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EMLÉKEZTETŐ 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület elnökségi értekezletéről.  

Az értekezlet ideje: 2020. december 15. 19:00 

Az értekezlet helye: ONLINE / Google Meet használatával 

 Mindenki a saját Google fiók segítségével  

Levezető elnök:  Mészáros Károly, elnök 

Elnökség tagjai: Ocsovai János 

 Köpöczi József  

 Herczog Gergely (távol, nem vett részt) 

 Debreceni Tibor 

Az értekezlet témái:  

❖ Elnökségen belüli funkciók  

❖ Eszközök és források leltárszabályzata és a Selejtezési szabályzat jóváhagyása 

❖ A 2020. évi selejtezés és leltározás dokumentumai és a végrehajtás módja.  

❖ SZMSZ pontosítás elfogadása, közgyűlés elé terjesztése 

❖ Szakosztály pecsétek használatának szabályai 

 

Az elnök a meghatározott időben ellenőrizte a kapcsolatot és köszöntötte a bejelentkezett el-

nökségi tagokat. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elnökségi értekezlet során nem jegyzőkönyv, hanem em-

lékeztető készül, de a döntések bekerülnek a Határozatok tárába az egyesület honlapján 

Az emlékeztető készítésének módja az alábbi lesz 

- Az elkészült emlékeztető első lépésként e-mailen kiküldésre kerül 

- Amennyiben az emlékeztető minden elnökségi tag által jóváhagyásra kerül, akkor 

elfogadottnak tekinthető. 

- Az emlékeztető aláírása a pandémia után az első alkalommal megtörténik és akkor 

válik véglegessé. 

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

Jelenléti ív nem készül. 

Az értekezlet alapvető célja, hogy az elnökség közös elgondolást és határozatot alkossanak a 

fenti témákkal kapcsolatban. 
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Első téma: 

Az első téma keretében a kibővített elnökségi ülés elnapolt kérdését – az elnökség feladatköri 

funkciók elosztása – került megbeszélésre. 

A megbeszélés eredményeként megegyeztünk, abban, hogy az Alapszabályzatunk tartalmazza, 

hogy egy fő több funkciót is kaphat (15.§.4). Ezért az eddigi gyakorlat alapján konkrét funkci-

ókat nem osztunk ki, hanem az elnök vezeti a napi ügyeket, szükség esetén segítséget és támo-

gatást kérve az elnökség tagjaitól. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség külön funkciókat nem nevesíti, a napi feladatok, vezetését továbbra is az elnök 

képviseli, esetenként segítséget és a szükséges támogatásokat kérve, 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

Második téma 

Eszközök és források leltárszabályzata és a Selejtezési szabályzata elkészült (Jobb későn, 

mint soha). 

HATÁROZAT: 

Az elnökség elfogadta az Eszközök és források leltárszabályzatát és a Selejtezési szabály-

zatot, ami alapján az eddig – selejtezési témában – készült jegyzőkönyvek nem kerülnek 

visszavonásra. A további leltári feladatok és selejtezések e két szabályzat előírásainak be-

tartásával, az elnökség irányításával valósulnak meg. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

Harmadik téma 

A 2020. évi selejtezés és leltározás dokumentumai és a végrehajtás módja.  

Az elnökség Debreceni Tibor elnökségi tagot megbízza a leltározás és a leltározás előtti selej-

tezés végrehajtásával. 

A feladatokat a leltározási utasítás alapján kell lebonyolítani. 

Az elnökség felkérte a leltározás ellenőrének Kovács-Pataki Csenge sporttársat és a leltározás 

segítőinek Sárközi István és Komáromi Lajos sporttársakat. 

Megkérjük Debreceni Tibor sporttársunkat, hogy a feladatait az elkészült dokumentumok és 

az ütemterv alapján a legjobb tudása szerint hajtsa végre. 

A leltározás és a selejtezés ideje: 2021. 01.11 – 2021.02.15. 

A végső jegyzőkönyv bemutatása az elnökség részére 2021. 02. 12. 

HATÁROZAT: 

Az elnökség a leltározási feladatok és a szükséges selejtezési feladatok végrehajtásával 

Debreceni Tibor sporttársunkat bízta meg, úgy, hogy a végső jegyzőkönyvet 2021. február 

12-ig készítse el 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

Negyedik téma 

Az Egyesület SZMSZ-e a változások és a napi feladatok függvényében pontosításra szorul. 

Az elnök kidolgozta az új, már pontosított szabályzat szövegét, összhangban az érvényes 

Alapszabályunkkal és kérte az elnökség tagjait, hogy az itt felmerült további pontosításokkal 

együtt az elnökség javasolja a következő küldöttközgyűlés elé elfogadásra. 
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HATÁROZAT: 

Az elnökség a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot javasolj a küldöttközgyűlés 

elé elfogadásra terjeszteni. 

