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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2012. november 30. 15.00. 

Az elnökségi ülés helye: MH 25. Gépesített Lövészdandár, parancsnoki tárgyaló 

2890 Tata, Bacsó Béla út 66. 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 

Jelen vannak:   Mészáros Károly, elnök 

    Róth Balázs, elnökségi tag 

Meghívottak: 

Szakosztályvezetők: Mátrai Tibor,   Tata Mustang’s 

    Ubornyák Attila,  Klapka Focisuli Tata 

    Szíjártó Jenő  TataCross 

Bizottságok vezetői Polacsek Kálmán Fegyelmi Biz. elnök 

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

   Farkas Róbert 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Mészáros Károly 

Igazoltan távol:  Ocsovai János,  elnökségi tag 

    Flórián Béla  Ökölvívó Szakosztály 

    Debreceni Tibor Klapka-Proshooting Team 

    Izsó Bernadett  Rodeo Dancer’s 

    Tóthné Borsos Ildikó PEB elnök 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztató a 2012. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  

 2012. év eseményei 

 2012. év költségvetése 

 Közhasznúsági jelentés 

2./ A 2013. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  

 Tervezett költségvetés 

3./ Küldöttközgyűlés előkészítése 

4./ Egyéb kérdések 
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Napirenden kívül 

Az elnök köszöntötte az elnökséget és a meghívott vendégeket, külön köszöntötte az alakulat pa-

rancsnokát, akinek megköszönte a kiváló vendéglátást és a helyszín biztosítását. 

Köszönetet mondott az elnökség nevében az szakosztályvezetőknek és a vezetőkön keresztül az 

egész tagságnak a 2012. évben nyújtott tevékenységükért. 

Tisztelettel köszöntötte a helyi városi televízió munkatársait, akik több interjút készítettek a szak-

osztályvezetőkkel és az elnökkel. 

Az egyesület aktuális létszámadatai és a szövetségi kérdésekkel kapcsolatos rövid tájékoztató után 

az elnökség javaslata alapján az első napirendi pont első részét, amely az együttműködési megálla-

podással kapcsolatos külön tárgyalják és vitatják meg, mert a parancsnok úr egy másik hivatalos 

programra szeretne távozni. 

 

Az elnök előterjesztette a napirendi pontokat. 

 

1./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a 2012. év eseményeiről 
 Együttműködési megállapodás aktuális kérdései  

 2012. év eseményei 

 2012. év költségvetése, Közhasznúsági jelentés 

2./ Napirendi pont: 

A 2013. év tervezett feladatai 
 Tervezett feladatok,  

 Tervezett költségvetés 

 

Előadó: Mészáros Károly 

Az együttműködési szerződé kettő éve pozitív eredményeket hozott az egyesület életében. Segítette 

öt szakosztályunk állandó és rendszeres edzéseinek és mérkőzéseinek a lebonyolítását. Kölcsönösen 

támogattuk egymás fontosabb sporttal összefüggő feladatait, nevezetesen a Szt. László menet és a 

Crossfutás lebonyolítását, illetve az alakulat járőrbajnokságának szakmai részét. 

A létesítmény állapot a rendelkezésre álló időnek és költségforrásoknak megfelelően, nagyon sok 

társadalmi munkával biztosítja a csapatok öltözését tisztálkodását, de még sok a megoldatlan fela-

dat. 

Jelentős gondot okoz az egyetlen mérkőzésre alkalmas pálya rendbetétele úgy anyagi, mint egyezte-

tési problémák miatt. 

 

Sándor Zsolt dandártábornok 

A szerződés két évenkénti meghosszabbítása 2013. évben természetes dolog, hiszen a sportegyesü-

lettel kötött megállapodás az alakulat személyi állományának is nagy segítséget, és lehetőséget 

adott a szabadidős sporttevékenységek során. 

Nagyobb erőt kell fordítani szponzorok megtalálására, anyagi erőforrások szerzésére, ebben ő is 

segítséget tud adni. Jobban ki kell használni azoknak a szakosztályoknak a támogatását, ahol na-

gyobb részarányban használják az alakulat egyéb objektumait. 
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A pálya felújítása során az alakulat is vállal feladatokat, mert az ott dolgozó személyi állomány 

részére is nagy segítség egy karbantartott pálya használata és megléte, de egyszerre csak egy pá-

lyára van erőforrás. 

