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JEGYZŐKÖNYV 

A TTT-HSE elnökségi üléséről.  

 

Az elnökségi ülés ideje: 2011. január 05. 16.00. 

Az elnökségi ülés helye: Tata, HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Helyőrségi Klub 

2890 Tata, Ady Endre u. 12-14. 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 

Jelen vannak:   Mészáros Károly, elnök 

    Ocsovai János, elnökségi tag 

    Róth Balázs, elnökségi tag 

Szakosztályvezetők:  Molnár Gábor, íjász szakosztályvezető 

    Mátrai Tibor, amerikai football szakosztályvezető 

    Tóth Maja, labdarúgó szakosztályvezető 

Nagy Tamás (Shevi) Tata Mustangs edző 

Meghívott vendégek:  Sándor Zsolt ezredes, MH 25. Klapka György LDD. parancsnok 

    Horváthy Lóránt Tata Város alpolgármestere 

    Horváth Zoltán sportreferens 

    Domonkos Ágnes intézményvezető 

Kele Zoltán utánpótlás labdarúgó szakosztály vezető 

    Ubornyák Attila utánpótlás labdarúgó szakosztály vezetőedző 

     

Jegyzőkönyv vezető:  Tóth Maja 

 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztató a 2010. év eseményeiről 

2./ Költségvetés aktuális helyzete 

3./ A 2011. év előzetes tervezése 

4./ Szakosztályvezetői tájékoztatók 

5./ Egyéb kérdések 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

Napirenden kívül 

Az elnök köszöntötte az elnökséget és a meghívott vendégeket. Köszönetet mondott az elnökség 

nevében az szakosztályvezetőknek és az egész tagságnak a 2010. évben nyújtott tevékenységükért 

és mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánt. 

Az elért eredményeinknek köszönhetően az Egyesület és a MH 25. Klapka György Gépesített Lö-

vészdandár között sikeres tárgyalások folytak egy együttműködési megállapodás megkötésére, 

amelyre reményeink szerint hamarosa sor kerül. 

A szerződéssel kapcsolatban az elnök kifejtette, hogy ez a megvalósulás pillanatában mérföldkő 

lesz az egyesület életében. Nagy segítséget jelenthet a csapatjátékokhoz nélkülözhetetlen objektu-

mok használata, fellendülhet Tata város sportja az egyre előtérbe kerülő amerikai football és a ha-

gyományos labdarúgás tekintetében. 

 

A szerződésről, és annak állapotáról Sándor Zsolt ezredes, az MH 25 GL.DD  parancsnok adott 

tájékoztatót az elnökségi ülésen résztvevőknek. 

A szerződés aláírásra kész, de az a honvédségi szervezet, amely az objektumok használatával kap-

csolatban döntéshozó szerepben volt megszűnt és a helyette létrejött új szervezet még egyszer át 

akarja nézni a szerződésben foglalt feladatokat és előírásokat. Ezért az ezredes úr jóvoltából még 

január 15-e előtt az adott szervezet közösen az alakulat parancsnokságával és az egyesület vezető-

ségével és érintett szakosztályvezetőivel egy helyszíni szemrevételezést hajt végre, ahol végleges 

döntés születhet. A parancsnok minden reményét kifejezte a sikeres aláírás érdekében 

A tájékoztató után az elnök megkezdte az elnökségi ülés napirendi pontjainak tárgyalását. 

 

1-3./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a 2010. év eddigi eseményeiről 

Költségvetés aktuális helyzete 

A 2011. év előzetes tervezése 

 

Előadó: Mészáros Károly 

 Az előadás anyaga csatolva a jegyzőkönyvhöz 

A napirendi pontok beterjesztése után az elnök rátért a 2010. év értékelésére. 

Az elnökség tevékenysége a 2010. évi küldöttközgyűlés határozatai szerint tevékenykedet. Az év 

folyamán egy rendkívüli értekezletet kellett összehívni, aminek az apropója a Komárom Város által 

kiírt pályázatra való jelentkezés megtárgyalása volt.  

Az év során a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2010. február 06-i hatállyal bejegyezte az 

egyesület módosított alapszabályát. 

Egyesületünk az alábbi szövetségeknek a tagja: SOSZ; HOSOSZ; MTFSZ; MISZ, MASZ; MAFSZ 

 

Az elnök felsorolta azokat a rendezvényeket, ami az egyesület életében jelentős rendezvénynek 

számított és dicsérő szavakkal értékelte a szakosztályok munkáját. 

