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Beszámoló a Sportegyesület 2016 évben végzett tevékenységéről. 
 
A sportegyesületet 5 fős elnökség és az elnök irányítja. Az elnökség és elnök munkáját a titkár segíti, aki 
koordinálja a szervezők munkáját. Az elnökség a programokról dönt és meghatározza a program felelős 
szervezőjét. A tagok bevonásával szervezzük a programokat. Az elnökség szükség szerint ülésezik, ahol 
áttekinti a programokat, valamint meghatározza a programokhoz kapcsolódó költség keret lehetőségeit.  
 
Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tevékenységét mindenki díjmentesen társadalmi munkában végzi. 
Egyedül a könyvelési tevékenységet végzi könyvelő iroda, melyért havi díjat fizetünk. Egyéb adminisztrációs 
költségünk nincs. 
 
Az egyesület 2004 június 4 és 2015 augusztus 19 között kiemelten közhasznú jogállású volt. A Civil Törvény 
(Cnytv) életbelépésével a közhasznú jogállásunkat törölte a bíróság. 2016 év folyamán a bíróságnál ismételten 
kezdeményeztük a közhasznúsági jogállás kérését. 2016 februárjában kezdtük el a folyamatot. A bíróság 6 
alkalommal utasította el a kérelmünket és minden alkalommal újabb és újabb hiánypótlásokat írt elő. Végül 
ügyvédi segítséggel 2016 novemberére ismételten megkaptuk a Cnytv szerinti közhasznú jogállást. A Telekom 
a támogatás feltételéül ezt írta elő. Így a 2016 évi támogatásunkat a Telekomtól az év végén november 
hónapban kaptuk meg.  
 
A NAV felé a közhasznú tevékenységünk megmaradt, az SZJA adó 1%-ra változatlanul jogosultak vagyunk. 
Első alkalommal 2007 évben volt lehetőségünk erre a támogatási formára. 
 
A fő támogatónk a Magyar Telekom Nyrt. Más támogatót eddig nem tudtunk bevonni.  
 
Működési területünk Baranya, Somogy és Tolna megyékre korlátozódik. Vidéki tagságunk a Telekom 
szervezeti változásaival jelentősen csökkent, a fő bázisunk Pécs városában van. A taglétszámunk minden 
átszervezésnél, leépítésnél kismértékben változik, az aktív dolgozók csökkennek, és a nyugdíjasok és 
családtagjaik aránya növekszik. 2013 éven 134 fő, 2014 évben 142 fő, 2015 évben 130 fő, 2016 évben 134 fő 
volt a létszám. Taglétszámunk hozamos idő óta kismértékű változással állandónak mondható. 
 
A 2016 évben a taglétszámunk 134 fő volt. A 8 féle ismétlődő programokon összesen 383 fő vett részt. 2016 
évben a Telekom plusz támogatást adott, melyet a Telekomos aktív dolgozói taglétszám 15 %-os 
növekedéséhez kötött. 
  
Sajnos a 2016 év váltás során a szervezeti változásokhoz tartózó leépítések és a nyugdíjazások során 14 fő 
leépítés tagunk került az aktív állományból a nem aktív kategóriába. Így taglétszámunkat hiába növeltük 8 fő új 
beszervezésével, az aktív állomány létszámát nem tudtuk növelni.  A statisztikánkat az aktív tagokra tovább 
rontotta, hogy 7 fő 2016-ra nem lett tag. Így sajnos, ha az aktív MT dolgozókra nézzük a 15 %-os elvárt bővülést 
a leépítések miatt nem tudtuk teljesíteni. Így várhatóan a 2017-év folyamán a 2016-ban kapott plusz 
támogatást (600 eFt) vissza kell térítenünk. 
 
2016 és 2017 évfordulóra talán sikerülhet a növekedés, mert ebben az időszakban a területünkön dolgozóknál 
nem volt jelentős leépítés/elvándorlás. Sajnos a műszaki területen szinte semmi létszámbővülés nincs. A „T” 
pontok területén pedig akkora a fluktuáció, hogy  a tagok közül csak igen kevesen érik meg az 1 éves 
tagságot. 
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Az elmúl 3 évben a taglétszámot és az egyes programokat igénybevevők létszámát az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

DTSE 
tagság 
részvétele  

Termé-
szetjárás Kerékpár Mohács Fotó Kondi Síelés 

Úszás/ 
Szauna Foci 

2014 52 47 26 17 58 15 9 12 

2015 83 59 8 0 42 18 11 9 

2016 177 124 11 0 30 17 24 0 

 
 

Taglétszám 2016 
MT 
dolgozó volt MT dolgozó MT dolgozó családtag 

Külsős 
tag 

44 33 50 7 

 
Az MT aktív dolgozói létszám 51-ről 44-re csökkent az év végére. 
 
A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási lehetőségei közt.  
 
383 fő részvétele volt az összes rendezvényen. A rendezvények igénybevételénél körülbelül kialakult, hogy ki 
mely programokat szoktak látogatni. Légyeges változás nem tapasztalható. 
  
A sportegyesület elnöksége január hónapban megtárgyalja az éves program lehetőségeket és meghirdeti a 
tagság, valamint a területen dolgozó kollégák között. A program alapján kérjük a kollégákat, hogy az adott évi 
tagságukat hosszabbítsák meg, vagy lépjenek be az egyesületbe. A tagságot március 31-ig kellett rendezni. 
Évközben, programokhoz kapcsolódó belépést nem támogatunk. 
 
A 2016 évi tagdíjak az alábbiak voltak: (nem változtattunk tagdíjat) 

 

 Megnevezés 
Éves díj 

(Ft) 

1 Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik 4000.- 

2 az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai 2000.- 

3 Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 3000.- 

4 
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a kiválás után 
is folyamatosan fenntartják 

8000.- 

5 
Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló gazdasági 
tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és családtagjaik 

15000.- 

 
A nagyobb költségvetésű programokon való részvételeknél kérünk tagi hozzájárulást is. Általános elv, hogy a 
támogatás mértéke az 50%-ot nem haladhatja meg. A támogatások összegéről az elnökség egyedi döntéseket 
hoz. Az átlagos támogatás mértéke kb. 39 %. 
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A sportegyesület elnökségét 2013 augusztusában választotta a közgyűlés 4 éves időtartamra.  A Cnytv és PTK 
szerint módosított alapszabály módosítással az elnökség mandátuma 5 évre módosult. Így 2018 augusztusáig 
kell új választást tartani.  
 
A sportegyesület elnöke :  Kiss Dezső 
elnökhelyettes:   Babocsán Jácint 
elnökségi tagok:   Hügl Erika 
    Kis Tóth Ernőné  2017 februárban lemondott elnökségi megbizatásáról. 
    Jerger Klára 
    Márk Illés Telekom munkaviszonya megszüntetésével nem tud aktívan részt 
venni az elnökségi munkában. 
 
