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Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közűl melyikre
vonatkozik:

a. szervezet I x
a. Jogi személy szervezetí egység (szánnaztatott jogi szenréIy)

szervezet neve

TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

szervezet székhel_ve

lrányítószám: 2 8 9 0 Telepüiés: Tata

közterület neve: MAJUS 1 Közterület jellege: F--lt-Házszálrr: [53 l Lópcsőház lil. 
'l n."t.t, [Z. l ejtO,

Belegyző határozat száma:

Nyilválrtartási szárr.

szen ezet adószánra:

Képviselő neve:

Képviseló aláírása:

Keltezós:

TATA

oS oLY

P K 6 0 0 6 9 2 0 0 1 4

l l 0 1 l 5 2 0

l lt ó 1 4 8 2 8 2 1 l

2 0 l 8 0 l 2 7

c

Beküldő adatai

viselt név

születési név

Anyja neve

Elótag c§aládi név

MÉSZÁROS

Első utóIrév

tKÁRoLy l
tKÁoLal
FRANKA l

MÉSZÁROS

KATÓ

Születési ország neve

Szüietési település neve

Születési ideje

MAGYARORSZAG

K]SKÓRÖS

tTf ffi

További utónevek

l 9 5 4
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(,1clotok c:cr /örínrban1

Előző
év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKoZOK (AKTIVAK)
A, Bef'ektetett eszközök 2 703 2164

I. Imrnateriális javak

ll, Tárgl eszközök 2 703 2164
III. Beiektetett pénzűgyi eszközök

B. Forgóeszközök l 373 2 221

I. Készletek

I]. Követelések 45 l7
IlI. Ertékpapírok
]V. Pénzeszközijk t 328 2 210

C. Aktír idóbcli e|ltatárolások

ESZKÖZÖK Össze,spN 4 {l76 4 39l
FORRÁSOK (PAssZÍvÁK)

D. Saját tóke .l 038 4 391

l. tnduló tőke / jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás / eredrnény 4 972 4 038

III. Lekötött taltalék

IV. Tárgyévi eredlrény alaptevékerrységből - 1 00,1 353

V. Tárgyóvi eredmérry vállalkozási tevékerrységből 70

E. Tafialék
F. Céltartalékok

G. I(ötelezettségek 38

I. Hosszú lejáratúkötelezettségck

1I. Rövid lejáratú kötelezettségek 38

FORRASOK OSSZESEN ,-. ]'ó I
4 076 4 39l

szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁ.]FUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

l1
I l,- L4-^W "§ i;;,.:;,,.-,.;;;,2r"_e+ t[,:71.i1,|;ílr,

Tata, 2018. ianuár 27.
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szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Az egy§ZerŰ§Ített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Áckltoli e:er,íbrintbd )

AlapteVékenység Válla]koZási teVékenység öSSZEsEN

elóZő év
heIyesbi

tés
tárgyéV e őZó é\

helyeSbi
tés

iálgyéV e]óZó éY
helyeSbi

tés
tárgyéV

1. Ertekesités nettó árbevétele 4 194 5 393 70 4 264 5 393

2, Aktivált saját teljesítmények
értéke

3, Egyéb bevéte|-"k 3 787 7 433 3 787 7 433

- tagdij, aiapitótól kapott
befizetes

1 706 ,l 710 1 706 1710

- támogaiások 1 731 4 992 1 731 4992

adományok 329 528 329 528

4. Pénzügyi múVeletek bevételei

5, RendkiVülibevételek

EBBÓL:

- aIapítóiól kapoit befizetés

- támogatások

A. osszes bevéte|
(1r2+3+4+5)

7 981 12826 70 8 051
,l2 826

EBBÓLI köZhasznú
teVékenység bevételei

7 981 12 826 7 981 12 826

6, Anyagjellegű ráfordítások 7 782 11 540 7 782 11 540

7. Személyi jellegű ráfordílások 459 393 459 393

EBBÓL: Vezető iisztsógVisejók
jUitatása]

