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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület kibővített elnökségi üléséről.  

Az elnökségi ülés ideje: 2020. november 27. 19:00 

Az elnökségi ülés helye: ONLINE / Google Meet használatával 

 Mindenki a saját Google fiók segítségével  

Levezető elnök:  Mészáros Károly, elnök 

Elnökség tagjai: Ocsovai János 

 Köpöczi József  

 Herczog Gergely 

Bizottság vezető: Avar Ildikó 

Szakosztályvezetők Kovács-Pataki Krisztián; Kovács-Pataki Csenge 

 Komáromi Lajos 

 Frank Ferenc 

   

Jegyzőkönyvvezető: Mészáros Károly 

 

Napirendi pontok:  

❖ 2021. évi küldöttközgyűlés előkészítése 

❖ Küldöttközgyűlés előkészítése 

❖ Javaslat a tagdíj éves megállapított összegére 

❖ Együttműködési megállapodás kérdései 

❖ 2021. év tervezett rendezvényei 

❖ Beszámoló tervezet a 2020. évről  

❖ EGYÉB, Aktuális kérdések 

Köpöczi József elnökségi tag javaslatára tárgyalandó témák: 

❖ Elnökség feladatköri funkciók elosztása 

❖ Leltározási és anyagkezelési feladatok 

Az elnök a meghatározott időben - a korábban visszajelzést adó tagokkal – ellenőrizte a kap-

csolatot és köszöntötte a bejelentkezett elnökségi tagokat és a szakosztályok vezetőit. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kialakult pandémiás helyzet miatt szokatlan módon hajtjuk 

végre a kibővített elnökségi ülést.  
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Erre lehetőséget ad, hogy a sportegyesületekre is vonatkozó határozat, ami a veszélyhelyzet 

ideje alatt lehetőséget ad a döntéshozó szerv részére az elnökségi ülések, éves beszámolók (kül-

döttközgyűlés) ülés tartása nélküli döntéshozatalra abban az esetben is, ha a civil szervezet 

létesítő okirata (alapszabály) arról nem rendelkezik 

Sajnálatát fejezte ki, hogy a meghívott szakosztályvezetők és bizottsági tagok közül nem min-

denki tudott kapcsolódni a megbeszéléshez. 

Tájékoztatta a jelenlévőket a döntések és szavazások rendjéről, mely szerint az elnökség tagjai 

szavazhatnak.  

Az alapszabály értelmében a jelen lévő 4 fő elnökségi tag elegendő a döntések meghozatalához, 

mely egyszerű szótöbbséggel történik. 

A jegyzőkönyv készítésének módja az alábbi lesz 

- Az elkészült jegyzőkönyv a vezetőségi tagok részére e-mailen kerül kiadásra 

- Amennyiben válasz e-mailben a jegyzőkönyv jóváhagyásra kerül minden vezetőségi 

tag által, akkor elfogadottnak tekinthető. 

- A jegyzőkönyv aláírása a pandémia után az első alkalommal megtörténik és akkor 

válik véglegessé. 

- A jóváhagyás után a jegyzőkönyv elérhető lesz a honlapunk a Faliújság rovatában. 

- A jegyzőkönyv készítésének ideje a mai nap lesz. 

Jelenléti ív most nem készül, de a jegyzőkönyvhöz csatolva lesz az a címlista, ahova a Google 

Meet linkje kiküldésre került, megjegyzésként szerepeltetve a jelenlét. 

A kibővített ülés alapvető célja, hogy az elnökség – a jelen lévő szakosztályvezetők egyetér-

tésével – határozzon a 2021. évben megrendezésre kerülő küldöttközgyűlés előkészítésével 

kapcsolatos kérdésekben, valamint egyéb fontos kérdésekben. 

A kiadott és módosított napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat nem érkezett, ezért az 

elnökség megkezdte az érdemi munkát. 

Első napirendi pont: 

Az első napirendi pont keretében a küldöttközgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdések ke-

rültek megbeszélésre. 

- Ideje, Helye és a tisztségviselők 

A pandémia miatt ez bármikor változhat és nem 100%, hogy meg tudjuk tartani normál 

körülmények között, ezért rugalmasnak kell lenni, de addig a szakosztályoknak is meg kell 

választani a küldötteket. 

