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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnökségi üléséről.  

 

Az elnökségi ülés ideje: 2011. december 09. 15.00. 

Az elnökségi ülés helye: Tata, Platán Restaurant & Café. 

2890 Tata, Kastély tér 6 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 

Jelen vannak:   Mészáros Károly, elnök 

    Ocsovai János, elnökségi tag 

    Róth Balázs, elnökségi tag 

Szakosztályvezetők:  Mátrai Tibor, amerikai football szakosztályvezető 

    Ubornyák Attila, Klapka Focisuli Tata vezetője 

 

Meghívott vendégek:  Sándor Zsolt dandártábornok, MH 25. Klapka Gy LDD parancsnok 

Debreceni Tibor 

Tógyer Imre 

     

Jegyzőkönyvvezető:  Mészáros Károly 

 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztató a 2011. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  

 2011. év eseményei 

 2011. év költségvetése 

 Közhasznúsági jelentés 

 

2./ A 2012. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  

 Tervezett költségvetés 

 

3./ Egyéb kérdések 

 

 

 

 



 

Napirenden kívül 

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

nevében az szakosztályvezetőknek és a vezetőkön keresztül az egész tagságnak a 2011. évben nyúj-

tott tevékenységükért. 

Az elnökség javaslata alapján az első két napirendi pontot, a beszámolót és a tervezett feladatokat 

az elnök, egymás után terjesztette elő és csak ezután került sor a vitára 

1./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a 2011. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  

 2011. év eseményei 

 2011. év költségvetése 

 Közhasznúsági jelentés 

 

2./ Napirendi pont: 

A 2012. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  

 Tervezett költségvetés 

 

Előadó: Mészáros Károly 

 Az előadás anyaga csatolva a jegyzőkönyvhöz 

 

Ocsovai János elnökségi tag 

- Az együttműködési szerződéssel kapcsolatban érdeklődött a bérleti szerződésben foglalt előírások-

ról 

Mészáros Károly elnök 

- A bérleti szerződés alapján a 2011. évi bérleti díjat az egyesület kifizette, a közüzemi díjak az év 

során jelentéktelennek bizonyultak. 

Sándor Zsolt dandártábornok 

- A közüzemi díjak fizetése átalányfizetéssel valósul meg 

Ubornyák Attila szakosztályvezető 

- A sporttörvény alapján jelentős támogatáshoz juthat hozzá az egyesület, ami lehetőséget ad a bér-

leti szerződés alapján használatba vett sportpályák és a hozzá kapcsolódó öltözők korszerűsítésére, 

úgy, mint pályavilágítás, futópálya elkészítése, ami már salakcserével együtt valósulhat meg.  

Sándor Zsolt dandártábornok 

- Sok tervet elkezdtünk és ebből sok minden meg is valósult. A legfontosabb, hogy sikerült egy 

olyan szerződést aláírni, ami példaértékű. Ez köszönhető a HOSOSZ előkészítő tevékenységének is 

és a két érdekelt fél pozitív hozzáállásának is. A szerződés komoly lehetőséget ad a katonák és a 

ellátási körbe tartozók bevonására a sportegyesület életébe, ezzel is segítve a kiképzés utáni szabad-

idő hasznos eltöltését és nem utolsó sorban a kiképzési szint további fejlesztését. 

- A 2012. év gazdasági szempontból is komoly erőfeszítéseket követel meg a HM tárcától, ami jó 

megoldásokra serkentheti mindkét szerződő fél tevékenységét. 

- Törekedni kell a taglétszám növelésére a szakosztályokban, esetleges új sportági szakosztályok 

létrehozásával, hisz kevés taglétszámmal, sokkal nehezebb komolyabb költségvetést biztosítani. 

Komoly érdeklődés van az alakulaton belül egy sportlövő, egy birkózó, egy ökölvívó szakosztály 

megalakulására is és jelentős azok száma, akik az önvédelmi harc területét szeretnék megcélozni, 

hogy szervezetten egy egyesületi irányítás alatt sportolhassanak. Nekünk közösen kell kiaknázni az 

érdeklődők kívánságait. 



 

Egy komoly létszámmal az előírt testnevelési foglalkozások szervezése is igazodhat az adott sport-

ágakhoz. 