A sportegyesület tevékenységét 3 fős felügyelő bizottság is ellenőrzi. Tevékenységüket társadalmi munkában 
látják el. A FEB elnöke Tóthné Pfaff Éva. Az üzemi tanács delegáltja a FEB -be Őz Éva. A 2015 évi FEB 
beszámolót és mérleget a közgyűlés fogadja el. 
 
A felügyelő bizottság (FEB) tagjai: 

Tóthné Pfaff Éva elnök 

Somfai Jánosné 

Őz Éva 

 

A sportegyesület legfőbb döntéshozó szervezete a küldött közgyűlés. A küldött választást is 2013 évben 
tartottuk. A küldött közgyűlés a 6 fős elnökségből és a 11 fő küldöttből áll.  Összesen 17 fő. 

A küldött közgyűlés tagjai 2016 évben: 

1. Babocsán Jácint 
2. Balogh Gyula 
3. Bernáth László 
4. Cvenits Gábor 
5. Horesnyi István 
6. Diósi István 
7. Gaál Judit 
8. Hügl Erika 
9. Jerger Klára 
10. Jóvér János 
11. Kis Tóth Ernőné (2017 évben kilépett) 
12. Kiss Dezső 
13. Lőrinc Tamás (2017 évben elhunyt) 
14. Lőrinczné Jáger Teréz 
15. Márk Illés 
16. Somfai János 
17. Tatai Péter 

mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:%20babocsan.jacint@telekom.hu
mailto:hugl.erika@telekom.hu
mailto:kistothzsu@t-online.hu
mailto:jerger.klara@t-online.hu
mailto:mark.illes@telekom.hu
mailto:pfaff.eva@t-online.hu
mailto:somfaine@t-online.hu
mailto:oz.eva@telekom.hu
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A küldött közgyűlés létszáma 17 fő. A fenti küldöttgyűlés tagok tartalmazzák az 5 fős elnökséget és elnök 
személyét is. A küldöttek mandátuma a tagságuk fennállásának időtartamára határozatlan ideig, az új 
választásig szól. 

A fenti küldöttek mandátumának megszűnése estén az új választásokig, a kooptálást a pótküldöttek 
sorrendjében végezzük.  

1. Tálos László 
2. Jakab Sándorné 

2016-ben megvalósult programjaink: 
 
Állandó sportolási, program lehetőségek: 
 

1. Kondi (Jerger Klára, Babocsán Jácint) 
 

A kondi termet a Jókai u. 10. épület földszintjén működtetjük. Az új kondi terembe a tagság igen 
aktívan használja a futópadot, flabelos edző gépet és ergometert. A kondi terem látogatottsága 
állandónak tekinthető. A gépek karbantartását a továbbiakban fontos feladatnak tartjuk, a 
meghibásodott gépeket folyamatosan javítottuk, az elhasználódott eszközöket pótoltuk. A kondi 
teremben egy időpontban maximum 4-5 fő edzésére van lehetőség. 

 
2. Úszás (Kis Tóth Ernőné) 
 

A hullám fürdőben biztosítunk jegyes rendszerű úszás lehetőséget. A rendszeres igénybevevők kb. 24 
fő. 

 
3. Mohács sziget pihenőház (Kiss Dezső) 
 

A tagságnak térítésmentesen lehetősége van a faház igénybevételére. 2016 évben a ház 
kihasználtsága nem változott, megkedvelték a kollégák. 6 csoportban a nyár folyamán 43 napot volt 
foglalt a ház. A gondnokolást Laczó György végezte eben az évben is. 

 
4. Kisbusz (Kiss Dezső) 
 

A 9 fős Ford kisbusz, melyben légkondicionálás is van lehetőséget teremtett hosszabb túrák 
szervezésére is. Így a Chopok sítúrához, a tavaszi túránkhoz a Mátrába, az Alpokba, a Brenner hágó - 
Garda tó kerékpár túránkat is ezzel oldottuk meg. A túráinkon a nagybuszt kisbuszokkal váltjuk ki, így 
rövidebb idő alatt hosszabb utakat is tudunk szervezni. A kollégák vállalják a vezetést. Így az utazási 
költségeket és időt optimalizálni tudjuk. Mivel vállalkozási tevékenységből nincs bevételünk a kisbusz 
után helyi adót nem kell fizetnünk. A meghirdetett kisebb csoport túráinkhoz, rendezvényeinkhez a 
tagság a kisbuszt folyamatosan igénybe veszi.  
 

5. Az információk biztosítása érdekében működtetünk egy külső szerveren internetes honlapot. A lapot 
Kiss Dezső szerkeszti. Ezen keresztül is igyekszünk minden tagot a lehető legrészletesebb 
információval ellátni. http://www.dtse-pecs.hu/ 

 

http://www.dtse-pecs.hu/
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Sajnos a szakági aktivistáink évről évre egyre kevesebben lettek, ezért 2010-től már nincs szakági működés.  
A programok és beszámolók részletesen az SE honlapján megtekinthetők. Programjaink és a programokról 
beszámolók az internetes oldalunkon rendszeresen megjelennek.  
 
Az alábbiakban, időben visszafelé haladva olvasható az egyesület 2016 évi rendezvényei: 

2016. 12. 18.  

Gyalogos túra a Mecsekben 

A meghírdetett program szerint 14 fő 

részvételevel a Kőlyuk - Orfű - 

Mecsekrákos túránkat ragyogó 

napsütésben lebonyolítottuk. A túráról 

képeket itt találsz 

 

 

2016. 12. 11.  

Beszámoló a prágai adventi túráról  

A tervezett programnak megfelelően 

sikeresen lebonyolítottuk a prágai adventi 

túránkat 24 fő részvételével. A túráról a 

részletes beszámolót itt olvashatod. 

 

 

2016. 11. 17.  

Közhasznú jogállás  

A Pécsi Törvényszék 47. számú végzése 

a sportegyesületet 2016. november 10. 

2016. 12. 20.  

2017. I. negyed év gyalog túra terv 

2017 I. negyed évben az alábbi gyalogos 

túrákat szervezzük a Mecsekben: 

2017.01.14 szombat Pécs Szentkút -Orfű iskola 

7,2 km 

2017.02.11 szombat Hosszúhetény - Zengő csúcs 

-Hosszúhetény 8,7 km 

2017. 03. 11 szombat Mecsekszentkút - 

Remeterét - Mandulás 7 km 

Túravezető: Somfai János 

 

 

2016. 11. 27.  

Adveti túra prágában program 

Elkészült a prágai programunk végleges terve. A 

programot a szokásos excel formátumban, 

valamint a program rövid leírását, és a térképeket 

itt találod.  

