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KOZIIASZNU BESZAMOLO

aTatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület

: évi tevé.kenységéről
' t-- :' '

Eg}§zerűsített éve§,be§aárnoló mérlege
Egy§zerú§ített éve§ Feszlimoló eredmény-kimutatása' Közhasznúságimelléklet
. i,Vagyon felhasznriiásával kapc§olatos kimutatrá§

Taita]rni beszámolója

A kijzhasznújelenlés az EgyesűIet 2015. érijanuár 24 í ki)ldőttuxg,űlesén keíűlí elíogaa'qa.

Tata,2015. jamtár 24.
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Törvényszék: 11TatabányaiTörvényszék r.n.g1O* f--Orll
B€kü]dő adalii

viselt név

születési név

Ania neve

ElótagE családi Dóv

MÉSZÁRoS

Eiső utónév

tLÁRóLy l
@óLy l
FRANKA l

MÉsZÁRos

KATo

Születési o$Zá8 neve

szülctési település neve

Sziiletési ideje

MAGYARORSZAG

KIsKÓRÖs

l 9 4 trE tqtr]

szelvozct neve

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TIJFL,TÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

sztrvezet székhel}e

Irányítószám] 2 8 9 0 TelepüléS: Tata

Közteú]et neve: MAJIIs 1 KöZterülei jeliege: tJ. ]E
Bcje€ryZó határozat száma:

Nyilvántartási szám , :]

szelvezet adószáma:

Képviselő neve:

Képviselő aláiráSa;

Keltezés:

TATA

MESZÁROS KÁROLY

P I< 6 0 0 6 9 2 0 0 4 4

l I 0 1 l 5 0

I 8 6 t. 1 8 2 8 2 1

2 0 5 0 1 2 1

|4 1,4
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szervczct nev€:

TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsitett éves beszámoló mérlege
(Ad1tok e,el íbrintban)

ElőZó é\.

helyesbítése
'l argyév

EsZKÖZÖK (AKTiVÁrO
A- Befektetctt eszközök 3 243 2 838

l, lmmateriáis javak

IL Tárgyi eszköZök 3 243 2 838

TTl. Befektetett pénZügyi eszköZök

B. Forgóeszközók 13 785 4 840

L Készletek

]L Követclések 292 l02
lIl. Ertékpapírok

IV. PénZesZköZök 13 493 1738
C. Aktív időbcli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN i |7 028- 7 678

F0RRÁsoK (PAssZiVÁK)
D. sa,ját tőke ,l1325 7 411

I. Induló tőke / jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás / eredménv 7 996 14 325

III. Lekötött taltalék

IV. Tárgyévi eredmóny alaptevékelységből 5109 -6934
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 620 2n

F., Táúalék
F. Cóltartalékok

G. Kötelezettségek 2 7o3 266

L Hossá iejáratu kötelezettségek

lI. Röüd lcjáratu kötelezettségek 2 703 266
FORRASoK OSSZESEN ..,ri,irÚió il.,. 17 02a 7 677

kéPyiselője)

Tata, 2015. januáI24.
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szeívezeí ncve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsített ér',es beszámoló eredmény-kimutatá§a
(Ada|ok ezel íarintb dn)

Vá]lajkozási te!ékenyséq

1 Édékesités néltó árbevétele

3 Égyéb bevelelek

tagdij, a apitótó kapott

beíizetés

4. P-Ánzügy ínűve etek bevéte]e

5 RendkíVüli bevéle ek

a apilótól kapott befr zetés

A, ös§zes bevétel
(1+2+3+4+5)

EBBóL: közhasznú
levékenység bevélé ei

6, AnyagjeL]égű láfodítások

7, szemé]y jelegű ráíordítások

EBBÓL| Vezetó ti§áséov]selók

]utialása

8 tne\cso\kenesl e ía9

11 RendkíVü i ráíord itások

7+8+9+1a+11
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szervezet neve:

TATAI TöMEGSPORT És TÁJFUTó HoNVÉo sponrEcynsütrt

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kirnutatása / 2.
(Ádaíok ezer íblhtban)

