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1./ Tájékoztató a 2013. év eseményeiről, eredményeiről 
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4./ Tisztségviselők választása 
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Az egyesület elnöke tájékoztatta az állományt, hogy a jelenlegi alapszabályunk értelmé-
ben a küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha minimum 50 fő jelenik meg. Különböző 
előre nem látható okok és programok miatt a megjelentek létszáma 44 fő volt, ezért az 
elnökség ismételt küldöttközgyűlés összehívását határozta el, melynek ideje 2014. január 
25. 10.30 lett. 

Az új időre a küldöttek létszáma 44 fő lett, így alapszabály értelmében a második alkalom-
mal összehívásra került küldöttközgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határo-
zatképes. 

Az elnök megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a megjelent meghívott vendégeket és a 
tisztelt küldötteket.  

Külön köszöntötte Sándor Zsolt dandártábornok, MH 25. Klapka György Lövészdandár 
parancsnok, Komáromi Lajos HOSOSZ elnökségi tagot a HOSOSZ elnökség képviseletében, 
illetve a szülők, szurkolók és a sajtó, valamint a Tatai Televízió tudósítóit 

Az elnök megkérte a küldötteket, hogy a szavazások idején minden küldött a regisztráci-
ónál átvett szavazócédula felemelésével szavazzon, majd tájékoztatta a küldötteket, hogy 
a decemberi elnökségi ülésen az elnökség Ocsovai János sporttársunkat kérte meg, hogy 
a küldöttközgyűlés levezető elnöke legyen, majd átadta a szót a levezető elnöknek. 

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd napirenden kívül átadta a szót Sándor 
Zsolt dandártábornoknak és Komáromi Lajos sporttársnak. 

Sándor Zsolt dandártábornok 

Köszöntötte a küldöttközgyűlés résztvevőit és eredményes munkát kívánt. A egyesület si-
kere és eredményessége attól is függött, hogy nagyon jó elgondolások születtek, az ötletek 
többsége megvalósításra került és további előremutató ötleteket kívánt a sportolóknak. 
Nagy örömmel tájékoztatta a megjelenteket, hogy május elején az egyesület bázisára tá-
maszkodva kerül végrehajtásra az amerikai football magyar válogatott tábora, ami nagy 
megtiszteltetést jelent az egyesületnek és a dandárnak egyaránt. 

Komáromi Lajos 

A HOSOSZ elnöksége nevében tisztelettel üdvözölte a megjelenteket és röviden emlékez-
tetett arra, hogy a 10 éve megalakult egyesület a THAC Tájfutó szakosztályából nőtt ki és 
az eltelt idő bebizonyította, hogy az akkori vezetőség jól döntött, hisz egy eredményes 
egyesület alakult meg. 

A továbbiakban emlék oklevelet és ajándékot adott át az egyesület elnökének 60 éves szü-
letésnapja, illetve az egyesület élén eltöltött 10 éves évfordulója alkalmából. 

A napirenden kívüli hozzászólások után az egyesület elnöke megköszönte a pozitív szava-
kat és kívánságokat és Sándor Zsolt dandártábornok részére, megköszönve az eddigi 
együttműködési tevékenységét a beosztásának várható megváltozása miatt útravalónak 
kisebb ajándékot adott át az egyesület nevében. 

A levezető elnök visszatérve a küldöttközgyűlés tervezett rendjéhez beterjesztette a kül-
döttközgyűlés jegyzőkönyvezetőjére és a hitelesítőkre, illetve a szavazatszámláló bizott-
ság tagjaira az elnökség javaslatát. A beterjesztésre más javaslat nem volt. Az elnökség 
javaslata: 

  Jegyzőkönyvvezető:   Mészárosné Boros Valéria 
  Hitelesítők:    Godó László; Szíjártó Jenő 
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 HATÁROZAT (1): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

 Szavazatszámláló bizottság: Elnök: Molnár Gábor 
      Tagok: Izsáki Sándor; Taizs Gábor 
 