Mindezt úgy tudjuk elérni, hogy egyrészt megnöveljük a létszámot, kihasználjuk a tagjaink aktivitá-

sát, az MH szintű versenyeken az egyesületi tagjainknak eredményeket kell elérni, küzdeni kell a 

forrásokért. 

Az egyesületi versenyeken is törekedni kell a nagyobb katonai létszám biztosítására. 

A tervezett versenyek és rendezvények további lehetőséget adnak a honvédség bemutatkozására és 

a városi lakosság bevonására is. 

A tervezett sportnap akár kis költségvetéssel is megoldható egy komoly, együttműködésen alapuló 

szervezési és végrehajtó tevékenységgel, mely jelenleg biztosítottnak látszik. A sportnap bázisa 

lehet a Honvédelmi Nap, amely egyben egy nyílt napot is jelent, melynek végén egy jótékonysági 

bál is elképzelhető. 

Mészáros Károly elnök 

A sportnap előkészítését Róth Balázzsal és az alakulat felelős személyeivel együtt már januárban 

meg kell kezdeni és a küldöttközgyűlésig egy tervezettel kell rendelkezni 

Róth Balázs elnökségi tag 

Tájékoztatta az elnökséget és a szakosztályvezetőket, hogy a Tömegsport Szakosztály tevékenység 

kibővült és alapvetően fő iránya a triatlon és az atlétika lett, ezért kérte az elnökség hozzájárulását a 

szakosztály nevének megváltoztatásához. Az új neve Atlétikai és Triatlon Szakosztály lesz. Az új 

név jelentősége városi szinten is jelentős, hiszen az atlétika és a triatlon régóta népszerű sport Tatán, 

de nincs olyan sportegyesület, amely ezt a nevében is felvállalná. 

 

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 

2011. évi költségvetés és a Közhasznúsági jelentést. Az elnökség javasolta az elfogadott 

anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

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

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a Tömegsport Szakosztály 

nevének megváltoztatását és 2012. január 01-től a szakosztály neve Atlétikai és Triatlon 

Szakosztály 

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

 

HATÁROZAT: 

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

2012. évi programot és a 2012. évi költségvetést. Az elnökség javasolta az elfogadott 

anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

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

 



 

3./ Napirendi pont: 

Az egyebek kérdéskörben az egyesület elnöke az alábbi kérdésköröket terjesztette be vitára és dön-

tések meghozatalára 

1./ Szakosztályok 

A kispályás labdarúgó szakosztály létszáma jelentősen lecsökkent, sportolási feltételei csökkentek, 

ezért az elnök javaslata alapján a tevékenységük szüneteltetésre kerül, tagjaik a tájfutó szakosztály-

hoz kerültek, mert korábban is ebből a szakosztályból kerültek ki. 

Sándor Zsolt dandártábornok 

- Az alakulatnál jelentős a kispályás labdarúgást kedvelők száma és nagy valószínűséggel egy új 

tagsági bázissal és vezetőséggel tovább folytatódik a szakosztály tevékenysége. 

Mészáros Károly elnök 

- Javasolta, hogy az új csapat, illetve szakosztály tagsága rövid időn belül, Róth Balázs elnökségi 

tag koordinálásával vegyék fel a kapcsolatot az elnökséggel, ahol minden részlet tisztázásra kerül-

het. 

Debreceni Tibor 

- Komoly törekvés van az alakulatnál dolgozók körében egy sportlövő szakosztály megalakulására 

és kérte az elnökséget, hogy az egyesület keretén belül kerüljön egy ilyen szakosztály megalakítás-

ra. A szakosztály megalakításával kapcsolatos személyi, szakmai és tárgyi feltételek is rendelkezés-

re állnak. 

Mészáros Károly elnök 

- A sportlövő szakosztály megalakításának nincs akadálya, azonban ez a sportág sok más egyéb 

követelményeknek is meg kell felelni, amit a megalakuló szakosztály és vezetősége teljes felelő-

séggel kell, hogy felvállaljon. 

Ocsovai János elnökségi tag 

- Javasolta a szakosztály január 01-től történő megalakítását, de a hivatalos működése csak a speci-

fikus feladatok biztosítása után a megfelelő megléte esetén legyen lehetséges.  

