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Egyszenisített éves beszátnoló mérlege
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Közhasznúsági rnelléklet
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tartalmi beszámolója

A liózhasznú jelentés az Eg,esület 2016. évi,január 30 i kíildöttközgíílésón kerúIt elfogadúsra.
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Törvényszék: i 11 Tatatlánvai Törvén Tárgyév: t '015l
Beküldő adatai

Viselt rrév

szüIetési név

Anyj a neve

Előtag családi név

MÉSZÁROS

Első utónév

@óLy 
--]

EÁRoLy l

EAM<A l

MÉSZÁROS

KATó

Születési ország neve

Szűletési település neve

Születési ideje

MAGYARORSZÁG

KTSKoROS

ffiEE

További utónevek

l 9 5 4

szervezet neve

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HoNVpl sponrpcypsÜlpr

Szervezet székhelye

irányítószám: Település: Tata

Kö7terület neve: MAJUS 1 Közterület jellege: tú, - ]EHázszám: tr3l Lépcsőház ls. 
-] 

p-"l"t, F. l njtO,

Bejegyzó határozat szánra:

Nyilvántartási szárn

szeruezet adószáma:

Képviseló neve: oS KAROLY

Képviselő aláírása:

Keltezés:

TATA

2 8 9 0

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

1 1 0 1 l 5 2 0

l 8 6 1 4 8 2 8 2 1 1

2 0 1 6 0 1 ..t 0

c}",



Tatai Tömegsport és Tájfutó }lonvéd Sportegyesület fTa"tís E
http;//ttt-tata.etata.hu; ttt.tata.2004@gmail,com 2890 Tata, Május 1, úr53/B.2l2.
63200030-],1023517 06 (30) 575-4324

1861,4828-2-1I |i,rY,rY.{* § r] f lY B Ít:i&& Ö }* t s"
= Tajfubs - A&]il€ 'i]aszat'Türa 

- Focisuii" SpoüVe§zet* Ökófuivás'Tabco§§ " Rod€o Dan€is " Waíi]amrrg'TadicalconMi'Teke 
- 
s€yr€nek 

- 
Dragon§ =

szervezet neve:

TATAI TÓMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ada t ok ez er _forint b an)

E|őző
év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK (AKTiVÁK)
A. Beí-ektetett eszközök 2 838 3lt0

I. lmmateriális javak

lI. Tárgyi eszközök 2 838 3 1l0

lII. Beféktetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök 4 840 r 893

l. Készletek

lI. Követelések 102 6

III. Eftékpapírok

IV. Pénzeszközök 4 738 r 887

C, Aktív időbeli elhatárolások

ESZKOZOK OSSZESEN 7 678 5 003

FoRRÁsoK (PAssZÍvÁK)
D. Saját tóke 7 412 4 912

l. Induló toke jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás / eredmény 14 326 7 41l
III. Lekötött tafialék

IV. Tárgyévi eredrnény alaptevékenységből - 6934 -2539
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 20 100

E. Tartalék

F. Céltartalékok

G. Kötelezettségek 266 3l
1. Hosszú lejáratúkötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 266 31

FORRÁSoK ÖSSZESEN _,tlJfOTd rro". 7 678 5 003

Tata, 2016. januáí 30.
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szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

A. osszes bevétel
(1+2+3+4+5)

7, SZemély] jellegű ráfordítások

6+7+8+9+10+11
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szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása l7
( Adatok e:er _/brin tb an)

AlapteVékenysé9 VállalkoZási teVékenység össZESEN

elózó éV
hely€sbl

tés
táígyéV e őZő éV

he yesbl
1éS

tárgyéV e óző éu
he yesbí

tés
tárgyéV

c. Adózás előtti eredmény
(A-B) "6934 _2539 20 100 _6914 .2439

1 2, AdófiZetési kötelezettség

D, Adózoti eredmény
(G12)

.6934 -2539 20 100 _6914 -2439

13, JóVáhagyottosztalék

E. Táígyévi eredmény
(D-13)

.6934 -r(1o 20 100 .6914 .2 439

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségVetési
iárnogatás

B, Helyi önkormányzat
köliségVetési támogatása

1000 1000

c, Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a KohéZiós
Alapból nyújtott támogatás

D, NormatiV támogatás

E. A személyi jöVedelemadó

meghatározott részének adóZó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996, éVi

C/üVl, törvény alapián kiutalt

összeg

404 616 404 616

F. KöZsZolgáltatási bevétel

AZ adatok könywizsgálattal a]á Vannak támasztva

Tata, 2016. január 30.
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A közhasznúsági melléklet

A 2011, évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogrót, o kőzhosznú jogállásról, votomínt a civíl szervezetek működéséről