 HATÁROZAT (2): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás: 0 fő 

A levezető elnök beterjesztette a napirendi pontokat, amire új javaslat nem érkezett. 
1. Beszámoló a 2013. év eseményeiről, eredményeiről 

A 2013. év eseményei 
A 2013. év költségvetése 
Közhasznúsági jelentés 

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

Feladatok 
Költségvetés 

6. Egyéb kérdések 
 
 

 HATÁROZAT (3): 
 A küldöttközgyűlés szavazati joggal rendelkező küldöttei a napirendi pontokat elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

Napirendi pontok megtárgyalása 

I. napirendi pont 

Az elnök beterjesztette az 1. napirendi pontban meghatározott beszámolót a 2013. évben 
végrehatott feladatokról, eredményekről, a költségvetésről, illetve a 2013. évről szóló 
közhasznúsági jelentést. 

Az anyag csatolva 

II. napirendi pont 

A 2. napirendi pont keretében a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja, Tarján Tamás felol-
vasta a bizottság ellenőrzéseinek eredményét, illetve a bizottság jelentését az éves gaz-
dálkodásról 

Az anyag csatolva 
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Elismerések 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2013. évi versenyeinek szervezé-
sében, az utánpótlás nevelésében és a sport területén végzett tevékenységének elismeré-
séül emléktárgyak és oklevelek átadására került sor.  

A díjakat Mészáros Károly elnök adta át. 

1. A tájfutó versenyek és edzések szervezéséért, előkészítéséért és lebonyolításá-
ért, az utánpótlás nevelésben végzett munkájukért, valamint az országos versenye-
ken nyújtott kimagasló eredménye elismeréséül: 

Ágh Eleonóra; Reszter István; Pokornyik Tibor; Horváth János; Gillich György; Varga 
Zoltán 
 
2. A Tatai Tradicionális íjászverseny előkészítéséért és lebonyolításáért, valamint 
a minősítő és kiemelt versenyeken elért eredményeiért  

Izsáki Sándor; Taizs Gábor 
 
3. A 2013. évben elért eredményeiért, a versenyek szervezéséért, valamint a 
szakosztály és az egyesület érdekében végzett társadalmi munkájáért 

Kovács András 

4. A szakosztály megalakításában, a rendezvények előkészítésében végzett áldo-
zatkész munkájáért és a versenyeken elért eredményeiért 

Apáti Péter 

5. A Természetjáró Szakosztály programjainak szervezésében, aktív közreműkö-
désében végzett lelkiismeretes munkája, valamint a kimagasló közösségi aktivitása 
elismeréseként 

Ocsovai Jánosné (Zsuzsa); Pintér László; Korim Károly 
 
6. A szakosztály edzéseinek magas szintű megszervezéséért, az új edzőterem ki-
alakításáért és az egészséges életmód propagálásáért 

Szíjártó Jenő 

7. A Tata Mustang’s mérkőzéseinek szervezésében, a bajnokság első osztályában 
elért 3. helyezésükért, illetve a csapatszellem erősítésében végzett tevékenységük 
elismeréséért: 

Pápai Róbert; Mátrai Bence; Blaschek Balázs; Tóth Miklós; Száraz Csaba; Papp Ta-
más; Zahovai Ádám  

 

A jutalmak átadása után a levezető elnök megnyitotta az első két napirendi ponttal kap-
csolatos vitát. 

Hozzászólások 

Hozzászólás nem volt 
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 HATÁROZAT (4): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség beszámolóját a 2013. évi feladatokról elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (5): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség 2013. évi költségvetési beszámolóját elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 HATÁROZAT (6): 
 A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített közhasznúsági jelentést elfogadta: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

III. napirendi pont 

A napirendi pont keretében az elnök tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az alapszabály és 
a többi alapokmányok módosítása miért vált szükségessé, illetve a módosítások főbb 
pontjait sorolta fel. 