A tervezés érdekében a javaslat 

- Ideje: 2021. február 13 

- Helye: Teke pálya, ha nyitva lesz 

- Tisztségviselők (előzetesen) Levezető elnök: Ocsovai János 

Jegyzőkönyv vezető:  Pincés Marianna  

Számláló: Sárközi István 

Hitelesítők: Godó László; Komáromi Lajos 

 

Ocsovai János 

Javasolta, hogy a változó helyzetnek megfelelően jelöljünk ki tartalék tisztségviselőket is 
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Köpöczi József 

Nem szükséges tartalékok megjelölése, a helyzet alakulásával az elnökség bármikor dönt-

het új tisztségviselők felkérésére. 

 

Komáromi Lajos 

Vállalja, hogy a Teke pálya vezetőivel egyezteti az időpontos és a lehetőségeket 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével jóváhagyta a 2021. évi küldött-

közgyűlés helyét idejét és a tisztségviselőket, azzal a kitétellel, hogy a pandémia miatti vál-

tozásokra rugalmasan kell reagálni. 

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

Az egyik legfontosabb kérdés, amit az alapszabályzatunk is előír, hogy évente a küldöttköz-

gyűlés határozza meg a tagdíj mértékét. 

Javasolja, hogy a hagyományainkhoz híven a felnőtt sporttársak éves tagdíja továbbra is 6000 

Ft legyen, míg a 18 éves és annál fiatalabb utánpótlás korú sporttársak tagdíja 2000 Ft 

Egyes szakosztályok esetében a szakosztály döntése alapján lehet ennél több is, de a tagdíj be-

fizetésének ténye meg kell, hogy jelenjen az egyesület költségvetésében. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével jóváhagyta a 2021. évi küldött-

közgyűlés elé terjesztendő 2021. év tagdíjainak mértékét. 

Tagdíjak minimális mértéke: 

- 18 éves és annál fiatalabb tagjaink részére 2000 Ft/év 

- A 18 évnél idősebb tagjaink részére 6000 Ft/fő 

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

Együttműködési megállapodás kérdései 

Az egyesület elnöke tájékoztatta a jelenlévőke az új együttműködési megállapodás részleteiről. 

Aláírásra került a HM és a HOSOSZ közötti új együttműködési megállapodás, ami szabályozza 

a tagszervezetek által a honvédelem érdekében folytatott sporttevékenyéget.  

Száma: 389-64/2020.  

A 18/2010. számú intézkedés 2020. szeptember 22. nappal hatályát veszítette.  

A megállapodást a HM megküldte a katonai szervezetek részére. 

2021. év rendezvényei 

Az alábbi rendezvénytervezet egyeztetésre került a szakosztályvezetőkkel és megküldésre ke-

rült a HOSOSZ és a HS részére is 

2021. március 20.  6. Gerecse Terepfutó verseny 

2021. május 15.   86. Tatai Tófutás 

2021. június 26.  15. Szt. László Terepfutás 

2021. április 03., aug. 07. 5. Tatai Távcéllövő verseny és futásíjászat 

2021. június 5.   15. Tatai Tradicionális íjászverseny 

2021. augusztus 26-27.  10. Klapka-Tactical Nagytávolságú Lövész Kupa  

    (MH Mesterlövész Kupa) 

2021. október 01-03  3. Palotai Tibor Emlékverseny 

2021. november 26-28 6. Tatai Honvéd Teke Kupa 
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Köpöczi József 

Javasolta, hogy legalább egy megyei tájfutó rendezvényt vegyünk fel a 2021. év rendezvényei 

közé, de mivel még nem történt meg megye egyesületek közötti egyeztetés, ezért a második 

félévben egy később meghatározott időpontban legyen a rendezés ideje. 

Szokásos rendeben tervezzük a 2020. évben kiemelkedő eredmények és társadalmi munka meg-

becsülése érdekében az arra érdemes sporttársak díjazását és köszöntését. 

Az elnök javasolta, hogy a díjakat és a neveket a szakosztály vezetők 2021. január 11-ig adják 

meg az elnök részére a sikeres előkészítés érdekében. 

Szokás, hogy az értekezlet végén minden résztvevőt meghívunk egy ebédre, ezzel kapcsolatban 

egy előzetes javaslat érkezett, hogy ne legyen. 

További javaslatok az eddigi témához: 

Köpöczi József 

El kell dönteni hány fő díjazását tudja az elnökség finanszírozni. 

Komáromi Lajos 

Az eredményeket nézve 4-5 fő elegendő a díjazásra. 

