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'I'örvényszék: 
I l1 Tatabányai Törvónvszék Tárgyév: I rr' ]

Időszak terjeclelrne:

Beküldő adatai

egész ér, E töredék ér, I 20l9-01_01
iclő.s:ctk keLlete

20l9-t 2_3l
itlősLú vlga

ViSelt név

születési név

Alryja neve

Elótag családi név

MÉSZÁRoS

El§ő utónév

tKÁRoLal
tKÁRoLy l
IARANKA l

MÉSZÁR()s

KATo

Születési ország neve

Születési telepiilés rreve

Születési ideje

MAGYARORSZÁG

KISKÓRÖS

-t Tf ma

További utóncvek

1 9 5 4

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklel) az alábbiak közül melyikre vonatkozik:
a, szervezet

a. Jogi személy szervezeti egység (szárnraztatott jogi személy)

X

SZerv€Z€t rr€ve

T,ATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYnSÜLET

szervezet székhelve

1rányítószán: 2. 8 g 0 Telepüiés: Tala

KöZterület neVe:

Házszátn,.

MÁJUS 1 Közterület.]ellege: tút -lEFr ] Lépcsőház [tr-- l g'""l"t, E- ] a.]to,

Nyilr,ántartási szárrr

Bejegyző határozat száma:

Szervezet aclószáma:

Képviselő neve:

Képviseló aláírása:

Keltezés:

TATA

MÉSZÁR()S KÁROLY

1 1 0 l l 5 2 0

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

l ti 6 1 4 8 2 8 2 l l

2 0 2 0 0 z 0 tl
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SZerYezet ne\ e:

TATAI TOMEGSPORT ES TA.lFUTO HONVED SPORTEGYESULET

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Aclutok c:c r.ítl rint bun)

Előző
év

Elóző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKóZöK (AKTíVÁK)
A. Beí'ektetett eszközök 1,772 1 384

I. lmmatetiális javak

II. Tárgyi eszközök 1172 1 384

Ill. Beí'ektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 3 l30 2 763

I. Kószletek

II. Kör,etelósek 13 13

III. Ertékpapírok

lv. pénzcszközök 31l7 2150
c. Aktív idóbeli elhatárolások 2l 3

ESZKOZOK OSSZESEN 1923 4 150

FoRRÁsoK (PAsSZÍVÁK)
D. Saját tőke 4 675 3 902

I. Induló tőke /jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás l eredrnény 4 391 4 675

IlI. Lckötött taltalék

lV. Tárgyóvi eredmény alaptevékenységből 281 -773

V. Tárgyévi eíedményvállalkozásitevékenységből
E. Tartalék

F. Céltartalékok

G. Kötelezettségek 248 248

I. Hosszúlejáratúkötelezettsógek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 248 248

FORRASOK OSSZESEN 4 923 4 150

4 sz(|,,ezct 1,c.etőj(
lképl,i,sc lőj e )

Tata. 2020. t'ebruár 08.

! L, .r,.^ L 4u, L--1., ..... .........,,,..\
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szcrvezet neve:

TATA1 TOMEGSPORT ES TAJFUTO HONVED SPORTEGYESULET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatá§a
(A d a to k cz er.|b r ín t b a n1

AIapteVékenység Vá ]alkozási ievékenység \/öö4trJtrl\

e óZö éV
he yeSbí

tés
tá19yéV elóZó éV

he yesbí
tés

táIgyéV elóZő éV
helyeSbí

téS
tálgyéV

1, Értékesítes netió árbevétele 7 607 9 076 7 607 9 076

2, AktiVált saját teljesítmények
értéke

3, Egyeb bevételek 5 533 4121 5 533 4 121

- iagdíj 1 719 1 848 1 719 1 848

alapítótó kapott befizetés

- tárnogatások 2 273 3 533 , )1,|

ebból adományok

4, PénZü9yi műVeletek bevételei

A, osszes bevétel
l1+2+1+4\ 13 140 13 ,l97 13140 13 

,t 97

EBBoL: köZhasznú
tevékenyséo beVételei

13 140 13 197 13 140 13 
,l97

5, Anyagjel]egű ráforditáSok 11 609 12 677 11 609 12677

6, Személy jellegű ráforditások 253 905 253 905

EBBÓL Vezető tisztsegV]selók

iUttatásai

7 Ertékcsökkenésileírás 994 Jöo 994 388

8. Eqyéb ráfordítások

9, Pénzügyi műVeletek
ráfordíiásai
B. osszes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 12 856 13 970 12 856 13 970

