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KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

aTatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület

2016.
évi tevékenységéről

Egyszenisített éves beszámoló mérlege
Egyszenisített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Közhasznúsági melléklet
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tartalmi beszriLrnolója

A közhasznú.jelentés az Egyesület 2017. évijanuár 28-i kiildöxkőzgűlésén került elfogadásra,
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születési név

Anlja neve
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Születési ország neve

Születési település neve

Születési ideje
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További rrtónevek

l 9 5 4

sz€rYezet n€ve

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFIjTÓ HoNVÉo sponrBcypsÚrpr

szervezet székhelve

Iránvítószám: Település: Tata

közterület neve: MAIUS l

Házszám:

B ej egy ző haíár ozat száma:

Nyilvántartási szám

Szervezet adószáma,.

Képviselő neve: MESZAROS KAROLY

Képviseló aláírása:

Keltezés:

TATA

2 8 9 0

P K 6 0 0 6 9 ) 0 0 4 4

l 1 0 1 1 5 2 0

1 8 6 1 4 8 2 8
,,

1 1

2 0 1 7 0 1 2 8
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KöZterület jellege: túal
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szervezet neve:

\^ lru .
a szervezet yezetője

lcépviselőj e)

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ad a t o k e z er.fo r in t b an)

EIőző
év

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZöK (AKTÍvÁK)
A. Befektetett eszközök 3 r10 2 703

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 3 110 2103

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 893 1373

I. Készletek

II. Követelések 6 45

III. É,rtékpapírok

IV. Pénzeszközök 1 887 l328
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 003 4 076

FoRRÁsoK (PAssZÍvÁK)
D. Saját tőke 4 972 4 038

I. Induló tőke / jegyzett tóke

II. Tőkeváltozás / eredmény 7 41,1 4 972

III. Lekötött tartalék

IV. Targyévi eredmény alaptevékenységből -2539 -1004

V. Tárgyévi eredményvállalkozási tevékénységból 100 70

F,. Tartalék

F. Céltartalékok

G. Kötelezettségek 31 38

I. Hossá lejaíatú kötelezettségek

II. Rövid lejáratu kötelezettségek 31 38

FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 003 4 016

?éf-3 §
=<:tr.^*g]ilfu-,, 

"sP"J el,,, _ j{""J"^x

Tata, 2017 . 1amlár Z8.
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szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adato k ezer folintban)

AlapteVékenység Vállalkozási teVékenység öSSZESEN

e|öző éy
helyesbi

téS
tárgyéV e|óző éy

helyesbi
tés

tárgyéV elóZó éV
helyesbi

tés
tárgyéV

1. Értékesités nettó árbevétele 4 279 4194 100 70 4 379 4 264

2. Aktivált sa;át teljesitmények
értéke

3, Egyéb bevételek 6 202 3 787 6 202 3 787

- tagdíj, alapitótól kapott
beíizetés

,l 888 ,l 706
,l 888 ,l 706

- támogatások 2 480 1 731 2 480 1 731

- adományok ,l 804 329 1 804 329

4, Pénzügyi műVeletek bevételei 1
,|

5, RendkíVüli beVételek

EBBÓL:

- alapitótól kapott befizetéS

- támogatások

osszes bevétel
(1+2+3+4+5)

10 482 7 981 100 70 tq§82 8 051

EBBÓL: közhasznú
teVékenység beVételei

10 482 7 981 1ó 482 7 981

6, Anyagjellegű ráfordítások 10 9í9 7 782 10 919 7 782

7, személyi jellegű ráforditások 1 299 459 1 339 459

EBBÓL: Vezető tisztségViselők
juttatásai

8, Értékcsökkenési leirás 700 672 700 672

9, Egyéb ráforditások 3 3 72

10. Pénzügyi műVeletek
ráforditásai

1 
,1, RendkiVüli ráforditások

B. os§ze§ áordítás
(6+7+8+9+10+11)

13 02,| 8 985 13 021 8 985

EBBOL: közhasznú
tevékenvséo ráfordításai

13 021 8 985 13 021 8 985

}"-
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szervezet neve:

TATAI TOMEGSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTEGYESULET

Lz egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása l1
(Aclctto k e z er Jblintban)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység oSSZESEN

e|óZó éV
helyesbí

tés
1árgyéV elóZó éV

helyesbí
tés

|árgyéV e óZó éV
helyesbí

tés
tárgyéV

c. Adózás előtti erédmény
(A B)