Mészáros Károly elnök 

- Célszerűnek tarja, hogy a félreértések elkerülése érdekében az egyesületnél tevékenykedő szak-

osztályvezetők nevét ismételten erősítse meg az elnökség. Ez a döntés további kellemetlenségeket 

előzhet meg. 

- 2012. január 01-től a szakosztályoknál alábbi vezetők kerülnek továbbra is megerősítésre és támo-

gatásra 

 Tájfutó szakosztály:  Mészáros Károly 

 Atlétikai és triatlon szakosztály: Róth Balázs  

 Íjász szakosztály (Tatai Celőkék) Molnár Gábor 

 Természetjáró szakosztály: Ocsovai János 

  Amerikai football szakosztály (Tata Mustangs): Mátrai Tibor  

 Stratégiai táblajáték szakosztály (Warhammer): Giczi István 

 Ifjúsági labdarúgó szakosztály (Klapka Focisuli): Ubornyák Attila 

  

 

 Később kerül meghatározásra  

  Kispályás labdarúgó szakosztály 

  Sportlövő szakosztály 

 

 

 



 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a Kispályás Labdarúgó 

szakosztály tevékenységének felfüggesztését, amíg az új tagság nem nyilvánítja ki meg-

alakulását a szakosztály keretein belül, és amíg ki nem alakul egy felelős vezetőség, ami 

képes a vonatkozó feladatok ellátására. 

Ezzel együtt az elnökség köszönetét tolmácsolja Tóth Maja eddigi szakosztályvezető te-

vékenységével kapcsolatban és sok sikert kíván a tovább feladataihoz. 

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

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a Sportlövő Szakosztály 

megalakulását és feladatot szabott a jelen lévő Debreceni Tibor képviselőnek, hogy ja-

nuár 01-ig kerüljön eldöntésre a vezetőség összetétele, illetve a tagság létszáma megala-

kítók névsora, amiről jegyzőkönyv alapján is tájékoztassák az elnökséget. 

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

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – megerősítette 2012. január 01-től a 

szakosztályvezetők személyét: 

 Tájfutó szakosztály:  Mészáros Károly 

 Atlétikai és triatlon szakosztály: Róth Balázs  

 Íjász szakosztály (Tatai Celőkék) Molnár Gábor 

 Természetjáró szakosztály: Ocsovai János 

  Amerikai football szakosztály (Tata Mustangs): Mátrai Tibor  

 Stratégiai táblajáték szakosztály (Warhammer): Giczi István 

 Ifjúsági labdarúgó szakosztály (Klapka Focisuli): Ubornyák Attila 

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

 

 

2./ Tagdíjak 

A tagdíjak nagyságát és az elosztás elvét az elnökség nem tervezi módosítani, marad az elmúlt év-

ben elfogadott változat 

Mivel az SZJA 1% elosztásának alapja, illetve a küldöttközgyűlés létszámának meghatározása az 

alapszabályzat által meghatározott tagdíj-befizetési határidő alapján történik, ezért szigorúan kell 

venni a március 31-i befizetési határidőt. 

Sándor Zsolt dandártábornok 

- Javasolja, hogy a szerződéses legénységi állományban lévő egyesületi tagok kapjanak részletfize-

tési engedményt, mert számukra anyagi problémát jelenthet az egyszerre történő kifizetés. 

Ocsovai János elnökségi tag 

- Egyetért a felvetett javaslattal és véleménye szerint az említett állománykategória március 31-ig 

csak 2000 Ft-ot fizessen be, a maradékot időarányosan elosztva fizessék be az év folyamán.  

 

 

 



 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a tagdíjak befizetésének 

rendjét. Támogatta a szerződéses legénységi állomány részletfizetését, de az első határ-

időre (március 31.) legalább 2000 Ft kerüljön befizetésre. 

Megerősítésre került, hogy 2012. évtől az adott év március 31-i határidőre befizetett 

tagdíjak alapján megállapított létszám képezi a küldöttközgyűlés létszámának meghatá-

rozását, illetve az SZJA 1% elosztásának alapját, ahol az adminisztráció 15%-nak levo-

nása utáni összeg kerül felosztásra. 

