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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület rendkívüli elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2015. május 28. 

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

Levezető elnök:  Mészáros Károly, elnök 

Elnökség tagjai: Róth Balázs, elnökségi tag 

 Szíjártó Jenő, elnökségi tag 

 Debreceni Tibor, elnökségi tag 

Meghívott vendégek Komáromi Lajos, Teke szakosztály képviselője 

 Mészáros Zsolt, Törökkori bajvívás, hagyományőrző szakosztály 

     

Jegyzőkönyvvezető: Mészáros Károly 

 

Napirendi pontok:  

1./ Új szakosztályok felvételi kérelmeinek elbírálása 

2./ Egyéb kérdések 

 

 

 

Az elnök köszöntötte a megjelent vendégeket, vezetőségi tagokat és a meghívott vendégeket. 

Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a rendkívüli ülés alapvető célja, hogy az elnökség határozzon 

a beérkezett szakosztályi felvételi kérelmekről. 

Ismertette a beérkezett kérelmeket egyrészről a Tatai Teke Szakosztály kérelmét, másrészről a 

hagyományőrzést előtérbe helyez török kori bajvívó szakosztály kérést, majd felkérte a megje-

lent képviselőket, hogy szóban is tájékoztassák az elnökséget a kérelmükről. 

Komáromi Lajos 

Tájékoztatta az elnökséget, hogy már régóta figyelemmel kísérik a TTT tevékenységét, nagyra 

értékelik azt a munkát, amit az elnökség tesz a tömegsport és a szabadidősport érdekében. Sok 

baráti társaságnak adott hátteret és biztatást a további tevékenységükhöz, azzal, hogy egy szer-

vezett keretek között működő sportegyesület keretében folytathatták azt a tevékenységüket, 

amit egyébként is űztek a szabadidejüket is rááldozva. 

A teke sport Tatán már nagyon sok éve jelen van és az Edzőtábor adta lehetőségeket kihasz-

nálva folytatták ezt a sokak számára kedves szabadidősport jellegű tevékenységet. 
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Azzal, hogy kérik a felvételüket az egyesület soraiba további lökést adhat azoknak, akik ismer-

kednek e sportággal, nagyobb lehetőséget adhat a szakosztálynak versenyek megrendezésére és 

ezzel is elsősorban a teke sportot, de ezzel együtt Tata városát és TTT sportegyesületet is nép-

szerűsíti. Komoly terveik vannak országos szintű versenyek megrendezésére is, ami így szer-

vezett körülmények között és egy megfelelő, jól működő jogi háttér biztosításával teljes mér-

tékben lehetőséget ad, amit szeretnének is kihasználni. 

A szakosztály a csatlakozási szándékot megerősítette és kéri a TTT elnökségét, hogy segítse 

elő a csatlakozásukat. 

A szakosztály megnevezése: Tatai Teke Team 

Mészáros Zsolt 

Üdvözölte a jelenlévőket és tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az a hagyományőrző tevé-

kenység, amit eddig az íjász szakosztály (Celőkék) keretében végeztek egyre inkább elkülönül 

az íjászattól, ezért az íjászokkal történő együttműködés, a programok szervezése megköveteli, 

hogy egy önálló szervezeti keretek közötti, egységes irányítás alatt álló csapat alakuljon az íjá-

szok egy részéből és nem az íjász szakosztály kárára, hanem inkább annak erősítésére. 

Az új szakosztály nagy terveket tűzött maga elé, ami a történelmi bajvívással, szablyavívással 

kapcsolatos. Nagy szerepet szánnak nekik a különböző várjátékokon, iskolai történelemórákon 

és további olyan rendezvényen, ahol a hagyományőrzés eme fajtájára is igen nagy az érdeklő-

dés. 

A szakosztályban nagy számmal vannak jelen a helyi katonai alakulattól és ez a tevékenység is 

egy üde színfoltja lesz a TTT sportegyesületnek. Tovább tágítja a szabadidő hasznos eltöltésé-

nek lehetőségeit első sorban a helyi katonai alakulatnál, de a városban és város vonzáskörzeté-

ben lakók esetében is. 

A szakosztály elnevezése: Történelmi szablyavívó szakosztály (Tata Várának Seymenjei) 

 

A képviselők tájékoztatása után a levezető elnök megnyitotta a tárgyalást 

 

Hozzászólások 

Róth Balázs 

Úgy gondolja, hogy mind a két szakosztály további lehetőséget ad a laktanyában dolgozók, 

illetve a hivatásos és szerződéses állomány részére a szabadidő szélesebb körű lehetőségeinek 

egyesületi szinten történő kihasználásra. 