Alaptevékenység Vállalkozá§i tevékenys(t összEsEN

előá éu lá{yóv dóá év
helyesbi

árgyév elózó év
helyesbi

laQyév

c. Adó2ás élótti eredmény
(AB) 6 329 .6 934 620 2a 6 94s _ 6911

12 Adófizétés] kóielezeltséo

D. Adózott gredmány

(cJ2) 6 329 .6 931 620 20 6 949 .69í4

13, JóVáhagyolt o§ztalék

E. Tálgyévl éledmény
(D13)

6 329 -6934 820 20 6 919 .6 9í4

Táiékoztaió adatok

A. Kózponli költségvetési
lámogaás

B. Helyi ón kormányzat
kóllségvelé§i támogalá§a

1 000 1000 í 000 í000

c, Az Európai Un]ó stfuktulá]is
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújlott támogatás

D, Normaliv lámogalás

E, A szen]élyi ]öVedelemadó
íneghatározolt ré9zének adózó
íende]kezóse szeíinli

'e|használá§áól 
szóló 1996, évi

cxxvl, lörvény alapján kiUlali
összeg

624 404 621 404

F, Kózszoloállaiási bevétel

l** 
'ro 

*
{Áyéb sr,"-a "e,eój}

7..á%:,;
:L-Z=&
an,i " 16l-, il,,| , Jl,.1_1

Az adaiok kónywizsgá]ata aá Vannak lámásztva u..p"u'kd4ylizsgatói záradék

Taía, 20| 5. :afili 24.

(kep|Lrelője)
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Tatai TömegSpolt és Tájlutó Honvéd Sportegyesület

A közhasznúsági melléklet
A 2011. évjCLXXV, törvény

oz egyesülé5i jagró], a kózhosznú jagóllósró], valamint a civil 5zervezetek működéséről

é5 tómaqatósáról és o 350/2a11. (Xl], 3a.) Karm. rendelet melléklete alapján

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti é§ közhdsznú tevékenység b€mutatása

,,b

I. s7ervezeí neve és azonosító adatai

1.1. Név

T^TA] TÖMEGSPORT ES TÁ&-UTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

1.2. székhely

Irányitó§zám: 2 E 9 0 Település:

MÁruS 1 KöZlerület jellege: túal
é)Házszám: -| r"p".t;la" f n, l g-"t"t, fi-l ,tto,

1.3. Beiegyző határozat száma

1.4. Nyilvárrtaft á§i §Zlim:

1.5. szcívezet adó§záma:

1.6. Képü§elíi íevci MljsZARoS KARoLY

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

1 1 0 1 1 5 2 0

1 8 6 1r 4 8 2 a 2 1 1

Az egyesület a köáasznú te\ékenységéi a ta8ok, a szűkcbb ós tágabb társadalmi kórnyezei,
kiemehcn a tatai hon\édségi alakulat dolgozói javára \égeáe, Tovább folytatla a korábbi években
megkezdeit utánpóilás neveléS íéladatait, nelynek eledmónyeképpcn folyamatosa mjotegy 50 fő gyerck
Észérc bíZiosítunk edzé§i és vüsenvzésj ]ehetőséget lóbb szakosztályban. (Tájfulás, Atlétika, Ijászat,

Bok./, l3hoJnrga,l

Külön kell megemlíteni a 1abdarugás teíülete| !égzetr rLtanpótl2s ne\ e]e,ünlel . Klapka Focisuli
keretéLren, aho1 három utanpót]ás korcsopoftban íblyik a folyamatos éS magas színvonalú edzés és a
nérkőZések biztositása, ltt \,állozó létszámban, de minimum 48 lő utánpótlás koríl gycrck loglalkoztatása
biztosított.

