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Törvényszék: 
| 11TatabányaiTörvényszók Tárgyév:

I diiszak tcr"j edelrrre :

Bekii|dő atlatai

cgósz óv 8 tiirerlék ér, .

PK-742

2{)21_(}1_01 2{121-12-3l
iiiis:ul; k::jcíc í.tltis:ak. u|í:t:

Válassza ki, hogy a beszámoló {és közhasznúsági mellék|et) az alábbiak közül melyikre vonatkozik;
a. szervc7cl

a. .logi szenlóly szerrlezcli egysóg (származlattrtt jogi személy)

X

szervezet neve
,I,ATAI t,Övr,cispt)t(],I]S l-AJiru-fa,} IX)NVíID SPOlt,i,}:jcYt,SLl-i-,],

§zervezet székhelye

lrárryitószárrr: '1'elepiilés: '1'ata

Köztcriilet trer,e ,

HázszÁn:

N{ÁJtjS 1 Köztenilet jellege: 31__]
E_-,']Fi-l Lépcsőház tr.--l Enrelet: D-. 

*l 
e;to,

Nyilvárllarlási szánl

Bcjegyzii halározat száttla:

Szenczet ad<isziima:

Kópviselii ner.c:

Képviselö aláírása:

Keltezós.

l,A,fA

\,ltT]SZAROS I(ÁR()I .\,

2 B 9 0

1 1 0 2 1 5 2, 0

1 2 0 0 P K 6 0 0 6 9 2 0 0 +

l 8 6 1 1 8 2 8 2 1 1

2 0 2 2 0 2 I 2

c

Viselt rrél,

sziiletési nór,

Anv_ja lleve

Eiőtag családi név

M[rSZÁROS Trinorrrl
rÁRoIy-l
BANKA l

\,1l1SZÁROS

i(Al,Ó

Sziiletési tlrszág tlcvc

Szülctósi település neve

Sziiietésí irtrc,jc

NlA(;YARORSZA{}

rctsrÓn()s mm

I'ovábbi ulónevck

1 9 5 t.t
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szervezet neve:

Az egyszerűsített éves tleszámoló mérlege
{Aclttttlk czcr .forint bttn1

r,szKözöK (AKTÍvÁK)
A. Bcí-cktctctt eszközök

1. Ilrrrrratcriálisjavak

ll. Tálgvi cszkiizök
Ill, Beí-ektetett pérlzüg_vi eszköziik

It. l(övetelések

1Il. Erlékparlírok

IV, Pórrzcszköziik

C. Aktír, időbeli elhatárolások

IrszKÖzÓt< Össznsnx
FoRRÁsoK (pAsszÍvÁx)

D. Saját tőkc

I. Ilrduió tókc i jcq\,zett tőke

tl, Tőkcválhzás l' ereclmótl

IiI. Lekötött tarlalék

IV. Tárgyór,i cleclnlótry alaptevékenysógből

V. Tárgl,éli crec,ltnóny r,állalkozási tel,ékellysógből

F,. Céllartalékok

F. Iititel

l. Hosszú icjáratú kötelezettsógck

1l. Rövid lejáratú köteiezettsógek

c. passziv itlőbcli clhatiirolások

FORRASOK OSSZIlSflN .rríorÓ '{o,vQb

,1,ATAI TÖMECSpoRT ÉS r Á;r,urÓ }{oNvÉD SpoR,TECyI]SuLE]-

'l-ata, ]()22. 1ebruár 12.

szen,ezet ,-ezetőie

§9
,q

,lr
t,
D

(lcépvisellíie)
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szervezet neve:
,rATAi TÖMEGSPORT ES "rÁlruTÓ F{ONVÉD SPoRTl,G\ [SULtl,

Az egyszerűsített óves beszámoló eredménykimutatása
( Adatok ezer forintban)

