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aTatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület

2022.
évi tevékenys égérő|

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Egyszenisített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Köáasznúsági melléklet
Vagyonfelhasználásávalkapcsolatoskimutatás

Tartalmi beszámolója

A közhasznú jelentés az Eglesúlet 2023. évifebruúr 1I-i kiildauközgűlésén kerúlt elfogadásra.
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Törvényszék: I tt tatatrányai Törvényszék Tárgyév:

Időszak terjedelme:

Beküldő adatai

egész év 8 töredék év !

PK-&42

a rln1
2022-01-01,

időszak kezdete
2022-12-3t
időszakvége

viselt név

születési név

Anyja neve

Előtag családi név

tr,tBszÁnos

Első utónév

trRoLal
tKÁRoF l

trANKA l

lVtBszÁnos

KATÓ

Születési ország neve

Születési település neve

SzüIetési ideje

MAGYARORSZÁG

K]SKoRoS

F-[f rra

További utónevek

1 9 5 4

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági me|léklet) az a|ábbiak közül melyikre vonatkozik:
a, szervezet

a. Jogi személy szeruezeti egység (szármartatottjogi személy)

X

szervezet neve

TATAI TÖMEGSPORT ES rÁrrUrÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

Szervezet székhelye

Irényitőszám: Település: Tata

köáerület neve:

Házszám:

vÁrus t Közterület jellege: Ft----l
E-__l|, It53--l Lépcsőház [B_---l Emelet: l z. 

-l a.;to,

Nyilvántartási sziám

B ej e gyző határ ozat száma:

szervezet adőszáma:

Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

TATA

lr,tBszÁnos rÁnory

2 8 9 0

1 1 0 2 1 5 2 0

1
,,

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

1 8 6 1 4 8 2 8 2 1 1

2 0 ", 3 0 ) 1 1 u
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szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adat ok ez er forintb an)

EszKözöK (AKTÍvÁK)
A. Befektetett eszközök

I. Immateriális iavak
il. Targyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

II. Követelések

IV. PénzeszklzOk
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FoRRÁsoK (pAsszÍvÁr1

D. Saját tőke

I. Induló tőke l jegyzett tőke

il. Tőkeváltozás / eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

v. Társyévi eredmény vállalkozási tevékenvsésbő

E. Céltaítalékok

I. Hosszúlejáratúkötelezettségek

il. Rövid lejánatűkötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN

TATAI TÖMEGSPORT ES rÁrrUrÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

z1 -ff.,
?, 1----:\A.ry

z,=\Á vezetőj e
,..*....lO *

Tata,2023. február 11.
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szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS rÁrPUrÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Az egy szerűsített éves beszá moló eredménykim utatása
(A d at o k ez er for int b an)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összrsrru

előző év
helyes-
bítés

tárgyév előző év
helyes-
bítés

tárgyév előző éu
helyes-
bítés

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 3 806 7 303 3 806 7 303

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 7 953 9 197 7 953 9 197

- tagdíj 1 615 2 380
,l 615 2 380

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 6 338 6 816 6 338 6 816

ebből adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei

A. Osszes bevétel
(1+2+3+4) 11 759 16 500 11 759 16 500

EBBOL: közhasznú tevékeny-
séq bevételei

,l1 759 16 500 11 759 16 500

5. Anyagjellegű ráfordítások 11 012 12944 11 012 12944

6. Személyi jellegű ráfordítások 916 1 342 916 1 342

EBBOL: vezető tisztségviselők
iuttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 1 491 457
,l491 457

B. Egyéb ráfordítások 850 0 850 0

9. Pénzügyi műveletek ráfordí-

tásai
B. Osszes ráfordítás
(5+6+7+B+9) 14296 14743 ,l4296 14743

EBBOL: közhasznú tevékeny-
séq ráfordításai

C. Adózás elótti eredmény
(A-B)

.2 510 ,l757 -25,10 1 757

1 0, Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény
(C-10)

-2 510 1 757 -25,10 1 757

- 
Tálékozodasifutás 

- 
Atletika es Triallon 

* 
|jmzat 

* 
Ternir3szetjarás 

- Spoföveszet - 
Okövivm 

- 
Warhamrrer * 

Trct]cal Combat 
- 

Seymen 
- Dr4oon's * 

SZIS 
*
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szervezet neve:

TATAI TÖMEGSPORT ÉS rÁrpUrÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támo-
gatás

Ebből normativ támogatás

B. Helyi önkormányzat költség-
vetési támogatása

Ebből normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költségvetésé-
ből, vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó

meghatározott részének adózó
rendelkezése szertnti felhaszná-
lásáról szóló,1996. évi CXXV|.
törvény alapján kiutalt összeg