és támogotósdról és a 35O/2O11. (Xtt. 3a.) Korm, rendelet melléklete alapjdn

1. szervezet neve és azonosító adatai

1.1. Név

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÚ,LET

1.2. Székhely

klíLrryítószám:

közterűlet neve:

Település: Tata

MAruS 1 KöZterület jelleg€: tűl
E]Házszám: [53-_-] Lépcsőház f B, 

_l 
E,o"l"t, [r-l ajto,

1.3. Bejegyző határozat szíma

1.4. Nyilvántartási szám:

1.5. Szervezet adószáma:

1,6. Képüselő neve: MÉSZÁROS KÁROLY

2 8 L) 0

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

1 l 0 l l 5 2 0

I 8 6 1 1 8 2 8 2 1 1

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az egyesület a közhasznú tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi kÖrnyezet,

kiemelten a tatai honvédségi alaL:ulat dolgozói javára végezte. Tovább fol}'tatta a korábbi években

megkezdett utánpótlás nevelés feladatait, melynek eredményeképpen növekedő tendenciával, jelenleg

mintegy 60 fo gyerek részére biáosítunk edzési és versenyzési lelretőséget több szakosztálYban.
(Tájfutás, Atlétika, Ijászat, Boksz, Labdarrrgás, Lövészet)

A szervezeti kötődést segítette, az egyesület szakosztályai által rendezett hagyományos tájfutÓ- és

futóversenyek, mint a 13. Tatai Honvéd Kupa, a 10. Kész István Emlékverseny, több megyei szintű

tájfutó verseny, a 12. Tatai Terepfutó verseny, a 23. Tatai Maraton váltó, illetve a kilencedik alkalommal
megr€ndezett Tatai Történelmi Ijászverseny megrendezése is.

Az év során ismét felvállaltuk a Szent László Menet elnevezésíi teljesítménlúra és

terepfutóverseny lebonyolítását, immár a kilencedik alkalomnral, ami a résztvevők szempontjábÓl is
sikere§lek tekinthető.

A 2015. év a népszerűsítő rendezvények tekintetében is kiemelkedó volt elsósorban, a tÖm€gsport
jellegű futó és tájfutó (diáktájfutó), íjász és sportlövészeti versenyek keretében. Az év során Összesen 45

különböző népszerűsítő és bajnoki versenyeinken sikerült több mint 3300 embeft megszólítani és

lelretőséget biztosítani a szabadidó hasznos eltöltéséIe, fejleszieltük a gyerekek flzikai és szellemi

képességeit.

a
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Szakosztályaink száma az év során növekedett, Csatlakozott hozzárlk a Teke szakosáály, a

Sárkányhajó szakosztály, illetve a történelmi szablyavivó szakosztály.

Az egyesület tagdíjat befizetett létsz,áma az év végére 397 fó volt, ami több rnint 100 tő (25%)

növekedést jelent a korábbi évhez viszonyítva,

A megyében található, és az egyesülettel kialakult kapcsolatokkal rendelkező iskolákkal az
együttműködés továbbra is biztosított a tájfutás, az at]léílka, az ijászat, a boksz és a labdarugás terÜletén.

Ezzel íovábbra is sikeresnek mondhatjuk az utánpótlás koru versenyzőkkel való íbglalkozásunk és

eredményességünk. Részükre rendszeres edzéseket tartottunk és biaosíduk sz:ímukra a közeli országos
szintíi versenyeken való részvételt.

Az egyesület megújult honlapján folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket
versenyeinkről, rendezvényeintről és erednényeinkrőI

3. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

3.4. Közhasznú tevékenységlrez kapcsolódó közfelaclat, jogszabályhely

A Magyar Honvédség ellátási körébe tartozó alakulatok aktív, illetve
nlugállományú tagai és a vonzáskörzetünkbe tarlozó iskoláskoru
gyemekek és azok szülei, valamint a város és a kömyező település
lakossága.

3,3, Közhasznú
tevékenység megnevezése

3.5. Közhasznú
tevékenység célcsoportj a

3.6. Közhasznú
tevékenységből részesülők

3.7. Közlrasznú
tevékenység eredményei

Sport és szabadidős tevékenységek
Rendezvérryeink biztosítják az egészségmegöízést, illetve az utinpótlás koru
résztvevők nevelését és képességfejlesztését" amin kereszül igyekszünk a

teln]éSzetl,édelemíe és a kömyezetvédelemre is nagy lrangsúlyt ltelyezni

Évente 3300 3800 íő

BiZtosítani tudtuk a célcsoportjaink aktív szabactidő eltöltését,
spor1olási lehetőségét és fizikai és jlesztését

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

4.1. Felhasznált vagyonelen
megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Tagdíjak bevétele l 888 Tagjaink versenyeáetése, rajtengedélyek fizetése

SZJA 1%-nak felhaszrrálása 616 Tagjaink versenyeztetése, szükséges működési
kiadások fedezése