A Prágában a másidik és harmadik nap helyi 

közlekedést veszünk igénybe. A Google térkép 

segítségével összeállítottuk a javasolt 

útvonalakat. Aki egyéb programot is tervez 

kérjük magának még pontosítsa a lehetőségeket! 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/Kolyuk_Orfu_tura/kolyuk_orfu_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/Kolyuk_Orfu_tura/kolyuk_orfu_tura.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_beszamolo.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_beszamolo.html
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ALAPITO%20OKIRAT.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/gyalogos_turak_2017.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_program.html
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naptól ismételten közhasznú 

jogállásúvá nyíilvánította. A végzéseket 

az Alap dokumentumok oldalon 

olvahatod. 

  

 

2016. 10. 12.  

Advent Prágában 12.01. és 04. között 

Szeretnénk felmérni, hogy mekkora 

érdeklődés lenne egy 4 napos prágai 

adventi kirándulásra 2016.12.01 és 

2016.12.04 között. 
A kirándulás költsége létszámtól és 

programtól függően 45-60 eFt között 

lenne, ebből 15-20 Ft az SE támogatás. 

A program szervezésébe - amennyiben 

saját szervezésben nem tudjuk megoldani 

- utazási irodát vonunk be. 

A részvételi szándékot 10.18-án estig 

(KEDD) kérem Erikának jelezni! 

Prága infók a Vikipédián: 

 

 

2016. 10. 10.  

Pécsi Püspöki Látogatóközpont 

megtekintése 

Közös, csoportos programot szervezünk a 

 
 

2016. 10. 27.  

Adventi túra Prágába 

Adventi kirándulást szervezünk Prágába 

2016.december 1-4. (csütörtök-vasárnap) 

között. 

 

A csoport létszáma max 24 fő. 

 

Szállás :  két-három ágyas apartmanokban: 

Limes Apartments  
                (a szállás kb. 2km-re van a Vencel 

tértől, gyalog v. busszal is megközelíthető) 

 

Utazás: az SE és bérelt kisbusszal 

 

Program: itt olvasható. A helyszínek és 

időpontok egyeztetés alatt vannak, ezért még 

változhatnak. 

 

A kirándulás költsége: 44.000,- Ft/fő, (SE 

hozzájárulás 13.000,-Ft/fő) SE tagoknak 

31.000,-Ft/fő 
Az ár tartalmazza a szállást, utazást, idegenvezető 

költségét. 

Az árban nincs benne az étkezés, (az apartmanok 

http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ALAPITO%20OKIRAT.htm
mailto:hugl.erika@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/puspoki_latogato_kp/puspoki_latogato_kp.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/puspoki_latogato_kp/puspoki_latogato_kp.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_meghirdet.html
https://www.booking.com/hotel/cz/limes-apartments.html?dksc=2&aid=304142&label=postbooking_confemail;pbsource=conf_email_hotel_name
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/praga/praga_meghirdet.html
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Pécsi Püspöki Látogatóközpontba 

október 22.-én szombaton. 

A Magtár látogatóközpontból induló 

program 10.00 órakor kezdődik a 

Székesegyház bemutatásával, majd a 

kilátótoronyból lehet megcsodálni a Pécsi 

panorámát. Részletek... 

Várjuk az SE és nem Sportegyesületi 

tagok jelentkezését is. 

Jelentkezés: Hügl Erikánál vagy Jerger 

Kláránál (30 5472 961) 2016.10.14-ig. 

 

 

2016. 09. 25.  

Beszámoló a Brenner hágó - Garda tó 

bringa túráról 

Brenner hágó - Garda tó bringa 

programunkon 37 fő vett részt. 

A programról beszámolót itt olvashatsz.  

 

 

2016. 09. 23.  

2015 évi SZJA 1 % támogatás  

konyhával felszereltek) és a belépőjegyek ára. 

 

Jelentkezés Hügl Erikánál nov.2. 18 óráig. 

A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek az 

előzetesen bejelentkezők, rajtuk kívül a keretet 

jelentkezési sorrendben töltjük fel.  

Kérem, hogy azok, akik az előzetes felmérésben 

jelentkeztek,mindenképpen jelezzenek vissza, 

akkor is ha nem jönnek! 

Köszönettel: Jerger Klára, Hügl Erika 

  

 

2016. 10. 26.  

Alapszabály és közhasznú jogállás végzés 

A Pécsi Törvényszék a 1.Pk.60.126/1996/47 

számú végzésében az alapszabály változásokat, 

valamint a közhasznú jogállás kérelmünket 

elfogadta. A jogerőre emelkedés dátumától az 

egyselüet közhasznú jogállású. 

 

2016. 10. 22.  

Gyalogos túrák a Mecsekben 

November  12. szombat útvonal: Rotary 

kőrsétány 

December 17. szombat útvonal: Mánfa Kőlyuki 

elágazás - Vágot puszta - Bános - Mecsekrákos 

(Orfű) 

Túravezető: Somfai János +3630 9566401 

 
 

2016. 10. 17.  

Rendkívüli közgyűlés 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/puspoki_latogato_kp/puspoki_latogato_kp.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/beszamolo/Brenner%20-garda_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/beszamolo/Brenner%20-garda_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/beszamolo/Brenner%20-garda_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_47+KH.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_47+KH.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ALAPITO%20OKIRAT.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/gyalogos_turak.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/gyalogos_turak.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/gyalogos_turak/gyalogos_turak.html
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A sportegyesület a 2015 évi SZJA 1%-

ból 17 fő pártoló tag által 115350.-Ft 

támogatásban részesült. Köszönjük 

mindenkinek, aki támogatta az 

egyesületet. A NAV hivatalos 

tájékoztatója itt látható a támogatásokról.  

 
 

2016. 08. 29.  

Brenner hágó - Garda tó bringa  

Véglegesedett a Brenner hágó - Garda 

tó bringa programunk. 39 fő 

jelentkezett. A szállásokat lekötöttük, és 

ennek megfelelően a napi szakaszok 

pontosodtak.  

A programról részletek itt olvashatsz.  

 

A túra google web térképe. 

 

2016. 07. 11.  

Brenner hágó - Garda tó bringa  

Kedves Bringások, 

Az alapszabály módosítást a rendkívüli közgyűlés 

elfogadta. A Pécsi Törvényszéknek az 

ügyfélkapun keresztül benyújtásra került a 

közhasznúsági jogállás kérelemünkre a 

hiánypótlás, és változásjelentési lapon a 

módosított alapszabály. 

 

2016. 10. 09.  