.2539 ,l 004 ,l00 70 -2439 . 934

12 Adófizetési kötelezett§ég

D. Adózoft eredmény
(C-12)

.2539 ,l 004 ,l00 70 -2439 - 934

13 JóVáhagyottosztaIék

E. Tárgyévi eledmény
(D-13)

.2539 ,l 004 ,l00 70 -2439 - 934

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B, Helyiönkormányzat
köliségVetési támogatása

c. AZ EUrópai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támo9atás

D. NormatíV támogatás

E. A személyi jöVedelemadó

meghatározott részének adóZó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ,1996, 

éVi

CXXVl, törvény alapján kiútalt

össZeg

616 672 616 672

F. Közszolgállatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva

Tata, 2017. január 28.
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A közhasznúsági melléklet
A 2011. éví CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállósról, volomint o Civíl szerveZetek működéséről
és támogatósdról és o 350/2011. (Xlt. 30.) Korm. rendelet melléklete alapjón

2. A tárgyévben végzeti aiapcél szerinti és közhasznú tevékeiység bemutatása

1. szervezet neve és azonosító adatai

1.1. Név

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TAJFUTÓ HONVÉD SPORTEG\€SÜLET

1.2. Székhely

Irányítószám:

közterület neve:

Házszám:

Település; Tata

MÁruS 1 Közterület jellege: tút lE[53-_l Lépcsőház [E--.l g-"l"t, [z lajto,

1.3. Bejegyző határozat száma

1.4. Nyilvántartási szám:

1,5. Szervezet adószáma:

1.ó. Képüselő neve: oS KAROLY

2 8 9 0

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

1 1 0 1 l 5 2 0

1 8 6 1 4 8 2 8 2 1 l

Az egyesület a közhasznú tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb t;írsadalmi környezet,

kiemelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára végezte. Tovább fol1tatta a korábbi években

megkezdett utánpótlás nevelés feladatait, melynek eredményeképpen növekedő tendenciával, jelenleg

mintegy 50 fő gyerek részére biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget több szakosztályban.
(Tájfutás, Atlétika, Íjászat, Boksz, Lövészet). A 2016. évben a labdarugó szakosztály nem taított

edzéseket.

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

futóversenyek, mint a 14. Tatai Honvéd Kupa, a 11. Kész lstván Emlékverseny, több megyei szintű
tájfutó verseny, a 13. Gerecse Terepfutó verseny, a 24. T atai MaraIon váltó, illetve a tizedik alkalommal
megTendezett Tatai Történelmi Ílásrve.serry megrendezése is, Újdonság volt az év során a két teke

verseny megrendezése, ami több 100 embert mozgatott meg.

Az év során ismét felvállaltuk a Szent László Menet elnevezésű teljesítménytúra és

terepfutóverseny lebonyolítását, immár a tizedik alkalommal, ami a résztvevők szempontjából is

sikeresnek tekinthető.

A 20l6. év a népszerűsítő rendezvények teFintetében is kiemelkedő volt elsősorban, a tÖmegsport
jellegű futó és tájfutó (diáktájfutó), íjász és sportlövészeti versenyek keretében. Az év során Összesen 33

különbözó népszerűsítő és bajnoki versenyeinken sikerült több mint 3800 embert megszólítani és

lehetóséget biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére, ami több, mint az elmúlt évi. FejlesztettÜk a

gyerekek fizikai és szellemi képességeit.
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Szakosaályain} száma 1 4.

Az egyesület tagdíjat befizetett létszáma az év végéte 308 fó volt, ami 91 íővel kevesebb, mint a

korábbi évben. Ez köszönhető a labdarugó szakosaály létszámcsökkenésének, illetve a sportolóink
anyagi helyzetének.

A megyében találhatő, és az egyesülettel kialakult kapcsolatokkal rendelkező iskolákkal az
együttműködés továbbra is biztosított a tájfutás, az atlétika, az ijászat és a boksz területén. Ezzel,továbbra
is sikeresnek mondhaduk az utánpótlás koru versenyzőkkel való foglalkozásunk és eredményességünk.
Részüke rendszeres edzéseket tartottunk és biztosítjuk számukra a közeli országos szintű versenyeken
való IéSZVételi.

