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TAGFELVÉrrrl KÉRELEM

Sportszervezet neve: Tatai Törnegsport és Tájfutó Honvód Sportegyesület

Bejegyzett székhelye: 2890 Tata, Május 1út53/B.2l2.

Telefonszáma: *36 30 575 4324

E-mailcím(ek}: ttt.tata,2004@gmail.com

Elnök neve: Mészáros Károly

§lnök elérhetősége(i}
Email, telefon:

§§q!aéQ!4Ípg$ö!].§am / *36 30 575 4324

Alu|írott Mészáros Károly, mint a fenti sport§zervezet elnöke felvételünket kérenr a
§portegyesü!etek Országos 5zövetsóeébe {5§5Z}.

Kijelentem, hogy a jelen felvételi kérelem előterjesztése önkéntes, a §O§Z Alapszabályát
megisrnertük és az abban fogla|takat elfogadjuk,

Az éves tagdíjat első alkaIommal a tagfelvételi kérelem pozitív elbírá|ásától számított 30 napon belül
számia ellenében rnegfizetem.

A tagfelvételi kérelemhez rnegküldöm a szükséges adatokat, oknnányokat.
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§portegyesü letek Országos §zövetsége

Rre tszrnÁctós RngllRp

A §p§rtegyesü|etek Országos §zövetsége tagszervezeteinek nyi!vántartásba vótelóhez

A §pORTSZER\l§Z§T

bejegyzési neve: -lalai Törnegsport és TájfLltó Honvéd 5portegyesülel

szókheiy címe: 2890 i;rr, Május 1 Ut 53/3. 2l;
adószá ma:

levelezési cínre: 289S Tata, Május 1" úl53lB. 2/2

telefonszáma: +36 30 575 4324

e-maiIcíme(i} §lglg.3§§*-&q!r_a{§§"m
honlap címe : http5 :/lttt,tata, h i.l

alaku]ásánal< éve: 20ű4

5portági sza l<szóvetsós(e k),

5p*ít§zóvelsé§{ek) ta gságio k} :

Ho nvédel m i §portszövetség
Honvéd Sportegyesületek Ország*s Szövetsóge
Bajtársi Fgyesületek 0rszágos Szóvetsége
Magya r Tájíutó §zóvetség
Ma gya r At|éii l(ai Szöveiség

|. )
lvl agyd !, lJasZ 5ZoVetSeg
Magyar Spor tlövó Szövetség

l, ,, ,

N1 agyar Okolvívo Sza kszövetség

Képviseletre iogosult szeméirl Mészáros Károly
clme : 289ü Tata, l\,1ájus 1 út 53/B. 2/2
telefonszáma: i Jn 1tl :) l1 4a14

e-mailcíme : meszka, oiy54@ gnra il, com

§ bankszámla száma: 63200CI30-11023§17

§E taclétszáma: 308 fő
Szakosztályok száma: 10 db

§za kosztá lyok rnegnevezése
Versenyengedéllyel rendel kező
isazolt §portolók száma {fő)

Edzők száma {fő)

Felnőtt Utánpótlás |-elnott Utánpót|ás
Xájfutó §zai<osztály 16 0 1

At!étil<a és Triatlon szakosztály 1 ü a, 0

ijász szakosztály oo )) L 3"

0kö|vivó szal<osztály 2 7 I 1-

§partlövő szakosztálv lU 1
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Tatabányai Törvényszék
Ügyszám: 1 2OO/Pk.6OO 6912004

Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól,
Az adatlekérés idópontja:716120 9:09 AM

r. A szervezet nyilvántartási számaI r|-o2-ooo152o
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Jogerő: 2004.1 0.20
á

z, A szervezet neve: Tatai Tömegsport éS Tájfutó Honvéd Sportegyesúlet

s A szervezet rövidített neve: TTT-HSE

a, A Szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve

5, A szervezet típusa: Egyesület

o. Az egyesület formája: sportegyesúlet

s, A szervezet székhelye: 2890 Tata. Május 1" út 53lB" 2t2.

Jogerő: 20,14,05"03
31ll

Jogeró: 2004.1 0.20
4

Jogerő: 2004.1 0.20
4

Jogerő: 2004.1 0.20
4

Jogeó:2004.10.20
4

s tll A képviselő neve: Mészáros károly

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva

Lakóhetye: 2890 Tata, Május 1. u. 53.1B.2t2.