Rendkívüli közgyűlés összehívás 

A közhasznúsági kérelmünkre a bíró ismételten 

nem fogadta el. Az előző körökben már jogerősen 

elfogadott alapszabályra a 1.Pk.60.126/1996/44 

számú végzésében ismételt alapszabály 

hiányosságok pótlására szólított fel minket. Az 

alapszabály ismételt átnézésére, és az ügyészség 

által is kifogásolt pontok módosítására 

megbíztam Csizmadia Péter ügyvédet, aki 

egyesületi ügyekben jártas.  

Az alapszabály módosítására 2016. október 17-

én hétfőn16 órára a Pécs Jókai u. 10 földszinti 

tárgyalóba rendkívüli közgyűlést hívok össze. 

 

2016. 10. 04.  

Közhasznú jogállás hiánypótlás 

A Pécsi Törvényszék a 1.Pk.60.126/1996/44 

számú végzésében a közhasznú jogállás 

kérelmünkre ismételt alapszabály hiányosságok 

pótlására szólított fel minket. 

 

2016. 10. 02.  

Jogerőre emelekedett az alapszabály módosítás 

A Pécsi Törvényszék a 1.Pk.60.126/1996/43 

számú végzésében jogerőre emelete az 

egysületünk 41. sorszámú végzését az 

alapszabályunk módosításáról. 

Ezt megelőzően az itt elérhető levélben az 

ügyészség 09. 30-án 4 pontban törvényességi 

hibákra hívta fel a figyelmemem, mely hibákat a 

2017 tavaszi közgyűlésen újabb alapszabály 

módosítással javítani kell. 

Az új egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt 

az "Alap dokumentumok" menüpontban 

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Kozlemeny_a_2016_rendelkezo_evben.html?query=szja
http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Kozlemeny_a_2016_rendelkezo_evben.html?query=szja
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_program.html
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RW0usHuySiA7xDSMC7_3YrKGZi0
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_Pecs_2016_10_17_alapszabaly.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_44-kozhasznu.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_44-kozhasznu.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ugyesz_jelzese_2016_%2009_%2030.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ugyesz_jelzese_2016_%2009_%2030.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_44-kozhasznu.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_44-kozhasznu.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ALAPITO%20OKIRAT.htm
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/60126-96-43.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/60126-96-43.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/60126_96_41.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ugyesz_jelzese_2016_%2009_%2030.pdf
http://dtse-pecs.hu/Alapszabaly/ALAPITO%20OKIRAT.htm
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Közeledik az előzetesen meghirdetett 

bringatúra időpontja. 

Túránkat 2016 szeptember 17-22 között 

( 6 nap 5 éjszaka) tartjuk a mellékelt 

program szerint. 

Szállás reggelivel és a kisbusz  63.000,-

Ft/fő, plusz az utazás költsége. Utazás 

egyénileg. 

SE tagoknak hozzájárulás 20.000,-Ft/fő. 

A résztvevők száma korlátozott, 

maximum 40 fő. SE tagok előnyben, 

egyébként a jelentkezések sorrendjében. 

Jelentkezni 20.000,-Ft/fő előleg 

befizetésével 2016 július 13-ig ( 

szerdáig ) Hügl Erikánál lehet. 

 

2016. 07. 01.  

Bulgária túra beszámoló  

A nyári nagy túránk során felkerestük 

Bulgária nevezetességeit. A túráról 

készült fényképes beszámolót itt 

olvashatod.  

 

  

 

olvashatod. 

 

2016. 09. 10.  

Őszi túra meghírdetése Semmeringbe  

A  DTSE idei őszi túráját 2016.09.30-10.02 

(péntek-vasárnap) dátummal hirdetjük meg, 

soproni szállással. 

A túra költsége 20.000 Ft, SE tagoknak 14.000 

Ft. Az ár a szállást, félpanziót és az utazás 

költségét tartalmazza., a vonatjegy és a fraknói 

belépők a helyszínen fizetendők. 

Jelentkezni a teljes költség befizetésével 

szeptember 16.-án pénteken 12 óráig lehetséges 
nálam (kedd kivételével minden nap). 

Kérjük, hogy az idő rövidsége miatt a jelentkezési 

határidőt tartsátok be, a jelentkezés után foglaljuk 

a szállást és utazást, azt később lemondani nem 

tudjuk. 

Várjuk jelentkezéseteket! 

Erika 30/274-46-85 

A programról részletek itt olvashatsz.  

 

A túra google web térképe. 

 

2016. 07. 24.  

Alapszabály módosítás benyújtása 

Tisztelt Sporttársak! 

Az alapszabály módosítás a Pécsi 

Törvényszéknek az ügyfélkapunk keresztül 

benyújtásra került. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/bulgaria/bulgaria_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/bulgaria/bulgaria_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/semmering/semmering_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/semmering/semmering_meghirdet.html
https://drive.google.com/open?id=1g1jMlwJrXmR_2v9PAoO6iYbhAwg&usp=sharing


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7621 Pécs Jókai u. 10. 
Adó szám: 18308705-2-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   10 

 

 

2016. 05. 04.  

2016 évi rendes közgyűlés 

Tisztelt Küldöttek, Elnökségi Tagok, 

Kedves Sporttársak! 

 

A Dél- Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület a 2016. évi rendes 

közgyűlését 2016. május 12.-én 

(csütörtökön) 16 órakor tarja a Pécs, 

Jókai u. 10. fsz.-i tárgyalóban, melyre 

tisztelettel meghívlak. 

 

Napirendi pontok: 

1. Az elnökség beszámolója a 2015 évi 

munkáról. 

       előadó: Kiss Dezső elnök 

2. A 2015 évi mérleg és a közhasznúsági 

jelentés, közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

          előadó: Hügl Erika elnökségi tag  

 

3. A FEB beszámolója a 2015 évi 

tevékenységről, a beszámoló elfogadása  

            előadó: Tóthné Pfaff Éva FEB 

elnök 

4. 2017 évi tagdíj megállapítása 

           előadó: Hügl Erika 

5. Az alapító okirat módosítása a Pécsi 

Törvényszék 1.Pk.60.126/1996/37. 

számú határozta szerint. 

 

6. Egyebek (2016 évi terveink, 

lehetőségeink) 

            előadó: Kiss Dezső elnök 

 

Megjelenésedre feltétlen számítunk. 

 

Határozatképtelenség esetén 2016. május 

19.-én (csütörtök) 16 órára változatlan 

helyszínre és változatlan napirendi 

pontokkal megismételt közgyűlést hívok 

össze. A megismételt közgyűlés a 

 

2016. 07. 21.  

Rendkívüli közgyűlés határozata 

Az alapszabály módosítására 2016. július 21-én 

16 órárakor megtartott közgyűlés határozatképes 

volt, és a javasolt új alapszabályt a közgyűlés 

egyhangúlag elfogadta.  

A közgyűlési jegyzőkönyvet itt és a jelenléti ívet 

olvashatod. Az iratokat a Pécsi Törvényszékre 

ismét benyújtjuk. 

