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KOZHASZNU BESZAMOLO

aTatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
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évi tevékenységéről

Egyszcrűrsített óves beszámoló mérlege
Egyszerűsített éves beszárrroló eredmény-kimutatása

Közhasznúsági mellóklet
Vagyon t'elhasználásár al kapesol atos kimutatás

Tartalrni beszánrolója
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l ijt ve tlr sl ók: l l Tatabánr ai Törr ón Tárgyév: I r018l
egész ér, 8 tör,edék ór, I 20l8-01-01

idtisLtk kczdL.íL.

20r8-12-31
íclőszuLl,ógc

lclőszak terj edelrrre:

Beküldő adatai

viselt név

születési név

An_v.ja tlevc

Elótag családi név

MESZARoS

Első utórrév

taÁRola
@E
Mj" ]

MÉSZÁRoS

KATÓ

Születési ország neve

Sziiletósi tclcpiilós ncvc

Születési ideje

MAGYARORSZAG

KISKÓRÖS

Mffi

További rrtónevek

l 9 5 ,1

\:áIassza ki. hogy a besz:imoló (és közhaszrríl§ági nrelléklet) az alábbiak közül nte|yiklc yonatkozikl

a. szen/ezet

a. Jogi szenlély szervezeti egység (származtatott jogi szeméIy)

X

szervezet neve

TATAI TÓMEGSPORT ÉS 1,Á.íl-U,Ió HoNVÉo sponrEcypsÜlpr

Szcrvezet szókhcly-c

Iránvíl ószám: 7 8 9 0 Telepiilés: Tata

köáerület neve:

Házszám:

MAJUS 1 KöZteIület jeliege: tű-_lEtl3 
_l 

Lépcsóház [B. -l En,,"l.t, P. 
_ 

] ajto,

Nyilvántartási szám

Bejegyző határozat szátrta:

szcn ezet adószátna:

Képviseló ncve:

Képviselő aláír,ása:

Ke].tezés:
,l,ATA

MESZAROS KARol.Y

1 l 0 l 1 5 2 0

P K 6 () 0 6 9 2 0 0 1 1

l 8 6 l 1 8 2 8 2 l l

2 0 t 9 0 l l 9 "Émffi,ffiíí-*
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Szerl,ezet ne 1,o:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESŰLET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ada nlk a:c r.forítlt b un)

Előzó
ér,

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍvÁK)
A. Bet'ektctctt eszközök 2164 1772

I. Imrnateriális javak

lI. Tárgyi eszközök 2164 1772

ll I. Bi:íiktctctt pérrzűgyi eszkijzijk

B. Forgóeszközök 2 227 3 t30

l. kószletek

II. Kiivetelések l7 13

lll. Etekpapírok
IV. Pénzeszközök 2 2l0 3 l17

C. Aktív időbeli e]határ,olások 2,

ESZKÖZÖK ÖsszespN ,{ 39l 4 923

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 4 39l 4 675

I. Induló tokc jcgyzctt tőke

II. Tőkeváltozás / eredtrrény .t 038 4 39l
Ill. l-ekötött tafialók

IV. Tárgyévi eredrr, ény alaptevékenységből 353 284

V. Tár,gyóvi eledmérry r,állalkozási tevékenységből

E. Tartalék

F. Cóltartalékok

C. I(ötelezcttségek 248

I. Hosszú lejáratú kötelezettsógck

II. Rövid lejáratú k<itelezettségek 248

FORRÁSOK ÖSSZPSPN 4 39l 4 923

Tata, 2019. jauuár 1 9.

p.il.
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szcrvczct neve:

TATAl TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESi]LET

Az egyszerűsített évesbeszámoló eredménykimutatása
(4daklk e:u,.|tlt furban1

AlapteVékenység VállalkoZás] ieVékenység ösSZESEN

eLóZő éV
helyesb1

tés
tá19yéV e ózó éV

he yesbi
1éS

tárgyéV e óZő éV
helyesbí

tés
iárgyéV

1, Értékesítes neltó árbevétele 5 393 7 607 l 1o1 í bU/

2, AktiVált Saját tel]eSítrnenyek

értéke

3, Egyéb bevetelek 7 433 7 433 5 533

iagd ij 1 710 1 719 1 710 1 719

aIapitótól kapolt bef]Zetés

támogatáSok 5 522 3 533

ebből adományok 528

4, PénZügyi műVeletek bevételei

A, osszes bevétel
(1+2+3+4) 12 826 13 140 12 826 13 140

EBBOL: köZhasznú
ievékenvséa bevételei

12826 ,l3140 12826 13 140

5. Anyagjellegű ráíorditáSok 11 540 11 609 11 540 11 609

6, Szeme yijellegű ráfordítások 393 253 393 laJ

EBBoL: Vezető tisztségviselők

iuttatásai

7, Érlékcsökkenési leirás 540 994 540 994

8, Eqyéb ráforditások

9, PénZügyi műVeletek
ráforditásai
B" osszes ráfordítás

r5+6+/+8+9']
12 473 12 856 12 473

,12 856

EBBOL: köZhasZnú
tevékenyséq ráforditásai

12 473 12 856 12 473 ,12 856

c, Adózás elótti ersdmóny
(A-B) 353 284 353 284

10 AdófizetéSi kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény
(C10) 353 284 284

,,i,(
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szcrvczet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kim utatása l 2.
/,1 ill l0lí e:cr í0 ri}l l l r{Il1 )

Tájékoztató adatok

A, KöZponii költségvetéSi
támooatás

EbbóL normatiV 1ámogatás

B, Helyi önkorrnányzat
költségVetési támogaiása

Ebbő| normatiV támogatáS

c. AZ Európa Unió skukturális
a]apjaibó], illetve a Koheziós
Alapból nyújtott tárnogatás

D. AZ EUlópaj Unió
költséqVetéSéból, Vagy írás
ál amtól nemzetközi szervezettól

SZármaZó lámogalás

E, A személyl jöVedelemadó

meghatározott részének adózó
rendelkezése §zerinti

felhasználásáról szóló ,1996. 
éV|

CXXVl, törveny alapján kiutalt

összeg

576 640 576 640

F, KöZSZOlgáltatási bevétel

G" Adományok

KönyvViZsgálói záradék

AZ adaiok könyVViZsgálattal alá vannak támasztva [l tgen f ruem

Tata, 2019. jarruár 19.

p.h.
;] , _.lrfulÓ ko*r_

'1 
l lt ---..h

,,,. ,,,.,.,l::,,,,, !],l *.t ,ffi*Lrrab
( / 

,t .,.-t t.'l,:l t , cz"tór ö, -flJ_ ?lhr|i\.,|:;i, 1_.Ó§§x{.@-é
+
.)í.;.j 5,1.;§9; r **

)

TATAI T



Tatai Tö n eg sp ort
http5 |//ttt-tata. h u;

63 200030- 1102 3517,. 1861,4828 2 1"I

és Táj luló }lonvécl Sportegyesület ilt,íí§,!
ttt.tata.20o4@gmail.com 2890 Tata, Május 1 út 53lB.2/2.

06 í3o) 575-4324

i:írY-*Bfr,/Y§*§il&&
ao-o,p. !" i,.d," jo)- ]d,e"' ,-i 9'-,,,€., J ",,'f,,Joc, ",__

A közhasznúsági melléklet
A 2011. évi CLXXV. törvény

oz eqyesülési jogrót, o kózhasznú jogállósrót, volomínt a civíI szervezetek műkődéséről

és támogotásórót és a j50/2011. (Xll. j0.) Korm. rendelet melléklete alapjon

1. szervezet neve és azonositó adatai

1.2. Szókhely

Irányítószárn:

I(özterület neve:

Házs,zám:

2 t 9 0 Település: Tata

MÁJUS 1 KöZtcrület jcllege:

Lépcsiiház [R--]

1.3. Beiegyző határozat szána

1.,l. Nl,ilvántartási szám:

1-5- Szervezct adószáma:

1.6. Képviselő neve:

A.]tó:

MESZÁROS KÁIrOLY

P K ó 0 0 6 9 2 0 0 1 4

1 l 0 1 l 5 2 0

1 8 6 l 4 8 2 8 2 l l

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az egyesület a közhasznú tevékerrységét a tagok. a szűkebb és tágabb társadalmi környezet,

kiemelten a-iatai honvédségi alakulat dolgozói javára yégezte. 'I'ovább íblytatta a korábbi években

megkezdett utáupótláS neueiés 1-eladatait, nelynek eredrnényeképpen ]018, évben 50 fő gyelek részére

biziosítunk edzéii és versenyzési lehetóséget több szakosztáiyban, 1Tájfutás. Atlétika, [jászat, BokSZ),

A szewezeti kötődéSt segítette, az egyesület szakosztályai által rendezetl lragyomárryos tájfutri. és

futóvelsenyck, nrint a 16. Tatái Honvéd Kupa, a 13. Kész István Emlékverselly, több megyei szintíi

táj futó verseny, a hagyornánlos Gerecse Tavaszi Terepfutó verseny, a Tatai Maraton r,átó, illetve a 12.

alkalomrna1 riiegrerrdczett Tatai Történelmi Íjászverseny nregrendezése is. Az Óv során Íjászat SPofiágban

a hosszútáv_iövő verseny és a futásíjászat verseny tovább növelte a részlvevók szárr-rát,

Az év során ismét részt vettünk a lrelyi alakulat által rendezett Szent László Menet elnevezésii

te]jesít lén}túm szervezésében ós ennek keretei között terepfutóversen},t rendeztülrk, itntrrár a

tizenkettedik alkalommal, ami a résztvevők szemporrtiából is sikeresnek tekinthető,

A 2018. év a népszeriisító rendezvények tekint€iében is kieme]kedó volt elsősorbarr. a tÖmegsport

jellegű íitó és tájfutó (alanajt"to), íjász és slronlövészeti versenyek keretében. Az év során összesen 42

t titont oro nop.r.rűsító éS b;jnoki Versetryeinken sikeriilt több niint 53()0 fót nlegszólítar-ri és lehetőséget

bizttlsítani a szabadidó hasznos eltöltésérc, atrri az egyesület történetében a legnlagasabb létszámot

jelenti. Fejlesztettük a gyerekek fizikai és szeIlemi képességeit.

szakosztályaink szátna 12_ Az év során .jelentette be a megszüntetését véglegesen a l(lapka

1abdarugó és a Tala Cross szakosztáIy,

cl,
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Az egyesület tagdíjat bofizctett \élszána az év végére 314 ió volt, gyakorlatilag a korábbi évhez

viszonyítva változatlan.

A megyében található, és az egyesiilelt€l kialakult kapcsolatokkal rendelkező iskolákkal az

eg}üttműködéS továbbla is biztosított a tájl'utás. aZ atlétika, az íjászat és a boksz területón. Ezzel továbl'lra

is sikeresnek mondlraduk az utánpótiás korir versenyzőkkel való logialkozásunk és erednényességÜnk.

Részükre rendszercs edzéseket taítottunk és biztosítiuk számukra a közeli országos szintűt versenyeken

való részvételt.

Az egyesület tor,ábbfejlesztett lronlapjárr 1blyanratosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklódőket
verserryeinklól^ rendezvényeinkről és eredrlényeirrkrő1.