A szervezeti kötódéSt segítette, aZ cgyesüIet szakosztályai átal rendezett hagyonányos tájfirió- ós

futóversenyek. mint a 12, Tatai Ilonvéd Kupa, a 9, KésZ István Eniókn€rseny, tőbb megyei szintű tájfutó

verseny, a 10.'I'atai Terepfutó verseny, a 22. Tatai Maraton váltó. a 13, Iúlóp András emlékveffeny,
illeive a nyolcadik alkalomma] megrendezett 'l'ataí Tőrlénelmi ljászverseny megrendezése i",

AZ év soráí ismét felvállaltuk á szent Lászió NIenet e]nevezésű teljesíimén}túía és

ierepfutóverseny lebonyolitását. irmár a nyolcadik alkalommai, ami a lésztve\ók szepontjábol is
siicfeMek tekinthető,

A 20] 4, év e ncpszeriisítő ren(lez\ ények, kii]önősen a diákájfutás tekintctébor is kíeme]kedó voit,
AZ év során összesen 18 |ú e. h"]rou l erem_o é, ParL-o, ille'te fu lUlersen
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ahol öSszességében tőbb mint 2000 fő réSzére bjzosítottuk a lehelóséget a szabadidő hasznos eltöltésére,
í'ejles7íeltiik a gyerekck fiZikai éS sze]]emi képességcit,

SZakosztályaink szána övekedett, Csatlakozoti hoZZár* a Takiikai közelLarc szakosáá]y, aminek
a hel},i katonai alalcrlatná] és a válosbalr lakók között is na5" népszerűségnek őrvend. A iöbbi
szakosíályainkban 2014. évben a szakoszrályi keletében fol},t a Sportszahnai munka.

AZ cgyesiilet tagdíjat befizetcli létszáma a7 év \,égéIe 292 fó voh.

Két megyei isko]á\al aZ c]Jnúit években kia]akílott kapcsolaiainkai lo\,ább lejlesaetük a tájfutás,
aZ atlólíka. aZ ijászat és §lső§orban a labdanrgás területére, eZZe] elyre sjkeresebb 1esz aZ l]iánpótláS koru
vcrsenyzőkkel való ioglalkozásunk éS eledméllyessógünk, Részükre rendszercs edzéseket tartotfunk és

bizlosítjuk Szánukra a köZeli országos szintű \,ersen},eken való részvéte]t,

Az egyesület nlegújüli holrlapján l'olyamalosan tájékoáatjuk taAjailkal és az érdeklódókei
r,ersenyeinlrő1, rcndezréllyejnkló1 és erednónyeinkíől

4. Közha§znú tcvékenység érdekében felhaszíált vagyon kimutatása

3, ,{ tárgyévben végzett alapcél szeíinti és közhasznú tevékenység bemutatása

].3, KöZhasZnú
te\,ékenység egnevezése

3-.1, KöZhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

3,5, Közhasznú
tevékenység célcsopofija

3,6, Közlras7nú
tevékenységbő1 részesülók

3.7, Kijzhasznil
tevékelrység eredmóúyei

Blzlosílani tudtuk a cólcsopotjaink aktív szabadidő ehöltéSél.
spollolási lehetőSégét és fi Z]kai és képességlejlcsztósél

Spoí ós szalradídőS te\éken_\,ségek
Rendezvénycnrk biztositjak aZ egészségmegórzést. ;lle§e az utánpótlás koru
részlvevők no}elését éS képességl'ejlesztését. amin keresztiil igyekszün} a

telrné§zet\,ódcl. rt é§ a kóm),ezeivédeienríe i§ rragy hangsúly helyczni

A Ma8}ar Honvédség elláiási kőrcbe taítoá alaL:uiaiok aktiv, ille1\,e
n)u!.Iloqd-\U Ia!._, c. a lo za.kÖrzc'ilr]<be aí^ZÓ.-.ol3.k,,,U
gyennekek és azok s7iilei, va]amint a város és a köüyező lelepiilés
]akossága,

É]Vcnte ]500 4000 lő

4,]. Felhasznáh vag},onelenl
lncg1levezéSe

Vagyonelem
éúéke

Felhasziálás célja

'l'agdíiak beYéte]e l615 l'agiaink versenyezteióse, rajtengedé]yek fi Zetése

Tata város onkormá yzati
támogatása

1 000 A K]apka Focisuli utánpótlás labdarúgó csapat
rriűködlelóse. finürszírozása és versenyezictóse

