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TTT-08/2014 

JEGYZŐKÖNYV 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

rendkívüli küldöttközgyűléséről. 
 

A küldöttközgyűlés ideje: 2014. április 05 

A küldöttközgyűlés helye: MH 25. Lövészdandár, legénységi étkezde 
2890 Tata, Bacsó Béla út 66. 

Levezető elnök:   Mészáros Károly elnök 

Napirendi pont:  
1./ Az alapszabály módosítása 

- A Tatabányai Törvényszék Pk.60.069/2004/29. sz. végzésében foglalt hiánypótlás meg-
vitatása, határozatok meghozatala 
 

 

 
Az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta őket, hogy a mostani 
rendkívüli küldöttközgyűlés céljáról. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a januári küldött-
közgyűlésen elfogadott új alapszabály a Tatabányai Törvényszékhez beküldésre került. 

Alapvetően az alapszabály megfelel egy társadalmi szervezetnél szükséges alapszabály-
nak, de néhány esetben jobban ki kell fejteni azokat az előírásokat, amelyek a közhasz-
núvá válással kapcsolatos. 

Ezen kívül januári küldöttközgyűlésen megválasztott elnökség és bizottságok tagjai által 
aláírt feladatvállaló nyilatkozatok is éppen ebből kifolyólag kiegészítésre szorultak, amit 
szintén javítani kell. 

Összegezve elmondta, hogy a Tatabányai Törvényszék által visszaküldött végzésben leír-
tak pontosan meghatározzák a feladatainkat, ami a 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak rész-
letesebb bedolgozását javasolja, és ezért kell most egy rendkívüli küldöttközgyűlést tar-
tani. 

Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a januári küldöttközgyűlés döntésnek megfe-
lelően az értekezleten 35 fő szavazati joggal rendelkező sporttársunk megjelenése szük-
séges.  

A jelenléti ív alapján megállapítható, hogy a rendkívüli küldöttközgyűlésen összesen meg-
jelent 46 fő, ebből szavazati joggal 35 fő van jelen így a rendkívüli küldöttközgyűlés hatá-
rozatképes.  
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Az elnök beterjesztette az elnökség javaslatát rendkívüli küldöttközgyűlés jegyzőkönyve-
zetőjére és a hitelesítőkre.  

Az elnökség javaslata: 

 Jegyzőkönyvvezető:  Pincés Marianna  
 Hitelesítők:   Godó László; Molnár Gábor 

 HATÁROZAT (1): 
 A rendkívüli küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslatot elfogadta: 

  Igen:   35 fő, Ellene:   0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

Az elnök beterjesztette a napirendi pontot, további javaslat nem érkezett. 
1./ Az alapszabály módosítása 
- A Tatabányai Törvényszék Pk.60.069/2004/29. sz. végzésében foglalt hiánypótlás megvita-
tása, határozatok meghozatala 
 

 HATÁROZAT (2): 
 A rendkívüli küldöttközgyűlés a napirendi pontot elfogadta: 

  Igen:   35 fő, Ellene:   0 fő, Tartózkodás:  0 fő 

Napirendi pont megtárgyalása 

A napirendi pont keretében az elnök úr tájékoztatást adott a Tatabányai Törvényszék által 
megküldött végzésben leírtakról és az arra való reagálásról, a felmerült hiányosságok pót-
lásáról. 

Magában a kérelemben is volt egy hiba, ami inkább elírás volt, de a bíróság eltekintett 
ettől, de a javítása megtörtént. 

A megválasztott tisztségviselők a januári küldöttközgyűlésen aláírták a feladatvállaló és 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, de ezt pontosítani kellett, ami megtörtént és minden 
megválasztott újból aláírta. 

Az alapszabállyal kapcsolatban összesen kettő konkrét hiányosság volt. Az egyik egy rossz 
törvényi hivatkozás, a másik a végéről hiányzott egy nyilatkozat, aminek tartalma az elfo-
gadással kapcsolatos. Ezek javítása megtörtént. 

A végzés tartalmazott egy ajánlást is, hogy mik azok a pontok a legújabb törvényből, amit 
tartalmazni kell egy olyan alapszabálynak, ahol a közhasznúsággá válás az egyesületnek 
alapvető. 

Az elnökség áttanulmányozta az ajánlást és a januárban elfogadott alapszabályunkhoz ké-
pest is néhány esetben pótolni kellett a szöveget. 