EBBoL] köZhasZnú
teVékenYséq ráforditáSa

12 856 ,13 970 12 856 13 970

c, Adózás elótti eredmény
(A-B) 284 -773 284

1 0. Adóíizetési kötelezettség

D. TáígyéVi eredmény
(C-10)

284 -771 284 "773

rl- "t.
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szcrvczet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HOi..-VÉD SPORTEGYESÚLET

Tájékoztató adatok

A. Közponii költségVetesi
támogatás

Ebbó| nOrmatiV támogatás

B. Helyi önkormányzat
költSégVetesi támOgatása

Ebból normatiV támogatás

c, AZ EUrópai Unió skukturális
alapjaibó], illetve a KoheZióS
Alapból nyújiott támogatás

D. AZ Európai Un ó
kö tségvetésébó , Vagy más
á lamtó , nemzelkóZ szervezeltő|
SZármaZó támogatás

E. A személyi jöVedelemadó

rneghalározolt részének adózó
rendelkezése szerinti
fe haszná]ásáról szóló 1996. évi

CXXVl, törvény a apián kiuta]t

összeg

640 501 640 501

F. KöZsZolgá|taiási bevétel

G, Adományok

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kim utatása l 2.
(,1datak e,u íorúlíh4n )

Könyvvizsgálói záradék

Az adaiok könyvvizsgá atta] a á Vannak támasztva [l tgen [! ttem

Tata. 2020, február 08.

L,lu-"

u s:crl,e:al v:zctője
tliL|pvíseliiie.1
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A közhasznúsági melléklet
A 2011. évi CLXXV- tórvény

az eqyesülési jogról, a kőzhasznú jogóllásról, valomint o civil szervezetek műkódéséről
és tómogotásóról és d 350/2011. (Xl1.30.) Korn- rendelet melléklete alapjon

l. szervezet neve és azonosító adatai

l .l. Nél,
,|ATAl,1,oMEGSPOR], 

BS TAJFUTO HONVED SPoR,t,EGYESULET

i.2. Székhely

lnínyítószánr:

közterület neve:

2 8 9 0 Telepűlés: Tala

N4AJUS 1 Kózterület jellege: túa---]EIuázszám: t 53l Lépcsöház fT' l En.l"t, [r ] elto,

1.3. Bejegyző hltározat száma

1..l. Nyilvántartási szám:

1.5. Szervezet adószáma:

1.6. Képviselő neve: MESZAROS KAROI.Y

P K 6 0 0 ó 9 2 0 0 4 4

l 1 0 I 1 5 2 0

l tt 6 l 4 8 2 tl 2 l l

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az egyesület a közhaszrrú tevékenységét a tagok. a szűkebb és tágabb társadalmi környezet,
kietnelten a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára l,égezte. Sikereserr tovább í'oly4atta a kotábbi
évekberr rr-regkezdett utárrpótlás nevelés feladatait, nrelynek credményeképperr 20l 9. évben 50 tii gyerek
részér,e biztosítr"rnk edzési és versenyzési lehetóséget több szakosztályban. (Tájfiltás, Atlétika. Ijászat,
Boksz).

A szel,\,czcti kötódóst scgítettc, az egyesület szakosztályai által rcndezett hag},ományos tájÍÜtó- és

ftrlóverserryek, mint a l7. Tatai Honvéd Kupa, a l4, Kósz lstván Emlékversctry- több megyci szintű
táj ítLtó verseny, a hagyonrányos Gerecse Tavaszi Tcrepíirtó verser-ry, illetve a 13. alkaiornma]
tnegrenclezett Tatai Történelmi ljászvelseny megretrdezése is. Az óv során íjászat sportágban a lrosszútár^
Lövó verseny és a futásíjászat verserry tor,ább növelte a résztvevók szánrát,

Az ér, során ismét részt vettünk a helyi alakulat által lendezett szent László Menet elnevezésii
tel.jesíttlén}.túía szelvezésébetl és ennek keletei között tereplitóvefsen}t rendeztülrk. irnntár a

tizenlrarnladik alkalommal, ami a rósztvevők szemporrtiábóI is sikelesnek 1ekinthető.

A 20l9. év a népszerűsitő retrdezr étryek tekintetében is kjémelkedő volt elsősorban. a tömegspofi
jellegíi luló és tájfutó (diáktájfutó), íjász és sportlövészeti versenyek keretében. Az óv során összesen 42
különbözó lépszeríisítő ós bajrloki versenyeirrken sikefült több mjnt 4400 fő1 megszólítarri ós leiret(!séget

biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére" ami nagyságrendiIeg megegyezik a korábbi évek ar'ányával,
Fej leszlettiik a gyerekek fizikai és szellemi képességeit.