485 412 485 412

F. Közszo|gáltatási bevétel

G. Adományok

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása l 2.
(A d at o k ez er for int b an)

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva [-l tgen ffi ruem

Tata,2023. február 11.

h *^ ho
szetnezet vezetője

(képviselője)
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A közhasznúsági melléklet
A 2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogóllósról, volomint o civil szervezetek működéséről
és tómogotósóról és a 350/2011. (Xll. 30.) Korm, rendelet melléklete olapjón

1. szervezet neve és azonosító adatai

1.1. Név

TATAI TÖMEGSPORT ES rÁrrurÓ HONVED SPORTEGYEsÜI-BT

1.2. Székhely

Irányitőszám:

közterület neve:

Település: Tata

vÁrus t Közterület jellege: r---lEHázszám: [j----l Lépcsőház rB-l-l Emelet: [|a;to,
1.3. Bejegyz ő határozat száma

1.4. Nyilvántartási számz

1.5. Szervezet adószáma:

1.6. Képviselő neve: ltBszÁnos rÁnory

2 8 9 0

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

1 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 egyesület a közhasznú tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet,
ki-emelten atatai honvédségi alakulat dolgozói javáravégeúe. Azutánpőtlás nevelés feladatai atájé-
kozó-dási fuás sportágban más alapokra került áthelyezésre, ahol az edző és a gyerekek összetétele is
változott, és az elvárt eredmények bizonyitják a döntés helyességét. A további szakosztályok esetén a
feladatokat folyamatosan tudtuk szinten tartani. így 2022. évben 42 fő igazolt gyerekkoru sportolónk
részére bizto-sítunk edzési és versenyzési lehetőséget több szakosztályban. (Tájfutás, Atlétika, Ijászat,
Boksz),

A 2022. évben a korábbi pandémiás helyzet feloldása után a rendezvényeink szervezése és

lebo-nyolítrása probléma mentesen sikerült. így a legfontosabb rendezvényeinket sikerült megtartani.

A szervezeti kötődést segítette, az egyesület szakosztá|yai által rendezetthagyományos tájfutó, te-
repfutó verseny, azűjmődszerrel (instant) folyamatosan működő Turul Trail verseny. Az évente ha-gyo-
mányos módon megrendezettTataiTörténelmi Íjás"verseny is sikeresen lezajlolt.

A 2022. év a népszenísítő rendezvények tekintetében is továbbra is sikeresnek mondható. Az év
során összesen 42 különböző népszerűsítő és bajnoki versenyeinken sikerült 4534 főt megsz.ólítani és
lehetőséget biztosítani aszabadidő hasznos eltöltésére, ami nagyságrendileg megegyezik a korábbi évek
arányával. Fejlesztettük a gyerekek fizikai és szellemi képességeit.

Szakosáály aink száma 12. Azév sorián egy szakosá állyal, a Funkcionális Fitneszversenyzési Szak-
osztállyal bővült a számuk. Edzésüket és rendezvényeiket a laktanyában átadottúj sportcsarnok|an biz-
tosított, 

Í
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- Tájekozodasifutás " Atlétika es Tnatlon " ljmzá t iu,res;etla,us; Sprtouesza ;Ókdvivas 'Wadramúr - Tactrcal Combat 
; 

Seymen " }agoon's 
- 

SZ|S 
-

Az egyesület tagdíjat befizetett létszáma az év végére 324 fő volt, ami jelentős növekedést mutat.
Alapvetően az új szakos ztály Létrejötte miatt, de a többi szakosztály is tudta bővíteni a tagságrán ak alét-szá-
máí.

A megyében találhatő, és az egyesülettel kialakult kapcsolatokkal rendelkező iskolákkal az
együtt-működés továbbra is biztosított volt a ájfutás, az atlétlka, az ijászat és a boksz területén. Ezzel
továbbra is sikeresnók mondhatjuk azutámpőtlás koru versenyzőkkel való foglalkozásunk és eredményes-
ségünk. Részükre rendszeres edzéseket tartottunk és biztosítjuk sziámukra a közeli országos szintlj verse-
nyeken való részvételt,

Az egyesület továbbfejlesztett honlapján folyamatosan tátlékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket
versenyeinkről, rendezvényeinkről és eredményeinkról.

3. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása

3,3. Közhasznú tevékeny-
ség megnevezése

Sport és szabadidős tevékenységek
Rendezvényeink biztosítják az egészségmegőrzést, illetve az utanpótlás koru
résávevők nevelését és képességfejlesztését, amin keresztíil igyeksziink a ter-
mészetvédelemre és a könryezetvédelemre is nagy hangsúlyt helyezni

3 .4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfela dat, jogszabályhely

3.5. Közhasznú tevékenv-
ség célcsoportja

3.6. Közhasznútevékeny-
ségbő1 részesülők

3.7 . Közhasznú tevékenv-
ség eredményei

A Magyar Honvédség elláási körébe tartoző alakulatok aktív, illetve
nyugállományú tagjai és a vonzáskörzetiinkbe tartoző iskoláskoru
gyermekek és azok szülei, valamint a város és a környező település la-
kossága.