SZJA 1%-nak lelhasználása 4í,l4 Tagiaink versenyezietése.
kiadások iedezése

szükSéges műkódósi

Miikifiési köhSégek 3 895 A7 esvesü]et miiködési kiadáSai

KóZhasznúl tevékenység
éldekében lelhasmáit vagyon
kil1lutaiása (}Tiüdö§sze§en) l,,. ,

6 914
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7. Közha§znú jogállá§ megállapításához szüksége§ mutatók

L*_ 
"r'i*,...I

'éb szenerel rc:elője

5. Cé| szerinti juttatások kimutatása

Cé l sz elbt i j u í taíás m egnercz és e Előző é.: TárgJ ét
Cél szeliníi iultatása k leinulatása (Minílösszesen) 0 0

6. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatá§

Tisztség Elő:ő éy Tárgl év

6.],Tjsnség 0 0

A,,/ Vezető tisztségviselőknek n].Lritott juttatáS összesen: 0 0

Alapadatok E]ő7ő év 1'árgy év

B,/ Eves összes bevétel 23 417 8 606

C-l Á szeméJyi jövedelemadó 1%-os átutalt összeg 624 404

D, Közszo]galtatáSi bevetel

E,/ Nomatív támogatás

T,/ Áz Európa Unió stnrklurális alapjaiból, illclve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

G./ Korrigálr bevélel |,B-(C+ D + E+ í') l 22:853 8 202

IL/ Összes ráfoldítás (kiadás) 16 52íi 15 520

L/ személyi jellegű ráf9rdílás 5 704 2 950

J./ Kó7fi aSZnú tevékenység rálordításai ]6 528 15 520

K./ 
^dózott 

ereclmény 6 949 -6914
L,,/ A szervezet munkájában közlemúkódó kózédekű önkéntes
tevékenységet végzó személyek száma (a közérdekú ónkéntes
tevékenység ról szó ó 2005 éVi LXXXV|]l, tdrvénynek rnegíeleóen)

0 0

Erőíorrás ellátott§ág mutatói Mütató telje§ité§e

Ect!,32. § (4) a) |(Bl+B2)/2>1,000,000._ F Igen

lclv, 32, § (4) b) [K]+K>=0] Ig€n

Ecfi,.32, § (4) c) |(l1-I2 Al A2xHl+H2)>-0,25] Igen

Társád.lmi támogatott§ág mutatói lIutáto relj€sitése

EcF,,32, § (5) a) |(cl+cz)/'(Gl+G2>-0.02 Ig€n

Ectv. 32, § (5) b) |(J]+J2)(H1 ]Ii2)>:0.5l Igen

Ecrv. 32, § (5) c) JGl rL2)i>:t0 ül ]€ri

Tata,2015.január24.

(ké?l,íselíjje)
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A közhasznúsági melléklet
Kiegészítő melléklet

szel1ezet neye:

TATAI TOMEGSPORT ES TAJFUTO HON,VED SPORTEGYESULET

Támogatási ptogram elnevezé§c Klapka Focisuli működtetése, finanszírcZása és versenyeáetése

Támogaló megrevezése Tata Város Önkományzata

Támogatás lonisa KőZponti költségvetés E
Önkormányzati köllségvetés E
Nenvctközi forrás E
Más gazdálkodíl f]

Támosatás időiaíamá ?014 0] 0l 20]4.] 2.15

Támogalás össZege ].000,000 Ft

EBBOL

tárgyévrejutó öSSzeg 1.000,000 Ft

tárgyévben l]clhasmált összeg 1 000,000 Ft

tiirgyévben folyósított összeg ] 000 000 Fi

Tárgyévben íeihasznák bsszeg ré§zletezése jo8címenkélrt

Személyi 0Ft

Do]ogi l 000,000 Ft

F elha]rnozási 0Ff

összesen; r.000.000 Ft

Támogatás tárgyóvi l'elhasználásának szövege§ bemutatá§a

A pályáZati tárnogatásból beszerzett eszközök hatékonyabbá tették a sportpályfuk gondozását,
illetve ]chetővé tették, hogy további 1'ejlesziéscket hajtsunk végre ezen a területen. Az
adninisztrációs háttéI isje]ontő§eí erósödött a támogatásnak köszönhetően.