Az egyesület, alakulat és a város közötti kapcsolatot erősíteni kell. 

Az utánpótlás labdarúgás az egyesületnél nagyon jó helyen van. Jól érzik magukat és nem szabad 

elfelejteni, hogy amikor bajban voltak az egyesület és rajta keresztül az alakulat nyújtott nekik segí-

tő kezet. A csapat képes az előttük álló feladatok végrehajtására és az utánpótlás teljes irányításá-

ra. 

Minden szakosztálynál oda kell figyelni az egészséges mozgásra, esetleges orvosi felügyeletre is, ne 

történjen váratlan és tragikus haláleset a fiatalok körében. Ez elegyen a szakosztályvezetők felelős-

sége. 

Az egyesülettől kéri, hogy támogassák és segítsék a katonák fejlődését a különböző hadsereg szintű 

bajnokságokra történő felkészülés során, ami a lövészetet és a tájékozódást is magába foglalja. 

Gondolkodjon az elnökség, hogy a szakosztályok száma esetleg növekedhetne a horgászokkal, eset-

leg a motocrossal, mint technikai sportággal, hogy az ide tartozók is szervezett körülmények között 

használhassák a jelenleg nem használható egyéb objektumokat. 

Távlati közös tervünk lehet, hogy a jelenlegi bázisunkon egy sportcentrumot tudjunk kialakítani, 

aminek a lehetősége jelenleg biztosítottnak látszik és az objektum lehetővé tenné a központ haszná-

latát Tata város lakossága előtt is. 

 

Mészáros Károly 

Az elnök megköszönte a parancsnok úr hozzászólását és sok szerencsét kívánt a további programjá-

hoz, majd folytatta az értekezletet az első napirendi pont további részeivel, illetve a második napi-

rendi ponttal.  

 Az előadás anyaga csatolva a jegyzőkönyvhöz 

 

Róth Balázs 

Javasolta, hogy a következő évi rendezvények közé mindenképpen vegyük fel a Tatai Maraton Váltó 

futóversenyt, ami már 2012-ben is nagy sikerrel zajlott. Ennek ideje július 07. 

Mészáros Károly 

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2012-re betervezett családi nap elmaradt, ezért a következő évre 

nem is tervezte be. 

Róth Balázs 

Érdemes lenne megfontolni egy teljesen önálló szervezésű családi nap megrendezését május, vagy 

június hónapra, hiszen így jobban meg tudjuk magunkat ismertetni Tata város lakosságával. 

Mátrai Tibor 

Egyetért Balázzsal és szintén javasolja rendezvény felvételét a rendezvénynaptárba. Sok szakosztá-

lyunk van, ez mind be tud mutatkozni és a tagtoborzásra is lehetőséget kap. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – a kiegészítésekkel együtt elfogadta 

beszámolót. Az elnökség javasolta az anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 
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HATÁROZAT: 

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

2012. évi költségvetés. Az elnökség javasolta az elfogadott anyag küldöttközgyűlés elé 

terjesztését. Az elnökség javasolta, hogy a közhasznúsági jelentés elkészítése után az 

anyagot nézze át a PEB és az elnökség és így kerüljön a küldöttközgyűlés elé. Az anyagot 

az elnök tegye nyilvánossá az egyesület honlapján 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

HATÁROZAT: 

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

korábban, illetve az év során megalakult szakosztályok vezetőinek személyét: 

o Tájfutó szakosztály:  Mészáros Károly 

o Atlétikai és triatlon szakosztály: Róth Balázs  

o Íjász szakosztály (Tatai Celőkék) Molnár Gábor 

o Természetjáró szakosztály: Ocsovai János 

o Amerikai football szakosztály (Tata Mustangs): Mátrai Tibor  

o Stratégiai táblajáték szakosztály (Warhammer): Giczi István 

o Ifjúsági labdarúgó szakosztály (Klapka Focisuli): Ubornyák Attila 

o Klapka-Proshooting Team /  Debreceni Tibor 

o Ökölvívó Szakosztály /  Flórián Béla 

o Rodeo Dancer’s /   Izsó Bernadett 

o TataCross /   Szíjártó Jenő 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

HATÁROZAT: 

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

2013. évi programot és a 2013. évi költségvetés tervezetét. Az elnökség javasolta az elfo-

gadott anyag küldöttközgyűlés elé terjesztését. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

 

3./ Napirendi pont: 

Az elnök előterjesztette a küldöttközgyűléssel kapcsolatos feladatokat. 

