilvántartási lapjának kitöltését a küldöttközgyűlésig rendez-

zék. A rendezett űrlapok a hozzátartozó befizetett tagdíjjal együtt legkésőbb március 31-ig egyszerre 

és egy összegben kerüljenek leadásra az elnök részére. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

g.- 2009. év díjazottjai 

Az elnök elmondja, hogy a szokásainkhoz ragaszkodva a 2010. évi küldöttközgyűlésen is megkö-

szönve a végzett munkájukat az elnökség szeretné díjazni a 2009. évben kiemelkedő eredményt és 

társadalmi munkát végzett tagjainkat.  

A díjazáshoz a szakosztályvezetők javaslata szükséges. 

Az elnök kérte a jelenlévő elnökségi tagokat és szakosztályvezetőket, hogy az arra érdemes sport-

társaink nevét és a díjazás okát 2010. január 15-ig írásban adják meg neki, hogy erről időben sike-

rüljön megalapozott döntést hozni. 

 

Az elnök megköszönte az elnökség munkáját, megköszönte a meghívott vendégek megjelenését és 

hasznos, előremutató javaslatait. 

Külön kiemelte, hogy a rendezvény helyének mindenoldalú biztosításával a Platán kávézó és étte-

rem vezetője és munkatársai is hozzájárultak a sikeres értekezlet megtartásához. 

 

Az elnök felhívta minden szakosztályvezető figyelmét, hogy a hátralévő feladatokat is a legjobb 

hozzáállással, odafigyeléssel hajtsák végre. Külön kiemelte az elkövetkező szakosztályi értekezle-

tek jelentőségét a küldöttek megválasztásában, ezzel is elősegítve a következő küldöttközgyűlés 

sikerességét. 

 

 

 



 

Pénzügyi helyzet 2009. november 06-án  

 

  Pénztárban:  150.422.- 

 Folyószámlán:  1.272.409.- 

 Lekötve: 165.618.- 

 Összesen:  1.544.889.- 

 

Melléklet: Elnökségi ülés - Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület. (2009.11.06.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