  

 

2016. 07. 14.  

Rendkívüli közgyűlés összehívása 

A csatolt végzésben a bíró ismételten nem 

fogadta el a tag kizárásra vonatkozó  II.16. c) 4. 

pontunkat. Véleménye szerint "a határozat a 

bíróságon nem akkor támadható meg, ha azzal a 

kizárt személy nem ért egyet, hanem akkor, ha a 

határozat jogszabálysértés vagy az alapszabályba 

ütközik." A bíró javasolja az "alapszabály sablon" 

átvételét, így én is ezt javaslom. A javasolt új 

alapszabály itt olvasható.  

Az alapszabály módosítására 2016. július 21-

én 16 órára a Pécs Jókai u. 10 földszinti 

tárgyalóba rendkívüli közgyűlést hívok össze. 

 

2016. 05. 14.  

2016 évi rendes közgyűlés 

Az egyesület megtartotta a meghírdetett napirendi 

pontok szerint a 2016 évi rendes közgyűlését. A 

küldöttek elfogadták 

- a beszámolót, 

- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági 

mellékletet  

- a FEB beszámolóját. 

A közgyűlés jegyzőkönyvét itt olvadshatod. 

A közgyűlés döntött a 2017 évi tagdíjról is. Nem 

változtatott a tagdíjon, maratak az eddigi díjak. 

Az alapszabály 16 pontját a törvényszék 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/rendes_kozgyules.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/07_21/DTSE_Pecs_alapito_okirat_07_21.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/07_21/Kozgyules_jegyzokonyv_07_21.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/07_21/Kozgyules_jelenleti_07_21.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_39.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE%20P%C3%A9cs%20Alap%C3%ADt%C3%B3%20okirat%202016%2007_21.doc
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/rendes_kozgyules.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/2016_ev_rendes/DTSE_2015_evi_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/2016_ev_rendes/DTSE%202015_evi_beszamolo_PK142.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/2016_ev_rendes/FBJelentes_DTSE_2015.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/2016_ev_rendes/2016_evi_jkv_%2005.12.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/2016_ev_rendes/DTSE_Pecs_%20Alapito_okirat_2016%2005_12.pdf
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jelenlévők létszámára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső  

Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület 

elnök  

 

  

 

2016. 04. 09.  

Balaton kerékpár túra 

A 16. alkalommal megtartandó 

Balaton körüli kerékpáros túránkat 

2016. április 28. - május 3. között 

tartjuk.   

A program: 

A Balatont 3 vagy 4 szakaszban 

tervezzük körbekerekezni. részletek... 

Április 28 (csütörtök)  16 óra után 

gyülekezés Balatonszemesen a 

Vadvirág kempingben. 

 

1. nap: április 29. (péntek) 

Balatonszemes Vadvirág kemping - 

Keszthely Zala kemping 47 km 

 

2. nap: április 30. (szombat) Keszthely 

Zala kemping- Balatonfüred  Füred 

kemping: 65 km 

3. nap: május 1. (vasárnap) 

Balatonfüred  Füred kemping - Siófok 

Aranypart kemping: 46 km, 

Aki rövidíteni szeretne, mehet 

levárásainak megfelelően újra szabályozta a 

közgyűlés. 

Az okmányokat a törvényszékez PK142 

nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük. 

A Magyar Telekom Humán stratégiájának 

fókuszába az idei évben a munkavállalók jóléte, 

közérzetének javítása, egészségének megőrzése 

és a munka-magánélet közötti egyensúly elérése 

került. Ennek érdekében a szabadidőben történő 

sportolásukat is erőteljesebben szeretné 

támogatni. Felmerült, hogy az idei évben növekvő 

támogatást biztosítanának a dolgozói 

sportegyesületek részére. Természetesen e 

növekvő támogatás megtartását és a jövő évben 

történő folytatását is feltételekhez kötnék. A 

témában az egyeztetést megkezdjük... 

 

2016. 05. 14.  

Közlemény a 2014 évi SZJA 1 % felhasználásról 

A NAV felé benyújtottuk a 2014 évi SZJA 1% 

felhasználásáról a közleményünket. 

 

2016. 05. 04.  

Alapszabály módosítás elutasítása 

A Pécsi Törvényszéktől a csatolt módosítás 

elutasító határozatot kaptuk.  

 

A törvényszék nem találja jónak az alapsazbály 

16. pontjának szabályát! 

Részletek.... 

 

2016. 04. 18.  

Bulgária túra meghírdetése 

A Lengyelországba meghirdetett túránkra az 

előzetes jelentkezés véglegesítése során 

visszalépések történtek, így a túra elmarad.  

A visszajelzések alapján egy rövidebb 7 napos 

túrára látszott igény a megkérdezettek körében. 

Ezért a csatolt program terv szerint egy bulgáriai 

nevezetességeket megkereső 7 napos túrát 

hirdetünk meg  2016. 06. 20. (hétfő) - 06. 26.-ig  

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/balaton_bringa/balaton_2016.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/balaton_bringa/balaton_2016.html
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/alapito_elutasitas_05.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_37_kh.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE%20Pecs_Alapito_okirat_2016_05_kifogasolt_resz_kiemelve.doc
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/alapito_elutasitas_05.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/bulgaria/bulgaria.html
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Balatonszemes Vadvirág kempingig is. 

78 km. Így 1 nappal előbb befejezheti a 

túrát. 

 

4. nap: május 2. (hétfő) Siófok 

Aranypart kemping- Balatonszemes 

Vadvirág kemping: 32 km  

Költségek 4 éjszakára egy főre: 

SE tagoknak:            9.000,-Ft 

Nem SE tagoknak:   14.000,-FtKöltségek  

3 éjszakára egy főre: 

SE tagoknak:            6.000,-Ft 

Nem SE tagoknak:   11.000,-Ft 

Jelentkezés:  Hügl Erika (30- 274-4685, 

hugl.erika@telekom.hu) 2016. április 15. 

16 óráig. A jelentkezéssel együtt kérjük a 

teljes díjat is befizetni! 

 

  

 

2016. 03. 21.  

Bringatúra a kopácsi rétre 

Bringatúrát szervezünk 2016. április 

16-án szombaton a Kopácsi rétre a 

térkép szerinti útvonalon.  

A túra hossza 45 km. 

Indulás 08:00-kor SE kisbusszal és saját 

gépkocsikkal. Az utazás és a kerékpárok 

szállítása a jelentkezők számának 

(vasárnap) időszakban. 

A szállásokat itt is a booking -on lefoglalandó 

apartmanokba tervezzük. Utazás az SE és bérelt 

kisbuszokkal. Sofőrök jelentkezését is várjuk.  