Szakosztályaink száma az- év során 12 volt, dc az ér. r,,égér,e a Tcke és a Rodeo Dancer's
szakosztályok bejelentettók a kilépésiiket.

c/

..J l-t-l-á

f+".
''TáÉkozldasj íL,{ás
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Az egyesűlet tagdíjat befizetett \étszáma az év végére 324 fő volt, gyakorlatilag a korábbi évliez
viszonyítva változatlan, sót egy kis növekedés volt.

A tnegyébeir található, és az egyesűlettel kialakult kapcsolatokkal rendelkezó iskolákkal az
egyiittműködéS továbbra is biztosított a tájfutás, aZ ailétika, az íjászat és a boksz területén. Ezzel továbbra

is sikeresnek nrondhatjuk az utánpóilás kor. t versenyzőkkel való foglalkozásunk és eredményességűnk.
Részükre rendszetes edzéseket tartottunk és biztosítjuk számukla a közeli országos szintű verseiryeken
való részvételt,

Az egyesiilet továbbfej lesztett lronlapjár-r folyanratosan tájékoáatjuk tagjainkat és az érdeklódőket
versenyeinkő1, relrdezvényeinkről és eredményeirrkről.

3. A tárgyévben végzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

3.3. Közhasznú
tevékenység mepoevezése

3.5. Közhasznír
tevékerrység célcsoporl.ja

3.6. Közhasznú
tevékenységból részesűlók

3.7. Közhasznú
tevékenység erednrényei

Spor1 és szabadidős tevékenységek
Rendezvényeink bizto§itják aZ 9gész§égmegórzést, illetve az utánpótlás korú
résztvevók nevelését és képességlejlesztését, amin kele§ztüi igyekszünk a

terrrrészetvédelenrre és a könryezetvédclemre is nagy lrangsúllt belyezni

3,zl. közlrasznú tevékenységhcz kapcsolódó közfeladat, jogszabálylrely

A Magyar HonvédSég ellátási körébe taftoZó alakulatok aktív, illetve
nyugállomárryú tag,;ai és a vonzásköűetünkbe taftozó iskoláskorú
gyerrnekek és azok szülei, valamint a város és a kömyezó település
1akossága.

Ér,ente 4400 ,1500 íő

BiZtosítani tudtuk a célcsoporljaink aktív szabadidó eltóltését,
sponolási 1ehetiiségét és 1lzikai és képességfej lesztését

4. Közhasznú tevékenysóg érdekóben felhasznált vagyon kimutatá§a

4.1 . Felhasznált vagyonelem
nlegnevezése

Vagyonelen
értéke

Felhasználás célja

Tagdíjak bevótele l 847.0 Tagiaink versenyeztetése, rajtengedélyek íizetése

SZJA 1 %-rrak f'clirasználása 501.3 Tagjaink velsenyeztclóse, szükséges mííködési
kiadások fcdezése

Nliikiidési költségek 3 681.6 Az egyesiilet míikijdési kiadásai

l(özhaszrrír tcvékenység
érdekében lellT asznált r.agyoll
ltimutatása (Mindösszesen)

8 5 34,9 Rendezvényeink költségeinek, ilietve a versenyek
nevezési díjának és egyéb kiadásainak biztosítása,

&"



Tatai Tö nr egs po lt
https://ttt tata.huj
63200030 1"102351,7
18674828 2 1,1

és Táj lutó llonvód Sportegyesület í7lr;rijs E
ttt.tata.2o04@gmail.corn 2890 Tata, Május 1, út 53/B.2l2.

06 I3o\ 575 4324
j)"jr'-.,ríi,s|] @,:.

5. Cél szerinti j uttatások kinrutatása

C' ó I szari n t i,j t t t tttttis nt a gn a,<:z é s c Elő:íí év Tűrgv ó-v,

Cé l sz a r i n ti j uttruá s ok ki ntuta t ti,,;ct ( Mi ndö ss zc sen) 0 0

6. Yezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Ti.s:tslg Előző él, Túrg7- él,

ó.1 . Tisztség 0 0

A.l Vezetó tisztségviselóknek n}ujtott juttatás összesen: 0 ()

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

AIapaclatok Elózó év Tárgy év

B.,/ Éves összes bevétel l3 1.10 13 l97
Ebbríl:

C.i A szenréIyi jör-edelemadó 1oÁ-os átutalt összeg 640 501

D.i Közszolgáltatási bevéte1

E./ Normatí\, tánogatás

F'./ Az Európa Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Aiapból nyújtott tárnogatás

G,i Korrigált ber,étel |B-(C + D+ E+ F) ] 12 500 12 696

H.,/ Osszcs rál'orciitás (kiadás) l2 856 13 970

Ebbi;l
I./ Személyi jellegíi raíbrdítás 253 905

J./ Közhasznú leVék€n},Ség Iátbrditásai l2 85ó 13 970

K.,i Adózoti eredlnélrv 284 -713

L." A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysóget végzó személyek száma (a kózérdekű önkéntes
tevékenységró| szóló 2005, évi LXXXVll|, tórvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátott§ág mutatói Nlutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) L(B t*B2)i 2> l,000,000.- Ft] Igen \€+,É

EclV.32. § (4) b) |(Kl+K])>:0] leefi Nem

Eclv,31. § (4) c) [(I1+l2,Al A2)t(H l*H2)>-0.25] l!i,. Nem
'f ársadalmi támogetott§ág mutatói }1utató telje§ítése

Ect\,, 32, § (5) a) l(C1 , C2)l(Gl , G])>=0.02 Igell },i§lrr

Ectv,3], § (5) b) |( 
j l +j2)i(H I+H2)>:0,5] le,'. Nt,m

Ectv,32, .ii (5) c) (Ll+L2)i2>:10 tii] Ee,t Nenr

'lata. 2020- tébruár 08-

tkóplisel(iic1
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A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás

2019
Adatok; E Ft-ban

Kiegészítés a vagyoni he|yzet alakulásához

A vagyorl lclhaszrrálását mcgfelelóen mutatja be a kirlrutatás, annak éúelnlezéséhez kiegészitő
inlbrnrációk közlése nern szükséges.

Tata, 20]0. í'ebluár 08.

Szerr,,czet nevc:

[, *, \^-
y' r,"^:"r"r'r-":,ia|"

L1
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Megnel,ezés Előző év Tárgyév
Változás

Ft.

2 _1 J

Induló pénzkészlet 2 210 3ll6 + 47 o/o 906

Tálgyévi pénzbevéte1 l3 150 13 191 +4oll 4,7

'I'árgyévi pénzkiadás 12 2.44 l3 564 +l0o^ l 320

Tárgyévi záró pénzkészlet 311ó 2 749 - ll \Yo -367

Fő szúmltt 3 40.8 Bunk.- 321.3 / Kp.: l9.5

].sz. aIszúrulct 705.1

2.,;:. ulszúrulu l00()-()

3.sz. ulsztintlu 70.].7

,. {uFüTd,
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szervezet nel e:

TATAI TÖMEGSPORT ES TÁJFUTÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2019.

Bevételi szerkezet

Közlrasznú céljaink rnegvalósitása érdekében a legtöbb bevéte]t a rendezvényeink által
szerzett bevétel képezte, atni összesen 9.075 eFt volt. Közhaszrrú tevékeriységünk révén
versenyeink zöme a gyerekek és a 65 éves életkor í-eletti versenyzők részére térítésmentes, így
a ber,ételek a maradék nevezési díjakból származotl A pályázati úton elrryert tánrogatások
összességében 1.393 eFt volt. A pályázatok bevételét csak a Tata város. a HOSOSZ. a BEOSZ.
illetve a MTFSZ által kiadott pályázatok jelentették. A többí pályázatunk nem rryer1. ílletve
sorba állítás miatt nem relevátrs.

Jelentős bevételt képzett a taglétszarn rniatti tagdíjbevéte| is, atninek összege l .847 eFt.

Az egyesületünk szakosztályait támogató vállalkozóktól az év során 200 eFt összegii
támogatást kaptunk, amit alapvetően az atlétikai és az ökötr,ívó versenyek biztosításá,a, illetve
a tagjainak sportolására költöttük. A magánszernélyek támogatása l79.5 eFt volt, amit a

szakosztályok versenyzóinek ellátására és a rnúködtetésre kerültek íblhasztrálásra.

Nagy örön-rünkre szolgált az ebben az évben is megkapott SZJA 1%-os t-elajánlások
összege" ami az előző ér,es összeghez viszonyítva kevesebb volt, de milrclig nagy segítséget
jelent. Ez az összeg 501 .3 eFt volt.

kiadási szerkezet

A kiadásunk teljes összege a közhasznú tevékenységürk céljainak elérését szolgálja.
Személyi jellegűr kiadásairrk rrem voltak.

