
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.04.29 20:59:58

02 Pécsi Törvényszék

0 2 0 2 0 0 0 1 4 4 1 2 0 1 8
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Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1
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1 8 3 0 8 7 0 5 1 0 2

Kiss Dezső

Pécs 2 0 1 9 0 4 2 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

503 519

503 519

7 740 6 247

288 8

6 077 5 046

1 375 1 193

8 243 6 766

8 243 6 766

500 500

9 487 7 743

-1 744 -1 477

8 243 6 766

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

9 594 6 751 9 594 6 751

7 923 5 111 7 923 5 111

1 550 1 550 1 550 1 550

121 90 121 90

9 594 6 751 9 594 6 751

9 474 6 751 9 474 6 751

10 409 7 904 10 409 7 904

781 249 781 249

128 43 128 43

20 32 20 32

11 338 8 228 11 338 8 228

9 474 6 751 9 474 6 751

-1 744 -1 477 -1 744 -1 477

-1 744 -1 477 -1 744 -1 477

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

128 90 128 90

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

7 6 3 2 PÉCS

AIDINGER JÁNOS UTCA

45

    

1 4 P k 6 0 1 2 6  1 9 9 6 2 1

0 2 0 2 0 0 0 1 4 4 1

1 8 3 0 8 7 0 5 1 0 2

Kiss Dezső

szabadidősport, családi sport

2004 évi I törvény a sportról 

49 § c) és e) pontja

Az egyesület tagsága, családok, munkahelyi csoportok

121

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

9 594 6 751

128 90

9 466 6 661

11 338 8 228

9 474 6 751

-1 744 -1 477

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1 év

1 550 000

1 550 000

1 550 000

0

1 550 000

0

1 550 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.29 21.03.49



PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
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Beszámoló a Sportegyesület 2018 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 költségkeret lehetőségeit.  
 
Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tevékenységét mindenki díjmentesen társadalmi munkában végzi. 
Egyedül a könyvelési tevékenységet végzi könyvelőiroda, melyért havi díjat fizetünk. Egyéb adminisztrációs 
költségünk nincs. 
 
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, a nyugdíjasok és 
családtagjaik aránya növekszik. 2015 évben 130 fő, 2016 évben 134 fő, 2017 évben 135 fő 2018 évben 121 fő 
volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta kismértékű változással állandónak mondható. 
 
A 2018 évben a taglétszámunk 121 fő volt. A 7 féle ismétlődő programokon összesen 169 fő vett részt.  
 
2018 évben az Aidinger úton sikerült kialakítani az új konditermet. A helyszínváltozás az érdeklődők körében 
csökkenést eredményezett. 
 
Az elmúlt 3 évben a taglétszámot és az egyes programokat igénybevevők létszámát az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
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DTSE  tagsági aktivitás: 
  

        DTSE tagság 
részvétele 

Természet 
járás 

Kerékpár Kondi Síelés Úszás Szauna Foci Mohács Összesen  

2015 83 59 42 18 11   9 1 223 

2016 68 64 30 17 14 10 0 11 214 

2016- ből Tagság 54 44 30 15 14 10 0 11 178 
2016-ből külsős 14 20 0 2 0   0 0 36 

2017 65 67 32 12 19 0 6 10 211 

2017- ből 
Tagság 

57 54 32 10 19 0 6 10 188 

2017-ből 
külsős 

8 13 0 2 0 0 0 0 23 

2018 48 66 21 10 11 11 0 2 169 

2018-ból 
tagság 

41 51 21 10 11 11 0 2 147 

2018-ból 
külsős 

7 15 0 0 0 0 0 0 22 

 
 
 

 Taglétszám 2018  

MT 
dolgozó 

volt MT dolgozó 
és családtagja 

MT dolgozó 
családtag 

MT 
nyugdíja 
és 
családtagja 

Külsős 
tag 

összesen 

43 29 45 16 4 121 

 
A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási lehetőségei közt.  
 
169 fő részvétel volt az összes rendezvényen. A rendezvények igénybevételénél körülbelül kialakult, hogy ki 
mely programokat szokta látogatni. Lényeges változás nem tapasztalható. 
  
A sportegyesület elnöksége január hónapban megtárgyalja az éves programlehetőségeket 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. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
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A 2018 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 %. 
 
A sportegyesület elnökségét 2018. április 24.-én választotta a közgyűlés 5 éves időtartamra. 
 
A sportegyesület elnöke :  Kiss Dezső 
elnökhelyettes:   Babocsán Jácint 
elnökségi tagok:   Hügl Erika 
    Jerger Klára 
    Balázs Ildikó 
    Tatai Péter 
 
A sportegyesület tevékenységét 3 fős felügyelő bizottság is ellenőrzi. Tevékenységüket társadalmi munkában 
látják el. A FEB elnöke Tóthné Pfaff Éva. A 2018 évi FEB beszámolót és mérleget a közgyűlés fogadja el. 
 