Várható költség utazással 70- 80 eFt/fő. A 

vaskapu szorosban egy hajázás szervezése is 

folyamatban van. Ennek a költsége létszám 

függő, a jelentkezőkkel pontosítjuk. 

A szálláshelyek alapján az útvonalak hossza 

naponta kismértékben változhat, a jelentkezőkkel 

pontosítjuk.   

Jelentkezni 2016. április 22.-ig Hügl Erikánál 

lehet. A jelentkezést véglegesnek tekintjük, és a 

jövő héten kérünk a szándék komolyságát 

kifejező 20 eFt/fő befizetését. SE támogatás itt is 

30 eFt/SE tag várható. 

 

  

 

2016. 04. 09.  

Kincsek közt élünk 

Aki indulni szeretne jelentkezni 2016 április 27-ig 

Hügl Erikánál lehet. A csoportos jelenkezésre a 

regisztrációt a SE kifizeti. (1500.-Ft/fő) 

részletek.... 

mailto:hugl.erika@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kopacsi_ret/kopacsi_ret.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kincsek_kozt/kincsek_kozt.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kincsek_kozt/kincsek_kozt.html


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7621 Pécs Jókai u. 10. 
Adó szám: 18308705-2-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   13 

 

 

ismeretében  lesz pontosítva. 

A túra után Csúzán a "KOVÁCS 

CSÁRDA"-ban halászlé fogyasztásra lesz 

lehetőség. Aki erre igényt tart, az 

jelentkezéskor mindenképpen jelezze. 

Jelentkezni 2016 április 8-ig Hügl 

Erikánál lehet. 

 

 

2016. 03. 18.  

Rendkívüli küldött közgyűlés 

A sportegyesület renkívüli közgyűlése 

határozatképes volt és a Pécsi 

Törvényszék hiánypótlási felhívásának 

megfelelően módosította az alapító 

okiratot. Az okmányokat a következő 

hivatkozásokon tudod megtekinteni: 

 alapító okirat 

 közgyűlési jegyzőkönyv 

 közgyűlés jelenléti 

A fenti dokumentumok alapján a Pécsi 

Törvényszéknél a hiánypótlásnak eleget 

tudunk tenni. 

Kiss Dezső 

elnök 

 

 
 

2016. 03. 21.  

Telekom Vivicittá 

 

Fuss Velünk Pécsett a Telekom Vivicittán! 

Időpont: 2016. április 24. 

Rajt/Cél: Széchenyi tér 11:00 

Táv: 3,5 km  

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_2016_03_18_alapszabalya.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_2016_03_18_k%C3%B6zgyulesi_jkv.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_2016_03_18_k%C3%B6zgyules_jelenleti.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/vivicitta/vivicitta.html
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2016. 03. 14.  

Rendkívüli küldött közgyűlés 

Az alapszabály módosításunkra a Pécsi 

Törvényszék a csatolt iratban ismételt 

hiánypótlásra szólított fel minket. A 

hiánypótlásnak megfelelően a csatolt 

fájlban lévő módosításokat javaslom. 

Kérem a rendkívüli közgyűlésre 

tanulmányozza mindenki, és a 

módosításokat a megvitatás után 

fogadjuk el. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2016. 03. 10.  

Rendkívüli küldött közgyűlés 

Az alapító okirat módosításunkra a Pécsi 

Törvényszék a csatolt iratban ismételt 

hiánypótlásra szólított fel minket. A 

hiánypótlásnak csak ismételt közgyűlés 

keretében tudunk eleget tenni. Ezért 

2016. 03. 18-án pénteken 15 órára a 

Pécs Jókai u. 10 földszinti tárgyalóba 

rendkívüli küldött közgyűlést hívok 

össze. 

1. Napirendi pont: A Pécsi 

Törvényszék 

1.Pk.60.126/1996/35 számú 

végzésében foglaltak szerint az 

alapszabály módosítása. 

Kérem a határozatképesség biztosítása 

érdekében a megjelenéseteket.  

Aki nem tud megjelenni kérem előre 

jelezze. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

Útvonal: 

 Széchenyi tér (a Városháza elől)-

Irgalmasok utcája-Rákóczi út-Zsolnay 

szobor-Rákóczi út-Hungária utca-Klimó 

György utca-Barbakán tér-Aradi vértanúk 

útja-Kálvária utca (Alagút)-Szentágothai 

János sétány-Majorossy Imre utca-Király 

utca-Széchenyi tér 

Frissítés: A célban a frissítőállomáson vízzel lehet 

frissíteni. 

Jelentkezés, részletek... 

 

2016. 03. 10.  

Lengyelország nagy túra 

 

Előzetes igényfelmérést végzünk a nyári a 2016. 

június 20 - 29 -ig tervezett nyári nagy 

lengyelországi túránkhoz. A túránk során 10 nap 

alatt Krakkó, Varsó, , Gdansk, Gdynia, Sopot, 

Lodz, Czestochowa, Brno  települések 
nevezetességeit tervezzük felkeresni.  

A szállás a jelentkezők számától függően a 

panziókban booking.com-on foglalva 2-3 ágyas 

szobákban lehetőleg apartmanban. A szállás kb. 

6-8 eFt/fő/éj. Az utazás kb. 3000 km. Létszámtól 

függően kisbusz bérlettel kb. 35 eFt/fő. A teljes 

költség a szállások és utazás függvényében 90 - 

110 eFt körül alakul. Pontosabb kalkulációt a 

létszám ismeretében készítünk a végleges 

meghirdetéskor. Az SE támogatás is a létszám 

ismeretében lesz véglegesítve, kb 30 eFt/fő 

várható. 

A pontos programot, szállásfoglalást, utazás 

szervezést a jelentkezők létszáma és igénye 

alapján majd később tudjuk pontosítani, de a 

szabadságok ütemezéséhez mindenképpen 

hasznos lehet egy előzetes tájékoztatás. 

 

A részletes program.... 

2016.03.29-ig Hügl Erikának kérjük a 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_35_hianypotlas_2016_03_10.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_Pecs_Alapito_okirat_2016%2003_V3.doc
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_Pecs_Alapito_okirat_2016%2003_V3.doc
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_35_hianypotlas_2016_03_10.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/vivicitta/vivicitta.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/lengyel/legyel_felmeres.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/lengyel/legyel_felmeres.html
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2016. 03. 10.  

Tavaszi túra megírdetése a Mátra 

környékre 

Elkészült a tavaszi Mátra túra programja.  

A részletesebb program itt látható. 

 

 

2016. 02. 19.  