Mészáros Károly 

Javasolta az elmúlt évi gyakorlattal megegyezően 10 fő díjazását finanszírozni és ez a keret az 

eredményeik, illetve tevékenységük alapján a szakosztályvezetők által felterjesztett sporttársak 

jutalmazására elég kell, hogy legyen. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével a felvetett kiegészítéssel együtt 

jóváhagyta a 2021. évi rendezvényeink tervét, valamint a díjazással kapcsolatos alapelve-

ket, miszerint a szakosztályvezetők 2021. január 11-ig tájékoztatják az elnökséget kiket ja-

vasolnak központi díjazásra. 

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

A küldöttközgyűlés javasolt napirendi pontjai 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020. év eseményeiről, eredményeiről 

- A 2020. év eseményei 

- A 2020. év költségvetése 

- Közhasznúsági jelentés 

- A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB) jelentése 

2. A 2021. év tervezett feladatai 

- Feladatok 

- Költségvetés 

3. Egyéb kérdések 
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Komáromi Lajos 

Szerinte nincs Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, ezért javítsuk ki Felügyelő Bizottság-ra 

A javasolt napirendi pontokra más javaslat nem érkezett. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a szakosztályvezetők egyetértésével jóváhagyta a 2021. évi küldöttközgyűlés 

napirendi pontjait. 

Napirendi pontok: 

1.  Beszámoló a 2020. év eseményeiről, eredményeiről 

- A 2020. év eseményei 

- A 2020. év költségvetése 

- Közhasznúsági jelentés 

- A Felügyelő Bizottság jelentése az egyesület gazdálkodásáról 

2. A 2021. év tervezett feladatai 

- Feladatok 

- Költségvetés 

3. Egyéb kérdések 

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

Második napirendi pont: 

A második napirendi pont keretében az eddig meghozott döntések figyelembevételével az elnök 

bemutatta az előzetesen kiküldött beszámoló tervezetét, amit az elnökség a jelen lévő szakosz-

tályvezetők egyetértésével a küldöttközgyűlés elé terjesztését javasolta. 

További hozzászólás nem volt 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta az elnökség beszámo-

lójának tervezetét (2020. év értékelése, költségvetése, illetve a 2021. év tervezett feladatai 

és költségvetése) és javasolta a küldöttközgyűlés elé terjesztését a megfelelő időarányos 

pontosítás végrehajtásával együtt. 

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

Harmadik napirendi pont: 

A harmadik napirendi pont keretében több téma is felmerült. 

1./ A Tata város díjkiosztó ünnepségén a 2020. évi eredményei alapján 6 fő vesz részt, melynek 

ideje 2021 február lesz. (A pontos idő később kerül meghatározásra) 

Díjazásra jogosultak: 

Gillich György; Kocsi Balázs; Kovács-Pataki Krisztián; Sámuel Martin; Flórián Béla; Debre-

ceni Tibor 

2./ Köpöczi József beadott javaslata, melynek értelmében 

a/ Elnökség feladatköri funkciók elosztása 

- Helyettes (Az elnök nevezi meg akadályoztatása esetén) 

- Gazdasági ügyintéző 

- Titkár 

Ez a kérdés az elnökség belső levelezési rendszerében megvitatásra kerül és záros határidőn 

belül hasonló online rendszerben döntést kell hozni 
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b/ Az egyesületi SZMSZ több helyen is pontosításra szorul. 

Mészáros Károly 

Igen, sok helyen alavult adatokkal és elírásokkal lehet találkozni az anyagban. A pontosítá-

sokat még a küldöttközgyűlés előtt el kell végezni és a küldöttközgyűlésen jóváhagyatni. 

Ennek a végrehajtását az elnök magára vállalta. 

c/ Leltározási és anyagkezelési feladatok a felügyelő bizottság részére kerültek meghatáro-

zásra. Az ehhez szükséges Eszközök és források leltárszabályzata, valamint a Selejtezési 

szabályzat létezik, de nincs az elnökség által jóváhagyva. 

Mészáros Károly 

A hiányolt szabályzatok már régen elkészültek – bár jóváhagyásra nem kerültek – a megfe-

lelő szakértelem és apparátus hiányában csak felületesen került végrehajtásra. 

Az utóbbi 10 évben 21 Anyagnyilvántartó űrlap került kitöltésre, ahol az aláírások néhány 

esetben hiányosak, továbbá négy vagyonleltár készült és három selejtezési jegyzőkönyv. 