8, Ertékcsökkenési leirás 672 540 672 540

9, Egyéb ráfordíiások 72 72

10, PénZügyi műVeletek

ráiorditásai
,1 1, RendkiVüli ráfordítások

B. Osszes ráfordítá§
(6+7+8+9+10+11)

8 985 12 473 8 985 12 473

EBBoL: köZhasznú
tevékenvséq ráford itásai

8 985 12 473 8 985 12 473

/^,"
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szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása l 2.
(A dtlto k eZ er,ío r iní b an )

AlapteVékenysé9 VállalkoZási teVekenység oSSZESEN

előZó éV
h€lyeSbi

tés
tárgyéV előZő éy

he yesbi
1és

tárgyéV elóZő éV
he yesbi

lés
tárgyéV

C. Adózás elótti eredmény
(A-B)

1 004 70 " 934 353

12 AdóílZetési kötelezettség

D, Adózott eredmény
(C12)

1 004 70 . 934 353

13 JÓVáhagyottosztalék

E, Tárgyévi eíédmény
(DJ3) 1 004 7D . 934 353

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségVetési
támogatás

B, Helyi önkorrnányzat
költsegVelési támogatása

C, Az Európai Unió strukturális
a]apjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújiott támogatás

D, NOmatíV támoOatás

E, A személyi JöVedelemadó
meghatároZoti résZének adóZó
rendelkezése szerinii
felhasználá§áról sZóló 1996 éVi

cXXV]. tölvény alapján kiUtalt

össZeg

616 616 672

F. KöZszolgáltatási bevétel

AZ adatok könywizsgálattal alá Vannak tárrrasztva

Tata, 20l 8. január 27 .

Könyvvizsgálói záradék

fl tgen f ruem

j,l
t-t-\ l, u /4

ct szen ezet ye;etőj e
(keprí se lő ic )
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A közhasznúsági melléklet
A 2a11. éví CLXXV. törvény

az egyesütési jogról, a közhasznú jogállósról, valamint a civil szervezetek működéséről

és tőmoqatósóról és o 350/2011. (Xtl. 30.) Korm. rendelet melléklete alapján

1. szervezet neve és azonosító adatai

1.1, Név
,IATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJI-UTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

1.2. Székhely

lrányítószám:

közterület nevc:

Település: Tata

MÁ]US 1 Közterület jeIlege: tű ]

t|lázszám,. r53 -.] Lépcsőház I B.---'l En,"l"t, E oj,u,

1.3. Bejeg.r-ző határozat §záma

1.4. Nyilvánta(ási szám:

1.5, Szervezet adószáma:

|.6. Képviselő neve: oS KÁROLY

) 8 9 0

P K ó 0 0 6 9 2 0 0 4 1

1 1 0 1 1 5 z 0

t 8 6 l 1 8 z 8 z l 1

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az egyesület a közhasznú tevékerrysógét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi kömyezet,
kiemelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára végezte. Tovább folYatta a korábbi évek]ren

rlegkezdett utánpótlás nevelés t'eladatait, melynek eredményeképperr r-rövekedő tendenoiával, .jelenleg
mintegy 50 fó gyerek részére biztosítunk edzési és versenyzósi leiretőséget több szakosztálYban,

('I'ájíirtás, Atlétika, Ijászat, Boksz).

A sz€fl,/ezeti kötődéSt segítette, az egyesület szakosztáIyai által lendezett hagyományoS tájíutó- és

t'utóversenyek, mint a 15. Tatai Honvód Krrpa, a 12, Kész István Emlékverserry, több megyei szintíi
tájfitó verseny, a 14, Gerecse Terepfutó velseny. a 25. Tatai Maraton váltó, illetve a l1. alkalommal
negfendezett Tatai Töfiénelmi Ílá.r"..r"ny megrerrdezése is. Újdorrság volt az év során Íjászat

sportágban a hosszútávlövii versetry és a futásíjászat verseny.