Rendkívüli küldött közgyűlés 

A sportegyesület renkívüli közgyűlése 

határozatképes volt és aPécsi 

Törvényszék hiánypótlási felhívásának 

megfelelően módosította az alapító 

okiratot. Az okmányokat a következő 

hivatkozásokon tudod megtekinteni: 

 alapszabály 

 közgyűlési jegyzőkönyv 

 közgyűlés jelenléti 

 elnökség tisztség elfogadó 

nyilatkozatai 

A fenti dokumentumok alapján kértem a 

Pécsi Törvényszéknél az adatok 

módosítását és a közhasznúsági jogállás 

bejegyzését. A Törvényszék hiánypótlési 

iratában foglaltaknak eleget tettünk, 

várjuk a jóváhagyó végzésüket. 

Kiss Dezső 

visszajelzést az érdeklődőktől.  

 
 

2016. 03. 03.  

Brenner hágó-Garda tó kerékpár túra 

Előzetes igényfelmérést végzünk egy őszi 

kerékpártúrához a csatolt mellékletben szereplő 

programmal. 

A túrát 6 naposra tervezzük, 2016. szeptember 

17 - 22 között. Költsége kb. 50.000 Ft, ebből az 

SE támogatás 15.000 Ft. 

A pontos programot, szállásfoglalást, utazás 

szervezést a jelentkezők létszáma alapján majd 

később tudjuk pontosítani, de a szabadságok 

ütemezéséhez mindenképpen hasznos lehet egy 

előzetes tájékoztatás.  

A részletes program.... 

2016.03.20-ig Hügl Erikának kérjük a 

visszajelzést az érdeklődőktől.  

 

2016. 02. 24.  

Ausztria, Szlovénia hosszú hétvége 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/Dtse_alapito_okirat%202016%2002%2019.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/Dtse_kozgyules_%20jkv_%202016_02_19.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/Dtse_kozgyules_jelenleti_2016_02_19.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/Dtse_elnoksg_tisztseg_elfogado_nyilatkozatok.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/Dtse_elnoksg_tisztseg_elfogado_nyilatkozatok.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/OBHGEPI_PK_101V_1455910185149.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/OBHGEPI_PK_101V_1455910185149.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/OBHGEPI_PK_152_1454361273477_1.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/OBHGEPI_PK_152_1454361273477_1.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/brenner_garda_bringa/brenner-garda_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/ausztria_szlovenia_hetvege/ausztria_szolvenia_meghirdet.html


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7621 Pécs Jókai u. 10. 
Adó szám: 18308705-2-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   16 

 

 

elnök 

 

2016. 02. 08.  

Tavaszi túra meghírdetése a Mátra 

környékre 

Az idei tavaszi túrát az északi 

középhegységbe, a Mátra és környékére 

tervezzük. Kb. 10 éve voltunk ezen a 

környéken, próbáltunk olyan 

programokat keresni, ahol még nem 

jártunk. 

Időpont:       2016. 03. 12.-15. (négy 

nap, három éjszaka) 

(március 15. munkaszüneti nap, 14.-e 

pihenőnap amit 04-én kell ledolgozni, 

ezért szabadságra nincs szükség.) 

Utazás:        létszámtól függően 

nagybusszal, SE kisbusszal + bérelt 

kisbusszal, szervezetten;  

Költségek:  - szállás ára reggelivel és 

vacsorával 25.000,-Ft, (2 és 3 ágyas 

szobákban) 

                      - utazás ára a létszámtól és 

a módtól függ, később lesz meghatározva 

kb. 10-12000,-Ft 

                      - SE hozzájárulás kb. 

12.000Ft + Belépők 

Előleg :        10.000,-Ft február 19-ig 

Hügl Erikánál, vagy utalva az SE 

számlára 

Jelentkezési határidő: 2016. 02. 16. 

(kedd) Hügl Erikánál vagy Jerger 

Kláránál  

(jelentkezéskor jelezzétek, hogy voltatok-

e az egykori Mátraházi túrán, a 

programok pontosítása miatt) 

A részletesebb program itt. 

 

2016. 01. 16.  

2016 első félév tervezett programja 

Az elnökség az alábbi programokat 

fogadta el.  

A kitűzött programokon kívül várjuk a 

tagságunk további ötleteit, javaslatait. 

2016. június 3 - 5. között (péntek-vasárnap) 

egy hosszú hétvégi kirándulást szervezünk a 

mellékelt programmal Ausztria és Szlovénia 

úticéllal. 

A kirándulás költsége 25.000 Ft, ebből az SE 

tagok 8.000 Ft támogatást kapnak. 

Jelentkezni 10.000 Ft előleg befizetésével 

2016.03.10-ig személyesen Hügl Erikánál 

(72/519-666, 30/274-46-85, Jókai u. 10. 4. emelet 

404) lehet. 

 

Átutalással fizetők a 12072507-00167089-

00100002 Raiffeisen bank számlára teljesítsék a 

befizetést. 

A programról részletek... 

 

2016. 02. 24.  

Uszodajegy 

SE tagoknak uszodajegy igényelhető 400 Ft/db 

áron a Hullámfürdő sportuszodájába. 

A feltételek változatlanok: személyenként 

havonta 3 db jegy kérhető. 

  

 

2016. 02. 12.  

Rendkívüli küldött közgyűlés 

Kedves Küldöttek! 

A sportegyesületünk Telekomos támogatásához 

szükséges, hogy a "közhasznú jogállást" a bíróság 

ismételten bejegyezze. Csak akkor tudja a cég az 

adóból visszaigényelni a támogatást, ha ezzel 

rendelkezünk. Sajnos 2014-ben külön nem 

kérelmeztük a jogállás meghosszabbítását, így a 

bíráság azt visszamenőleges hatállyal törölte. 

A jogállást az ügyfélkapun keresztül megkértem, 

de a bíróság 15 napos határidővel hiánypótlásra 

szólított fel minket. A hiánypótlási felhívás. 

A hiánypótlásnak csak a közgyűlés 

összehívásával tudunk eleget tenni, és az alapító 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_meghirdetes.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_meghirdetes.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/tavaszi_matra_tura/tura_meghirdetes.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/programok/elso_felev_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/ausztria_szlovenia_hetvege/ausztria_szolvenia_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/60126_96_32-kozhasznu.pdf
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A programokhoz szervezők jelentkezését 

is várjuk. 

2016 I félévi programok 

2015. 

december 20. 

Záró túra a máriagyűdi 

csodabogyó tanösvényen 

(Kiss Dezső) 

2016. január 

6.-11. 

Sítúra Szlovákiában 

Chopok síterepen (Kis 

Tóth Zsuzsa, Kiss Dezső) 

2016. február 

A pécsi püspöki palota 

megtekintése (Jerger 

Klára) 

2016. 

március 

Tavaszi forrás tisztítás 

Éger völgyben.( Pfaff Éva 

) 

2016. 

március 12 -

15. 

Tavaszi túra az északi 

középhegységben (4 nap) 

(Jerger Klára) 

2016. április 

16. 