Alaptevékenys Vállalkozási tevókenység Ána-rnr.,UDJl-tröf.l\

e lőzó év
helyes
bités

tárgyév eiőző év
helyes,
bílés

tárgyév elöző év
helyes-
bités

tárgyév

1 [rtekesités nettó árbevétele 7 84E 3 806 7 849 3 806

2 Aktivá|t saját teljesitmények
értéke

3 Egyéb bevéte|ek 7 053 7 953 7 053 7 953

- tagdíj 1 851 1 615 1 851
,l 615

- alapitótol kapott beíizetés

- 1ámogatások 5202 6 338 5202 n JJö

ebből adományok

4 Pénzúgyi nűveIetek bevéiele i

A, 0sszes bevétel
(1 +2*3+ 4) 14 902 11 759 14 902 11 759

EBBOL: közhasznú tevékenv-
séq bevételei

14902 ,l1 759 14902 11 759

5, Anyagjellegű ráíorditások 9 884 11 012 9 884 y a12

6 Személyi jellegű ráforditások 539 916 539 916

EB BOL: vezelő tisztségviselők
iuttatásai

7. Értekcsökkenési Ieirás 567 1 491 567 1 491

B, Egyeb ráíorditások 2 850 2 850

9 Pónzügyi műveletek ráícrdi-
tásai
B. Osszes ráfordítás
(5*6*7*B+9) 10 992 14296 10 992 14296

EBBOL: közhasznú tevókeny-
séq ráforditásai

C. Adózás előtti eredmény
{A-B}

3 910 -2 51B 3 910 "2 51g

10 Adoíizetési kötelezettsóg

D, Tárgyóvi eredmény
{C-10)

3 910 -2 51a 3 910 "2 518

)"",
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szervezet neye:

1-A,IAi TÖMEGSpoRT ÉS rÁ;r,ur,Ó HoNvÉD SpOt{TEGytrsLlLE,I,

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása l 2.
(,A duto k c:cr k;r í.nt hun )

Tájékoztató adatok

A, Központi kö|tségvetési támo,
galas

tbbó| normativ támogatás

B. Helyi önkormányzat kö|tsóg-

vetósi támogatása

Ebből normaiiv támogaiás

C. Az Europai Unió strukturális
alapjaibó|, illetve a Kohéziós
Alapbol nyújtott támogatás

D, Az Európai Unió kóllsógvetésé-
ből, vagy más á|lamtó|, nemzelközl
szervezetlő| származó támogatás

E. A személyi jóvedeIemado

meghatálozott rószének adózo
rendelkezése szerinti felhaszná-
iásálol szoio 1996. evi CXXV|
törvény alaplán kiutalt összeg

515 485 515 485

F, Közszolgáltatási bevótel

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok konyvvizsgálattal alá vannak támasztva i:] lgen § ruem

'1' 
aLa. 2()22. íibnrá r ] 2"
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veze!ője
(képvísel()je)
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A közhasznúsági melléklet
A 2011. évi CI_XXV. törvény

az egyesülésijagról, a kózhasznú joqóllósról, vclrsrntnt a civtl szervezetek rnűkódéséről
és tómogatasóról és a 35a/2a11. (Xit_ 3a.) Korrrl. renrJe let mellék!ete a!cspián

1. szervezet neve és azonosító adatai

1.1. Név

TATÁi TÖMllGSPOl{,t, i]S 
,t,Á.tt-u rÓ IIONVI--I) SP()R"l,Il(lYI:Sü t tlT

1.2. Szókhet_v

lrárlyítiiszárll:

Közlcrület treve:

