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NYILATKOZAT 

 
Alulírott MÉSZÁROS KÁROLY (Születési hely: Kiskőrös; Születési idő: 1954. február 07.; Anyja neve: 
Kató Aranka; Lakcím: 2890 Tata, Május 1 út 53/B. 2/2.; Személyi igazolvány száma: 423830EA), mint 
a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnöke a szervezet képviseletében a 
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 
az alábbi  
 

nyilatkozatot 
 

teszem: 

 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület a 2004. évi megalakulásától kezdve köz-
hasznú társadalmi szervezet és a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32.§ (4) és (5) bekezdésében 
foglaltak alapján 2012. és a 2013. év tevékenysége alapján megfelel a közhasznú szerveze-
tekkel kapcsolatos követelményeknek. 

 

Indoklás: 

Az Egyesület szakosztályaiban végzett sportszakmai tevékenység az Egyesület működési terü-
letén nyílt keretek között, minden érdeklődő számára elérhető volt. Az edzések és szabadidős 
programok rendszeres sportolási lehetőséget biztosítottak célcsoportok számára. 

A 2012. és a 2013. évek lezárt költségvetése alapján mind a két évben meghaladták az egymil-
lió forintot, így az átlagos éves bevétel is. (2012-ben 22.4 MFt; 2013-ban 23.5 MFt) 

A két év egybeszámított eredménye nem negatív. 

Az Egyesület vezető tisztségviselői személyi juttatásban nem részesülnek, az egyéb személyi 
jellegű ráfordítás nem éri el az összes ráfordítás egynegyedét.  Ez a viszonyszám 0.22. 

Így az Ectv. 32.§ (4) bekezdése alapján az erőforrások tekintetében kettő követelménynek felel 
meg az Egyesület. 

Az Egyesület társadalmi támogatottsága az Ectv. 32.§ (5) bekezdésének előírásai szerint meg-
felel a közhasznúsági feltételeknek. A szervezet részére a vizsgált két évben felajánlott szemé-
lyi jövedelemadó a korrigált bevétel 2,6 %-a. 
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A két év átlagában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, illetve ráfordítások 
meghaladják az összes ráfordítás felét. 

Az Egyesület közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segítségét nem veszi igénybe. 

 

Összességében megállapítom, hogy az Egyesület tevékenysége az Ectv. 32.§ (4) és (5) bekez-
désében meghatározott követelményeknek megfelel, biztosítja a közhasznúság kritériumait 
mind az erőforrások, mind a társadalmi támogatottság tekintetében. 

Tata, 2014. április 06-án 

 

Mészáros Károly 
elnök 

 

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) 
 
 
 
……………………………………………………………….. 

 
 
 

 
Csatolva 

1./ 2012. évi Közhasznú beszámoló: 
 - 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg 
 - 2012. évi egyszerűsített és beszámoló eredmény-kimutatás 
 - 2012. évi közhasznúsági melléklet 

Közhasznúsági melléklet kiegészítő melléklete 
 - 2012. évi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 - 2012. évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámoló 
  

2./ 2013. évi Közhasznú beszámoló: 
 - 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg 
 - 2013. évi egyszerűsített és beszámoló eredmény-kimutatás 
 - 2013. évi közhasznúsági melléklet 
  Közhasznúsági melléklet kiegészítő melléklete 
 - 2013. évi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 - 2013. évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámoló 
 