A rrregválasztott tisztségviselők tevékenységúket továbbra is térítésrnentesen végzik

Jelentős összegeket tbrdítunk a bevételeirrkből z egyéb szolgáltatások keretérr belül a

tagjaink versenyeztetésér,e. programokon való részvételére, illetve az egyesúlet működésének
biztosítására, ami összesen 4, l08 millió í'orirrt volt.

A szakosztályok és a tagság szárnának jelentős nagysága és a gazdaságos relrdezvényi
támogatásaink eredmétryeként a rendezvényeink költségei tnindössze 6.807 eFt s,o7t. Ez az
összeg az év sorálr kettő jelentős színvonalú országos rendezvélryük megrendezésének
eredmérrye. A tatai Tófutás és az Országos Táj tütó Diákolimpia sikeres megrendezésének
kiadásai szükségesek voltak, és ennek eredményeként ez a bevételekben is jelentkezett.

A levóken1 sógünk tarlalma

Az egyesület a közlrasznú tevékerrységét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi
könryezet, kiemelterr a tatai honvédségi alakulat dolgozói javára r,égezte, illetve ettől a már ez f
elrnúlt évben rnegkezdett ós idén is t'ol}.tatott utárrpótlás nevelés léladatait is í'ontos t'eladatnak 
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tekir-rtettük. Utánpótlás nevelésünk eredrnényeképpen folyamatosa mintegy 50 tó gyerek
l észére biztosíturrk edzési és versenyzési 1ehetőséget a szakosztályaillk kcretében.

A szen,ezeti kötődést se8itette, az egyesület szakosztályai által relrdezett lragyományos
tájfutó- és futóversenyek, nrirrt a Tatai Honvéd Kupa, a Kész Istvárr Emlékverseny, több rnegyei
szintú tájtütó verseny, illetve a Tatai Töfiénelrni Ijászverser-ry és a hosszútávú Íjászverseny és a

futásíjászat.

Két kiemelt jelentóségő rendezvétryük volt. Az egyik a Tatai Tófütás a városi
örrkorn, álryzattal együtt, illetve az Országos Tájfutó Diákolimpia a megyei tájfutó klubok
együttes rerrdezésóbcn. Mind kót rendezvény nagy siker volt.

A nagy tömegeket mozgató futóversenyeirrk mind lrreE,cndezésre kerültek. Ezek: a tatai
terepfutás. a Szent László merret,

A 20l9. év a szabadidősport és a diáktájtütás tekintetéberr is kiemelkedő volt. Az év
során összesen zt2 rendezvényűnk volt (lépszerűsítő és bajnoki Terern-o, illetve park-o

velseny, illetve egyéb futóversenyek, íjászverserryek.) Az év sorátr összessógében több rrrint

4.100 fö részére tartottutrk versetlr" ezze| is rrépszeriisitve a tájfutást, a szabadidósportot, illetve
a fejlesztettük a gyerekek íjzikai és szellemi képességeit.

Az év végére a Rodeo Dancer's, illetve a Teke szakosztály jelentette be a kilépését.

Tevékenységünkkel jelentős bázist adunk Tata város lakosságának és kiterjesztjűk
számukra a szabadidő eltöltésének lehetőségeit.

Az egyesület létszáma az év végére 324 íó volt, de a két szakosztály kilépésével együtt
is a 2020- évet 302lo taglétszámmal kezdjük.

Két varosi iskolával az elmúlt években kialakított kapcsolatairT kat tovább fejlesztettük,
ezze1 egyre sikeresebb lesz az utarrpótlás koru versenyzókkel l.aló f'oglalkozásunk és

eredrnényességünk a tájíutó, az atlétika. az ijász és az ökiilvívás területén.

Szoros kaposolatot alakítottunk ki a Baj község általános iskolájával, ahol a nevelók és

a gyerekek is nagy lelkesedéssel és örömrnel lbgaclták a spolt területén nyujtott
rendezvél-ryeinket. A város vczctősége is tárnogatja a kezdernénl,ezésürrkct és a lehetőségeilrez
képes támogatja a tevékenységünket,

A liorrvédséggel kialakított együttműködésünk szilárd alapokot-r nyugszik. Több közös
rendezvétryt is szerveztünk a laktanyával, illetve a KEM-i Kományhivatal Védelrni
Titkárságával és a HKNYP 9. sz. Toborzó és Érdekvédelmi lroc]ával.

Az egyesület megújult honlapjárr íblyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat ós az
érdeklődőket versenyeinkröl, rendezvényeinkről és ereclményeinkról.
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