Működési költségek 3 732 Az egyesület működési kiadásai

Közhasznú tevékenység
érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (Mindösszesen)

6 236

l

L
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5. Cé| szerinti juttatások kimutatása

Cél s ze ri nti j u t tctt/ts nrcgnevczé se Előzíí év Tőrgy év

C ól s:c ri n ti júta l á s ok ki n uía t ás u ( lulüttl ös sz cs cn ) 0 0

6. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tísztség Előző él, Tárg,l év

6.1 . Tisztség 0 0

A,/ Vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szük§éges mutatók

Alapadatok Előző év Tárgy év

R./ Éves ősszes bevétel 8 606 10 582

Ebbríl:

C,/ A személyi jövedelemadó 17o-os átutalt összeg 404 616

D./ Közszolgáltatási bevétel

E./ Nomatív támogatás

F./ Az Európa Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kolréziós
Alapból nyújtott támogatás

G./ Korrigált bevétel íB -( C + D + E + F )] 8 202 9 966

H./ Ósszes ráfordítás (kiadás) 15 520 13 021

Ebből
l./ Személyi jellegű ráfordítás 2 950 l 399

J./ Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 520 13 021

K./ Adózott eredmény 6 914 a ,11o

L./ A szervezet mUnkájában köZreműködő közéídekű önkéntes

tevékenységet végzó szemé|yek száma (a közérdekű önkéntes

tevékenységról szóló 2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfele|ően)

0 0

Erőforrás ellátottság mutatói
EctV. 32. § (4) a) L(Bl+B2)i2> l -000.000,- Ft]

Ectv. 32. § (4) b) [(Kl+K2)>:0]
Ectv.32. § (4) c) L(I1 +l2-Al -A2XH l +H2)>=0.25]

Ectv.32, § (5) a) [(c l+C2)i (G 1+G2)>:0.02

EctV, 32. § (5) b) [(J l+J2xHl+H2)>=0.5]

EctV.32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>:l0 fó]

Tata, 20l6. január 30.
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2015

Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kin-rutatás, annak értelmezésélrez kiegészítő
információk közlése nem szükséges. A csökkenést a labdarugás sportágban, mint látványspofi Szerzett

TAO tánlogatások felhasználása és további tániogatás hiánya eredményezte

Tata, 2016, jarrrrár 30.

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés Elóző év Tárgyév
Változás

% Ft.

2 J 1 5

Induló pénzkészlet 13 785 4 840 -65oÁ -8945

Tárgyévi pénzbevétel E ó8ó 10 609 20 qÁ -1923

Tárgyévi pérrzkiadás 17 63I 13 561 -23 y" -4070

Tárgyévi zár ő p énzké szlet 4 840 1 888 -6lo^ -2952

Fő számlct 1463 Bank: 1 397 / Kp.: 66

].s:. alszánúct 45

2.sz. dszán a 380

3.sz. alszámlct ()

,19{!'u"ó ao*.

§* ffiT:,
E"#1r
*Srym:€*.qRd?j;*-.,
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2015.

Bevételi szerkezet

Közhasznú céljaink megvalósítása érdekében a legtöbb bevételt a pályázati Úton elnyer1

támogatások hozták, arni összességében 1.864 eíbrint volt. A bevételeket a Tata város, illetve
a MÖSZ által kiadott és rr-regnyer1 pályázatok biztosították

A pályáaatl bevételek úán az egylk jelentősebb bevételt a megnövekedett taglétszám
miatti a tagdijbevétel is jelentős összeggel növelte és járu|í hozzá a közhasznú céljaink
eléréséhez ( 1.888 eforint).

Közhasznú tevékenységűnk révén versenyeink zöme a gyerekek és a 65 éves életkor
feletti versenyzók részére térítésmentes, ezéfi a versenyek rendezésének nevezési díjaiból
szárnaző bevétel közel 4.4 MFt-t r.olt, amiben jelentós részt tbglal el nagyobb létszámú
egyesületi rendezvények és a futó versenyek.

Az egyesületünk szakosztályaií tárnogató vállalkozóktól az év során közel 0,9 millió
forint összegű támogatást kaptunk, amit alapvetően az atlétlkai versenyek biztosítására, illetve
a tagjainak sportolására költöttük. A magánszemélyek támogatása szintén elérte a 0.9 millió
forintot, amit a szakosztályok versenyzőinek ellátásara és a működtetésre kerültek
fellrasználásra,

Nagy örömünkre szolgált az ebben az évben is megkapott SZJA l%-os felajánlások
ősszege az előzó évhez képest rrövekedett. Ez az összeg pontosan 616 ezer forint volt.