Az egyesület megújult honlapján folyamatosan tájékoztatjuk tagiainkat és az érdeklődőket
versenyeinkről, rendezvényeinkről és eredményeinkől

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatásá

3. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Sport és szabadidős tevékeriységek
Rendezvényeink biztosítják az egészségmegőfzést, illetve az utánpótlás koni
Iésztvevók nevelését és képességiejlesztését, amin keresztiil igyekszünk a
természetvédelen}íe és a kömyezetvédelemre is nagy hangsúlY helyeznr

3.4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely

A Magyar Honvédség ellátási körébe tartozó alákulatok aktív, illetve
nyugállományú tagjai és a vonzáskörzetünkbe tartozó iskoláskoru
gyemekek és azok szülei, valamint a város és a környező település
Iakossága,

3800 4000 fő

sportolási l

3.3. Közhasznű
tevékenység megnevezése

3.5. Közhasznú
tevékenység céIcsoportja

3.6. Közhasznú
tevékenységből részesülők

3.7 . Közhaszrlű
tevékenység eredményei

4. 1. Felhasznált vagyonelem
megnevezése

Vagyonelem
ér,téke

Felhasználás célja

Tagdíjak bevétele 1706 Tagjaink versenyeztetése, rajtengedélyek fi zetése

SZJA 1%-nak felh asználása 672 Tagjaink versenyeáetése, szükséges míiködési
kiadások fedezése

Működési költségek 2840 Az egyesület műlködési kiadásai

Közhasznú tevékenység
érdekében felhasznált vagyon
kimutatása (Mindösszesen)

5 218

L
l
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(l,epviselője)

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

CéI szerinti jLlttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerilxti juttatások kimutatása (Mindösszesen) 0 0

6. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év Tárgy év

6.1 . Tisztség 0 0

A./ Vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

7. Közhasznú jogáIlás rnegállapitásához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év Tárgy év

B./ EVeS összes bevéte1 10 582 8 051

Ebből:

C./ A személyi jövedelemadó 1oÁ-os átutalt összeg 616 672

D./ Közszolgáltatási bevétel

E./ Normatív támogatás

F./ Az Európa Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyttjtott támogatás

G./ Korrigált bevéíe], IB- (C + D + E + F)J 9 966 7 319

H./ Ósszes ráfordítás (kiadás) 13 021 8 985

Ebl)őI

I./ Személyi jellegu ráfordítás 1 399 459

J,/ Közlrasznú tevékenység ráfordításai 13 021 8 985

K-/ Adózott eredménv -2439 - 934

L./ A szeNezet munkájában közreműködó közérdekú önkéntes

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységról szóló 2005. évi LDüVlll. törvénynek megfelelóen)

0 0

Erőforrás ellátott§ág mutatói Mutató telj€§ítése

Ectv,32. § (a) a) [(B 1+B2)/2>1.000,000,- Ft] Igen Nern

Ectv. 32. § (4) b) (Kl+K2)>:0] r€§] Nem

Ectv.32. § (4) c) [(I l+I2-Al-A2)/(Hl+H2)>:0,25] k"Y1 Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató telje§ítése

Ectv,32. § (5) a) [(c 1+C2)/(Gl+G2)>:0,02 Igen

Ectv, 32, § (5) b) [(J 1+J2)/(H 1+H2)>:0,5] Igen Nelri

Ectv, 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>:l0 fi,] kelt Nem

§ .,a

á' ^,:_.=f,/'iL#s
-Iata,2017 , január 28,
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÚLET

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2016
Adatok: E Ft-ban

Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelóen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítö
iníbrmációk közlése nem szükséges.

T ata, 2017 . jaluár 28 .

h^U
/;;;;;;,;;;;,ői
(képviselőj e)

Megnevezés Előző év Tárgyév
Változás

Ft,

1 2 _] 4 5

Induló pénzkészlet 4 840 1 886 -39yo -2954

Tárgyévi pénzbevéte1 l0 609 8 059 - 76,Á -2550

Tárgyévi pénzkiadás 13 561 8 618 -64oÁ -4943

Tárgyévi zár ő p énzkészlet 1 888 1327 -70o^ - 5ó1

Fő számkt ] Jl / Bank: l l82 / Kp.: l45

l..sz. ulszámlu 0

2.sz. als:ámla 0

3.sz. alszámkt 0
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2016.

Bevéteü szerkezet

Közhasznú céljaink megvalósítása érdekében a legtöbb bevételt a rendezvényeink által

szerzett bevétel képezte, ami összesen 4.194 eFt volt. Közhasznú tevékenységünk révén

versenyeink zöme a gyerekek és a 65 éves életkor feletti versenyzők rész&e tédtésmontes, így
a bevételek a maradék nevezési díjakból származott. A pá|yázati úton elnyert támogatások
összességében 859 eforint volt. A pá|yázatok bevételének zöme az ökölvívó sporlágban kiírt
pályázatok bevétele volt.

Jelentős bevételt képzett a taglétszám miatti tagdíjbevétel is, aminek összege 1.70ó eFt.

