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JEGYZŐKÖNYV 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

ONLINE 

küldöttközgyűléséről. 

 

 

A közgyűlés ideje: 2021. február 13. 10:00 
A közgyűlés helye: ONLINE / Google Meet 

Levezető elnök:  Mészáros Károly, elnök 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Az elnök a meghatározott időben kiküldte a megadott e-mail címekre a Google Meet linket, 
majd a bejelentkezések során ellenőrizte a létszámot. 

Megállapította, hogy kiküldésre került 23 meghívó, bejelentkezett és a küldöttközgyűlés 
létszáma 19 fő, ami éppen eléri a határozatképeségünket. 

Az elnök ellenőrizte a kapcsolatokat és köszöntötte a bejelentkezett elnökségi tagokat, 
szakosztályvezetőket és küldötteket. 

Megkérte a jelenlévőket, hogy az értekezlet idejére mindenki kapcsolja ki a mikrofont és a 
kamerát. Csak az kapcsolja be, aki hozzá akar szólni, illetve a szavazások ideje alatt a bekapcsolt 
kamera jelzi az igen szavazatot, de erre minden szavazás előtt megkérjük a jelenlevőket. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a küldöttközgyűlés az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 
előírásai szerint kerül megrendezésre, melynek legfontosabb elemei az alábbiak: 

- Az első meghívó időben kiküldésre került és a pandémiás helyzet miatti események 
következtében kiküldésre került a pontosított meghívó is, amely az ONLINE értekezletre 
való áttérésre vonatkozott 

 A meghívót lásd az 1. sz. mellékletben 

- A küldöttközgyűlés módja a tagok elektronikus személyes jelenléte mellett történik. 



- A küldöttközgyűlés nem nyilvánosan kerül megtartásra, de a magadott személyek mind 
megkapják a meghívót 

- A közgyűlés levezetése: 

• Az ülést az elnökség által kijelölt vezető tisztségviselő vezeti le (az elnök), és neki 
kell elkészíteni az ülés jegyzőkönyvét is és ő is írja alá egy személyben; 

• Jelenléti ív nem készül, azonban a jegyzőkönyv tartalmazni fogja az ülésen 
elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait (név, lakcím, e-mail cím); 

A jelenlétet igazló névjegyzéket lásd a 2. sz. mellékletben 

• Az elkészült dokumentumok és döntések az egyesület honlapján lesz 
megjelenítve. 

Az elnök megnyitotta az értekezletet, köszöntötte a megjelent meghívott vendégeket és a 
tisztelt küldötteket és elindított a beszámoló prezentációját. 

Ismertette a küldöttközgyűlés programját, illetve napirendi pontjait 

1./ Beszámoló a 2020. év eseményeiről, eredményeiről 
A 2020. év eseményei 
A 2020. év költségvetése 
Közhasznúsági jelentés 
A Felügyelő Bizottság jelentése 

2./ A 2021. év tervezett feladatai 
Feladatok, Költségvetés,  

3./ Elnökség és a Fegyelmi bizottság kiegészítése 
4./ Szabályzatok jóváhagyása és pontosítása 

SZMSZ; Eszközök és Források Leltárszabályzata; Selejtezési Szabályzat 
5./ Egyéb kérdések 

Az elnök megemlékezett a 2020. évben elhunyt sporttársainkról, majd folytatta a beszámolót, 
amelynek keretében részletesen kifejtette a 2020. év eseményeit, költségvetését a 
közhasznúsági jelentés tükrében. 

A beszámoló anyagot lásd a 4. sz. mellékletben 

A beszámoló után átadta a szót a Felügyelő Bizottság elnökének. 

Avar Ildikó (Felügyelő Bizottság elnöke) 

Beszámolt az év során tett ellenőrzéseiről az elkészült költségvetési beszámolóról, illetve az 
egyszerűsített mérleg kimutatásáról és az eredménykimutatásról. 

A FEB jegyzőkönyve csatolva, lásd a 3. sz. mellékletet 

Az elnök megnyitotta 1. napirendi pont vitáját  

Hozzászólások 
Az első napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. 

HATÁROZAT (1): 

A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség beszámolóját a 2020. évi feladatokról és a költségvetésről, 
valamint a FEB jelentését: 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 



HATÁROZAT (2): 

A küldöttközgyűlés az elnökség által elkészített 2020. évről szóló közhasznúsági jelentést elfogadta: 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

A szavazás lezárása után az elnök rátért a II. Napirendi pontra, amely a tartalmazta a 
szakosztályvezetőkkel egyeztetett 2021. évi feladattervet, illetve a feladatok végrehajtásához 
szükséges költségvetési tervet.  