Avar Ildikó 

Válalja, hogy az elkészült szabályzatokat átnézi és az egyesületre jellemzően kiegészíti 

A vita során többen hozzászóltak és alábbi döntés született 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a meghívott szakosztályvezetők egyetértésével elfogadta, hogy a következő 

küldöttközgyűlés elé terjeszti a leltározási és a selejtezési szabályzatok tervezetét, valamint 

2020. december 31-i időpontig kötelezi a szakosztályvezetőket, hogy a szakosztályoknál 

fellelhető egyesületi tulajdont képező anyagokat leltározza le, írja össze és terjessze fel az 

elnökség részére. 

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

d/ Javasolja, hogy a szakosztályok is rendelkezzenek bélyegzővel, amivel a konkrét, szak-

osztályt érintő levelezéseket, igazolások kiadását hivatalosan is aláírhatja. 

Mészáros Károly 

Megoldható azon szakosztályok részére, ahol alapvetően utánpótlás korú sportolókkal kap-

csolatos adminisztratív munka folyik. 

Egy közös tervezés után a pecsétek elkészíthetők elsősorban a tájfutók, az íjászok, az ököl-

vívók utánpótlás edzői és szakosztályvezetői részére. 

e/ További javaslatként hangzott el, hogy az alapszabályban módosítsuk az elnökségi ülések 

számát. 

Mészáros Károly 

Elnökségi ülések számának növelése nincs napirenden, szükségszerűen annyiszor ülésezik, 

amennyit az adott feladatok megkövetelnek, ezért nem kellene alapszabályt módosítani. 
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Az elnök megköszönte a részvételt és bezárta a kibővített elnökségi ülést. 

 

Pénzügyi helyzet Pénztárban:  217 215 Ft  

2019. november 22-én Folyószámlán:  

  Fő számla   2 046 881 Ft 

  Alszámla-1  500 000 Ft 

  Alszámla-2  0 Ft 

  Alszámla-3  2 924 605 Ft 

 Könyvelt egyenleg:  5 688 701 Ft 

Mellékletek:  

- Meghívó, kiküldött e-mail 

- Jelenléti ív 

- Beszámoló vázlata 

 

 

Tata, 2020. november 27. 

 

 ………….………………. ……………………… ………………………… 

 Elnök elnökségi tag elnökségi tag 
 Mészáros Károly Ocsovai János Köpöczi József 

 

 

 ………….………………. …………távol…………… 

 elnökségi tag elnökségi tag 
 Herczog Gergely Debreceni Tibor  
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MEGHÍVÓ 

a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület  

kibővített elnökségi ülésére 

E-mail-en továbbítva 
az elnökségi tagok, szakosztályvezetők, meghívottak részére 

 

 

Tisztelt Elnökségi Tag, Szakosztályvezető! 

 

Tisztelettel meghívlak az egyesület elnökségének soron következő kibővített ülésére, ahol 

várjuk építő és előremutató javaslataidat. 
 

Most első alkalommal online módon tartjuk meg a szokásos kibővített elnökségi értekezletün-

ket. 

Indok:  

Meg kell tartani, de a Covid-19 miatt ezt gondolom járható útnak 

Meghívottak: 

- Elnökségi tagok 

- Szakosztályvezetők 

- Bizottságok vezetői 

 

A részvétel természetesen nem kötelező, de az elnökségi tagok részére erősen javallott. 

A letölthető anyagban látható az az előadás vázlata, ami tartalmazza a napirendi pontok alap-

ján a szükséges adatokat és elgondolásokat.  

LETÖLTÉS: https://ttt-tata.hu/Dokuk/HatHir/2020/2021-Elnokseg-TTT.ppsx 

 

KÉREM az anyagot áttanulmányozni és az online megbeszélésen a kérdéseket és javaslatokat 

meg tudjuk beszélni. 

Természetesen, akinek nincs módja bekapcsolódni a megbeszélésbe, az meg is írhatja a javas-

latait. 

 

A megbeszélésig is lehet egyeztetni, de javaslom erre a "válasz mindenkinek" gombra kat-

tintva kerüljön sor, hogy mindenki láthassa. 

 

Milyen teendők vannak a csatlakozás érdekében? 

- A megbeszélés a Google Meet használatával történik 

- A Google Meet használatához Google-fiókra van szükség. 