'l'ciepülós: '1'ala

MÁ.It]§ 1 l(ijztcrr,i lct _jcllegc; tí_]
[r-|- ]

l lázszllttt: * 5]_ [ .,pt,.(!hiiz lt,_ Lme lcr: f :.l alto,

1.3. Bejegyz ő határozat száma

1.4. Nyítvántartási szímz

1.5. Szervezet adószáma:

1.6. Képüselő neve: NlÉszÁRos KÁItoL\-

2 8 o 0

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

l 1 0 1 1 5 2 0

1 8 6 1 4 8 2 8 2 1 1

2, Atárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

Az egyesiilet a kiizhaszttú tcr,ókctrysógét a tagok, a szűkcbb ós tirgabb társadalmi kör,n_vezct, ki-
cntcllctl a tatai honvódsegi alakrrlat dolgozili jar,ára vógezte , Az utánpótlás tlcvclós í'e ladatai a tájókozri-
rlilsi íirtás sportágbarr ntá s alapokra keliilt ;ithe l),czósrc, ahol az cdzó és a gverckek összetéte le is vrrlttrzott.

a tovirblri szaktlszlálytlk csetérl a íblat]attlkat i'olyanratosaLr tuchuk szintett laíalri. így 2021. ér,bcn 2E fii
igazolt gl,erckktlrú spor1olóttk részérc biztrlsítuttk cclzósi és versctlyzési lelretósógel löbb szakoszlálybarr,

{T'á j íirtás. Atlétika. lj ászat, í3ok-sz).

A:021, évben liliylatóclotl piinclérniírs helyzet niatt a tendczr.ón;,eitlk szervczése és lebtlrlyolitirsa
is pro|rlónrás volt. néhirrri, retldezvényt el kellctt lralasztani, rle ennck ellenórc liilcg a nyár iclőszakban
nrégis elórrük, lroty a 1egklntosabb rendezr,énvernket sikcrü]t megtltrtarri.

A szcrvczcli kötiiclest segítette, az egyesület szakosztal;-ar álta1 rcnclezett hagyomárriros tájfutti.
teleplüi(l versenyj az irj módszen-el (itlstant} 1'olyarrlatilsan nríiköd(i '|-r,rrul '['rail verscnv, Az évcnlc ha-

g,,-ornlinyos tll(lcltltt mcgrentlezett Tatai Töfiérlelnri Ijászvcrseny is sikct,cscn lczajlott.

A 202l . ól, it népszcrürsílii rctrdczr.ónyck tckinletóbcn is lor,ábbra is sikcrcstrck nrondh;iló. bár nagy
szálrrú 1elkérésrrek nent tLLdtutrk clegct telrni. Á virusilel_v-zet nliatt is sikerüit az ór,, sor:itr nrrr.*"n ?6

kiilörlbözó rrépszcríisítő és batnoki velsenyeinken sikcrült 4163 fiit rrregszólítani ós lelrctósógct biztclsítalri
a szabaclidii haszncis e]töllósórc. anli nagyslrgrcncliIcg niegegyczik a korálrbi ór,ek arányál.a1. FeJlcsztcttiik
a gyerckek íizikai és szelleirti kópcssógeit.

Szaktlsztályaink szátna 1 l. írgy. atni az eliiz(! ér,hcz viszon.vilva ncm változott,

ú
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Az egyesiilet tagdíjat beílzetett lótszánra az ér, végére 263 lti rolt, anlinómi visszaesést jelentette,
Etlttek oka, hogy a 1ájfirt<i Lrtánpóllás korú verscl-tyzóink zörrre iitigazclt cgy másik egyesiilethez.

A rrrcgyóberl talirlható" és az cgyesüicttel kialakult kapcsolattikkal renclelkczii isktllákk;rl az cgyiilt-
működós ttlr.ábbra is biztosított 1,o]t a tájfutás, az atlétika, az. ijásztll ós a btlksz teriileién. Ezzel továblrla
is sikerestlek rnonillratjlLk az utiirlpótlirs korú versen}rzőkkel val11 lbglalkcrzirsunk ós ereclniényességünk.
RÓsziikrc rcirdszeres cdzóseket lartottutlk és bizt<lsítjr"rk számukra a k(jzeli tliszlrgos szintű vclsenyekctr
való rószvételt.