4, Közhasznú tevékenység érdekóben felhasznált vagyon kimutatása

t
lnu U

3. A tárgyévben vógzett alapcél szerinti és közhasznú tevókenység bemutatása

Spo és szabadidős tevékenységek
Rendezvényeink biztositják az egészségmegórzést, illetre az rrtánpótiás koru
résztvevők neve]ését és képességl'ejlesztését. arnin keresztiil igyekszünk a

ternrészetvédelernre ós a könryezctvédelenre is nagy ltangsúlyt lrelyezni

3,4. Közlrasznú tevékerrységhez kapcsoIódó közi-eladat, jogszabályltely

A Magyar Honvétiség ellátási körébe taúoZó alakulatok aklív. iI]etve

nyugáliornlrrryú tagai és a vonzáskörzetürrkbe tartozó iskoiáskorú
gyctnlekek és azok szülei. valarrlint a város és a kömyező település
lakossága.

vente 4500 5500 ló

BiZtosíta!li 1udtuk a célcsoporllaink aktír, szabaclidő eltöltését,
sptltolási leiletőségét és íjzikai és képességíe.jlesztését

3.3. KözhaszníL
tevékelrység megnevezése

3.5. Közhaszlrú
ter,ókenység célcsoporlja

3.6. Közhaszrrir
ter,ékenységből részesülők

3.7, Közhasznú
tevékenység erednlónyei

4.1. l elhasznált vagyorrelem
ntcgnevezése

Vagyonelen-t
értéke

Felhasználás célja

Tagdí.jak bevéteIe 1700.1 Tagjaink verserryeztetése, Iajtengedélyek fi zetése

SZJA 1 %-nak t'clirasználása 639.9 Tagjaink versenyeztetóse, szükséges múködési
kiadások fedezése

lllűköt]ési költségek 5 415.2 Az egyesület mííködési kiadásai

Közhaszníl 1evékenység
érclekében felhasznált r.agyolr
kimutatása (Mindösszesen)

I2 211.2 Rendczvén_",eirrk köitségeinek, illetve a versenyek
nevezósi díjának és egyéb kiadásainak biztosítása.

(-
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása

('ll szcrilti .ju ttutűs ntcgttctczósc Elő:ő h, 'l'tirgv űl

Cól s:crinti jutfutri,srli ];inutuítisu ( Mílttliis,yzascn ) 0 0

6. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tis:tség Elijzlj éy Ttirgy év

6.1 , TiSZtSég 0 0

A./ Vezetó tisztségviselőknek nyújtott jultatás összesen: 0 0

7. Kózhasznú iogátlás megállapításához szükséges mutatók

AIapadatok Elóztj év Tárgy év

B," Bves összes bevétel 12 826 l3 140

Ebből.-

C./ A szenrólyi jövedelcmadó 170-oS átutail öSSZeg 576 6,x0

D,i Közszolgáltatási bevétel

E./ Normatív tánlogatás

F./ Az Eurtipa Unió struklur,ális alaplaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyírjtott támogatás

G,i Kon,igált bevétel |B - (C + D + E + F)] 1] 250 12 500

H,/ Összes ráíbrditás (kiadás) 12 473 l2 8ó5

Ehbtíl

I./ Szenélyi jellcgii r,átbrdítás 393 253

J./' Kiizhaszníl tevékenység rátbrdításai |2 413 12 856

K.i Adózott eredrnény 393 284

L.l A szervezet munkájában kózreműködő közérdekű önkéntes

tevékenySéget VégZö szeméIyek SZáma (a köZérdekú önkénteS

tevékenységró| szóló 2005, évi LXXXVtll tórvénynek megíele|ően)

Erőforrás ellátottság nrutatói Mutató teljc§itése

Ectv.32. .S (4) a) [(B l+B2)i 2> l,000.000.- Ft] Igen

Ectr,. ]2. § (4) b) L(Kl+K2)>=0] lgcD !*ellt

EctV.3?. § (4) c) [(I l+l]-Al -A2)l(H l+H2)>-0.25] lg.B lt enr

'l'áI§ndalIni támogatottság nrutatói NIlltató teljesíté§e

Ectv,32. § (5) a) [(C l+C])1(G 1+G2)>:0.02 lgen \cfir

Ect\,, .]], § (5) b) l(.ll J2)'(Lll H2)> 0.5l lgen \ctrr

Ecfu, 32, .S (5) c) ftI-1+L2)i2>:10 íii] ]$1r Ncnr

Tata. 20l 9. januát l 9,

a s2üfeaa.t l,cleí(ic
/ldpvist:l|íje)
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szcrvczet nevc:
TATAt TOMECSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTEGYESULET

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2018
,A.datok: E Ft-ban

Kiegészítés a vagyoni he|yzet alakulásához

A vagyoll lclhasználását meglclelően mutatja be a kinlutatás, annak értelrllezéséhez kiegészítő
infornrációk közlése nem szükséges.