A kéPviseleti jOg gYakorláSának módja: Képviseletijog gyakorlásának módja nincs bejegyezve

terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve

A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

Jogerő:2004.10.20
4

ro. A szervezet célja: A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység biztosítása.
A társadalmi szervezet jellege: sportegyesúlet,

lr. A szervezet cél szerinti besorotása: sporttevékeny§ég

rz. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

ts. A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2o14.o4.o5

Jogeró: 2004.1 0.20
4

Jogerő: 2004.1 0.20
4

Jogeró: 201 4.05.03
31l|

zr Közhasznú jogállás: Közhasznú Jogeró: 201 4.05.03
31A

zz. A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe: Elektronikus cím nincs bejegyezve

zs. A szervezet ad ószám a: ft61 4828-2-1 1

zl. A, szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2004,11.o3

zs. A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

zo A szervezet kÖzÖsségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve

KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldópont nincs bejegyezve

Jogerő: 201 5.03.1 0

Jogeró: 201 5.03.1 0

Jogerő: 2015.03.'1B

Jogeró:2018.08.06

n. A szerv ezet statiszti ka i szá mj e le : ft6,1 482l-gg1 2-521 -1 1

za. A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: aepgyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2o18,08.06

zg, A szervezet számláját vezető pénzforgatmi szolgáltató neve, székhelye: számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve

oldal:1l2



Tata bá nyai Törvényszék

Ügyszám: 1 200/Pk.600 6912004

so. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i}] Szervezeti egység nincs bejegyezve

sl, A szövetséget létrehoző szervezetek listája:

az Jogelőd szervezetek: Jogelőd szervezet nincs bejegyezve

as Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

s+. Folyamatban levő eljárás típusa: Nlncs

ss. Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
so, Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve

ss, Egyéb: Régi közhasznúsági jogállás megszerzése - 2004.1o.20.

zÁnnoÉx
A szervezet adatait illetöen nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban!

Tatabánya, 2020.07.06 t
ll

ailáirás
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GDpR 6. rlrr, {1} BEKIZD[§,q} [s f } P.i]lcK

Aluiírntt, lMószáros Károly, iLakcínr. 2890 Tala. Május 1 út 53lB, 2,12} szernéNyes adatok jogosu|tja e

e DPR 6, cikk {1)bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozr:nr ú!án kiíejezelten

lrozzá,!árulok

ahho:, hogy §portegyesüNetek Országos §zöv*tsóge {a toyábi:iakban, §zövetség} nrint adatkezelő ir

vezetó tisztséEvi:elóijcgviszony, nrunkavilzony, illetve foglalkclztatásra irányuló jogviszony íét*siió:e,
fenntartása, illetve m*gszilntetése, valamint e .;oqviszonybol eredó jogctk gyakorlása és kóielezettségek
teljesítése; az adatk*zeió terh*ló jogi köte;e:otisegek ltl!esries* es az ;<latkezeló jogos érdgkórrek
erványesíiese órrlekébe n a §zóvetség Adatkezelési §zabályz*tban rrreghatá!Ozott sze nrólyes adatainrat
rrregisn,erje es kezeie.

!,1ozzajárulásOrnat a §zövetsóg rószóre átadarlC.l köi;clkezo szcme lycs adataimnak a megismeresáhez ós

keze !ósóhez *r1ot,r: meq.

. a vezetó tisztségviselói jogviszony iétesítésólól szóló szerzódésbem meg!"latározott

valamennyi személyes adat {iql tonoek i162r:tt, rJe neltr kizárólagosarr,l í!nlei-}l,

telefcnszámonr, email cím)"

Kr;elentem, hoqy hozzajárulá:om kiterjed arla, hogy a Szövetség e fenli lzenrólyes aclataimat iga:oló

cjokurn*ntumokról {így kúlőnösen, de trem kizáróiagosan pl" igazc|ványok) fénymásclatot vegy

elektronikur nrásolatot készítsen és azokat a rólam v§z€tett nyilvántartás rószel<érrt kezel,je, illetve iárcIja,

Kleient*nr, h*gy a §zóvetség Adatkezelási §zalrályzatát rneglsmert*m ós n,legértettem, tcvábbá

annak a]kaln-:azását jelerr nyilatkczatban lrglalt adatkezelésre elisrnerem, íutjonrásul ve:zern az

adatkeze|és tényét, illetve azt, hcgv e S:cvel:éE az adatok nregismeiésáre, illetv* k*zplesere iacraqi
jcgviszcny lótesítésc, fenntartása és megszilnicióse cóljából keri:l sor.

Tr-ldomásul ve§zem, hcgy arlatkezeló jcar:sult az Arjatke;elósi Szabályzai keretei kózötl kózósségi

médiafelületeken közzótett szenrélyes acjataim megismelésáre,

Kl.;elentenr icvái:bá, hogy a §zövetsóg a terve:ett adatkezelésról megfelelóen tájókoztatott, Jelen

htlzzájárulásom örrkóntes, kcnkrét és nr*gfeleló tájókoztatásorr a!apul és egyórtelmű kinyilvánirasa

annak, hnqy a §zövetség által íentiek szerint véEzett arjatkeze!óshez hozzájárulásOnrat megadr;tn

Kelt: Tata, jútius ,"l"l-.. nup;**
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MÉ§ZÁROS KAROLY
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