A küldöttközgyűlés létszáma az elfogadott alapszabály szerint maximum 72 fő lehet, de a határo-

zatképességhez ezért minimum 36 fő részvétele szükséges. 

Az elnök megkérte a szakosztályvezetőket, hogy decemberben és a következő év január elején tart-

sák meg a szakosztályok záró értekezletét, ahol a bizalmat kapott küldöttek névsorát 2013. január 

05-ig megküldik az elnök részére. 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta, hogy a küldöttek névjegy-

zékét 2013.január 05-ig megküldik az elnökség részére. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 
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Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket a küldöttközgyűlés lefolyásának tervezett rendjéről és javas-

latot tett a küldöttközgyűlés tisztségviselőire, ami az alábbi: 

 

Levezető elnök: OCSOVAI JÁNOS 

Jegyzőkönyvvezető: Pincés Marianna 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Godó László  

 Dr. Ágh Eleonóra 

Szavazatszámláló bizottság Elnök:  Molnár Gábor 

Tagok: Izsáki Sándor,   

 Telek Sándor 

 

HATÁROZAT: 

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

hivatalos tisztségviselői és a napirendi pontok és a lefolyás rendje a javaslatnak megfe-

lelően kerüljön véglegesítésre. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden éves küldöttközgyűlésen már hagyományos mó-

don elismerésre kerülnek az év során jó eredményeket elért sporttársak és sportvezetők. 

Az elismerések pozitív hatása mellett egyre nagyobb problémát jelent annak anyagi hátterének elő-

teremtése, nem utolsó sorban maga a küldöttközgyűlés költségei is a létszám arányában növeked-

nek. 

Ubornyák Attila 

Vállalta, hogy az elismerésben részesülők részére elkészítteti az emlékplakettet. 

Róth Balázs 

Vállalta, hogy a korábban nagy gondot okozott ebéd biztosítását megoldja a sportlövész szakosztály 

tagjaival, akik látatlanban is vállalják ezt a feladatot. 

Javasolta továbbá, hogy a küldöttközgyűlésen minden szakosztály egy főt jelölhet az egyesületi szin-

tű elismerésre az eredmények, vagy az egyesület érdekében végzett kiemelkedő elismerésére. 

Szíjártó Jenő 

Egyetért Balázs javaslatával és tájékoztatta az elnökséget, hogy a TataCross szakosztály ez évben 

nem jelöl senkit, mert csak most alakultak és a tevékenységük még kialakulóban van. 

Róth Balázs 

Nem tartja kevésnek az egy főt, de a szakosztályok záró értekezletén a szakosztályvezetők gyakorla-

tilag a saját költségvetésük terhére mondhat köszönetet a tagságnak. 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség – a szakosztályvezetők egyetértésével – elfogadta, hogy a küldöttközgyűlé-

sen szakosztályonként egy fő lesz jutalmazva. A jutalmazottak nevét a szakosztályok 

2013 január 05-ig megküldik az elnökség részére  A küldöttközgyűlés logisztikai biztosí-

tását Róth Balázs és Ubornyák Attila szervezi. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 



 
 

 

6 

 

Az elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a küldöttközgyűlés egyik legfontosabb eleme a tagdíjak 

mértékének meghatározása és eldöntése. 

Az elnök ezzel kapcsolat több javaslatot is előterjesztett 

1. Az elnökség nem tervezi módosítani, marad az elmúlt évben elfogadott változat. 

2. A tagíj nagysága nem változik, de az elosztás aránya 50-50% az adminisztrációs kiadásokra 

és a szakosztályok kiadására 

3. Az SZJA 1% teljes összege kerüljön az elnökség hatáskörébe, a befizetett tagdíj teljes ösz-

szege a szakosztályok tervei szerint kerül felhasználásra. Ebben az esetben előfordulhat, 

hogy több összeg folyik be a szükségesnél, akkor közhasznú feladatok végrehajtása érdeké-

ben segítséget kaphatnak a szakosztályok. Kevesebb összeg esetén a szakosztályoktól elvo-

násra kerülnek a szükséges összegek. 

