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JEGYZŐKÖNYV 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2013. december 04. 

Az elnökségi ülés helye: Platán Restaurant & Café, rendezvényterme 
(2890 Tata, Kastély tér 1.) 

Levezető elnök:   Mészáros Károly, elnök 

Elnökség tagjai:  Ocsovai János, elnökségi tag 
    Róth Balázs, elnökségi tag 

Meghívott vendégek  Sándor Zsolt dandártábornok 

    Molnár Gábor 
    Mátrai Tibor 
    Debreceni Tibor 
    Szíjártó Jenő 

Jegyzőkönyvvezető:  Mészáros Károly 

Napirendi pontok:  

1./ A soron következő küldöttközgyűlés előkészítése 
 - Az előadás véglegesítése 
 - A küldöttek megválasztásának rendje 
 - A küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megbízása 
  Levezető elnök 
  Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 
  Szavazatszámláló bizottság és tagjai 
  Jelölőbizottság és tagjai 
  Szakosztályok eredményei, feladatai 
  Jutalmazottak névsorának összeállítása 
2./ Alapszabály módosításának szükségessége, javaslatok a módosításhoz 
3./ Egyéb 
 
 
 

1./ Napirendi pont: 
A soron következő küldöttközgyűlés előkészítése 

 
Előadó: Mészáros Károly 

Az elnök köszöntötte a megjelent szakosztályvezetőket és meghívott vendégeket.  

Javasolta, hogy az elnökségi ülés első részében az elkészített előadás alapján tájékoztatás lesz 
a küldöttközgyűlésen tervezett beszámolóból, ami egyben az elnökség beszámolója is, majd ez 



 
 

után kerül tisztázásra az összes olyan kérdés és szükséges döntés, ami az előkészítéssel kapcso-
latos. Az elnökségi ülésen döntést igénylő kérdések a diákon külön jelölésre kerültek. 

Az elnök tájékoztatta az elnökséget és a meghívott vendégeket, hogy a következő küldöttköz-
gyűlésen az alapszabályunk értelmében új tisztségviselőket kell választani, ezért kiemelt fon-
tossággal kell kezelni az előkészítés feladatait és rendjét. 

A közgyűlés tervezett ideje: 2014. január 25. szombat. Helye még tervezés alatt, de reményeink 
szerint a laktanyában meg tudjuk tartani. 

A jelen napirendi pontban az elnök a közgyűlésen elhangzásra kerülő beszámoló sorrendjében 
fejtette ki a mondanivalóját, egyben beszámolt a 2013. év eseményeiről és időarányos költség-
vetéséről. 

A beszámolóval, illetve az előkészítéssel kapcsolatos döntéseket a napirendi pont után javasolta 
meghozni. 

Beszámoló: 
Jelen pillanatban a tagdíjat fizetett tagjaink száma 348 fő és a jelenlegi alapszabályunk értel-
mében összesen 97 fő vesz részt szavazati joggal, mint küldött, illetve mint vezetőségi tag. 

Ez azt jelenti, hogy ismételt összehívás nélkül minimum 49 főnek meg kell jelenni. 

A közgyűlés tisztségviselőire az elnök tett javaslatot egyben felkérte Ocsovai János elnökségi 
tagot, hogy vállalja el a levezető elnök szerepét. 

További javaslat, jegyzőkönyv vezetőnek Pincés Marianna, hitelesítőknek Godó László és Szíj-
ártó Jenő, továbbá a szavazatszámláló bizottság elnökének Molnár Gábor, tagjainak Izsáki Sán-
dor és Telek Sándor lesz felkérve. 

Továbbiakban az elnök javaslatot tett a küldöttközgyűlés napirendi pontjaira 
1. Beszámoló a 2013. év eseményeiről, eredményeiről 

- Együttműködési megállapodás aktuális kérdései 
- A 2013. év eseményei 
- A 2013. év költségvetése 
- Közhasznúsági jelentés 
- A 2013. év aktivistái 

2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése 
3. Alapszabály (SZMSZ, FSZ) módosítása 
4. Tisztségviselők választása 
5. A 2014. év tervezett feladatai 

- Feladatok 
- Költségvetés 
- Egyéb kérdések 

Az egyesület 11 szövetségnek a tagja, azonban az elnök véleménye szerint meg kell vizsgálni 
a Sportegyesületek Országos Szövetésének, a Természetbarát Szövetségnek, az Atlétikai Szö-
vetségnek, illetve a Triatlon Szövetségnek a viszonyát, szükségességét. A többi szövetséggel a 
kapcsolat tiszta és rendezett. 