-Iata" 20l 9, januiir l9.

63 2 000 3 0,110 2 3 517
1861,4828-2-1,1,

Megnevezés Elózij ér, Tárgl,év
Változás

% F1.

_i _)

Irrduló pérrzkészlet 1 327 2 zl0 + 40 <|Á 883

-[árgyévi 
pénzbevótc1 |2 8l5 l3 150 +3ol, 335

Tárgyévi pénzkiadás 1l 933 12 244 +3%, 3l1

Tárgyóvi zár,ó pónzkészlet 2 2l0 3ll6 + 29 1'll 90ó

[;ő,;ztinlct 2l05.1 Bank: l 857.6 / Kp.: 247.1i

l.sz. ttIszámlu l ()()() ()

2.s:. uIs:ámlu l ].()

-]. sz. alszúltla ()

.,^ |', 11

u szerl,azel vt::atiííc
lképúselőie)



TataiTömegspoít és Tájfutó llonvéd Sportegyesület ft;l" iii,::í,

https://ttt-tata.h!; ttt.tata.2oo4@gmail,com 2890 Tata, Május 1úr53/B,2l2,
63200030-11023517 06 (30) 575 4324

186I4B2a-2-11 ,rYnY*§ r/yo*.é \ y.&

rapozcaÁltnas -,ltelÉáTiat]n - ]iá§Zal'Tenr€szel}ins; sponnveszet'ötolvivlrs 'Rcdú Danrlis' viaóanrrBr 'Tadjca (ombat'Tele'D€goi]ls'Seyn€ll

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2018.

Bcvételi szcrkezet

Közlrasznű cóljaínk rnegr.alcisítása é.rrlekében a legtöbb bevételt a rer-rdezvónyeirrk által

szerzett bevétel képezte, atrri összesen 6.594 eFt volt. Közhasztrú ter,ékel-rységünk rél,én

r,ersenyeitrk zörne a gyerekek és a 65 éves életkor f'eletti versenyzők részére térítésmentes, így

a bevéielek a rtaradék nevezési ctíjakból szánnazott, A pályázati úton elnl,efi tánrogatások

összességében 1.300 eFt volt. A pályázatok ber,ételét csak a HOSOSZ által kiadott PálYázatok
jelerrtették. A többi pályázatullk nenl nyefi. illetl,e sorba állitás miatt nem reler,átrs.

Jelentős bevételt képzett a taglétszár-r' miatti tagdíjbevétel is, aminek összege 1 .700 eFt.

Az egyesületünk szakosztályait tárnogató vállalkozóktól az év során l,353 eFt összegii

tánlogatást kiptunk, an'it alapvetően az atlétikai és az ókölvívó versetryek biztosítására. illetve

a tagfainak sportolására köitöttük. A n-ragánszemélyek tálnogatása 1.502 eFt volt, amit a

szakósztályok versenyzőirrek e]látására és a működtetésre kerültek t'elhaszrrálást a.

Nagy örömünkre szolgált az ebben az óvbelr is nregkapott szJA l%_os í,elajárrlások

iisszege, ami meghaladta az-eirőz,ő éves összeget és nrirrdig nagy scgítséget jelent. Ez az összeg

639.9 eFt vo]t.

I(iadási szcrkezet

A kiadásrurk teljes összege a közhasznú tevékenységülrk oéljairrak elérését szolgálja.

Személyi jellegti kiadásairik nenr voltak.