A 2009-ben indított ügyészségi vizsgálat gyakorlatilag megfelelő értékeléssel zárult, de egy dolgot 

még meg kell oldani. Nevezetesen a Fegyelmi Szabályzat 3. §-nak módosítását kell a küldöttköz-

gyűléssel elfogadtatni és felterjeszteni az ügyészségre. A javított szövegre az alábbi javaslat került 

az elnökség elé: 



 

(4) Az (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott A sporttevékenységtől való eltil-

tás vonatkozhat versenyzésre, edzői tevékenységre, versenybírói tevékenységre, sportszerve-

zetekben való tisztségviselésre. A fegyelmi határozat állapítja meg, hogy az eltiltás melyik 

sporttevékenységre vonatkozik, és az eltiltás milyen időtartamra szól. Az eltiltás időtartama 

minimum egy hónap, maximum egy év lehet. Az eltiltás időtartama végleges is lehet. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a javított szöveg változá-

sát és javasolta a módosítás küldöttközgyűlés elé terjesztését 

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

 

Az elnök tájékoztatta az elnökséget és a meghívott szakosztályvezetőket, hogy a 2010. évben mi-

lyen támogatásokat kapott az egyesület, illetve milyen pályázatok kerültek beadásra és azok milyen 

eredményt értek el. 

Az elnök kitért arra, hogy a pályázatokon megnyert összegek az év utolsó hónapjaiban érkeztek 

meg, így az év során nagyon sok probléma volt a rendezvények finanszírozásával, bár ez az éves 

költségvetési összesítésekből nem látszik. 

Nagy megtiszteltetés volt az egyesületnek, hogy az SZJA 1%-os felajánlásait nagyon sokan az 

egyesület felé tették meg, így jelentős összeget kapott az egyesület, aminek az elosztása a korábbi 

határozatok alapján történt. 

Az év költségvetését az elnök a mellékletben részletesen leírt számok alapján értékelte egyesület és 

szakosztály szinten. Összességében megállapította, hogy az egyesület költségvetése sikeresnek 

mondható, bár nem látható az év közben többször felmerülő fedezethiány a megnyert pályázatok 

késői kifizetések miatt. 

 

A 2011. év előzetes tervezésével kapcsolatban az elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a progra-

mok egyeztetésre kerültek már az illetékesekkel, de a változás jogát bármely szakosztály megtart-

hatja, hiszen a tervezett programok végrehajtása nagymértékben függ tervezett bevételek realizálá-

sától is. 

A költségvetés tervezése során az elnök kifejtette, hogy ez nincs kőbe vésve, inkább az elmúlt évek 

tapasztalatait tükrözi. 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

Horváth Zoltán városi sportreferens 

Régóta figyelemmel kíséri az egyesület munkáját és szerinte Tata város egyik legdinamikusabban 

fejlődő sportegyesülete a sok nehézség és mindenhol tapasztalható költségvetési problémák ellenére 

is. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy a létrejövő megállapodás egy új lendületet adhat a város 

sportjának. 

Horváthy Lóránt alpolgármester 

Sokat hallott már az egyesületről, de örül, hogy a vezetőséggel személyesen is találkozhatott. Gratu-

lált az előadásban felsorolt feladatok végrehajtásához és az elért eredményekhez. Külön tisztelettel-

jesnek tartotta, hogy ezeket a komoly volumenű feladatokat a vezetőséd önkéntesen, társadalmi 

munkában végzik. Örömének adott kifejezést, hogy az egyesület ilyen sok szakosztállyal és ko-

moly, több mint 200 fő tagsággal bír. 

Az aláírásra kerülő együttműködési megállapodáshoz sok sikert kívánt és megígérte, hogy a város a 

lehetőségeihez mérten segítséget fog nyújtani. 



 

 

 Mátrai Tibor szakosztályvezető 

Megköszönte az elnöknek az eddigi munkáját és külön felhívta az alpolgármester figyelmét az 

egyesületnél folyó magas szintű adminisztratív munkára, ami az összes irodai és pénzügyi feladato-

kat jelenti. 

A csapattal kapcsolatban kifejtette, hogy a 2010. év során elért 4. helyezés igen dícséretes, egy kis 

szerencsével lehetett volna a csapat dobogós is. 