Ezzel együtt a küldöttközgyűlés 3. napirendjének felvenni az SZMSZ megvitatását és elfo-

gadását, valamint az Eszközök és források leltárszabályzat és a Selejtezési szabályzat elő-

írásainak megerősítését. 

Igen: 3 fő, Ellene: 0 fő, Tartózkodás: 0 fő 

Ötödik téma 

A 2020. november 27-i kibővített elnökségi ülésen elhatározott szakosztályok pecsétjei elké-

szültek. Első sorban azok a szakosztályok kapnak pecsétet, ahol az utánpótlással kapcsolatos 

feladatok megkövetelik az igazolások kiadását, továbbá a szakosztály feladatainak végrehaj-

tása érdekében hivatalos levelezést kell, hogy folytassanak. 

Így pecsét készült a Tájfutó szakosztály utánpótlás nevelést végző edző részére, valamint az 

íjász, az atlétikai, az ökölvívó és a természetjáró szakosztályok részére 

A pecsétek aláírás ellenében folyamatosan kerülnek kiosztásra. 

Az elnök megköszönte a részvételt és bezárta az értekezletet 

 

 

 

 

Pénzügyi helyzet Pénztárban:  210 595 Ft  

2020. december 15-én Folyószámlán:  

  Fő számla   1 491 172 Ft 

  Alszámla-1  500 000 Ft 

  Alszámla-2  0 Ft 

  Alszámla-3  2 983 328 Ft 

 Könyvelt egyenleg:  5 185 095 Ft 

Mellékletek:  

- Meghívó, kiküldött e-mail 

 

Tata, 2020. december 15. 

 

 ………….………………. ……………………… ………………………… 

 Elnök elnökségi tag elnökségi tag 
 Mészáros Károly Ocsovai János Köpöczi József 

 

 

 …………t á v o l…………. ……………………… 

 elnökségi tag elnökségi tag 
 Herczog Gergely Debreceni Tibor  
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MEGHÍVÓ 

a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület  

ONLINE ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLETRE 

E-mail-en továbbítva 
az elnökségi tagok részére 

 

Tisztelt Elnökségi Tagok! 

 

Kicsit zátonyra futott a levelezés az előző kérdéssel kapcsolatban, aminek oka az e-mail leve-

lek sajátosságaiban keresendő. Erről Herczog úr majd bővebben beszél. 

Egy kis oktatás: 

- Ha elnöki ügy van kérek mindenkit, hogy akár van véleménye, akár nincs azt úgy írja meg, 

hogy a válasz mindenkinek gombra nyom és megírja a választ. (Telefonon is lehet konzul-

tálni, de akkor a vélemény nem lesz mindenki előtt ismert) 

- A válasz mindenkinek gomb a google esetén a levél legalján lesz, ha legördíted az egész le-

velet, de ki is lehet tenni felülre, de nem akarok bonyodalmat. 

 

Szóval az előző kérdés esetén jobbnak látom, ha marad minden, ahogy volt, de bármilyen se-

gítséget elfogadok. Az alapszabályzat kimondottan tartalmazza, hogy egy fő több funkciót is 

kaphat (15.§.4) 

 

Ha ráértek szerintem 15-én este, mondjuk 19:00-kor akár össze is jöhetünk online, ahogy a 

múltkori alkalommal egy elnökségi értekezletre (Lsd. SZMSZ III/4.-4.3 pont) 

Ha ez a javaslat O.K., akkor egy visszajelzés kellene (Válasz mindenkinek gombbal) 

 

De, hogy ne unatkozzatok, kezd körvonalazódni néhány dolog a leltározással és az SZMSZ-el 

kapcsolatban. 

Ezért ne ijedjetek meg, küldök egy pár anyagot, amit szakértői szemmel meg kellene nézni és 

véleményezni. 

Ha van időtök 

Összesen két szabályzat tervezet és a selejtítés és a leltározás anyagait küldöm 

 

Amiről beszélgethetünk 

- Funkciók kijelölése 

- Selejtítés, leltározás minden kérdése 

- Szakosztály pecsétek (SZMSZ módosításba beírtam és meg is csináltattam) 

 

Tehát ne felejtsétek: VÁLASZ MINDENKINEK 
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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 

 

 
Mészáros Károly 

 

Tata, 2020 december 15. 

 

 

 

 Mészáros Károly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meszkaroly54@gmail.com
mailto:gherczog@yahoo.com
mailto:ocsovai.janos51@gmail.com
mailto:kopoczi.jozsef.ezds@gmail.com
mailto:klapkashooter@gmail.com
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JELENLÉTET IGAZOLÓ NÉVJEGYZÉK 
2020. december 15. 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján 

 

 

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

 

 

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

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