 

  

Róth Balázs 

Érdekes felvetésnek tartja a harmadik gondolatot és támogatja azt. 

Mátrai Tibor 

Egyetért Balázzsal, de kifogásolja, hogy akkor kevesebb lesz a felajánlott 1%. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szakosztályánál sok gondot jelent, hogy aki csak pár hónapra 

jön és részt vesz az edzéseken az nem is fizet tagdíjat és nem is tudja behajtani. Valami megoldást 

kellene találni. 

Mészáros Károly 

Javasolja, hogy elő kellene venni a régi elgondolást, miszerint tagsági kártyát adunk ki és csak az 

számít az egyesület tagjának, aki a tagdíj kifizetése után kézhez kapja a kártyát, mindezt természete-

sen minden év március 31-i határidővel. 

Róth Balázs 

A tagsági kártya jó gondolat, vállalja, hogy a megkapott adatok alapján elkészítteti. Javasolja, hogy 

a kártya egyben a személyi igazolvánnyal együtt érvényes lehet az objektumba való belépésre is, 

amivel sok korábbi problémát is meg lehet oldani. 

 

HATÁROZAT: 

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

elé az alábbi tagdíjak elfogadását javasolja 

Felnőtteknek 6000 Ft, 18 éves és alatta 2000 Ft és az elosztása a szakosztály és az ad-

minisztrációs költségek között az alábbi: 

1. fele-fele arányban 

2. 100% a szakosztály bevételét növeli 

Ebben az esetben az SZJA 1% szakosztályonkénti elosztása nem történik meg, hanem 

elnökségi hatáskörben marad. 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 
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HATÁROZAT: 

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

elé terjeszti a tagsági kártya bevezetését, melynek lényege, hogy az adott év március 31-

ig kell a tagdíj ellenében átvenni. A kártya egyrészt igazolja az egyesületi tagságot, a 

tagdíjfizetés megtörténtét és érvényes a laktanyába és az egyesület központi objektumába 

történő beléptetésre is. Kártya nélkül az objektumok nem látogathatók 

Az új tagok és érdeklődők részére a szakosztályvezetők rendelkezhetnek, un. napi ven-

dégkártyával 

A javaslat elfogadása esetén a feladat végrehajtására és az időben történő bevezetésre a 

szakosztályvezetők készítsék fel a tagságot 

Igen: 2 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

 

4./ Napirendi pont: 

 

Az egyebek napirendi pontban az elnök ecsetelte az év során kapott és elszámolt számlákkal kap-

csolatos tapasztalatait. 

A számlafegyelmet szigorítani kell, mert a pályázati elszámolások megkövetelik a szabályos szám-

lákat. 

Várható, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a kiemelkedő eredményt elértek részére a város vezető-

sége elismerések ad át. Az előírásnak a 2012. évre a Tata Mustang csapata (Divizio-II 3. hely), 

illetve az Ökölvívó Szakosztály tagja Berczeli András (Egyetemista és Főiskolai hallgatók bajnok-

sága 1. hely) felelt meg. 

Az elnök megkérte a szakosztályok vezetőit, hogy ezzel kapcsolatban figyeljenek a tájékoztatókra 

és lehetőleg jelenjenek meg a városi díjátadó ünnepségen, ami valószínű februárban lesz 

A továbbiakban az elnök kérte a jelenlevőket, hogy az egyesület egészét érintő kérdésekkel kapcso-

latban az alapvető információáramlás módja az internet (E-mail) és a kétoldalú kapcsolatok esetén a 

telefon és a személyes találkozó lesz. 

Ezzel az elnök bezárta a kibővített elnökségi ülést minden jelenlevőnek kellemes karácsonyi ünne-

peket kívánt és kérte a szakosztályok vezetőit, hogy az elnökség karácsonyi jókívánságait osszák 

meg a szakosztályok tagjaival is 
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