Ezért a korábbi, a bíróság által is jóváhagyott alapszabályt véve alapul került egységes 
szerkezetbe foglalva az az alapszabály, amit most kell megvitatni és elfogadni úgy, hogy 
megfeleljen az összes javasolt kritériumnak. 

Hosszú egyeztetés után alakult ki az új alapszabály, amivel kapcsolatban csak a fontosabb 
változásokról szeretne az elnök tájékoztatást adni, hiszen mindenki számára elérhető volt 
a tervezet és tanulmányozhatta azt. A fontosabb változások: 

- Külön pontban került kiemelésre, hogy az egyesület közhasznú. 
- A 2., 3., 4§ törlésre került és II. fejezetben az egyesület adatai kerültek be. Így a 

fejezetek száma a továbbiakban egyel növekszik. 
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- Az egyesület célja fejezetben konkrétan megfogalmazásra kerültek azok a jogsza-
bályok, rendeletek, intézkedések, ami alapján az egyesületünk közhasznú tevé-
kenységet folytat. 

- Az egyesület tagjai fejezetben pontosításra kerültek, hogy ki lehet tag és milyen 
státuszban sportolhat az egyesületnél. 

- Pontosításra kerültek a tagsági viszony keletkezésével és megszüntetésével kap-
csolatos előírások, ahol a törléssel való megszüntetés a tagdíjfizetés elmaradásával 
is végrehajtható. 

- A V. fejezet 8. pontjában új szabályként szerepel, hogy a 18 év alatti sportolók sza-
vazati joggal nem rendelkeznek, ez eddig nem volt leírva. 

- A tagok kötelességei rövidebben, összefogottabban kerültek megfogalmazásra, 
ezért törlésre kerültek a 11-14.§ 

Az egyesület szervezeti keretiben a Pénzügyi gazdasági ellenőrző bizottság helyett a to-
vábbiakban felügyelő bizottság szerepel. 

A küldöttközgyűlések összehívása akkor is szükséges, ha egytizede kéri. 

A küldöttközgyűlés résztvevőinek szabályozását az egyesület megnövekedett létszáma 
miatt kellett korrigálni. 

A 12.§-ban újdonság, hogy a 2. bekezdésben felsoroltak esetén nem kétharmad, hanem 
háromnegyedes többség kell. 

Kiemelésre került, hogy az elnökség tagjainak összeférhetetlenségével kapcsolatos előírá-
sok, ugyanígy a felügyelő bizottsággal kapcsolatban is, ami szó szerint megfelel az új tör-
vény előírásainak. 

Újként került be az alapszabályba a 17., 18., 19.§, ahol az elnökség megbízott tisztségvise-
lőinek a feladata vannak részletezve. 

A 27.§ (1) és (2) bekezdésében kiemelésre kerültek a közhasznúsági előírások. 

A XI. fejezetben külön pontban került kiemelésre, hogy az egyesület rendelkezik az előírt 
és szükséges erőforrásokkal és társadalmi támogatással. 

A kettős könyvvitel bevezetése már elvárás, ezért már a 2012. évi közhasznúsági jelentés 
is ez alapján készült. 

Pontosításra kerültek az összeférhetetlenséggel kapcsolatos előírások. 

További hiányosságként vetette fel a végzés, hogy nem készült olyan nyilatkozat, amiben 
alátámasztásra kerül a mérleg, illetve a közhasznúsági melléklet alapján, hogy az egyesü-
let rendelkezik a megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatással. Ez a nyilatkozat 
elkészült és csatolva lesz a benyújtandó dokumentumokhoz. 

 

Ezek voltak a legfontosabbak és ez alapján és a kiadott anyag tanulmányozása során kérte 
az elnök a tagságot, hogy fejtse ki a véleményét, illetve felmerült-e valamilyen kérdés 

Hozzászólások 
Mátrai Tibor 
A Tata Mustang’s szakosztályvezetője elismerte azt a munkát, amit az elnökség végzett, de 
számára nem teljesen érthető az a nyilatkozat, ami alátámasztja a közhasznúságunkat. 
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Mészáros Károly 
Válaszolva a kérdésre kifejti, hogy az új törvény 32.§-a értelmében az egyesületnek két dolog-
nak kell megfelelni. Az egyik a társadalmi támogatottság, a másik a megfelelő erőforrás meg-
léte. Ezek a dolgok az elkészített közhasznúsági mellékletből számtani műveletekkel is megál-
lapítható egy nem túl bonyolult, de hosszú számtani műveletekkel, ahol az eredményül kapott 
viszonyszámok erre adnak feleletet. Jelesül mindkét esetben kettő igen és egy nem jött ki a 
számolás során. 

