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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület rendkívüli elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2018. május 23. 

Az elnökségi ülés helye: TTT-HSE Székhelye 
 (2890 Tata, Május 1 út 53/B.) 

Levezető elnök:  Mészáros Károly, elnök 

Elnökség tagjai: Ocsovai János, elnökségi tag 

 Herczog Gergely, elnökségi tag 

 Debreceni Tibor, elnökségi tag 

Jegyzőkönyvvezető: Mészáros Károly 

Napirendi pontok:  

1./ Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a 2018. 

május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: 

GDPR) Egyesületet érintő kérdései  

2./ Egyéb kérdések 

 

Az elnök köszöntötte a megjelent vezetőségi tagokat. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a rend-

kívüli ülés alapvető célja, hogy az elnökség az EU új adatvédelmi törvényének megfelelően 

hagyja jóvá az előzetesen előkészített Adatvédelmi szabályzatot. 

Ocsovai János 

Üdvözölte a jelenlévőket és elmondta, hogy az előkészített adatvédelmi szabályzat szerinte 

minden fontos kérdést tartalmaz, amit a törvény előír. 

Javasolja, hogy fogadjuk el. 

Debreceni Tibor 

Csak javasolni tudja a tervezet elfogadását és felhívja a figyelmet, hogy a továbbiakban ezt be 

is kell tartani. Oda kell figyelni, hogy nem csak az un. papírmunka, hanem a konkrét tevé-

kenység is tükrözze az adatvédelmi szabályzat előírásainak betartását.  

Herczog Gergely 

Támogatja az elfogadását és javasolja, hogy figyeljünk oda a versenyek nevezésekor kelet-

kező személyes adatok kezelésére is. 

Mészáros Károly 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban lesznek még további teen-

dőink, mert ez az egyesület számára nagyon új feladat, amire igazából nincs felkészülve. 

Ezt meg kell tanulni és alkalmazni kell, ami időt igényel. 
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A levezető elnök megkérdezte a jelenlevőket, akik az alábbi határozatot hozták 

HATÁROZAT: 

Az elnökség elfogadta az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült egyesületi Adatvé-

delmi Szabályzatot. A szabályzat az egyesületre vonatkozóan 2018. június 25-től lép ha-

tályba. 

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./ A hivatalos adatok alapján a jelenleg nyilvántartásba vett tagjaink létszáma 326 fő, ebből a 

tagdíjat befizette 278 fő, tehát összesen 48 fő befizetését várjuk, ami soknak számít. 

2./ Egy pályázat került beadásra a NEA-MA-18-M kódjelű kiírásra, amelyet sikeresnek fogad-

tak el és 1.400.000 Ft-t nyertünk, de a várólistán a 592. helyen vagyunk. Ez gyakorlatilag 

pénzt nem jelent. 

A határidő napjára beadásra került a Tata város pályázata, amiről csak véletlenül kaptunk in-

formációt. Nem tudni mi lesz belőle. 

A HOSZ által kezelt HM pályázati összegből több feladatra összesen 1.300.000 Ft-t nyertünk. 

A hivatalos rész után kötetlen beszélgetés történt. 

 

Pénzügyi helyzet 2018. május 23-án  Pénztárban:  176.915 Ft 

 Folyószámlán:  

 Főszámla 2 215 577 Ft 

 Alszámla-1 125 500 Ft 

 Alszámla-2 1 102 123 Ft 

 Alszámla-3 0 Ft 

 Összesen:  3 620 115 Ft 

Mellékletek:  

- meghívó 

- jelenléti ív 

 

Tata, 2018. május 23. 

 

 ……………………………. …………………………  

 Mészáros Károly Ocsovai János 

 elnök, jegyzőkönyvvezető 

 

 ………………….…………. ………….………………. 

 Herczog Gergely Debreceni Tibor 
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JELENLÉTI ÍV 
Rendkívüli elnökségi ülés / 2018. május 23. 

Fsz 
Név (olvasható) 

Lakcím 
Aláírás 

1. 

2. 

3. 

4. 

Hitelesítve 2018. május 23. 
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MEGHÍVÓ 

a 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

rendkívüli elnökségi ülésére 

E-mail-en továbbítva:  
Elnökségi tagok részére 

 

Tisztelt Elnökségi Tag! 

 

Tisztelettel meghívlak az egyesület elnökségének rendkívüli ülésére, ahol várjuk építő jellegű 

és előremutató javaslataidat. 
 

A rendkívüli elnökségi ülés: 

Ideje:   2018. május 23. 16.00. 

Helye:  Az egyesület székhelye 

2890 Tata, Május 1 út 53/B 

 

 

Napirendi pontok: 

1./ Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a 2018. május 

25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 

Egyesületet érintő kérdései  

2./ Egyéb kérdések 

 
Levezető elnök: Mészáros Károly 

. 

 

 

Tata, 2018. május 23. 

 

 

 

 Mészáros Károly 

 sk. 
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