Az egyesülcl tol,ábbtcjlesztctt honlapjlrn fblyamalosan tájékozlatjuk tagjaitrk;it ós az órdeklódókct
l,ersenvcinkrő1. rettciezvénl,cirrkró1 ós ereclrnóll;,einkról.

3. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

3.3. Kózlrasznú tcr,ókenv-
ség tncgnevezóse

3.5. Kőzhasznú tcvékenv-
ség cólcsoportja

3.6. Közhasznúl ter,ókenv-
ségbő1 részesiilők

3"7. Kijzl' aszrlúr lerrókcltv-
ség crerlrnényci

S1lort és szabacl idijs tevéken_vsógck
Rcndczr,óllyeink biztosítják az egószsóumegiirzésl. iljetr,,c az utárrpótlils korrl
rúsztvevók neleléscl ós képességle_jlcsztúsói. anlin kereszti'rl igveksziink a tcr-
rr.észelr,édelelnre és a kilnryczctvécielerrrre is nagv harrgsirlvL lrell,ezrri

3,,1. Kiizhasznú levékenysóghez kapcsolódó k(izí-eladat,1ogszab/rlytrel_v

A Magy,,ar }1orrl.éclség ellátási kcjróbc tittlozó alaku]atok aktiv, illctve
lryugáilonl irnl,ú tagj ai és a r,,ottzáskijrzctiinkbe ta rtozó iskoilrskorú
gyerrnekek és azok szüiei, valarnin1 a r.,,áros és a körtlvezó tclcpi'rlós la-
kossiiqa,

tlverrte ,1,1()0 450() 1ii

[]iztosítarri tuiltuk a cóicsopt;rtjairrk aktír,,szabadiciii cltijltését. sporto-
lási lehetósógét és lizikai ós kópességiejlesztésót

4. Közhasznú tevókenység érdekétren felhasznált vagyon kimutatása

4. 1, Flcllrasznirlt vag1,onelenl
trrcgnevezósc

Vagyorreicm
ér,téke

Fcllrasználirs cólja

T-agdijak bevétele 1 615.0 'i-a11eink vcrsenlrezlctósc" ra.jtengeclélyek llzetése

SZ.li\ l %-nak l'cllrasznirlása 4ít4.íi -l'ag.jaink 
\,else[},cztclósc. szüksóges miiktidósi ki-

ariások í'erlezósc

Miikr;dósi költségck 4 083.6 Az egyesület miiködési kiadásai
Bér!etí clíjctk, szállás, utazós, posíű, egyéb szoígilltutós,
szövetségi tagdíjak

Kijzhasznú tcl,ókenység órcieke-
ben felhaszttált vagyon kirnuta-
t;i sa (}linclösszesen)

4 774,8 Renciczvón.vcirrk kiiitségeinek. illetve a versctiyck
tlevezési clíjiinak és egyób kiadásainak. tclvlrbbá
vL]rsellvcllgedétyck, szijverségi lagciijak lrlztositirsa.

/l-x 
L,

- Tajéxczodas Íuras " Aüetka es Trialron " |]ászdi " Termeszelaras - 
Spcrliöveszet " Okcluivás ' 'lJarnamner ' lacl ca Cor,rbat ' Seymen ' Dragoon s ' SZlS "
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5. Cél sz€rinti juttatások kimutatása

t.' é l,s z t: l. i lt í i f tt t t tt l ti,t t n e g ne v a : {,s c Előztí éy 'l-úrgv ét,

C é l,s z c r i t t t í f u í t tt t ti,l o k k h ntt l t t í á.s u ( },! i n tl t'j s,s : t: s c tt ) 0 0

6. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott j uttatás

Tisztség Elti:íj óy, Tárgl év

6.1 ,'l'isziség 0 0

A.i Vezet(i tiszlsó_{.r,ise 1iiknek rryú_jtott juttatás (isszesen: 0 0

7. Közhasznú jogállá§ megállapításához szükséges mutatók

Alapaclatt;k }:liizii év 'I'irrgy év

B.i ijr.es tisszes bclóle1 í4 902 11,795

Ebí:(il:
(,.i A szenrélyi 

_j 
iir,ecleietn arlil 1 9ó-os írt Lrtalt iisszt-g 515 485

l).i Közszolgáitatási bcvótcl

l1.1 Norrrratív támoualás

F.l Az Ei"rrílpa Ultiil slrr-lklurlrlis alaplaiLló]" illetvc a Kolrézitis
A la pból n.vúj tott ttitutlgatil s

íi.l l{orrigirlt ber.étel LB-( C' + D+ E 1 F ) l l4 387 1121l,

H,,/ Összes rálbrclítás (kiactás) ,a 992 ,4 269

}.,bbő!
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A vagyon felh asználásával kapcsolatos
kimutatás
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Kiegószitós a vag1,,rrni helyzet alakulásához

A vagyon f-elhasznírlás/rt negt'clclócn mutalja bc a kinrutatás. attnak érlelrnczósóhez kiegószítő in jir-
mácitik kijzlósc ncm szükséges.
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A közha§znú tevékeny§ég tartalmi beszámolója
2021.

Bevóteli szerkezet

Közhaszrrú céljaink megvalósítása érdekébcn a iegttillb bevótclt a retldezvényeink által
srtrrsíl bevétcl képezte, ami összesen 3.80ó cFt volt. Kiizhaszrrú tevékenysógünk róvén veíse-
n3,eink zönre ;r gyerekelt és a ó5 ór,es ólctkor t-eletii velsen}rzők rószére lérjtósmerrtes. íg1, ir
bel,ételek a nTaradék nevezési clijakbiil számrazott. A pályázati úton elnycrt támtrgatások ösz-
szessógóben 4l3.4 eFt volt. A pályáz,at"ok bevételét a SOSZ. Hs" HoSoSZ, a BEOSZ, illetve a

]VITFSZ és a MOSZ által kiadott pál,vázatok jclentették.

Jcleirtiis bevételt képzett a taglótszánr miatti tagdí.ibevótcl is" ar'rittek cisszege I .6l 5 cFt.

Az egycsületürrk szakosztályait támrrgató vállalkozóktól az óv solán csupán 1()0 e|;t

támogatás órkezctt. dc a tnagánszcmélyek által adott tárnogatástlk iisszcge elérte a ó96 eFt-t,
anrit a szakosztályok vcrsetrvzőinek elliitásála és a rniiködtetésre kerültck t'elhaszrrirlásra.

Nagy örömúlrkre szolgált az ebben az ór.,ben is rrregkapcltt SZJA lout,-tls t'elajánlások
összege. am,t az clőz(i éves tisszegirez kevesebb, cle rnindig rragy segítséget.jclent, Ez az iisszcg
,l85 eFt volt.

Az ól,során tovább tudtuk üzeincltetni a kialakitott tltlline lrer.ezósi rendszerünkct a

SimplePa1, relrdszet1 arrrinek creclmónyekónt csak a rendszclen keresztül 2,0,38 eFt beilétel
keletkezett

kiadási szerkezet

A kiatiirsurrk telies összege a ktizlrasznú tevóltenységiink céljainak clérését szolgálja.
Személyi jcllegíi kiadásaink csak a reprezentácitis lc,iadások jelentették, atrri elérte a 916 eFt-t.
Ennek összctevői a több napos vclsetryek ótkeztetése, a reildcz\,ónyeink catcririg szolgáltatásai
és a 1egragyobb összegben a lryári honvédelmi tábtlr ótkcztetésének iisszcge volt.

A mcgválasztott tisztsógviseicik tcvókenysógüket továbbra is tér,itésnrclrtescn végzik.

Az egl,csülct és a sportági szakosztályok tblé tizetett ször,etségi tagclí,iak ós l,ersenyett-
geclély díjai elérték a,123 clrt-t,

Az összes szolgiiltatások igénybevótelóre rnindijsszcsen l,r{29 elrt vtllt. anrirrek jclentiis
rószót a nyári Honvéc,lelrni tábor igérryelt szolgáltatásai. l alaminl az instant í'utás biztosítására
szolgálti mobii app költségei tették ki.