Az elnök felkérte az Atlétika és Triatlon szakosztály és a Természetjáró szakosztály vezetőit, 
hogy a kérdést vizsgálják meg és tájékoztassák az elnökséget a további teendőkről. 

Az elnök röviden tájékoztatta a jelenlévőket az elért eredményekről, azonban az értekezlet ide-
jéig ez még meglehetősen hiányos. A küldöttközgyűlésre az elért eredményekről csak úgy lehet 
tájékoztatni a küldötteket, ha a szakosztályok addigra pontosítják az adatokat. Ezért az elnök 
kéri minden szakosztályvezető írásos tájékoztatását azokról az eredményekről, amelyek a kül-
döttközgyűlésen is büszkeségre adhat okot a szakosztálynak, illetve az egyesületnek. 



 
 

A 2013. évi költségvetés megfelelt a terveknek csak néhány számlavezetési probléma adódott, 
amelyek megoldódtak, de nem kevés izgalmat okoztak a számlák elszámolása és könyvelése 
során. 

A bevételek és kiadások alapján elkészítésre kerül a közhasznú jelentés közösen a könyvelő 
irodával, melynek ideje legkésőbb a januári hónap közepe. Az elkészült jelentés az egyesület 
honlapján a felkészülési dokumentumok között is szerepelni fog. 

A küldöttközgyűlés külön napirendben ad helyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének a 
végrehajtott ellenőrzések végrehajtásának jelentésére. Ennek elkészítésére a PEB elnökét 
(Tóthné Borsos Ildikót) kéri fel az elnökség és kéri, hogy az elkészült anyagot az elnökségre 
2014. január 15-ig jutassa el. 

Az elnök tájékoztatta a jelen lévő szakosztályvezetőket, hogy a szokásokhoz híven ezen a köz-
gyűlésen is köszönetet mondunk azoknak a sporttársaknak, akik jelentős eredményeket értek 
el, vagy képviselték az egyesülete a 2013. évben. 

Az elnök javasolta, hogy egyesületi szinten kb. 7-8 fő kerüljön jutalmazásra, a további kiemel-
kedő teljesítményeket a szakosztály, saját keretein belül önállóan oldja meg. A jutalom tárgya 
és költsége még megbeszélésre szorul. 

 

2. napirendi pont – Az alapszabály módosítása 
Az elnök felsorolta az alapszabály módosításának szükségességét, ami, az alábbi: 

 Megváltozott törvényi követelmények (2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)  
 Az eltelt idő működésének tanulságai, tapasztalatai 
 Megnövekedett létszám és szervezeti keretek 
 Az egyesület életének könnyítése 
 Átláthatóbb dokumentáció 

 

Főbb változások: 

 Elnökség összetétele 5 fő (Elnök, tagok) 
 Tagság fajtái (Rendes tag, Pártoló tag, Tiszteletbeli tag.) 
 Tiszteletbeli elnök titulus megalakítása 
 Küldöttközgyűlés összetétele  Tisztségviselők 

     Szervezeti elemenként 1 fő (18 év feletti tag) 
 Bizottságok 

 Felügyelő bizottság (FÜB), Fegyelmi bizottság (FEB) 
 
 
 
Hozzászólások 
A napirendi ponthoz kiegészítés, hozzászólás nem volt. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta az elnökség beszámo-
lóját és javasolta a küldöttközgyűlés elé terjesztését a megfelelő időarányos pontosítások-
kal 

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



 
 

Sándor Zsolt dandártábornok 
Természetesnek veszi, hogy a küldöttközgyűlés helye a laktanyában legyen a szokásos helye, 
ahol biztosítani tud minden feltételt, ami szükséges. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta a 2014. január 25-re 
tervezett küldöttközgyűlés idejét, helyét és a javasolt tisztségviselőket, azzal a kitétellel, 
hogyha szükséges az elnök módosíthat javaslaton. 

Levezető elnök: Ocsovai János. Jegyzőkönyvvezető: Pincés Marianna, hitelesítők Godó 
László és Szíjártó Jenő. Szavazatszámláló bizottság elnöke Molnár Gábor, tagjai Izsáki 
Sándor és Telek Sándor. 

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

Mészáros Károly 
Javasolta a beterjesztett napirendi pontokat elfogadni. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta a küldöttközgyűlés 
napirendi pontjait, melyek az alábbiak lesznek: 

1. Beszámoló a 2013. év eseményeiről, eredményeiről 
- Együttműködési megállapodás aktuális kérdései 
- A 2013. év eseményei; költségvetése; Közhasznúsági jelentés 
- A 2013. év aktivistái 

2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése 
3. Alapszabály (SZMSZ, FSZ) módosítása 
4. Tisztségviselők választása 
5. A 2014. év tervezett feladatai 

- Feladatok; Költségvetés; Egyéb kérdések 

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

Ocsovai János 
A természetjárók kötődése a szövetséghez a szakosztály számára előremutató, nem tartja indo-
koltnak, hogy ne legyenek továbbra is a szövetség tagjai. 