Az év során ismét részt vettünk a helyi alakulat által .endezett Szent László Menet elnevezésÍi

lel.jesítrlrénytúra szervezésében és ennek kerctei között terepfutóversen}t rendeztÜtlk, inrtlál a

tizenegyedik alkaIonrmal, anri a rósztvevők szempontjából is sikelesnek tekir-rthető,

A 20l7. év a népszerűsítő rendezvéDyek tekintetében is kiémelkedő volt elsősolban, a tÖmegsport
jellegíi futó és tájlutó (diáktáj iutó), íjász és sportlövészeti versenyek keretében, Az év solán összesen 44

ktilönböző rrépszeriísító és bajnoki versenyeit,tken sikerült több rrrint 4900 embeft rnegszólítani és

Iehetőséget biztosítani a szabadidó hasznos eltöltéséíe, an.i jóval rneghaladta az elnlúlt éÜ aclatokat,

Fejlesáettiik a gyerekek íizikai és szellemi képességeit.

Szakosztályaink szárlra továbbra is 14. de a Klapka labdarrrgó ós a Tata Cross szakosztályok az Óv

során gyakorlatilag nem vettek résá az egyesűlet rnurrkájában.

ChL
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Az egyesüIet tagdíjat betlzetett létszálla az év végéle 3l 8 íő volt, anri minirrrális emelkedést _1elerrt

a kotábbi élüen mét1 adatokhoz,

A rnegyéberr található, és az egyesülettel kialakult kapcsolatokkal rendelkező iskolákkal az
együttmúködés tor,ábbra is biztosított a tájfutás, az atlétika, az íjászat és a boksz terúletén. Ezzel továbbra
is sikelesnek nrondlratjuk az utánpótlás koltt versenyzókkel való foglalkozásunk és ere dtlén_r'ességünk.

Részükrc renclszeres edzéSeket tartottunk és biztosíduk számukra a közeli országos szintii versenyekcn
való részvételt,

Az egyesület honlapjárr folyatnatosan tájékoztatjuk tagiainkat és az érdeklődóket verserryeinkrol,
rendezvényeirikről és eredményeirrkr ő1.

3. A tárgyévben végzett alapcél szerintí és közhasznú tevékenység bemutatása

Sport ós szabadidós tevékenységek
Rendezvényeink biztosítják az egészségmegófzést, illetve az utánpót|ás korú
résztl,evók nevelését és képességfejlesztését. amin keresztiil igyekszünk a

természetvódelemfe és a kömyezetvédelemre is nagy hangsúlyt lrelyeznt

3.4, Közhasznú tevékerrységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabálylrely

A Magyar Honvédség ellátási körébe tarlozó alakulatok aktív, illetve
nyugállományú tagjai és a vonzáskörzetülkbe tafiozó iskoláskoru
gyenr-rekek és azok szülei, valatnint a város és a környezó telepüIés
lakossága,

Évente 4000 5000 1ó

Biztosítani tudtuk a céIcsoportjaink aktí\, szabadidő eltöltését,
sponolási 1 és í'izikai és képességlejlesztését

3.3. Közhasznú
tevékenység megnevezése

3.5. Közhasznú
teVékenység célcsoportja

3.6. Közhasznú
tevékenységből részesülők

3.7. Közhasznú
tevókenység erednrényei

4. Közhasznú tevékenység érdekélren felhasznált vagyon kimutatása

4.1 . Felhasznáit vagyonelem
nlegnevezése

Vagyonelen
értéke

Felhasználás célja

Tagdíjak bevétele 171o Tagjaink versenyeztetése. rajterrgedélyek fizetése

SZJA l %-nak lellrasználása 528 Tagjaink versenyeztetése, szükséges működési
kiadások fedezóse

Műkódési költsépek 4 690 Az eg},esület míiködési kiaclásai

Közhasznú 1evókenység
érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (Mindösszesen)

l2 173

l
a s,

Tájfulas 'Abl'ka '[aszal'TenieszeriáBs 
- Kbpka Foc§uli- slonbvlszet t Bokz - Tabcis6 * Rojg] Dan€'§'Wadlanfier'íact€lConüat"Teke * DÉloon's 'Seylr€n
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása

C é l sze ri nt i.j ut t atás mc gn evczé se Elő:lí óv l|irgv ét,

Cé l szcrin ti .j ttt tat á s clk ki muta tás u ( Mí nd ö s sz e s a n ) 0 0

ó. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előztí ő, Tfu,g év

6.1 . Tisáség 0 0

A./ Vezetó tisztségviselóknek nyújtott juttatáS öSSZeSen: 0 0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év Tatgy év

B.i Éves összes bevétel 8 051 12 826

Ebbaíl:

C./ A személyi jövedelernadó loá-os átutalt összeg 61z 576

D./ Közszolgáltatási bevétel

E./ Nolmatív támogatás

F./ Az Európa Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyujtott tálnogatás

G./ Korigált bevéíel LB - ( C' + D + E + F)J 7 379 12 25a

H,/ osszes ráíbrdítás (kiadás) 8 985 12 473

Ebbríl
I./ Szenlólyi j cllegíi rálbrclítás 459 393

J,/ közhaszrrú terékenység rátbrdításai 8 985 12 413

K./ Adózott eredrnóny - 934 393

L,/ A szervezet munkájában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenységet vógzó szemó|yek száma (a közérdekű önkóntes
tevékenységről szó|ó 2005, évi DOfiVIl|, törvénynek megíe|e|ően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesitésc

Ectr,.32. § (4) a) |(B l+B2)/2> 1.000.000.- Ft] Igen }iefil

EctV, 32. § (4) b) [(Kl +K2)>:0] tel. Nem

EctV.32. § (4) c) [(] l+I2_Al -A2XHl+H2)>=0.25] Iqer] Nem

Társadalmi (ámoga(ottság mutatói NIutató teljesíté§e

Ectv.32. § (5) a) L(C 1+c2)i (Gl +G2)>=0,02 lgeu N§n
Ectv. 3]. § (5) b) |(J 1+J2)(H l +H2)>:0.5] lgen Nellr

Ectr,. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>=l01ó] +atr Nem

Tata,2018.január27,
*s§f 

UTÓ aoro

,.ffi7L- L,u,

rképvi.selője)
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ÉS rÁ-tFUrÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2017

Kiegészítés a vagyoni he|yzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelőerr mutatja be a kin]utatás, annak értelnrezésélrez kiegészítő
információk közlése nem szükséges.
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szerryezet neve:
TATAl TOMEGSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTEGYE,SULET

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2017.

Bevételi szerkezet

Közhasznú céljair-rk rnegvalósítása érdekében a legtöbb bevótelt a rendezvényeirrk által
szerzett bevétel képezte, ami összesen 5.583 eFt Volt. KöZhaSZ[u tevékerrységünk révén
l,ersenyeink zöme a gyerekek és a 65 éves életkor 1-eletti versenyzók részére téritésrnentes, igy
a bevételek a maradék nevezési díjakból szán7lazott. A pályázati úton elnyer1 támogatások
összességéberr 3.450 eforitrt volt. A pályázatok bevételének zöme a:z ökölvivó sportágban kiífi
pályázatok bevétele volt, de örömürrkre a MH pályázatokat kezeló HOSOSZ részéről is jelentős
összeget tudturrk pályázni.

Jelentős bevételt képzett a taglétszárn rniatti tagdíjbevéte| is, aminek összege 1,7l 0 eFt.

Az egyesületünk szakosztályait támogató vállalkozókíól az év során 967 eFt összegti
támogatást kaptunk, arnit alapvetóen az atlétikai versenyek és az ökölvívó vcrsenyek
biztosítására, illetve a tagjairrak sportolására költöttük. A rnagáriszernélyek támogatása 528 eFt
volt, amit a szakosztályok versenyzőinek ellátására és a nrűrködtetésre kerültek í'elhasználásra.

Nagy örömürrkre szolgált az ebben az évbel is megkapott SZJA l%-os felajánlások
összege. arrri bár kevesebb az e\őző évhez képest viszonyítva, de mindig rragy segítséget j elent.
Ez az összeg 47 6.5 eFt volt.

kiadási szerkezct

A kiadásunk teljes összege a közhasznú tevékenységürrk céljairrak elérését szolgálja.
Személyi jellegíi kiadásairik nem voltak.