Szükségessége: 

- 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: 

- Közhasznúsági feladatok kiemelése 
- Elnökség összetétele (5 fő)    

Elnök, tagok 
- Tagság fajtái 

Rendes tag, Pártoló tag, Tiszteletbeli tag. Tiszteletbeli elnök 
- Tagság megszűnése 

Törléssel egy év be nem fizetett tagdíj esetében 
- Küldöttközgyűlés összetétele 

Az elnökség tagjai 
Szervezeti elemenként 2 fő (18 év feletti tag) 

- Bizottságok 
Felügyelő bizottság (FÜB), Fegyelmi bizottság (FEB) 

A beszámoló anyag csatolva 

A levezető elnök megnyitotta az alapokmányok módosításával kapcsolatos vitát. 
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Hozzászólások 

Molnár Gábor 

Támogatta az elnökség megemelt létszámát, szerinte az 5 fő szükséges és elegendő egy 
ilyen nagy létszámú és sok szakosztályból álló egyesület vezetésére. 

Tarján Tamás 

Tisztázni szeretné a szakosztályvezetők szerepét a küldöttközgyűléseken, de menet köz-
ben a beszólalásokból ez tisztázódott számára. 

Kucsma András 

A képviselete számát a szakosztályok létszámaihoz viszonyítva kellene meghatározni, 
hogy elegendő súlyozottsággal bírjanak a nagyobb létszámú szakosztályok. 

Róth Balázs 

Az előző javaslatot nem támogatja, mert így a kisebb létszámú szakosztályok esélytele-
nebbé vállnak. 

Kucsma András 

Egyetért a szakosztályonkénti 2 fővel, de a létszámtól függően százalékos arányban kell 
megjelenni a nagyobb létszám súlyozottságának. 

Korim Károly 

A 2+2 küldött szakosztályonként és a szakosztályvezetők tökéletesen elegendőek a dön-
tések meghozatalára és elegendő képviseletet ad minden szakosztály számára. 

Mészáros Károly 

Az eddigi gyakorlat alapján is a létszám döntötte el a képviselők számát, de ez nem vált 
be, ezért továbbra is javasolja a szakosztályonkénti 2 fő a vezető beosztásokon felül. 

Ocsovai János 

A szavazati jog 18 év felett kerül meghatározásra, ezért az utánpótlás korú tagsággal 
többségben lévő szakosztályok képviselet anomáliákba ütközik. 

Komáromi Lajos 

Több éves tapasztalata alapján véleménye szerint kisebb létszámmal hatékonyabb mun-
kát lehet végezni és így is elegendő létszámban képviseli magát minden szakosztály. 

 

További hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök levezette a szavazási procedúrát 

 HATÁROZAT (7): 
 A küldöttközgyűlés az Alapszabály, az SZMSZ és a Fegyelmi Szabályzat módosítását a fel-
merült kérdések bedolgozásával együtt elfogadta és megbízta az elnököt, hogy az ezzel kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségeinek tegyen eleget. 

  Igen:   42 fő,  
  Ellene:   2 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 
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Az alapszabály módosításának elfogadása után az egyesület elnöke a vezetőséggel együtt 
bejelentette, hogy a mandátumuk lejárt, így az új vezetőség megválasztása érdekében át-
adta a szót a küldöttközgyűlés levezető elnökének és a jelölőbizottság elnökének, hogy 
az új vezetőség megválasztása érdekében hajtsák végre a szükséges feladatokat. 

A levezető elnök 10 perces szünetet rendelt el. 

 

IV. napirendi pont 

A levezető elnök tájékoztatta a tagságot a vezetőségválasztással kapcsolatos tennivalók-
ról, a szavazások szabályairól, majd átadta a szót a jelölőbizottság elnökének 

Róth Balázs, jelölőbizottság elnöke 

A jelölőbizottság elnöke jelentette a tagságnak, hogy a decemberi elnökségi ülésen ka-
pott felhatalmazás és faladat alapján a bizottság elvégezte a feladatát. 