Róth Balázs 
Az atlétikai szövetség nem váltotta be az eddigi elvárásokat, jelenleg nem is igen tervezik olyan 
sportoló edzésének további folytatását, akinek ez szükséges lehet. Azonban a szakosztálynál 
egyre jobban szélesebbé lesz a triatlon sportágban való részvétel, egyre gyakrabban vesznek 
részt olyan versenyen, ami szükségessé teheti a triatlon szövetséghez való tartozást. 

Kifejtette továbbá, hogy a SOSZ-hez való tartozásunk nem eredményezett semmi féle ered-
ményt, nem látja a szövetség munkájában, illetve a feladataiban a lehetőséget a fejlődéshez. 

Ocsovai János 
Úgy tűnik a SOSZ csak a tagdíjat szedte be, semmi másra nem jogosított fel. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével meghatározta az érintett szak-
osztályvezetőknek, hogy tisztázzák a szövetségi tagság szükségességét, különösen a triat-
lon szövetség irányába, illetve felhatalmazta az elnökséget, hogy ennek függvényében 
döntsön a szövetségi tagdíjak fizetéséről.  

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



 
 

Mészáros Károly 
A beszámolóban látható volt, hogy az eredmények bemutatása eléggé hiányos és kérte a szak-
osztályvezetőket, hogy a döntés értelmében a meghatározott időre tájékoztassák az elnökséget 
a 2013. évben elért eredményekről, kiemelten azokról, melyek egyesületi szinten is érdemi je-
lentőséggel bír.  

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével meghatározta a szakosztályve-
zetőknek, hogy 2013. december 20-ig állítsák össze a 2013. évben elért eredményeiket és 
küldjék meg az elnökség részére.  

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

 
HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével megbízza az elnököt, hogy biz-
tosítsa a feltételeket a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére az ellenőrzés végrehajtásához 
és kérje meg a PEB elnökét, hogy az elkészült jelentést 2014. január 15-ig küldje meg az 
elnökség részére. 

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

 
Mészáros Károly 
Az eredményes sporttársaink jutalmazása és a munkájuk megköszönése fontos dolog, ezért nem 
szabad megfeledkezni erről sem. El kell dönteni, hogy kinek adjunk jutalmat és mindezt ki 
fizeti, valamint mit adjunk át. 

Sándor Zsolt 
Javasolta, hogy ne feltétlenül az eredményekért adjunk jutalmat és köszönetet, hanem inkább 
az önzetlen, az egyesület és a szakosztály érdekében végzett kiemelkedő társadalmi munka 
elismeréseként. 

Mátrai Tibor 
Kiemelte, hogy a korábban kapott feliratos pólók nagy sikert arattak a jutalmazottak körében, 
még ma is büszkén viselik, ezért javasolta, hogy egy oklevél, vagy emléklap mellett minden 
jutalmazott hasonló pólót kapjon. 

Róth Balázs 
Javasolta, hogy az adminisztrációs költséget csökkentve a jutalmakat a szakosztályok állják a 
felterjesztett névsornak megfelelően. 

Mészáros Károly 
Javasolta, hogy a neveket s a szükséges adatokat minél hamarabb, de december 20-ig adják le, 
mert az elkészítés ideje nehogy megtréfálja a tagságot. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta, hogy a küldöttköz-
gyűlésen a szakosztályvezetők javaslata alapján kerüljenek jutalmazásra az aktivisták és a 
neveiket 20143. december 20-ig juttassák el az elnökség részére. 

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

 



 
 

Mészáros Károly 
Javasolta, hogy a jelölőbizottság elnöke, Róth Balázs legyen, akinek a feladata, hogy a megha-
tározott időre széleskörű tájékozódás eredményeként adja le egyeztetett javaslatot az egyesület 
tisztségviselőinek a neveket s a szükséges adatokat minél névsorára. 

Róth Balázs 
Örült a megtiszteltetésnek, és javasolta, hogy jelen pillanatban a bizottságnak tagokat ne jelöl-
jünk ki, hanem bízzuk a szakosztályvezetőkre, hogy találják meg azt a tagot a szakosztályban, 
aki a leginkább megfelel erre a munkára és hasznos segítséget tud nyújtani neki. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével megbízza Róth Balázst a jelölő-
bizottság elnöki tisztségére azzal a feladattal, hogy 2014. január 15-ig írásban tájékoz-
tassa az elnökséget a tagság egyeztetett javaslatáról a tisztségviselők tekintetében. 