Nagy Tamás csapatkapitány 

Örül, hogy a csapat a TTT-hez tartozik, de a csapat a saját szakágukban igen aktívan és önállóan 

dolgozik, elismerve egy egyesülethez tartozás minden kötelezettségét és az azzal járó feladatokat. 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – a kiegészítésekkel együtt elfogadta 

beszámolót. Az elnökség javasolta az anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

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

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – a kiegészítésekkel együtt elfogadta a 

2010. évi költségvetés és a Közhasznúsági jelentés. Az elnökség javasolta az elfogadott 

anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

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

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – a kiegészítésekkel együtt elfogadta a 

2011. évi programot és a 2011. évi költségvetést. Az elnökség javasolta az elfogadott 

anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

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

 

4./ Napirendi pont: 

A szakosztályvezetők tájékoztatója 

1./ Tájfutó Szakosztály 

Előadó: Mészáros Károly 

A szakosztály egy év alatt 16 rendezvényt tartott, melynek jelentős többségét a népsze-

rűsítő versenyek és a diáktájfutással kapcsolatos versenyek alkották. A rendezvényeken több mint 

2000 gyerek jutott lehetőséghez, hogy a képességfejlesztésre is kiváló tájfutó sportágat kipróbálja és 

versenyszerűen megmérettesse magát a hasonló korosztályban lévő gyerekekkel. 

Három jelentős verseny került megrendezésre, melyek közül a megyei tájfutó diákolim-

pia a résztvevők létszámában is országos szinten előkelő helyen áll. A Kész István emlékverseny 

egy napos, és a Simon Lajos emlékverseny kétnapos rendezvény országos szintű versenyek voltak, 

ami minden évben, így most is nagyon pozitív értékelést kapott. 



 

Évek óta próbálkoznak beszerezni egy SI rendszert, ami a magas költség miatt még nem 

járt eredménnyel, de nem tesznek le róla. Szükségessé váltak a térképek elkészítéséhez nélkülözhe-

tetlen eszközök beszerzése is, de elegendő forrás esetén ez még nem lehetséges, ezért a térképek 

elkészítése jelentős önerővel és társadalmi munkában készülnek. 

2./ Tömegsport Szakosztály 

Előadó: Róth Balázs 

A szakosztály 2010-ben is megrendezte a már hagyományosnak mondható Tankodrom 

Crossfutást, szintén nagy sikerrel, több mint 100 fő indulólétszámmal. 

2010 . év nagy terhet jelentett a szakosztály számára mivel tagjaink közel 50 %-a kül-

földön teljesített szolgálatot. 2011-ben ez a problémánk megoldódott hiszen idén a 25. dandár nem 

ad semmilyen missziót. 

Sajnálatos módon 2010-ben elmaradt a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton, az erre 

szánt támogatásunkat viszont sikerült megtartanunk, így jó egyenleggel kezdhetjük a 2011-es évet 

melynek első fő verseny a Balaton Szupermaraton lesz. 

Kimagasló eredményt ért el az év folyamán Farkas Erika sporttársunk, aki a  27. Vienna 

City 2010 Maratonon 4. helyezést ért el, illetve a 2010. évi Atlétika OB-n Debrecenben az 5000 m-

es síkfutásban 9. helyet szerzett, továbbá az Atlétika Balaton versenyen szintén 5000m-en 2. helye-

zést. 

3./ Íjász Szakosztály 

Előadó: Molnár Gábor 

A szakosztály 2 rendezvényt tartott, valamint aktívan részt vettünk a város különféle 

rendezvényein, fesztiváljain, ahol a történelmi íjászatot népszerűsítettük.  

Tagjaink a saját rendezésű versenyünkön kívül, még 15 versenyen vettek részt. Ezeken a 

rendezvényeken egyéniben és csapatversenyben is több érmes helyezést értünk el. 

2011-ben egyik fő feladatunk az V. Tatai tradicionális íjászverseny megrendezése, va-

lamint az íjászat további népszerűsítése. 

4./ Természetjáró Szakosztály 

Előadó: Ocsovai János 

A Természetjáró Szakosztály sikeresen  teljesítette a 2010. évi tervét és 66 fővel aktívan 

tevékenykedett. Tovább folytatta  azt a törekvését, hogy a tagjai  megismerhessék hazánk  és a 

Kárpátmedence világörökségi helyeit, látványosságait. A szakosztály ” jól érzi magát” az egyesü-

letben, attól igen sok segítséget kap, viszonzásul  igyekszik tovább öregbíteni a  ttt-hse jó hírét szer-

te az országban. A szakosztály vezető bejelentette, hogy belépnek a Mtsz-be és kérte ebben horváth 

zoltán úr közvetlen segítségét. 