A bizottság az alábbi listát terjeszti a küldöttek elé: 

Vezetőség 
Elnök   Mészáros Károly 
Elnökségi tag  Ocsovai János 
Elnökségi tag  Róth Balázs 
Elnökségi tag  Debreceni Tibor 
Elnökségi tag  Szíjártó Jenő 

Fegyelmi Bizottság 
Elnök   Polacsek Kálmán 
Bizottsági tag  Zsigmond Péter 
Bizottsági tag  Avar András 

Felügyelő Bizottság 
Elnök   Tóthné Borsos Ildikó 
Bizottsági tag  Tarján Tamás 
Bizottsági tag  Herczog Gergely 

A levezető elnök megkérte a küldötteket, hogy tegyenek további javaslatokat, illetve fejt-
sék ki a véleményüket. 

 

Hozzászólások 

Telek Sándor 

Megköszönte az elnök eddigi munkáját és örült, hogy a jelölőbizottság szintén őt java-
solta elnöknek. 

Korim Károly 

Szeretne egy hölgyet javasolni az elnökségbe bár konkrét javaslata nincs 
(Megjegyzés: A jegyzőkönyvvezető írásban megköszönte a hölgyek nevében) 

 

Mivel más javaslatok nem érkeztek, ezért a levezető elnök levezette a szavazást. 
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 HATÁROZAT (8): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Mészáros Károlyt elfogadta az egyesület 
elnökének 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

  

 HATÁROZAT (9): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Ocsovai Jánost, Róth Balázst, Debreceni 
Tibort és Szíjártó Jenőt elfogadta az egyesület elnökségi tagjainak 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

 HATÁROZAT (10): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Polacsek Kálmánt elfogadta az egyesület 
Fegyelmi Bizottság elnökének 

  Igen:   43 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  1 fő 

 

 HATÁROZAT (11): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Zsigmond Pétert és Avar Andrást elfo-
gadta az egyesület Fegyelmi Bizottság tagjainak 

  Igen:   43 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  1 fő 

 

 HATÁROZAT (12): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Tóthné Borsos Ildikót elfogadta az egye-
sület Felügyelő Bizottság elnökének 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

 HATÁROZAT (13): 
 A küldöttközgyűlés a jelölőbizottság által javasolt Tarján Tamást és Herczog Gergelyt elfo-
gadta az egyesület Felügyelő Bizottság tagjainak 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 
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V. napirendi pont 

Az 5. napirendi pont keretében az elnök javaslatot tett a 2014. évi tagdíjak mértékére, 
majd előterjesztette a szakosztályvezetőkkel egyeztetett 2014. évi feladattervet, illetve a 
feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési tervet. 

Az anyag csatolva 

 

A levezető elnök megnyitotta 5. napirendi pont vitáját  

Hozzászólások 

Hozzászólás nem volt 

 

 HATÁROZAT (14): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2014. évre vonatkozó tagdíjak mértékét. A tagdí-
jak 2014-ben továbbra is 6000Ft a felnőttek részére, illetve 2000 Ft a 18 éves és a fiatalabb korosz-
tály részére. A tagdíjak 100%-ban a szakosztályok bevételét növelik, azonban ha a befolyt 1%-os 
összeg nem fedezi az éves adminisztráció költségeit, akkor a költségek kiegészítésére az elnökség 
határozata szerint megfelelő arányú levonás történik. 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

 HATÁROZAT (15): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2014. évre vonatkozó feladattervét: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

 HATÁROZAT (16): 
 A küldöttközgyűlés elfogadta a 2014. évi költségvetés tervezetét: 

  Igen:   44 fő,  
  Ellene:   0 fő,  
  Tartózkodás:  0 fő 

 

VI. napirendi pont 
A 6. napirendi pont (egyebek) keretében az elnök a tagdíjak befizetésével, illetve a tag-
sági kártyák bevezetésével kapcsolatos elnökségi elvárásokat fogalmazta meg 

(beszámolóban rögzítve) 

Külön felhívta a figyelmet a személyi jövedelemadó egyesület számára történő felajánlásának 
fontosságára. 
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Tata város jó sportolóinak jutalmazása az egyesületből több főt is érint, akiknek 2014. február 
14-én a polgármester adja át a jutalmakat. Az elnök úr elvárja, hogy a lehetőség szerint min-
den érintett vegyen részt rajta. 

Az elnök pár szóban ecsetelte a számlázási rendszabályok fontosságát, kiemelve a bevezetett 
kettős könyvvitel követelményeit ezzel kapcsolatban. 