Kerékpáros körtúra Orfű - 

Abaliget -Kishajmás- 

Bodalyabér- 

Magyarhertelend- Orfű 

útvonalon Felkészülés az 

Orfű Mad-ra. (Kiss 

Dezső) 

2016. április 

30 (szombat) 

- május 2. 

(hétfő) 

Balaton körüli kerékpár 

túra (3 nap) (Kiss Dezső) 

2016 május 

elje 

szombaton túra a jeli 

arborétumba, orchideák 

megtekintése (Kis Tóth 

Zsuzsa) 

2016. május  

"Kincsek között élünk" 

kerékpár túra az 

ormánságban 

2016. május 

15. pünkösd 

Orfű Mad triatlon verseny 

(Kiss Dezső) 

2016. június 

20. - 29, 30 

(kb. 10 nap)  

Éves nagy túra 

Lengyelorszába. Krakkó, 

Varsó, Sopot, Gdansk, 

Gdynia, Czestochowa 

okiratunkat ismételten módosítani kell, 

összhangba kell hoznunk az új PTK-val. A 

javasolt módosítások tervezetét itt éred el. 

A fenti ügy rendezésére 2016. február 19.-én 14 

órára a Pécs Jókai u. 10.   földszinti tárgyalóba 

rendkívüli közgyűlést hívok össze. A közgyűlés 

határozatképességének biztosítására, aki nem tud 

eljönni, kérem meghatalmazást adjon valamely 

küldött részére. Az okmányokat be kell nyújtani a 

bíróságra, ezért kérem kiemelt jelentőséggel 

kezeljétek a megjelenést/megbízást. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2016. 02. 12.  

Chopok túráról beszámoló 

A Chopok sí túránkon az időjárás ismételten 

közbeszólt. Egy nap alatt a télből a tavaszba 

mentünk át, és ismét vissza a télbe. Az erős 

viharos szeles idő miatt a síelők feladták a 

természettel való kűzdelmet. Csak a túrázók 

maradtak a program végéig.  

 

A Google térképen fénykép nélkül megnézheted a 

túra útvonalát. 

Az útvonalat google kml fájlban itt letöltheted. 

 

2016. 01. 20.  

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_Pecs%20Alapito_okirat_2016_%2002_V1.doc
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/kozgyules/DTSE_Pecs%20Alapito_okirat_2016_%2002_V1.doc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z11QgNQvEhdg.koD-RJGwWaoU&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z11QgNQvEhdg.koD-RJGwWaoU&usp=sharing
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/si_chopok/DTSE_Chopak_tura_2016_02_06%20-11.kml
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megtekintése (Kiss 

Dezső, Kis Tóth Zsuzsa) 

2016. június 
Árkád Bringa túra Pécs-

Harkány 

2016. 

szeptember 

közepe 

Kerékpár túra az 

Alpokban. Brenner hágó - 

Garda tó kb 200 km 

kiépített kerékpár úton 

(Kiss Viktor, Kis Tóth 

Zsuzsa) 

  

 

2016. 01. 12.  

2016 évi tagdíj befizetések 

A 2015 évi befizetéseket és tagdíjakat 

áttekintette az elnökség.  2016 évre 

vonatkozóan az elnökség egyhangú 

szavazással úgy döntött, hogy nem 

változtat a tagdíjakon, a 2016 évi 

összegek maradnak érvényben. 

Az elnökség kéri, hogy akik a 

sportegyesületi programokba be 

kívánnak kapcsolódni, a 2016. évi 

egyesületi tagságukat legkésőbb 2016. 

február 29.-ig megújítani 

szíveskedjenek.  

A tagságot meg lehet újítani: 
- személyesen a Pécs, Jókai u. 10.- 

épületben a titkárnál 

- egyesület számlájára történt 

átutalással. (12072507-00167089-

00100002 Raiffeisen bank) Az 

átutalásnál a megjegyzés rovatba 

kérjük a nevet és e-mail címet megadni 
szíveskedjetek.  

 

Cím:  

7646 Pécs Jókai utca 

10. 4.emelet 4.04  

E-

mail:                    
hugl.erika@telekom.hu  

Telefon:  72 519-666 

Mobil telefon:  30 274-4685  

Elkészült a Chopok sítúra programja 

Elkészült a sítúránk programja melyet a szokásos 

excel és térképes formában itt találod meg. 

Indulás reggel 6 órakor.... 

 

  

 

2016. 01. 16.  

SZJA adó 1%-ának felajánlása 

Kedves Sporttárs, Kollégánk, Barátunk! 
 

Ajánld fel a személyi jövedelemadód 1%-át a 

Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület 

részére!  

 

A kedvezményezett adó száma: 18308705 - 2 - 02 

Támogasd ezzel is a sportegyesület 

tevékenységét! 
 

http://dtse-pecs.hu/Tagdijak/tagdijak.htm
http://www.dtse-pecs.hu/Tagdijak/tagdijak.htm
http://www.dtse-pecs.hu/Tagdijak/tagdijak.htm
mailto:hugl.erika@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/si_chopok/si_chopok%20program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2016/si_chopok/si_chopok%20program.html
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7621 Pécs Jókai u. 10. 
Adó szám: 18308705-2-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

fax: +36 72 22 4405 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
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Az első féléves várható programokról a 

tájékoztatási itt találod. 

Elérkezett az adóbevallások időszaka, 

Kérjük idén is támogasd az 

egyesületünket a személyi 

jövedelemadód 1 %-ával. 
 

 

 
A sportoláson kívül a különböző területeken dolgozó kollégák „csapat építésének” is hasznos kereteket 
tudtunk biztosítani. 
 
Az egyesület programjairól a fentiek szerint adunk folyamatos színes tájékoztatást.  
www.dtse-pecs.hu 
 
Pénzügyi helyzetünk stabil, programjainkat úgy szervezzük, hogy likviditási gondot ne jelentsen a 
rendezvények finanszírozása. Mivel a 2016 évi támogatást az év végén kaptuk meg az éves programjaink 
támogatását a tartalék bankban lévő pénzünkből finanszíroztuk. Így 2016 évben a pénzügyi eredményünk 
negatív lett.  
 
Hitelünk, és tartozásunk nincs. 2016 évben a meglévő pénzeszközeinkből a tervünknek megfelelően 
felhasználás történt a rendezvényekhez. Így a tartalékunk csökkent.  
Az egyszerűsített mérleg beszámolót, és a működésünkről a Felügyelő Bizottság jelentését a beszámolóhoz 
csatoljuk.  

 
A forrásainkat igyekszünk a tagság igényeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban felhasználni. 
 
 
Pécs, 2017. május 09. 
 

      
 
        Kiss Dezső 
        elnök sk. 

http://dtse-pecs.hu/Hir2016/programok/elso_felev_program.html
http://www.dtse-pecs.hu/