A rnegválasztott tisztségviselők tevékerrységűket továbbra is téritésrnentesen végzik

Jelentős összegeket íbrditurrk a bevételeinkből a tagjaink versenyeztetésére.
programokotr való részvételére, illetve a működésre összesen több mirrt 4.6 millió fbrintot,
ami megí'elel az e|őző évi kiadásainknak.

A szakosztályok és a tagság szárnának jelerrtős nagysága és a gazdaságos rendezvénf
tárnogatásairrk eredményeként a rendezvényeink költségei mindössze 508 eFt volt.

A tevékenységünk tartalma

Az egyesület a közhasznú tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb társaclalmi
könryezet, kiemelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói j avára végezte, illetve ettől a máí ez
elrnúlt évben megkezdett és idérr is tblyatott utánpótlás nevelés í-eladatait is fontos í'eladatnak
tekintettük, Utánpótlás nevelésünk eredményeképpen íblyamatosa mintegy 50 fő gyerek
részére biztosíturrk edzési és versenyzési lehetőséget a szakosztályaink keretóberr. i
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A szeruezeti kötődést segítctte. az egyesület szakclsztályai által rer-rdezett l-ragyomár-ryos

tájfutó- és futóvetsenyek, rnint a l5. Tatai Horrvéti Kupa, a l2,Kósz lstván Emlékverserry, több
megyei szintú tájfutó verserry, illetve a l l, alkalommal megrendezett Tatai Történelmi
ljászverserry megrendezése. Első ízben rendeztiik nreg a lrosszútálu íjászversenyt és a
futásíjászatot.

A nagy tömegeket mozgató futóversenyeirrk mind megrendezésre kerültek. Ezek: a tatai
terepfutás, a Szent László menet. illetve a Tatai Maraton váltó.

A 20l7. ér, a szabaclidősport és a diáktájfutás tekintetóben is kiemelkedő volt. Az ev
során összesen 44 rendezvényünk volt (népszerűlsítő és bajnoki Telem-O, illetve Park-O
verseny. illetve egyéb futóversenyek, ijászr.erserryek.) Az év során összességében több mint
4900 tő részére tatlottunk versetryt ezzel is népszenisítve a tájfutást. a szabadidősporlot, illetve
a íejlesztettük a gyerekek f'izikai és szellemi kópességeit.

Az elmúlt évberr a szetvezeti kereteinkberr r,áltozás nem törlérrt, de gyakorlatilag a
Klapka lbcisuli és a Tata Cross szakosztályok nem vettek részt az egyesület munkájában.

Tevókenysógünkkel jelentős bázist adunk Tata város lakosságának és kiteíjesztjük
szátnukra a szabadidő eltöltésének lehetősógeit.

Az egyesüIet létszáma az év végére 31 8 íő volt.

I(ét városi iskolával az elmúlt ér.ekben kialakított kapcsolatainkat tovább fejlesztettük,
ezze7 egyre sikeresebb lesz az utárrpótlás koru versenyzőkkel való fbglalkozásunk és

eredményességünk a tájfutó, az atlétika, az ijász és az ökölvívás területén.

Szoros kapcs<llatot alakítottunk ki a Baj község általános iskolájával, ahol a rrevelók ós

a gyerekek is nagy lolkcsedéssel és örömmel t'ogadták a spofi területén nyr-ljtott

lendezvényeinket. A város vezetósége is tárnogatja a kezdernényezésürrket és a 1ehetósógeihez
képes támogatja a tevékenységünket,

A lronvédséggel kialakított egilüttmírkódósűtrk szilárd alapokor-r nyugszik. Több közös
rendezvérrl is szerueztünk a laktanyával, illetve a KEM-i Kományhivatal Védelrni
Titkárságával és a HKNYP 9. sz. Toborzó és Érdekvédelmi lrodával.

Az egyesület honlapján íblyanratosar-r tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket
versenyeinkről, rendezr.érryeinkról és eredményeinkról.
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