Röviden ismertette a kapcsolattartás adatait, illetve az internet szélesebb körű alkalmazásának 
fontosságát a kapcsolattartás érdekében. 

Az elnök úr megköszönte az elnökség nevében az aktív részvételt, mindenkinek jó étvágyat 
kívánt, ezzel bezárta a 2014. évi küldöttközgyűlést. 

Mátrai Tibor 
Az egyesület képviselői előtt köszönte meg Lutring Lászlónak az önzetlen támogatását, ame-
lyet a Tata Mustang’s érdekében tett és egy emléktárgyat adott át a csapat nevében. 

Ocsovai János 
Megköszönve a küldöttek munkáját, megállapította, hogy a küldöttek elvégezték a munkáju-
kat és sikeresnek ítélte meg a küldöttközgyűlést, majd bezárta azt. 

 

 
.----------------------------------. 

A hivatalos időn kívül köszöntötte az elnöki tisztségben megerősített Mészáros Károlyt és an-
nak közelgő 60. születésnapja alkalmából szervezett meglepetés ceremóniát megnyitotta. 

A szakosztályok jelen lévő vezetői, illetve képviselői az adott sportágra vonatkozó ajándékkal 
és kísérő szavakkal lepték meg az elnök urat. 

- Tájfutó Szakosztály (Ágh Eleonóra) dicsérő szavak és két jutalom puszi 
- Atlétika és Triatlon (Róth Balázs) egy dedikált bal lábas cipőjét adta át, amiben a bécsi 

maratonon az eddigi legjobb idejét futotta. (Néhány könnycsepp elmorzsolva) 
- Íjász Szakosztály (Molnár Gábor) az íjászok csapatmunkájával készített dísz nyílvesz-

szőt adott át mely eléggé nonfiguratív alkotás lett, de nagyon ötletes 
- Természetjáró Szakosztály (Korim Károly) a csapat nevében egy valódi túrabotot 

adott át. 
- Sportlövő Szakosztály (Debreceni Tibor) egy igazi hatlövetű coltot adott át, természe-

tesen csak hű másolat. 
- Tatacross Szakosztály (Szíjártó Jenő) nem minden célzás nélkül egy professzionális 

ugráló kötelet adott át. 
- Warhammer Szakosztály (Giczi István megbízásából Róth Balázs) egy általa készített 

harcos kicsinyített szobormásolatát küldte. 
- Tata Mustang’s (Mátrai Tibor) egy fantasztikus személyre szóló foto albumot nyújtott 

át a csapat történetéről. 
- Ökölvívó Szakosztály (Flórián Béla) egy nem mindennapi címert a WBC (World 

Boxin Council; Boksz Világtanács) kiadásában és egy hozzá tartozó miniatűr boksz-
kesztyűt adott át. 

Köszönetképpen csak annyit mondott az elnök úr néhány morzsát eltörölve a 
szemében, hogy: 

KÖSZÖNÖM 
.----------------------------------. 
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Pénzügyi helyzet 2014. január 25-én  Pénztárban:  244.711 Ft 
 Folyószámlán:  
 Főszámla 961.745 Ft 
 Követelés: 292.100 Ft 
 Alszámla-1 45.000 Ft 
 Alszámla-2 9,713,576 Ft 
 Alszámla-3 0 Ft 
 Összesen:  11,257,132 Ft 

Melléklet:  

- meghívó 
- jelenléti ív 
- A PEB jelentése 
- az elnökség előadásának vázlata (pp) 

 

Tata, 2014. január 25. 

  

 Mészárosné Boros Valéria 
 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 Godó László Szíjártó Jenő 
 hitelesítő  hitelesítő 

  

 

A jegyzőkönyv a TTT-04/2014. nyilvántartási számon archiválva a meghívó, a jelenléti ív, 
a PEB jelentés és a beszámoló előadás anyaga, valamint a közhasznúsági jelentés másola-
taival. 

 

Tata, 2014. január 27-én 

 

 

 

 Mészáros Károly s.k. 
 elnök 
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