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

 

3./ Küldöttközgyűlés 

Az elnökség javaslatot tett a küldöttközgyűlés idejére és a tisztségviselők nevére. Ezek alapján a 

küldöttközgyűlés ideje 2012. január 28. (szombat). A levezető elnök Ocsovai János, jegyzőkönyv-

vezető Pincés Marianna, hitelesítők Godó László és Horváth János, szavazatszámlálók Molnár Gá-

bor, Izsáki Sándor és Walter József. 

Sándor Zsolt dandártábornok 

- A küldöttközgyűlés helyének javasolja első sorban a HEMO épületét, amennyiben januártól az 

alakulat kapja meg működtetésre, amennyiben ez akadályba ütközik, akkor felajánlotta a laktanya 

területén belül található rendezvénytermet és csak a harmadik helyen javasolta a Fényes fasoron 

található objektumot. 

Mészáros Károly elnök 

- Javasolja, hogy a szokásos elismerések költségeit a szakosztályok vállalják fel és megkérdezte van 

e valami javaslat az elismerésekkel kapcsolatban. 

Ocsovai János elnökségi tag 

- Javasolta, hogy a már hagyománynak számító névre szóló egyesületi pólók kerüljenek kiosztásra 

az elismerésre felterjesztett sportolóink részére. 

Róth Balázs elnökségi tag 

- Vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot azzal a vállalkozóval, akitől hosszú távon is minőségi és 

megbízható munkát várhatunk. 

Mészáros Károly elnök 

- Javasolta, hogy az elismerésre felterjesztett sportolók neveit és a pólók méreteit a szakosztályveze-

tők 2011. december 16-ig adják meg az elnök részére 

 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a küldöttközgyűlés idejét 

és a tisztségviselők névsorát, illetve a helyét, melynek végső pontosítására január első 

hetében kerül sor. Elfogadásra került, hogy az elismerések során kiadásra kerülő aján-

déktárgyak névre szóló feliratozott egyesületi pólók legyenek, melyek költségeit a szak-

osztályok vállalják fel. Meghatározta a szakosztályvezetők részére, hogy az elismerésre 

javasoltak névsorát december 16-ig adják le. 

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

 

 



 

4./ Küldöttek kiválasztása 

Az elnökség javaslata alapján a szakosztályvezetők a küldöttközgyűlésig tartsák meg a szakosztály-

ok évzáró értekezletét, ahol kijelölésre és megválasztásra kerülnek a küldöttek is. 

Az elnökség javaslata alapján a küldöttek névjegyzékét a szakosztályvezetők 2012. január 23-ig le 

kell, hogy adják az elnökség részére az esetleges belépési névjegyzék elkészítése érdekében is. 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta a küldöttközgyűlés küldöt-

teinek kiválasztásával kapcsolatos elveket, mely alapján a névjegyzéket 2012. január 23-

ig kell leadni. 

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

 

5./ A fegyelmi bizottság kiegészítése 

Az elnökség tájékoztatta, a jelenlevőket, hogy a fegyelmi bizottság összetétele egy fővel csökkent, 

ezért szükséges a küldöttközgyűlésen a bizottság kiegészítése. 

Az elnökség javaslata alapján az új bizottsági tag Walter J. András lesz 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta, hogy a küldöttközgyűlés 

elé kerüljön a Fegyelmi Bizottság személyi kiegészítése. Új tagnak az elnökség Walter J. 

Andrást javasolja. 

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

 

 

5./ A számlázással kapcsolatos problémák 

Az elnök az előző év tapasztalatai alapján felhívta a szakosztályvezetők figyelmét, hogy a kiadások 

során keletkezett számlák követelménye szigorodott, az elszámolás ideje rövidült. Meghatározta, 

hogy a számlák leadási határideje nem haladhatja meg a 3 hetet és csak szabályosan kitöltött szám-

lák kerülhetnek csak elfogadásra. 

 

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

kívánt a feladatokhoz. 

A közelgő ünnepek alkalmából minden jelenlevőknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kívánt és kérte a szakosztályvezetőket, hogy ezt tolmácsolják a tagság részére is. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