A pályázati tánogatá§ által nagyobb lehető§ég nyílt a gyemekek kiegyensúlyozott körülmények
köZőtti képzésére, felkészítésére és venenyezteté§érc. Jelentősen javult a helyzet a csapatok
szállítását és étkeztetését ilietően, A gyerekek re1dszeresen busszal lrtMtak a mcrkőzéSek]e.

A helyi katonai alakulattai kötőtt együttmúködési szeúődésünk eredményeként a rninimális
§Zintenjelentkező köZüzemi díjak kifiZetése is segítség volt a csapataink számifua,

A pá]yázati támogatásbó Vásárot 5portfelsZere]ések je]entősen javították a szakmai 5ZínVona at
Dgyp-J e"l1<1e , á ccaoa-oll at /]
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A beszerzett új sporteszköZök alkalmazása nöVe|te az edZésmunka hatékonyságát é5 szakmaisá8át,
Nótt a 8yermekek edzéslátogatási kedve, a sZülők na8yobb bizalommal en8edik el a gyerekeiket aZ

edzéseinkre,

A bojnakságbqn vqló szerepléshez kapcsolódó kóltségek íinanszírozósónak hotósa:

A pályázati forrásoknak köszönhetően nern je entettek akadályt a Versenyeztetési költségek
(versenyengedélyek, licencek stb,), a Labdarúgó ]8az8atóság felé maradéktalanul tudtuk rendezni
ezen kiadásokat.

T orn á k, íe l ké sz ú lé si mé r kőzé se k költségíi no n s z í rozó s ó n 0 k h otáso :

Köszönhetően a pályázati forrásoknak,5portpályánk fe|újítá§a közben is akadálymentesen meg
tudtuk oldani a felkészítő mérkőzések lebonyolítását, illetve mérkőzések me8rendezését
pályabérléssel.

Az üzleti évben végzett főbb tevékeny§ég€k é§ programok b€ínutatása

Bajnokságban Való részvétel három korosztályban (U-16, U-14, U,12),

Boz5ik Programban tórténő aktíV részvétel és rendezési fe]adatok Vé8rehatása.

Eredmények

AZ U13 es csapatunk idén a 2, helyet tudta me8szereznl, az U]4-e5 csápat Visszácsúszott az 5. he|yre, A2

U16 os csapét megtartotta d 4, helYét, l '
A támogatásnak köszönhetően nyújtott folyérnatos anyagi segítség megíelelő alapot'biztosít a további és

tóretlen fe]lődésünkre é5 mednyugtató módon neve i Tata Városa számára az utánpótlás korú fiatal

labdarúgókat, . ] i

lqozolt spaftolói létszán vátíazóso :

2012/2013-as bajnoki szezon: 83 fó
2013/20l4-e§ bajnoki szezon: 32 ró

Tata Város labdarúgást szerető fiataljai és azok s2ülei bí2nak a váro§ Önkormányzata által bizto§ított
lehetőségekben, látják a toretlen fejlódést, ezért bátran küídik a gyerekeiket az egyesületúnkhöz.

Helyezéseink is bizonyitéka a jól felkészült szakmaa vezetóink áltál Végzett munkának és az Önkormányzat
által biztosított támo8atás alapján kialakult megbízható anyag helyzetünk Von2erejének,

(lrepybelője)
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szervezet neve:
TATAT TOMEGSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTECYESULET

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2014

Ki€gésZité§ a vag) oni hel}zel alakulásáho/

A vagyon felhaszúlá§ái megfelelőerr mutatja be a kimutatás, annak éÉelmezéséhez kegészítő
ínfonnációk közlése nem sákséges. A növekedést a ]abdanígás spor.ágban, mint látványspo]t szl3úett
'rAo támogatások eredménye

Tata, 2015. január 24.