Tudomása szerint a hagyományőrzőknél számos katona tevékenykedik és hasznosan tölti el a 

kiképzési időn túli szabadidejét. 

A tekések új színfoltot jelentenek a tagjainknak és reméli, hogy ezt ki is használják. 

Debreceni Tibor 

Csak javasolni tudja a kérelmek pozitív elbírálását, hiszen mindenkinek hasznos, ha nagyobb 

palettán tud válogatni, hogy mivel töltse a szabadidejét, nem beszélve arról, hogy erősíti az 

összetartozásunkat is, kiváló lehetőség a tagjainknak a kikapcsolódásra. 

Szíjártó Jenő 

Mindkét szakosztály kérelmét támogatja. Úgy gondolja, hogy az egyesület tata városban je-

lentős területet fed le a tevékenységével, és a szakosztályok felvétele tovább erősítheti az 

egyesületünk elismertségét. 
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Mészáros Károly 

Örül, hogy a felvételi kérelmekhez mindenki pozitívan áll. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 

a felvétel esetén az egyesületnél már 14 szakosztály fog tevékenykedni, ami már komoly fel-

adatot jelent az irányításban is. 

Kéri a felvételt kérő szakosztályok képviselőit, hogy a tevékenységük során nagy önállóságot 

tanúsítsanak és fektessenek nagy hangsúlyt az egyesület közhasznú tevékenységének népsze-

rűsítésében és ez látszódjon az egész sportolók hozzáállásában is. 

 

HATÁROZAT: 

Az elnökség elfogadta a két szakosztály kérelmét az egyesülethez való belépésükre, ezek 

szerint a teke szakosztály (Tatai Teke Team) és a történelmi szablyavívó szakosztály (Tata 

Várának Seymenjei) 2015. január 01-i hatállyal az egyesület teljes jogú tagjai. 

Igen: 4 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

 

2./ Egyéb kérések 

A második napirendi pontban az egyesület elnöke tájékoztatta az elnökséget a tagdíjak befize-

tésének aktuális állapotáról, a beadott pályázatok helyzetéről és a következő feladatokról, ver-

senyekről. 

1./ Az új szakosztályok kivételével a regisztrált 357 főből 286 fő fizetett tagdíjat. A Klapka 

Focisuli és a TataCross szakosztályok még le vannak maradva, néhány szakosztály esetén ke-

vés sportoló van, aki nem fizetett, de örvendetes, hogy 9 szakosztály teljesen rendezte az ez 

évi kötelezettségeit. 

2./ Az első félévben kettő pályázat került beadásra. Tata város pályázatán 150.000 Ft-ot nyer-

tünk, a HM sport pályázat jelenleg elbírálás alatt van. 

Az Ökölvívó szakosztály esetében egy 2014. évi pályázat idén került kifizetésre és az eredmé-

nyeinkre való tekintettel, ugyanennek a pályázatnak egy pótkiírása alapján további összegeket 

sikerült megnyerni, összesen: 714.000 forint. 

3./ Az elfogadott terveinken megfelelően a következő rendezvényekre kell még nagyobb fi-

gyelmet fordítani: 

- június 06.  Tatai Íjászverseny 

- június 07  10. Kész István emlékverseny 

- június 25-26  Szent László menet  / akadálya nincs a rendezésnek 

- július 05.  Tatai Maratonváltó / Az együttműködővel még tárgyalás folyik 

- július vége  4. Tatai Nagytávolságú lőverseny 

- augusztus 02. Szántódpusztai Íjásztalálkozó / szervezés alatt 

- október 18.  Csuló/Balu emlékverseny / tárgyalás alatt 

 

Az elnök zárszóként minden jelenlévőnek megköszönte a megjelenését és az előremutató aktív 

részvételét. Sok sikert kívánt a már egyesülethez tartozó szakosztályoknak a munkájukhoz és a 

felhőtlen együttműködéshez. 

A hivatalos rész után kötetlen beszélgetés történt. 
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Pénzügyi helyzet 2015. május 28-án  Pénztárban:  53.607 Ft 

 Folyószámlán:  

 Főszámla 1 608 383 Ft 

 Alszámla-1 45.000 Ft 

 Alszámla-2 2 108 719 Ft 

 Alszámla-3 0 Ft 

 Összesen:  3 815 709 Ft 

Mellékletek:  

- meghívó 

- jelenléti ív 

 

Tata, 2015. május 28. 

 

 ……………………………. …………………………  

 Mészáros Károly Róth Balázs 

 elnök, jegyzőkönyvvezető 

 

 ………………….…………. ………….………………. 

 Szíjártó Jenő Debreceni Tibor 

 elnökségi tag elnökségi tag 

 

Meghívott vendégek: 

 

 

 ………………….…………. ………….………………. 

 