.lelentős (isszegekct tblclíturrk a bevételeinkbő] az egyéb szolgáltatások keretétr belül a

tagjaink verscn\reztctósól,e. programeikon való részvételórc, atni clérte az 1 .629 eFt kiaclást. Az
cgycsülct rnűködtctósc iisszességóbcn clóne 4"088 eFt iisszegct.

A szakosztályok rerrdezvényeinek köitségei minclössze 2.ó55 cFt volt. b"z, az (lsszeg z1,1,

ér, sorátr tnegrctrtlezett vcrsetrycink telies kiaciását jcleiitette. 
, ,l i,_..
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A tevéken1:,ségünk tartalnra

Az egyesiilet a közlrasznú tevékenl,ségét a tagok" a sziikcbb és tágabb trársadaln.i kiir-
nyezct. kiernctrterl a talai honr,édségi alakutrat dolgozói javára végcztc. illetve ettiil a rnár ez
cln"rúlt ó,o.bcn rnegkczdctt ós idérr is íblytatott utánpótlás nevelós ii:ladatait is filntos lbladatnak
tckintettirk, l".ltánpótlás nevelésünk eredmónyekópperl csak az eg3,csülchrél igazolt 28-30 tij
gyerek korú versellyzőink lószére tblyarnalosa biztosítunk edzósi ós t,ersenyzési lehetőséget.
cle a lótszánlutrk a lritogatóltka1 együtt jóval nagyt_rbb,

A szervezeti kötaidóst segílette" az egycsület sz*kosztályai á]tal rcnclezett hag1,ornányos

Jájtútó- és l'uttivcrsctr3,,ck. rnint a mcgyei szintir tájlutó vcrsctryek, illetve a Tatai Tcirténe]mi
Ijás l, a r s,zágo s 13 aj nokslrg. val ami nt a terep tutti renclezr, étlyei nk.

A 202l. év a szabailiclóspoft és a diáktájtutás tekintetóben is kiertellrecJtj volt" Az ór,

során ijsszcscrl 26 rentlczr,ónyünk volt a kialakult pandémiás helyzct elicnórc (népszerúisítii és
bajnoki Telenr-O, illctve Park-O versen]i, illctve egyéb í'utóverseny,ek" íjászverserryek,) Az ór,

során összességében tiibb mirrt:lló3 tii rószére tartotturrk vcrsen1,,t ezze| is rrópszcrűsítve a táj-
flltást, a szabarlid(isportot, il]etve a í'ejlesztcttük a g,vcrekek lizikai ós szcllerr'i képességcit.

-I'er,ékerrységünlrltel jelentős bázist aclunk Tala város 1aktlsságának ós kiterjeszrjük szá-
mukra a szabac]idii eltiillésének 1elretősógcit,

Az egyesület létszáma az év végóre 26.] íö volt.

I{,ót városi iskolával irz elrnúlt évekbcn kialakitott kapcscrlatairrkat tovább l§lcsztettük.
ezzel egyrc sikercscbb 1csz az Lrtánptitlás korú versetryzőkkel való tilglaiktlzásunk ós eleilraé-
nyességünk a tájflltó. az atlótika. a,l, ijísz és az ökölvivás tcrületólr.

A honvéclséggel k"ialakitott együttrnúiködósünk szilártl alapokorl ny,ugszik. amink cgyik
tegföbb alapja a januárbali aláírt kijzijs - l,isszat,Otlásig órr,érryes * együltlniiködési szelzijclós.

Az egl,esúlel megrijull honlapján tblyanratosan tájékoztatjrrk tagjainkat és az órcleklti-
dóket vcrsenyei nkrij l" relldezvóttyeinkről és ereclmérryei rlkról.
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