Evente 4400 - 4500 fő

Biztosítani tudtuk a célcsoportjaink aktív szabadidő eltöltését, sporto-
lási lehetőségét és fizikai és képességfejlesztését

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatós megnevezése Előző év Tárgy év

C é l s z er int i j utt at ás o k kimut at ás a ( Min d ö s s z e s en) 0 0

5. Y ezető tisztségviselőknek nyúj tott j uttatás

Tisztség Előző év Tórgy ev

5.1. Tisáség 0 0

A. / Y ezető ti sásé gviselőknek nyújtott j uttatás összesen : 0 0

Q,*-
ü
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Tata,2023. február 1 1.

szenezel vezetője
(képviselője)

6. Közhas znű jogál|á§ m e gállap ítás ához szüks é ges m utató k

Alapadatok Előző év Tárgy év

B./ Eves összes bevétel II 795 16 500

EbbőI:

C,l Aszemélyi jövedelemadó 1%-os átíalt összeg 485 412

D./ Közszo l gáltatási bevétel

E./ Normatív támogatás

F.l Az Európa Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyúj tott támo gatas

G./ Konigált bevétel |B- (C + D + E + F) J 11 274 l6 088

H,/ Összes ráfordítás (kiadás) 14 269 14 743

Ebből
I./ Személyi jellegű ráfordítás 916 l 342

J ./ Közhasznú tevékenys ég ráfordttásai l4 269 14 743

K.l Adőzotíeredmény -2 5I0 1 151

L.l Aszervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékeny-
séget végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXV|ll. törvénynek megfelelően)

Ectv.32. § (4) a) I(Bl+B2)l2>1.000.000,- Ft]

Ectv,32. § (4) b) KK1+K2)>:O
Ectv . 32, § (4) c) [(I l +I2-A l -A 2) l (HI+H2)>:0,25I

Ectv,32, § (5) a) [(Cl+C2Y(Gl+G2)>:0,02]
Ectv.32. § (5) b) [(J1+J2Y(H1+H2)>:0,5]
Ectv.32. § (5) c) [(Ll+L2)l2>:10 fő]

rr |n, L4
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ÉS rÁrFUrÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

A vagyon felh asználásával kapcsolatos
kimutatás

2022

Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához

A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő infor-
mációk közlése nem szÜkséges. 

§:lirt, 
ló |rr,yr,

§ ,,,;, .*, ":.' 2
Tata,2)23.február 11. §- ^' Y**'

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés Előző év Tárgyév
Yáltozás

% Ft.

1 2 ,J 1 5

Induló pénzkész|et 2 749 3 17l 15 oÁ A11

Tárgyévi pénzbevétel rs szs 16 498 4"Á 673

Tárgyévi pénzkiadás 13 334 14 299 I/o 965

Tárgyévi zár ő pénzkészlet 5 240 5 370 a o/L/o 130

Fő számla 1 530 07I Ft Bank: 1373.1 /Kp.: 156.9

l.sz. alszámla 500 000 Ft
2.sz. alszámla 0Ft
3.sz. alszámla 1 141 B58 Ft

\.r_^ \n 
"a szeruezet vezetőj e

(képviselője)
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szervezet neve:
TATAI TÖMEGSPORT ES rÁrPUrÓ HONVED SPORTEGYESÜLET

A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
2022.

Bevételi szerkezet

Köáasznú céljaink megvalósítása érdekében a legtöbb bevételt arendezxényeink által
szerzett bevétel képezte, ami összesen 7 303,I eFt volt. Közhasznű tevékenységiink révén
ver-senyeink zöme agyerekek és a 65 éves életkor feletti versenyzők részére térítésmentes, így
a bevételek a maradék nevezési díjakból szétrmazott. ApáIyazati úton elnyert támogatásoklisz-
szességében5456,6eFtvolt. ApáIyázatokbevételétaSOSZ,aHOSOSZ,azMTFSZ,aMOSZ,
valamint Tata Varos Önkormanyzata és a TOP-7.1.1-16-H-ESZ A-202I-02238 pályá-zat adta.
További el nem bírált pályazat_ van fi,iggőben a Nemzeti Együttműködési Alap által kiadott
páIyazat.

Jelentős bevételt képzett ataglétszátmmiatti tagdíjbevétel is, aminek összege 2.379 eFt.