Zsirai Éva 
Mi történik, ha az új törvény előírásai nem kerülnének bedolgozásra, vagy nem járulna hozzá a 
bíróság a közhasznúsági kérelmünkhöz?  

Mészáros Károly 
Válaszolva a kérdésre kifejti, ezeket a procedúrákat mindenképpen végre kell hajtani, ameny-
nyiben az egyesület közhasznú akar lenni. Ezt pedig a tagság egyöntetűen már eldöntötte. Ed-
digi tevékenységünk is közhasznú volt, hiszen nagyon sokak számára biztosítottunk lehetőséget 
a sportolásra, nem beszélve az utánpótlás nevelésben elért eredményeinkre és a számtalan ren-
dezvényre, ahol a gyerekek, sok esetben minden résztvevő térítésmentesen vett rész. Teljesen 
önként vállaltunk szerepet a helyi alakulat kiképzésének segítésében azzal, hogy biztosítottunk 
a szakmai tudásunkat és eszközeinket. 

Arra most nem gondolunk, hogy mi lesz, ha nem járulnak hozzá a kérésünkhöz, arra ráérünk 
akkor. 

Izsó László 
Azt mondja, hogy ne húzzuk az időt. Ebben a munkában igen nagy energia lett belefektetve és 
átnézve mindezt, bár itt közülünk senki sem kiképzett alapszabály írásában és a törvények ér-
telmezésében, úgy tűnik, hogy egy igen részletes lényegre törő alapszabályunk lesz. 

Egyúttal gratulált az elnökségnek az anyag összeállításához és előkészítéséhez 

További hozzászólás nem volt. 

Az elnök megköszönte az észrevételeket és a kérdéseket, reményét fejezte ki, hogy min-
denki érti és felfogja egy alapszabály fontosságát, hiszen ennek előírásai határozzák meg 
a tevékenységünket. 

Az elnök megkérte a jelenlévő küldötteket, hogy elsősorban nyilvánítsák ki azt a vélemé-
nyüket, miszerint az egyesület az új 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak megfelelően köz-
hasznú szervezetként kíván működni. 

 HATÁROZAT (3): 
 A rendkívüli küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett javaslat alapján kinyilvánítja, 
hogy 2011. évi CLXXV. tv. előírásainak megfelelően közhasznú szervezetként kívánnak működni. 

  Igen:   35 fő, Ellene:   0 fő, Tartózkodás:  0 fő 

Az alapszabállyal kapcsolatbon hozott határozat 

 HATÁROZAT (4): 
 A rendkívüli küldöttközgyűlés az elnökség által beterjesztett egységes szerkezetbe foglalt 
módosított alapszabályt elfogadta. Megbízta az elnökséget, hogy a szükséges okmányokat előké-
szítve haladéktalanul küldje meg a Tatabányai Törvényszék (Komárom-Esztergom Megyei Bíró-
ság) részére 

  Igen:   35 fő, Ellene:   0 fő, Tartózkodás:  0 fő 
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Az elnök megköszönte a részvételt a küldötteknek és örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy 
érdeklődés kísérte az összejövetelt a megjelent vendégeink nagy száma alapján és be-
zárta küldöttközgyűlést. 
 
Pénzügyi helyzet 2014. április 05-én  Pénztárban:  153.513 Ft 
 Folyószámlán:  
 Főszámla 1.653.555 Ft 
 Alszámla-1 45.000 Ft 
 Alszámla-2 9,024,980 Ft 
 Alszámla-3 0 Ft 
 Összesen:  10,877,048 Ft 

Melléklet:  

- meghívó 
- jelenléti ív 

 

Tata, 2014. április 05. 

  

 

 Pincés Marianna  
 jegyzőkönyvvezető 
 2890 Tata, Sport utca 14 
 243242 BA 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

 

 
……………………………………………………………… 
Godó László 
2890 Tata, Dózsa György u. 10.  
(Sz.ig.: 171210 IA) 
 
 
 
 

………………………………………………………………. 
Molnár Gábor 
2890 Tata, Bottyán J. u. 23..  
(Sz.ig.: 871802 RA) 

  

 

 

A jegyzőkönyv a TTT-08/2014. nyilvántartási számon archiválva a meghívó és a jelenléti 
ív mellékletekkel 

 

 

 Mészáros Károly s.k. 
 elnök 

 