- Ezért, aki nem rendelkezik ilyennel, annak javaslom, hogy hozzon létre egyet. (Nem bonyo-

lult) 

- Aki létrehozta, az küldje el az új e-mail címet a számomra. 

https://ttt-tata.hu/Dokuk/HatHir/2020/2021-Elnokseg-TTT.ppsx
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- A kitűzött idő előtt minden google e-mail címre megküldöm azt a linket, ami a megbeszélés 

szobájába vezet. Csak rá kell kattintani - beindul a kamera - megjelenik a belépés gomb. On-

nantól mehet a buli. 

 

A megbeszélés tervezett ideje: 2020. november 27. 19:00.  A belépéshez a linket 18:30-ig 

megküldöm. 

 

FONTOS! 

Erre a levélre kérek egy visszajelzést minél hamarabb, amiben jelzed a részvételi szán-

dékot: Igen / Nem 

Csak azoknak küldöm el a Google Meet linket, akik igennel válaszolnak 

 

 
Az e-mail csoport tagjai: 

 

Mészáros Károly  meszkaroly54@gmail.com 

Herczog Gergely  gherczog@yahoo.com (kell egy google fiók) 

Ocsovai János  ocsovai.janos51@gmail.com 

Köpöczi József kopoczi.jozsef.ezds@gmail.com 

Debreceni Tibor klapkashooter@gmail.com 

 

Kovács-Pataki Krisztián  kovacsp.krisztian@gmail.com 

Kovács-Pataki Csenge kovacspcsenge@gmail.com  

Flórián Béla belaflorian@gmail.com 

Giczi István giczipower@gmail.com 

Pok András pokinak@gmail.com 

Frank Ferenc frankf@freemail.hu (kell egy google fiók) 

Gregor Géza bagameritata@gmail.com 

Komáromi Lajos komaromi1947@gmail.com 

 

Avar Ildikó avar.ildiko@gmail.com 

Polacsek Kálmán tonton60@freemail.hu (kell egy google fiók) 

 

 

További Covid mentes napokat 

 
Mészáros Károly 

 

Tata, 2020 november 17. 

 

 

 

 Mészáros Károly 

 sk. 
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Ta tai  Tömegspor t  és  Tá jfu tó Honvéd Sportegyesüle t   TTT-HSE 

https://ttt-tata.hu; ttt.tata.2004@gmail.com 2890 Tata, Május 1 út 53/B. 2/2. 
63200030-11023517   06 (30) 575-4324 
18614828-2-11 

* Tájékozódási futás * Atlétika és Triatlon *  Íjászat * Természetjárás * Sportlövészet * Ökölvívás * Warhammer * Tactical Combat * Dragoon’s * Seymen * SZIS * 

 

 
 

JELENLÉTI ÍV 

Kibővített elnökségi ülés / 2020. november 27. 

Aláírásommal igazolom, hogy a megadott e-mail címre kiküldött 

meghívó alapján ONLINE módon a Google Meet alkalmazás hasz-

nálatával részt vett az ülésen 

 

 

1. Mészáros Károly meszkaroly54@gmail.com 2890 Tata, Május 1 út 53/B 

2. Herczog Gergely  herczoggergely@gmail.com  2890 Tata, Nádas utca 69. 

3. Köpöczi József kopoczi.jozsef.ezds@gmail.com 2836 Baj, Vincellér utca 9. 

4. Avar Ildikó avar.ildiko@gmail.com  2890 Tata, Levendula kert u. 7. 

5. Komáromi Lajos komaromi1947@gmail.com 2890 Tata Egység út 11 7/2  

6. Kovács-Pataki Krisztián okmaci@gmail.com 2836 Baj, Szent András út 25, Szőlőhegy 

7. Frank Ferenc szelim.baylaktar@gmail.com 2800 Tatabánya, Kandó Kálmán út 29  

 

 

8. Ocsovai János ocsovai.janos51@gmail.com 1118 Budapest, Rétköz u. 45/B. ½ 

9. Debreceni Tibor klapkashooter@gmail.com 2921 Komárom, Toldi Miklós u. 1. 

10. Polacsek Kálmán tonton60@freemail.hu 2800 Tatabánya, Gál ltp. 715. 3/12. 

11. Gregor Géza bagameritata@gmail.com 2890 Tata 

12. Giczi István giczipower@gmail.com 2851 Környe, Beloiannisz utca 133  

13. Pok András pokinak@gmail.com 2941 Ács, Csermák Mihály u. 13  

14. Flórián Béla belaflorian@gmail.com 2890 Tata, Csongor utca 1  

 

Hitelesítve 2020. november 27 
 

 

 

Mészáros Károly 

elnök 
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