Beterjesztette az elnökség javaslatát a 2021. évi tagdíjak mértékére, ami megegyezik az elmúlt 
éves tagdíj mértékével.  

A levezető elnök megnyitotta 2. napirendi pont vitáját  

Hozzászólások 

Komáromi Lajos 
Hallotta, hogy a SOSZ a megyében 4 egyesület részére osztott ki nagy mértékű támogatást a 
pandémiás helyzet következményeinek a felszámolására és kérdezte, hogy az egyesület ebben 
a kérdésben hol áll. 

Mészáros Károly 
Azt válaszolta, hogy ez nagyobb egyesületek részére – ahol ez szükséges volt – felsőbb szinten 
elhatározott támogatás volt. 

Herczog Gergely 
A Gerecse Terepfutás előkészületeit is nagyban befolyásolja a jelenleg érvényben lévő 
kormányzati szigorítás, ezért a szakosztály vezetőség, egyetértve a szakosztály tagjaival a 
verseny elmaradásáról döntött. 

A Tatai Tófutás ideje június 05-re változott – egyeztetve a város vezetőivel – és reméli, hogy ez 
nem lesz akadálya az ugyanebben az időben megrendezendő íjász versenyünkre. 

Kovács-Pataki Krisztián 
A Tatai Tófutás nem lesz akadálya az íjász versenynek és az áprilisi verseny is meg lesz rendezve 
a Magyar Íjászszövetség előírásai szerint. 

Debreceni Tibor 
Akinek van kék könyve, sportorvosi igazolással az mehet versenyekre 

Komáromi Lajos 
A két tekeverseny ideje elég későre lett tervezve, így remélhetőleg sikerül megrendezni a 
pandémiás helyzet miatt, de ha a szigorítások megmaradnak, akkor teke versenyt nem tudnak 
rendezni.  

Az első napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. 

HATÁROZAT (3): 

A küldöttközgyűlés elfogadta az elnökség 2021. évre vonatkozó feladattervét, valamint az ehhez 
szorosan kapcsolódó költségvetés tervezetet, továbbá az elnökség által javasolt éves tagdíj mértékét, 
ami a felnőtteknek minimum 6.000 Ft 18 éves és az alatti sporttársaknak 2.000 Ft 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 



Az elnök a 3. napirendi pont keretében tájékoztatta a résztvevőket miért válik szükségessé az 

elnökség, illetve a Fegyelmi bizottság kiegészítése. 

Az elnökség javaslat alapján a következő vezetőségválasztó küldöttközgyűlésig az elnökség 

tagjai közé javasolja megválasztani SÁRKÖZI István sporttársunkat. 

HATÁROZAT (5): 

A küldöttközgyűlés az egyesület elnökségi tagjának tisztségére a következő vezetőségválasztó 
küldöttközgyűlés idejéig elfogadta az elnökség javaslatát és megbízta Sárközi Istvánt sporttársat az 
elnökségi tagság tisztségének betöltésére: 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

Mivel Sárközi István sporttársunk a Fegyelmi Bizottság tagja is volt, ezért az elnökség javasolja 

Pincés Marianna sporttársunkat a megüresedett fegyelmi bizottsági tag helyére megválasztani 

 

HATÁROZAT (6): 

A küldöttközgyűlés az egyesület Fegyelmi Bizottsága tagjának tisztségére a következő vezetőségválasztó 
küldöttközgyűlés idejéig elfogadta az elnökség javaslatát és megbízta Pincés Mariann sporttársat a 
fegyelmi bizottsági tag tisztség betöltésére: 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

IV. napirendi pont 

A napirendi pont keretében az SZMSZ módosításának szükségességét ecsetelte az elnök és a 
kiadott módosítási javaslatokkal kapcsolatban nyitotta meg a vitát. 

További hozzászólás nem volt 

HATÁROZAT (7): 

A küldöttközgyűlés az SZMSZ szükséges módosításait elfogadta, valamint tudomásul vette és 
megismerte az elnökség által készített Eszközök és Források Leltárszabályzatát, valamint a Selejtezési 
Szabályzatot 

 Igen:   19 fő,  
 Ellene:   0 fő,  
 Tartózkodás:  0 fő 

V. napirendi pont 

Az egyebek témájával kapcsolatban az elnök röviden szólt arról, hogy Tata város továbbra is 
kitünteti azokat a sportolókat, akik a 2020. év során országos és nemzetközi versenyeken 
dobogós helyezést értek el.  

Egyesületből az idei megtiszteltetés 6 főt érint és a díjátadás 2021. februárjában lesz, erről 
külön értesítést kapnak az érintettek. A díjátadás helye a Güntner Aréna, városi sportcsarnok.  