Adatok E Ft ban

Megnevezés E]őző év
Megjegyz

% Ft.

2 3 1 5 6

Induló pénzkészlet 6 542 13 4g3 + 206 yo 6 951 Js/2l%

Tárgyévi pénzbevae1 22 742 8 978 - 253 vo - 13 764 I3/2l%

Tárgyévi pénzkiadás 15 791 1,1 611 1,1yo 1840 I3/2l%

Tárgyévi záró pénzkészlet 13 493 4 840 - z18 .Á 8 653 7s/2]%

í 767

1.sz. alszápla 45

. 2 763

.0

(ki?ivlője)
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szeívezet neve:
TATAl TOMEGSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTEGYESULET

A közhasznú tevékenység tartalmi tleszámolój a

2014.

Re\éleli §7erke/et

Közhasznú céljairrk rnegvalósítása érdekébeí a legtijbb bevételt a pályázati úton E]nyeJt
támogatások hozták, ami összességében 1.912 eforint volt. A bevételeket a NAE, a HM, Tata
város, illetve MoB által kiadott és me$lycfi pályáZatok biztosították

A pályázatj bevételek után az egyik jelentósebb bevételt a meglövekedett taglétszán
miatti a tagdíjbcvétet is.jelentős összeggel járult hozzá a köáasznú céljaink elá-eséhez (1.615

efolilrt).

Jelentós bcvétel .jelentett még Tata város öikomáíyzati támogatása. a reídezvényeink
bevételc és egyéb vállalkozások és magánszenélyek által t'elajfulott tánogat!ísok,

Kőzhasznú tevékenységünk révén versenyéink Zöme a.gyerekek és a 65 éves életkor
iéletti versen}zók lészére téÉtésmentes. ezát a versenyek rendezésének nevezési dí.jaiból
számazó bevétel najdncm elérle a 3 MFt{, amibenjelentős részt 1bglal el a Klapka Focisuli
állJl be\alIalt Boztrk tnnák bcrerelei,

A Klapka Focisulitovábbi eg}millió 1bdntot kapott Tata vaios önkormálryzatától aZ

utánpótlás feladatok végrehajtására és a labdarugás működtetésére, iírmá1 ]ár második
,rlk9lol]1n]al. 9mi raE} ln(gli5./lell(le5 a (sdpallaL.

AZ egyesiiletüni( szakosztályait támogató vállalkozóktól aZ év solán köZel 0,5 millió
1'orint támogatást kapfunk, amit alapvetően aZ Amerikai Football Szakosztály, illetve a Klapka
FocIsr_|i kölr.éseir c.ölkenlerte é§ §e8ilclle d lagiainak srloflnlá.al,

Nagy örömiiíkre szolgálL az ebbcn az évben is megkapott SZJA l%-os lélajanlások
összegc, bár ez eimaradt a \árt nagyságlól. Ez M összeg pontosan 404 ezer lbrint volt.

További elhanyagolható bevételeinket a banki kamatok, illetve az elnaradt és

visszautalt nevczési díiak kőltségei adták.

kiadá§i §zerkezet

A kiadásunk teljes összegc a kijzhasznú tevékenységünt céljainak clérését szolgája.
Személyi jellegű kiadásainl< csak a Klapka Focisuli kereteiben tevékenykedó edzők kilizetése
biztosítására. Emek kereteit a TAo pályáZatok biztosítják 

|,
A megválasztott tisztségüselők tevékenysógüket továbbra is tédtésmentescn \ égzlk ,L;l

/"
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Jelentós összegekct fordítunk a bevételeinkből a tagjaink versenyeztetésére,
prograrrrokon való ré§zYételére, illetve a működésre öss7esen több mint 5,4 millió 1brintot.
További jelentós kiadás töfiént a TAo pályáZat eredményeként aZ utá.npótlás labdarugás
íelszerelé§einek biztosítására, a köriilmények megteremtéséIe. illetve az edzők szerződés
sze nti kifizctósére. Ez a kiádás a jfuulékokkal cg}ütt köZe14,7 MFt volt

A negnövekcdctt szakosztá]yok és a tagság szánának nöVekedése erednályeztc. hogy
a rendezvényeink költ§égei is növekedtek, Ebbcn az &üen rrreghaladta az 1, L mi]ljó l'orintot.