A felügyelő bizottság (FEB) tagjai: 

Tóthné Pfaff Éva elnök 

Somfai Jánosné 

Jakab Sándorné 

 

A sportegyesület legfőbb döntéshozó szervezete a küldött közgyűlés. A küldött választást is 2018 évben 
tartottuk. A küldött közgyűlés a 6 fős elnökségből és a 11 fő küldöttből áll.  Összesen 17 fő. 

A küldött közgyűlés tagjai 2018 évben: 

1. Babocsán Jácint 

2. Balogh Gyula 

3. Balázs Ildikó 

4. Bernáth László 

5. Bukicsné Nagy Zsuzsanna 

6. Cvenits Gábor 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:%20babocsan.jacint@telekom.hu
mailto:hugl.erika406@gmail.hu
mailto:jerger.klara@t-online.hu
mailto:bazsi31.pro@indamail.hu
mailto:tatai.peter@telekom.hu
mailto:pfaff.eva@t-online.hu
mailto:somfaine@t-online.hu
mailto:jakab.sandorne1@t-online.hu
mailto:jakab.sandorne1@t-online.hu
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7. Diósi István 

8. Gaál Judit 

9. Hügl Erika 

10. Jáger Teréz 

11. Jerger Klára 

12. Jakab Sándorné 

13. Kiss Dezső 

14. Kiss Róbert 

15. Tatai Péter 

16. Tálos László 

17. Somfai János 

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. 

2018-ben megvalósult programjaink: 
 
Állandó sportolási, program lehetőségek: 
 

1. Kondi (Babocsán Jácint) 
 

A kondi termet az Aidinger János u 45 épület földszintjén működtetjük. Az új kondi terem a földszinten 
2 egységet, míg az emeleten 1 súlyzó termet tartalmaz. Az emeleti részen van az öltöző és a zuhanyzó. 
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 (Hügl Erika) 

A Hullám fürdőben biztosítunk jegyes rendszerű úszás lehetőséget. A rendszeres igénybevevők kb. 10-
12 fő. 

 
3. Mohács sziget pihenőház (Kiss Dezső) 
 

A tagságnak térítésmentesen lehetősége van a faház igénybevételére. 2018 évben a házat a tagok már 
alig használták. Azok a tagok akik használták már nem dolgoznak a Telekomnál, kiléptek az 
egyesületből.  A gondnokolást Laczó György végezte eben az évben is. A 2018 évi közgyűlési döntés 
értelmében a házat eladásra felajánlottuk. Laczó György a vételi szándékát jelezte a 2019 évi 
közgyűlésen kell dönteni az eladásról. 

 
4. Kisbusz (Kiss Dezső) 
 

A 9 fős Ford kisbusz, melyben légkondicionálás is van, lehetőséget teremtett hosszabb túrák 
szervezésére is. minden túránkhoz igénybe vettük a kisbuszt. A túráinkon a nagybuszt kisbuszokkal 
váltottuk 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 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
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bevételünk, a kisbusz után helyi adót nem kell fizetnünk. A meghirdetett kisebb csoport túráinkhoz, 
rendezvényeinkhez a tagság a kisbuszt folyamatosan igénybe veszi. Nagyobb létszám esetén a 
bérlünk kisbuszokat. 
 

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/ 

 
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 2018 évi rendezvényei: 
 

2018. 10. 29.  

2019 évi sítúra meghírdetése 

Sítúrát szervezünk 2019. február 12 - 17 

között Kreischberg � Murauba. 

 

Részvételi díj: 99.000,-Ft (szállás+ félpanzió,  6 

nap/5 éj,) és napi 1,2 �/fő idegenforgalmi adó. 

SE támogatás: 30.000 Ft 

Utazás részvételtől függően kisbusz+ saját 

gépkocsival, a részvételi díj az utazási költséget 

nem tartalmazza. 

 

A szállást sajnos nem lehet előre lefoglalni, ezért 

ilyen rövid a határidő.  SE tagok és jelentkezési 

sorrend előnyben. 

 

Jelentkezni Balázs Ildikónál 2018. október 31. 

szerda 12 óráig 30/661-5322. A jelentkezés 

után, ha sikerült a szállás lefoglalni, utána 

írok az előleg küldés miatt. 

A szállásfoglalás miatt kérem a határidő 

nagyon pontos betartását! 

Síterep infó:  

                                                                               

                                                                               

     

2018. 12. 10.  