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

Mészáros Károly 
Már a beszámolóban is célzott rá, de itt külön tájékoztatta a szakosztályvezetőket, hogy az el-
múlt évben bevezetett tagsági kártya nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért javasolta, 
hogy szüntessük meg. 

Ocsovai János 
Szerinte sem sokat ért a kártya, de meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy egyedi esetben ki-
adható legyen. 

Szíjártó Jenő 
Úgy gondolja, hogy egyes esetekben, de szakosztály szinten is szükséges lehet egy közös, a 
csapatot jelképező tagsági kártya kiadása, de megérti, hogy nem minden szakosztálynál fontos. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével megtárgyalta a tagsági kár-
tyákkal kapcsolatos kérdéseket és döntött, hogy a 2014. évtől csak azok kapjanak tagsági 
kártyát, akik a szakosztályvezetők útján külön igénylik. 

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

 
Mészáros Károly 
Az adatkezelés szabályainak betartása egyre nagyobb felelősség az elnökség részére. Nagyon 
sok sporttársunk nem tudja eldönteni, hogy bizonyos esetekben, hogy döntsön a tagságáról, sok 
a hiányos adat és sok a megváltozott ponttalan adat. 

Célszerű lenne a jubileumi évükben legalább, hogy mindenki, aki tag akar maradni, újítsa meg 
a tagsági igényét azzal, hogy új nyilvántartási lapot tölt ki és ír alá, ezzel is megerősítve a szán-
dékát. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta, hogy a tagság-nyil-
vántartó lapok újbóli kitöltése elengedhetetlen a tagság adatainak és nyilvántartásának 
pontosításához és megerősítéséhez. Az új tagsági nyilvántartó lapok kitöltésének határ-
ideje 2014. január 15. 

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



 
 

Döntést nem igénylő kérdések, hozzászólások 
Debreceni Tibor 
Sok gondot jelent az együttműködési szerződés mellett a laktanyába történő beléptetés a meg-
hirdetett versenyeken, ami a laktanyában, vagy a lőtéren kerül végrehatásra. Kellemetlen ese-
mények is történtek a beengedés során, aminek az egyesület és az adott szakosztály látja kárát. 
Valamiféle megoldás kellene akár magasabb szinten is. 

Róth Balázs 
Ígéretet tett, hogy a beléptetéssel kapcsolatos kérdést a laktanya vezetőivel újra pontosítja és 
mindenkinek megfelelő megoldást találnak. 

Sándor Zsolt 
Megígért, hogy megvizsgáltatja annak lehetőségét, hogy az alakulat dolgozói közül többek 
ajánlják fel a SZJA 1%-t az egyesület részére, biztos van rá mód. 

Nagy valószínűséggel lehetőség lesz olyan támogatót találni, akik az egyesületet tudják támo-
gatni, aminek az alakulat is áttételesen élvezheti annak eredményét a szakosztályok rendezvé-
nyeiben, a szabadidős programok bővülésében. 

Debreceni Tibor 
Az elnök kérésének megfelelően vállalta, hogy a Sportlövő szakosztály rendezi a küldöttköz-
gyűlés résztvevőinek az ebéd elkészítését és tálalását. 

Mátrai Tibor 
A foci pálya felújításának elhúzódása nagy érvágás volt a csapatnak. Az eltelt idő alatt sokat 
romlott az öltözők és a mosdók állaga. Megígért, hogy társadalmi munkát is rááldozva vissza 
kell állítani a normális működési rendet és feltételeket. 

Sándor Zsolt 
A foci pályán jelenleg elég nagy az átláthatatlanság, valamit tenni kell. 

Róth Balázs 
Megígért, hogy az érintett szakosztályok vezetőivel egy hétvégi napon bejárást hajtanak végre 
és tisztázzák a pálya körüli anomáliákat é értetlenségeket. 

Mészáros Károly 
Megköszönte a lovagias felajánlást a küldöttek nevében. 

Zárszóként minden jelenlévőnek megköszönte a megjelenését és az előremutató aktív részvé-
telét és utoljára felhívta a figyelmet a hozott határozatok időben történő teljesítésére. 

Mindenkinek sok sikert kívánt az elkövetkező szakosztályi küldöttválasztó értekezletekre és 
mindenkinek sikeres, sportsikerekben gazdag újévet kívánt. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