5./ Amerikai Football Szakosztály 

Előadó: Mátrai Tibor 

Csapatunk az elmúlt évben szakmailag óriásit lépett előre. Köszönhetően a stabil egye-

sületi háttérnek, csak a szakmai munkával és a játékos toborzással kellett foglalkoznunk. Az év ele-

jén részt vettünk a Bp. en rendezett Cellect Aréna kupán, ahol csapatunk az elvárásoknak megfele-

lően szerepelt. Bajnokság előtti felkészülési mérkőzésen láttuk vendégül a Nitra Knight csapatát. 

Ezzel MAFSZ Bírói karának továbbképzéséhez adtuk a gyakorlási lehetőséget. 

Indultunk a MAFSZ Div.II. osztályában szervezett bajnokságban , ahol a csapat a 4. he-

lyen végzett. A csapatunk szövetségen belüli jó megítélése miatt az idénynyitó bajnoki mérkőzést 



 

Tatán játszhattuk. Vendégcsapat a Budapest Cowboy II számú csapata volt. A kezdőrúgásra a Ma-

gyar Amerikai Football Szövetség elnöke Tóth László Úr kísérte Michl József Tata város polgár-

mesterét, aki azt profi módon elvégezte. Az első bajnoki mérkőzés szakkommentátorai Árpa Attila 

média szakember és Koroknai Gergely szakíró voltak, ezzel is elismerve a Mustangs szakmai tevé-

kenységét. 

A bajnokság végeztével felkészülési, edző mérkőzéseket tartottunk. Csapatunk, me-

gyénk nagyvárosaiban játékos toborzó bemutató rendezvényeket tartott,ahol sportágunkat népszerű-

sítve új játékosokkal gyarapodtunk. 

Részt vettünk Szlovákiában a Nyitrán rendezett Viktor Kinczel Emlékkupán, ahol a csa-

pat látványos játékkal mutatkozott be a szlovák kollégáknak,illetve a közönségnek. 

Ősszel vendégül láttuk a Pécs Gringos és Kaposvár Golden Fox vegyes csapatát. 

A 2010 év levezető mérkőzését Budapesten a Fáy utcai sporttelepen az Újpest Bulldogs 

csapata ellen győzelemmel zártuk. 

Évzáró szakosztály értekezleten az egyesület elnökével, illetve a szakosztály vezetésével 

díjakat(kupa és oklevél) adtunk át a csapatban kiemelkedő munkát végző játékosoknak. Játékosaink 

titkos szavazatai alapján:  

Az év támadó játékosa Nagy Tamás QB #17  

Az év védő játékosa Zádori  Sándor DE #54 lettek. 

Az aranybanán díjat (melyet vezető edzőnk mérkőzések előtti rituáléjából született) 

Papp Tamásvédő kapta meg. 

A csapat alapköve címet: Baráth Móder Ignác,Gsellman Péter és Zádori Sándor kapták. 

Köszönet illeti még a THAC elnökét Komáromi Lajos urat, aki a mérkőzések és edzések 

helyszínét biztosította. 

6./ Kispályás Labdarúgó Szakosztály 

Előadó: Tóth Maja 

A Kispályás Labdarúgó Szakosztály egy labdarúgást kedvelő szenior korosztályú baráti 

társaság, akik hetente egy alkalommal játszanak Almásfüzitőn a sportkomplexumban. A terem bér-

leti díja kimagaslóan magas költségeket ró a tagságra, ezért kénytelen lemondani a további bérleti 

lehetőségekről. 

A szakosztály tagjai nagy örömmel fogadják az együttműködési szerződésben foglalt le-

hetőségeket, mert mód nyílik a további heti egy alakalommal történő edzésre és játékra. 

 

5./ Napirendi pont: 

Egyéb kérdések 

A napirendi pont keretén belül az elnök tájékoztatta a szakosztályvezetőket a tagdíjak befizetésé-

nek 2010. évi helyzetéről, és kérte a vezetőket, hogy 2011. évben a tagdíjak összeszedésére na-

gyobb figyelmet fordítsanak 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a tagdíjak befizetésének 

rendjét, mi szerint a tagdíjakat a szakosztályvezetők szedik össze és névjegyzékkel együtt 

fizetik be az egyesület pénztárába lehetőleg március végéig. 