A lnegválasztott tisztségvisclők tevókerrységüket továbbra is térítésmentesen végzik

Jelentős iisszegc,ket íbtdíturrk a ber,ételeinkből a tagjaink versenyeztetésére.

programokon való részvételére. illetve a működésre összesen több nrint 5.zl rnillió Íbrintclt.

arni megfélel az elL\ző évi kiadásainknak.

A szakosztályok és a tagság szárnának jeler.tős r-ragysága és a gazdaságos retrdezvényi

tárnogatásaink eredményeként a rendezvónyeink költségei mindössze 2.776 eFt 1,olt.

A tevókenységünk tartalma

Az egyesület a közhasznú ter,ékerrységét a tagok; a szűkebb és tágabb társadalmi

kömyezet. kiemelten a tatai honvé<lségi alakulat dolgozói javára végezte, illetve ettől a már ez.

elnrút évben rnegkezdett és idérr is íbl}"tatott utárrpótlás nevelés l-eladatait is Íbntos t'ela<latnak

tekintettük. Utánpótlás nevelésürrk eredrnényeképpen tblyamatosa mintegy 50 íő gyerek

részére biztcrsítunk edzési és versenyzési 1chetilséget a szakosztályaink keretében.

A szer_vezeti kötődést segítette, az egyesület szakosztályai által rendezett hagyonányos 
,

tájflltó- és tutóversenyek, mint aTatai Honvécl Kupa. a l{ész lstván Emlékverserry, több megyei /
,6(
L

szervezet neve:
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szintű tájtutó verseny} illetve a Tatai Történclmi Íjár"uer."ny és a lrosszútávú ÍjászversenY és a

futásíjászat.

A nagy tömegeket mozgató t'utóversenyeink rnind lr, egrentlezósre kerÜltek. Ezek: a tatai

terepfutás, a Szent László merret, illetve a Tatai Maraton váltó.

A 2018. él, a szabadidóspor1 és a diáktájfutás tekintetében is kiemelkedő volt. A7 éV

során összesen 42 rendezvényünk volt (népszerűsító és bajnoki Telem-o, illetve Park-o
veísel]y, illetve egyéb futóversenyek, íjászverserryek.) Az év során összességéberr több mint

5300 tö részére tartottunk versell}t ezzel is rrépszerűsítve a tájíÜtást, a szabadidősporlot, illctve
a í'ejlesztettük a gyerekek ítzikai és szellemi képességeit.

Az elrnúlt évben a szerl,ezeti kereteinkben változás történt. megszílnt a Klapka Íbcisuli

és a Tata Cross szakosztályok rniiködése.

Tevékenységünkkel jelentős bázist adunk Tata város lakosságáriak és kiterjesztjÜk

számukra a szabaclidíi eltijltésériek lehetőségeit.

Az egyesület létszáma az év végére 3 14 tő volt.

I{ót városi iskolával az elmúlt ér,ekben kialakított kapcsolatainkat tovább fejlesztettük,

czz,el egyre sikeresebb lesz az utárrpótlás korú versenyzőkkel való íbglalkozásunk és

eredményességülrk a táj futó, az atlétika, az ijász és az ökölvír,ás területén.

Szoros kaposolatot alakítottunk ki a Baj község általános iskolájár,al. alrol a neve]Ók Ós

a gyer.ekek is lragy lelkesedéssel és örömmel ibgadták a spoft területérr nyújtott

r enáLzvórryeinket. A város vezetősége is tárnogatja a kezdeményezésünket és a lelretőségeihez

kópes tánrogatj a a tevékenységünket.

A hoírvédséggel kialakított együttmírködésülrk szilárd alapokon nyugszik. Több közös

lenclezvélryt is széiveztünk a 1aktanyával, illetve a KEM-i Konnányhivatal Védelrni

Titkárságával és a HKNYP 9. sz. Toborzó és Erdekvéclelmi lrodával.

Az egyesület megújult honlapjárr íblyanratosan tájékoztatjuk tagjainkat és az

érdeklódőket versonyeinkr,ől, rendezvérryeinkrói és eredményeírrkról.

'lata, 2019. januál l9.
p.lr.
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