Az egyesületünk szakosztályait támogató váItalkozóktól az év sorin 200 eFt összegű

tárnogatást kaptunk, amit alapvetően az atlétikai versenyek és az ökölvívó versenyek
biztosítására, illetve a tagjainak sportolására költöttük. A magánszernélyek támogatása 328 eFt
volt, amit a szakosztályok versenyzőinek ellátására és a működtetésre kerültek felhasználásra.

Nagy örömiinkre szolgált az ebben az évben is megkapott SZJA 1%-os felajánlások

összege az előző évhezképest növekedett. Ez az összeg pontosan 672 eFt volt.

További elhanyagolható bevételeinket a banki kamatok, illetve az elmaradt és

visszautalt nevezési díjak költségei adták.

kiadási szerkezet

A kiadásunk teljes összege a közhasznú tevékenységünk céljainak elérését szolgálja.
személyi jellegri kiadásaink a klapka Focisuli kereteiben tevékenykedő edzők elmaradt
járulékai, 1lletve az ökölvívó szakosztály edzőinek kifizetésére kerültek felhasználásra.

Ennek kereteit p ályázatok és saját bevételeink képezték.

A rnegválasztott tisztségviselök tevekenységüket továbbra is tédtésmentesen végzik

Jelentős összegeket fordítunk a bevételeinkből a tagjaink versenyeztetésére,
programokon való részvételére, illetve a működésre összesen több mint 4,5 millió Íbrintot.

A szakosztályok és a tagság számának jelentős nagysága és a gazdaságos rendezvénf
tárnogatásaink eredményeként a rendezvényeink költségei mindössze 607 eFt volt.

A tevékenységünk tartalma

Az egyesület a közhasznú tevékenységét a tagok, a szúkebb és tágabb társadalmi
kömyezet, kiemelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára végezte, illetve ettŐl a már ez

elmúlt évben megkezdett és idén is folytatott utánpótlás nevelés feladatait is fontos feladatnak
tekintettük, Utanpótlás nevelésünk eredményeképpen folyamatosa mintegy 50 fo gyerek

részére biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget a szakosztályaink keretében. 
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A szerrlezeti kötődést segítette, az egyesület szakosztályai álta1 rendezett hagyományos

tájfutó- és futóversenyek, mint a 14. Tatai Honvéd Kupa, a 1 1. Kész István Emlékverseny, több

megyei szintű tájfutó verseny, illetve a tizedik alkalommal megtendezett Tatai Történelmi
ílász,re.seny megrendezése, valamint a harmadik alkalommal megíendazeít szántódPusztai

tradicionális íjászverseny is.

A nagy tömegeket mozgató futóversenyeink mind megrendezésre kerültek. Ezek: a tatai

terepfutás, a Szení László menet, illetve a Tatai Maraton váltó.

A 2016. év a szabadidősport és a diáktájfutás tekintetében is kiemelkedő volt. Az év

során összesen 33 rendezvényünk volt (népszenísító és bajnoki Terem-o, illetve Park-o
veíseny, illetve egyéb futóversenyek, íjászversenyek.) Az év során összességében több mint
3800 fő részére tartottunk versenl.t ezzel is népszerűsítve a tájfutást, a szabadidősporlot, illetve
a fejlesztettük a gyerekek fizikai és szellemi képességeit.

Az elmúlt évben a szervezeIi kereteinkben kettő szakosztál;rrrál törlént szakosztály
vezetői váltás és egy fő a vezetóségi tagságáról mondott 1e, munkahell elfoglaltsága miatt.

A következő évben továbbra is összesen 14 szakoszíályban folyik a sporttal kaPcsolatos

közhasznú tevékenységünk.

Ezze1 jelentős bázist adunk Tata város lakosságának és kiterjesztjük számukra a

szabadidő eltöltésének 1ehetőségeit.

Az egyesület lét száma az év végére 308 fo volt.

Két városi iskolával az elmúll években kialakított kapcsolatainkat tovább fejlesztettÜk,

ezzel egyre sikeresebb lesz az utánpótlás koru versenyzőkkel való foglalkozásunk és

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

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Baj község általános iskolájáva1, ahol a nevelŐk és

a gyerekek is nagy lelkesedéssel ós örömmel fogadták a sport terülgtén nffitott
renáezvényeinket. A város vezetősége is támogatja a kezdeményezésünket és a lehetőségeihez

képes támogatja a tevékenységiirrket.

A honvédséggel kialakított együttműködésünk szilárd alapokon nyugszik. Több közös

rendezvénl is szervezünk a laktanyával, illetve a kEM-i kormányhivatal védelmi
Titkarságával és a HKNYP 9.sz. Toborzó és Érdekvédelmi lrodával.

Az egyesület honlapján folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket

versenyeinkról, rendezvényeinkről és eredményeinkról.
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