Az egyesületiink szakosááIyaíttérnogatő váIlalkozőktől az év során csupán 6000 Ft tá-
mogatás érkezett, de a magánszemélyek által adott támogatások összege elérte a 941,2 eFt-t,
amit a szakosztáIyok versenyzőinek ellátására ós a működtetésre kerültek felhasználásra.

Nagy örömiinkre szolgált az ebben az évben is megkapott SZJA I oÁ-os felajanlások
összege, ani az előző éves összeghez kevesebb, de mindig nagy segítséget jelent. Ez az összeg
4l2 eFt volt.

Az év során tovább tudtuk üzemeltetni a kialakított online nevezési rendszerünket - a
SimplePay rendszert - aminek eredményeként csak a rendszeren keresztül 4.128 eFt bevétel
keletkezett.

kiadási szerkezet

A kiadásunk teljes összege aközhasznú tevékenységiink céljainak elérését szolgálja.
Személyi jellegű kiadásaink egyrészt a reprezentációs kiadások, 266,8 eFt jelenteíte, má-
sod-sorban néhany pályázat alapjánmegbízási díjakat is tudtunk adni edzőinknek és segítőinek,
ami így elérte a 1.088,6 eFt-t.

A megválasáott tisáségviselők tevékenységüket továbbra is térítésmentesen végzik.

Az egyesület és a sportági szakosztályok felé ftzetett szövetségi tagdíjak és verse-
nyen-gedély díjai elérték a499,7 eFt-t.

Az összes szolgáltatások igénybevételére mindösszesen 1.265 eFt volt, aminek jelentős
részét arendezvényink biztosítása érdekében igényelt szolgáltatások költségei tették ki].

Jelentős összegeket fordítunk a bevételeinkből azegyéb szolgáItatások keretén belül a
tagjaink versenyeáetésére, programokon való Észvételére, ami elérte az3 .I3 7 eFtkiadást. Az
egyesület működtetése összességében elérte 4,724 eFt összeget. il
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A szakosáályok rendezxényeinek költségei mindössze 3.851 eFt volt. Ez az összeg az
év során megrendezett versenyeink teljes kiadását jelentette.

A tevékenységünk tartalma

Az egyesület a közhasznű tevékenységét a tagok, a szűkebb és tágabb társadalmi
kör-nyezet, kiemelten atatu honvédségi alakulat dolgozói javáravégezte, illetve ettől a már ez
elmúlt évben megkezdett és idén is folytatott utánpótlás nevelés feladatait is fontos feladatnak
tekintettiik. Utánpótlás nevelésiink eredményeképpen az egyesületnéIígazolt 42 fő gyerek koru
versenyzőink részére folyamatosa biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget, de a lét-
szá-munk a látogatókkal együtt jóval nagyobb.

A szewezeti kötődést segítette, az egyesület szakosrtáIyai által rendezett hagyományos

1ájfutó- és futóversenyek, mint a megyei szintű lájfutó versenyek, illetve aTatai Történelmi
Ijász Országos Bajnokság, valamint a terepfutó rendezvényeink.

A 2022. év a szabadidősport és a diáktájfutás tekintetében is kiemelkedő volt. Az év
során összesen42rendezvényi,ink volt (népszerűsítő és Park-O verseny, MÁTRIX, illetve egyéb
futóversenyek, íjászversenyek.) Azév során összességében több mint 4530 fő részéretartottunk
versenyt ezzelis népszerűsítve a tájfutást, aszabadidősportot, illetve a fejlesztettí,ik a gyerekek
flzikai és szellemi képességeit.

Tevékenységiinkkel jelentős bázist adunk Tata varos lakosságának és kiterjesájiik
szá-mukra a szabadidő eltöltésének lehetőségeit.

Az egyesületlétszátma az év végére 324 fő volt, ami jelentős 61 fős Iétszámemelkedést
jelentett.

Két városi iskolával az elmúlt években kialakítou kapcsolatainkat tovább fejlesáettiik,
ezzel egyre sikeresebb lesz az utánpótlás korú versenyzőkkel való foglalkozásunk és
eredmé-nyességiink atájfutő, az atlétika, az íjász és az ökölvívás területén.

A honvédséggel kialakított együttműködésiink szilard alapokon nyugszik, amink egyik
legfobb alapjaa202I. év januárjábanaláírtközös - visszavonásig érvényes - együttműködési
szerződés.

Az egyesület megújult honlapján folyamatosan tájékoúatjuk tagjainkat és az ér-
deklő-dőket versenyeinkről, rendezvényeinkről és 

"q§odruR 
ftyy einkrat.

Tata,2023. február l l.

\_\ \n*-
szervezel vezetője

(képvkelőie)

Tatai tOrn"g.po.'
https://ttt-tata. h u;
63200030-1 70235t7
t86t4828-2-LL

es Tajfutó Honvéd
ttt.tata.2004@gmail.com