Az alábbi személyeknek kell részt vennie: 

Gillich György   Kocsi Balázs 
Kovács-Pataki Krisztián  Sámuel Martin és edzője Flórián Béla 
Debreceni Tibor 
 



Az elnök megköszönte a küldöttek munkáját ebben a pandémiás helyzetben, megállapította, 
hogy a küldöttek elvégezték a munkájukat és sikeresnek ítélte meg a küldöttközgyűlést. 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közgyűlés összes dokumentuma elérhető az egyesület 
honlapján. 

---------------------------------- 

 

Pénzügyi helyzet 2021. február 13-án  Pénztárban:  333 075 Ft 
 Folyószámlán:   
 Fő számla 1 411 244 Ft 
 Alszámla-1 500 000 Ft 
 Alszámla-2 0 Ft 
 Alszámla-3 3 121 130 Ft 

 Összesen:  5 365 349 Ft 

 

 

Melléklet:  

- meghívó 
- jelenléti ív névjegyzése 
- A FEB jelentése  
- az elnökség előadásának vázlata (pp) – külön okmány 

 

 

Tata, 2021. február 13. 

 

 

Mészáros Károly 
elnök 
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1.sz. melléklet 

 

MEGHÍVÓ 
A TTT-HSE küldöttközgyűlésére 

A 2021. január 08-án kiadott meghívó  p o n t o s í t á s a 

 

Kedves Elnökségi Tag, Szakosztályvezető, Bizottsági vezető, Tisztelt Küldött! 

Tisztelettel meghívlak a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

éves ONLINE küldöttközgyűlésére. 

Az értekezlet ideje: 2021. február 13. (Szombat) 10.00 – 12.00 

Helye:    ONLINE. belépési link megküldése később történik a megadott címekre 

Módja:   Google Meet program (G-mail fiók és cím szükséges) 

Törvényi háttér: A veszélyhelyzet idején a civil szervezeteknek tilos olyan közgyűléseket, 

elnökségi, kuratóriumi, felügyelő bizottsági stb. üléseket tartani, amelyeken a 

tagok személyesen vesznek részt.   

 Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendezi, hogy a jogi személyek, köztük 

a civil szervezetek miként őrizhetik meg a működőképességüket. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2020. év eseményeiről, eredményeiről 

A 2020. év eseményei 

A 2020. év költségvetése 

Közhasznúsági jelentés 

A Felügyelő Bizottság jelentése 

2./ A 2021. év tervezett feladatai (Feladatok, Költségvetés) 

3./ Elnökség és a Fegyelmi bizottság kiegészítése 

4./ Szabályzatok jóváhagyása és pontosítása 

SZMSZ; Eszközök és Források Leltárszabályzata; Selejtezési Szabályzat 

5./ Egyéb kérdések 

FONTOS  

1./ A szakosztályvezetők – a regisztráció érdekében – 2021. február 12. 20:00-ig.  adják meg a 

résztvevők (a) nevét, (b) lakcímét, (c) e-mail címét 

2./ A részvétel feltételezi a G-mail fiók meglétét, akinek nincs készítsen egy ilyen fiókot. 

3./ A Google Meet belépési linkje a megadott címekre később kerül kiküldésre. 

4./ Levezető elnök: Mészáros Károly 

5. Jegyzőkönyv vezető: Mészáros Károly 

 



Felkészülés: 

A közgyűlés lefolytatásával kapcsolatos anyagok megtalálhatók az Egyesület honlapján. Kérem, hogy 

a beszámolóval, a feladatok meghatározásával, illetve egyéb kérdésekkel kapcsolatos anyagokat 

tanulmányozzátok át az előremutató és szakszerű véleményt kialakítása érdekében. 

A felkészülési anyagok a honlap faliújság Hírek, Információk rovatában olvasható és letölthető 

https://ttt-tata.hu/2021-1.html  

 

Döntések menete  

- Beszámoló, FEB jelentés, Közhasznú jelentés,  

- 2021. évi program tervezése,  

- 2021. évi tagdíj mértékének meghatározása 

- elnökség kiegészítése, 

- SZMSZ módosítása 

- Elnökség által jóváhagyott szabályzatok ismertetése 

 

Megjegyzés:  

Ha az ONLINE küldöttközgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt 

közgyűlésre 2021. február 13-án 19:30 órakor a fenti módon kerül sor. Az Alapszabály értelmében 

a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben, a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
 

Tata, 2021. február 06. 
 