A tevékenységűnk tartalma

AZ egyesü]ct a közhasznú te\,ékenységét a tagok. a szűkebb és tágabb tfusadalmi
környezet, kic]nelten a tatai hoi\,édségi alak-ulat dolgozóijavara végezte, illetve ettól a mál eZ

elmúlt él,bcn megkezdett és idén is fol}tatott utánpót]ás üevelés fe]adatait is fontos feladatnak
tckintettük. Utánpótlás nevelésünk eredmén,veképpen folyamatosa mintegy 50 1ó gyeiek
részére biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget, a]apvetően a Tá.jfutó Szakos7tály
kereteiben, dc egl,re inkább nó az ijászat és az atlétika és triatlon irántj crdekiijdés is.

EZ elmúlt é\ócn alakult Klapka Focisuliban három utánpótlás korcsoportban follk a
folyamatos és magas színYonalú edzés és a mérkőZések biztositása, Itt valtozó létszánba , de
m'ninuln,]0 li. ul!npólIa. \orL g)err|, ft,g1l]kozrat.rsa bi,, ttr.ilon,

A szefvezeti kötődést segítette, aZ cgyesület s7akosztályaj á]tai rendezett hagyományos
táifutó- és futa]versenyek, mint a ]2. Talai Honvéd Kupa, a 9. Kész István Eűlékverseny, több
megyei szintú táifutó verscny, i]letve a hetedik alkalommal megrendezett Tatai Történelmi
Ílásruerseny meglcrldczése, valamint az e]ső.alkalommal negrendezett szántódpu§Ztai
tradicionáiis íjászverseny is.

A nagy tömegeket mozgató íütóversenyeink mind megrendezésre kerültek. EZek; a tatai
terepfutás, a Szent László rnenet, a Fiilöp Aldrás Enlékfutás, illetve a Tatai Maraton váitó.

A 201:l. év a diáktájfutás tekintetében is kiemelkedó volt. Az év során őssze§en 18

népszerúisító és bajnokj Terem-o, illetve Park-o vcrsenf rendeztiink, ahol ö§szességében több
mint 2000 fő részére tafiottlulk velsen),t ezzcl is népszenisítvc a tájfutást, illetve a íbjlesztettiik
a gyerekek fizikai és szellemi képességeit.

Az év sotán részt vettúnl aZ első Nagy Tatai Spoltválasztó rcrrdczvényerr. ahol 5

szakosztály kópviselte nagy sikerre az eg),csületiinket.

Az elmúlt évben a szervezeti kereteink közélépett új szakosztályok megszilárdították a
helyüket M egycsületben és íagy elistnerést ví!,tak ki a spoítolóink szerrrében is. Az ér,végére
csatlakozott az egyesülethez a Kőzclharc szakosztály, igy most rnlír 12 szakosztályban fo]lk a
spofital kapcsolatos közhasau tcvókenységünk,

EZZel jelentős báZist adunt Tata város lakosságár'ak és kiterjesztjük szánukfa a

szabadidő eltóltésálek 1ehetőségeit,

Az egyesü]et létszáma az év r,égére mcgha]adta a 290 lót,

cL^
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Ka városi iskolával az elmúlt években kialakiiott kapcsolatainkat tovább fejlesáettiik,
ezzel egre sikeresób lesz az utránpótlrás koni verserryzökkel való fogtalkozásunk es
eredmenyessegiink a tájfutó, az atléllka az amerikai football és az utánpódti§ labdarúgás
teriileten.

Ré§ztike rendszere§ edzéseket taítottunk és biztosítjuk számuka a közeli országos
szinhií versenyeken való lé§zvételt.

Az egyesúlet houlapján folyamalosan tijékoáaluk ta8iainkat és az éídeklödóket
versenyeinkól, rendezvényeinhól es eredmerryeinkről.

Tatá, 2015,janui! 24,
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