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



 

A tagdíjak nagyságát az elnökség nem tervezi módosítani, azonban a megnövekedett adminisztráci-

ós feladatok érdekében a felhasználási arányt az elnök javasolja módosítani úgy, hogy a felnőtt tag-

díjak 1/3-t a 18 év alattiak tagdíjának ¼-t az adminisztrációs feladatok biztosítását fedezzék. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a befizetett tagdíjak fel-

használásának módosítását. Minden befizetett 6000 Ft/fő esetén a szakosztály költségve-

tésében 4000 Ft, a 2000 Ft/fő tagdíj esetén 1500 Ft kerüljön felhasználásra, a többi az 

adminisztráció költségeit fedezi. 

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

Az elnök javasolta, hogy a megnövekedett kommunikációs kiadások csökkentése érdekében az 

egyesület vásároljon egy mobiltelefon előfizetést, aminek a fedezetét az adminisztrációs költségek-

ből lehet fedezni, esetenként pályázati összegekből. Éves viszonylatba mintegy 130.000 Ft kerülhet 

ebbe a kiadási tételbe 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta egy mobiltelefon előfizeté-

sét a kommunikációs feladatok biztosítására. (T-Mobil, 130.000 Ft/év) 

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

 

Az elnök kérte a szakosztályvezetőket, hogy a kiadások során keletkezett számlákkal a fizetés után 

kettő héttel számoljanak el személyesen. Ügyeljenek a számla kitöltésének pontosságára. Átutalás 

csak az egyesület számlájáról történhet, más esetben nem elszámolható a kiadás. 

Az együttműködési megállapodás aláírásával egy sor járulékos feladatot kell megoldani, ami kö-

zös tevékenységet, egyeztetéseket kíván. Az egyeztetéseket január hónapban kell megoldani, mely-

nek fő koordinátora az elnök. 

A megállapodás értelmében egy belépőkártyát (tagsági kártyát) kell kialakítani és legyártani minden 

tagsági díjat fizető tagunk részére. Az idei kártyákat a lehető leggazdaságosabb módon az elnök 

gyártja le, a későbbiek során a lehetőségek függvényében ez változhat 

 

A belépőkártyák elkészítéséhez szükséges adatok: 

 Név 

 Születési dátum, anyja neve 

 Lakcíme (Lakcím kártya alapján) 

 Személyi igazolvány száma 

 Egy darab fénykép (Scannelt, *.jpg típussal) 

 Szakosztály megnevezése 

 

A tervezett költségvetés 2011. évben meghaladja az 5 millió forintot, ezért az pénzügyi ellenőrzés 

érdekében a számvevő feladatai megszűnnek és a küldöttközgyűlésen egy új Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottságot kell létrehozni. 

 

 

 

 



 

Az elnök javaslata: 

Elnök: Tóthné Borsos Ildikó 

Tagok: Dezső Sándor; Tarján Tamás 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta Pénzügyi Ellenőrző Bizott-

ság elnökének és tagjainak küldöttközgyűlés elé történő terjesztését. 

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

 

Az elnök kérte a szakosztályvezetőket, hogy a 2010. év kiemelkedő teljesítményeinek jutalmazása 

érdekében a szakosztályvezetők 2011. január 07-ig adják le a javasolt neveket és a pólóméreteket 

A 2011. február 05-én lebonyolításra kerülő küldöttközgyűlés sikeres végrehajtása érdekében a kül-

döttek neveit a szakosztályvezetők a névjegyzéket szintén 2011. január 20-ig adják meg 

 

Az elnök megköszönte a jelenlévőknek a konstruktív és előremutató hozzászólásokat és sok sikert 

kívánt a feladatokhoz. 

 

Pénzügyi helyzet 2011. január 05-én  Pénztárban:  22.681.- 

  Folyószámlán:  1.300.562.- 

  Lekötve: 0.- 

  Összesen:  1.323.243.- 

 

Melléklet: Elnökségi ülés - Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület. (2011.01.05.) 

 

 

Tata, 2011. január 05 

 

Jegyzőkönyv vezető: 

 

 

 ……………………………. 

 Tóth Maja, szakosztályvezető 

 

 

 

Elnökség: 

 

 

 ……………………………. …………………………… …………………………. 

 Mészáros Károly Ocsovai János Róth Balázs 

 

 

 

Szakosztályvezetők 

 

 

 ……………………………. …………………………… …………………………. 

 Molnár Gábor Mátrai Tibor Nagy Tamás  