 
 

         Mészáros Károly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ttt-tata.hu/2021-1.html
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2.sz. melléklet 

 
JELENLÉTET IGAZOLÓ NÉVJEGYZÉK 

2021. február 13. 
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján 

Kiküldött meghívó: 23 

Belépett és részt vett: 19 (vastagított betűvel jelölve) 

 

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

2. Mészárosné B. Valéria meszkaroly54@gmail.com 2890 Tata, Május 1 út 53/B 

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

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

5. Sárközi István  sarkoziistvan82@gmail.com 2836 Baj, Vörösmarty 1. 

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

7. Ocsovai Jánosné (Zsuzsa) ocsovai.janos51@gmail.com 1118 Budapest, Rétköz u. 45/B. ½ 

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

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

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

11. Kovács-Pataki Csenge kovacspcsenge@gmail.com 2836 Baj, Szent András út 25, Szőlőhegy 

12. Godó László godolaszlo54@gmail.com 2890 Tata, Dózsa György u. 10.  

13. Godó Lászlóné (Marika) godolaszlo54@gmail.com 2890 Tata, Dózsa György u. 10.   

14. Kucsma András aikucsma@gmail.com 1118 Budapest, Rétköz u. 47.  

15. Kucsma Andrásné (Mária) aikucsma@gmail.com 1118 Budapest, Rétköz u. 47.  

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

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

18. Hegyi Tamás hegyitomi47@gmail.com 1035 Budapest, Kerék út 26. 1/1/G. 

19. Tromposch György gyorgy.tromposch@gmail.com 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 205. 4/2. 

 

 

20. Pincés Marianna marianna.tajfuto@gmail.com 2890 Tata, Sport utca 14 

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

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

23. Gregor Géza bagameritata@gmail.com 2890 Tata 
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4.sz. melléklet 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZŐ 

jelentése 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

2020. évi gazdálkodásáról 

 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület alapszabálya értelmében az Felügyelő 

Bizottság köteles minden évben tájékoztatást adni az egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről, 

javaslatot tenni az egyesületi gazdálkodás elfogadására. 

A Bizottság a könyvelőiroda által rendelkezésre bocsájtott főkönyvi kivonat és könyvelési 

kartonok alapján megvizsgálta a szakosztályok bevételeit, az elszámolt költségeket 2020.évre 

vonatkozóan. 

Az Egyesület 2020.évi összes bevétele 14.902e Ft, amely az előző évhez viszonyítva 1.705e Ft-

al nőtt. Ezen belül a rendezvények bevétele 1227e Ft-al csökkent, többek között a pandémiás 

helyzet miatt. A támogatások összegének növekedése 2.932e Ft volt. 

Az Egyesület 2019.évi összes költsége 10.992e Ft, amely az előző időszakhoz képest 2.978eFt-

al csökkent. Ezen belül az anyag jellegű ráfordítások csökkenése 2.793eFt, a személyi jellegű 

ráfordítások csökkenése 366e Ft, az értékcsökkenési leírás növekedése 179e Ft volt. 

A szakosztályok tevékenységéről, az azok működését biztosító bevételek összetételéről, a 

pénzeszközök felhasználásáról Mészáros Károly elnök jelentésében részletesen beszámolt. 

Az Egyesület gazdálkodásának értékelésére a Felügyelő Bizottság az alábbi megállapításokat 

teszi: Az Egyesület működése az alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban 

foglaltelőírásoknak megfelelő, gazdálkodása szabályozott, a vezetőség által operatívan 

irányított és ellenőrzött. 

A Bizottság az éves beszámoló elemeit, annak tartalmát felülvizsgálta. 

Megállapította, hogy az Egyesület a 2020. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentését, 

Egyszerű-sített éves beszámolóját, a főkönyvi kivonat adatainak figyelembevételével, a 

hatályos jogszabályok-ban foglaltaknak megfelelően készítette el. 

A Bizottság megállapította továbbá, hogy az Önök elé terjesztett számviteli beszámoló és a 

közhasznú jelentés az Egyesület 2020. évi működéséről, vagyoni, pénzügyi helyzetéről a 

tényleges állapotnak megfelelő képet mutatja. 

A Felügyelő Bizottság a pénzügyi ellenőrzés végrehajtása után az Egyesület 2020. évi 

beszámolóját  

• a megállapított egyszerűsített beszámolóval 

• a megállapított eredmény-levezetéssel 

• a közhasznúsági jelentéssel 

elfogadja, azt a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület küldöttközgyűlése 

számára elfogadásra javasolja. 

2021. február 08. 
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MÉSZÁROS KÁROLY ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.02.13. 12.07.48


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: meszkaroly54@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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