További elhanyagolható bevételeinket a banki kamatok, illetve az elmaradt és

visszautalt nevezési díjak költségei adták.

kiadási szerkezet

A kiadásunk teljes összege a közhasznú tevékerrységünk céljainak elérését szolgálja.
Személyi jellegű kiadásaink a Klapka Focisuli kereteiben tevékenykedó edzők kifizetésére,
illetve kis mértékben az ökölvívó edzők kifizetésére kerültek í'elhasználásra.

Ennek kereteit a korábbi évek TAO pályázaíai, illetve egyéb pályázatokon nyert

összegek biztosították.

A megválasztott tisztségviselők tevékenységüket továbbra is tédtésmerrtesen vé8zik 
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Jeientős összegeket 1brditunk a bevételeinkből a tagjaink versenyeztetésére,
programokon való részvételére, illetve a működésre összesen több mint 6 millió íbrintot.

A megrrövekedett szakosztályok és a tagság számának növekedése eredrnényezte, hogy
a rendezvényeink költségei is növekedtek. Ebben az évben meghaladta az 1 millió forintot.

A tevékenységünk tartalma

Az egyesület a közhasznú tevékenységót a tagok, a szúkebb és tágabb trirsadalmi
kömyezet, kiemelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára végezte, illetve ettől amár ez
elrnúlt évben me gkezdett és idén is folytatott utánpótlás nevelés feladatait is fontos t'eladatnak
tekintettük. Utánpótlás nevelésiink eredmérryeképpen folyamatosa mintegy ó0 fő gyerek
részére biztosítunk edzési és versenyzési 1ehetőséget, alapvetően a Tájfutó Szakosztály, illetve
a labdarúgás, az ijász, atlélika ós sporllövészet területén.

A szervezeti kötődést segítette, az egyesület szakosztályai által rendezett hagyományos
tájfutó- és futóversenyek, mint a 13. Tatai Honvéd Kupa, a 1 0. Kész István Emlékverseny, több
rnegyei szintú tájlutó verseny, illetve a kilencedik alkalornmal megIendezett Tatai Történelmi
Ílászverserry megrendezése, valamint a második alkalommal megíendezett száLrrtódpusztai

tradicionális íjászverseny is.

A nagy tömegeket mozgató futóversenyeink mind megrendezésre keniltek. Ezek: aíaíai
terepfutás, a Szent László menet, illetve a Tatai Maraton váltó.

A 2015. év a szabadidősport és a diáktájfutás tekintetéberr is kiemelkedő volt. Az év
során összesen 17 népszenisítő és bajnoki Terem-O, illetve Park-O veísen}t, illetve egyéb,

kisebb futóversenl rendeztiink, ahol összességében több rrrint 1300 fo részére taíottunk
versen}t ezze7 is népszerűsítve a tájfutást, a szabadidősporlot, illetve a tejlesztettük a gyerekek
fizikai és szellerni képességeil.

Az év során felvállaltuk Honvéd Sporlegyesületek Országos Szövetsége által megbízott
HOSOSZ sportnap rendezését, de sajnos a végrehajtás elótt 3 nappal a kiaiakult politikai helyzet
miatt elhalasztásra került.

Az elrnúlt évben a szervezeti kereteink közé 3 szakosáály nyert felvéte1, viszont egy
szakosztályunk (Amerikai Footba1l) kilépett. Az:új szakosztá|yok megszilárdították a helyüket
az egyesületben és nagy elisrnerést vívtak ki a sportolóink szemében is. Az új szakosztályok
Teke, Sárkányhajó, Szablyavívó,

A 2016. évben így összesen 14 szakosztályban folyik a sportta1 kapcsolatos közhasznú
tevékenységünk.

Ezzel jelentős bázist adunk Tata város lakosságának és kiterjesztjük számukra a

szabadidő eltöltésónek 1ehetőségeit.

Az egyesület létszárna az év végére 397 fo volt.

Két városi iskolával az elműlt években kialakított kapcsolatainkat tovább fejlesztettük,
ezzel egyrc sikeresebb 7esz az utánpőtlás korú versenyzőkkel való foglalkozásunk és

eredrnényességünk a tájfutó, az atlétika, az ijász és az utánpótlás labdarúgás területén. ] , |"nr,,,l
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Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Baj község általános iskolájával, ahol a nevelők és

a gyerekek is nagy lelkesedéssel és örömme1 fogadták a spofi területén nyújtott
rendezvényeinket. A város vezetősége is támogatja a kezdeményezésünket és a lehetőségeihez
képes támogatja a ter,ékenységünket.

A horrvédséggel kiaiakított egyűttmiiködésürrk szilr{rd alapokon nyugszik. Több közös
rendezvénl is szelweztünk a laktanyával, illetve a KEM-i Kormányhivatal Védelrni
Titkárságával és a HKNYP 9,sz, Toborzó és Érdekvédelmi lrodával.

Az egyesület honlapján í'olyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődóket
versenyeinkról, rendezvényeinkről ós eredményeinkről.

T'ata, 201 6. januáI 30.
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