Wellness lehetőség 

A Hotel Makár Wellness és Sport központban 

minden szolgáltatásra érvényes, hétfő-péntek 

12-18 óra közt igénybevehető, de 

ünnepnapokon nem használható bérletet 

váltottunk 10 alkalomra. A bérletet "DTSE 

Pécs" néven regisztráltuk. 

A felhasználást kérjük Hügl erikának 

jegyelezni, és az egyéni hozzájárulást 700 

Ft/fő/alkalom az SE számlára befizetni. 

A wellness részlegről infórmáció a szálloda 

lapján itt érhető el. 

 

2018. 10. 09.  

Advent Salzburgban december 6 - 9-ig. 

Idén adventkor Salzburgba, Mozart városába 

kalandozunk. Egy kis ízelítőt itt olvashatsz, 

hogy megkönnyítsem a döntést. 

Időpont: 2018. december 6 - 9 között. 
(csütörtöktől-vasárnapig, 3 éjszaka). 

Program: a mellékelt tájékoztató szerint (A 

helyszínek és időpontok pontosítás alatt 

vannak, ezért még változhatnak.) 

Szállás: két ágyas szobákban, Salzburgban 

közel a látványosságokhoz (foglalás alatt, 

létszámtól függ, max.24 fő) 

Étkezés: a reggelit a szállás díja tartalmazza, 

a többi étkezést önerőből kell megoldani. 

Utazás: az SE és bérelt kisbusszal a 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://www.dtse-pecs.hu/
https://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
https://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
https://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Salzburg%20advent/salzburg_terv.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Salzburg%20advent/salzburg.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Salzburg%20advent/salzburg_terv.html
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460 km-re Budapesttől                                fekete 

pálya: 9 km                kabinos lift: 3 db           

Nyitva tartás: 08:30 - 16:00 

magasság: 868 m - 2118 m                          piros 

pálya: 16 km                 ülőlift: 4 db  

szintkülönbség: 1250 m                               kék 

pálya: 17 km                   húzólift: 6 db 

Szervező: 

Balázs Ildi 

 

2018. 09. 07.  

Őszi túra meghírdetése Bled környékére 

2018.10.20.-23. 

Az idei őszi túránkkal is átlépjük az országhatárt, 

és Szlovénia egy gyönyörű tájegységének 

nevezetességeit ismerjük meg. 

létszámtól függően (max.24fő) 

A kirándulás költsége: 50.000Ft/fő, (SE 

hozzájárulás tagoknak: 20 000,-Ft/fő) Az ár a 

jelentkezők függvényében kis mértékben 

változhat. 

A kirándulás költségét 3 részletben is lehet 

fizetni (utalni vagy készpénzben): 

          - az első részletet a jelentkezéskor 

20.000 Ft 

- a másodikat novemberben 15 000 Ft, 

           - a 3. részletet pedig  december 4-

éig:15.000 Ft kérjük befizetni. 

Az ár tartalmazza a szállást reggelivel és az 

utazás költségét. 

Az árban nincs benne (a reggelin kívül) az 

étkezés és a belépőjegyek ára. 

Jelentkezés: Hügl Erikánál v. Bukics 

Zsuzsinál október 26-ig. 

A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek az SE 

tagok, rajtuk kívül a keretet jelentkezési 

sorrendben töltjük fel. 

A jelentkezőket a további részletekről 

értesíteni fogom. 

Köszönettel: Bukics Zsuzsi  

 

2018. 09. 12.  

Gyalog túra a hetvehelyi Sás völgybe 

Szeptember 29.-n szombaton gyalog túrát 

tervezünk  a Hetvehely közelében található 

Sás-vögybe. 
A túra kiindulópontjára Hetvehelyre a 

vasútállomásról 08:47 órakor induló 

Dombóvárra közlekedő személyvonattal 

utazunk. 

Útvonal: Hetvehely - Cigány forrás  - Sás-

völgy Erdő háza - lombkorona tanösvény - 

Sás-völgyi kőrút - Hetvehely. 

 

Pécsre a haza utat tempósabb iramban12:32 

órakor, kényelmesebb temóban, hoszabb 

pihenővel a 14:32 órakor induló vonattal 

tervezzük. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Bled/Bled_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Bled/Bled_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/gyalog_turak/hetvehely/hetvehely.html
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Időpont: 2018. október 20-23.között. 

(szombat-kedd, 3 éjszaka) 

 

Program: itt találod a tájékoztatót (A 

helyszínek és időpontok pontosítás alatt vannak, 

ezért még változhatnak.) A túra útvonalak 

kiépítettek. "Bakancsos", aránylag rövid, de 

változó terepviszonyú utakra lehet számítani.  

 

Szállás: két, ill. három ágyas szobákban (foglalás 

alatt, létszámtól függ) 

 

Étkezés: nincs, szállástól függően reggelit 

tartalmazhat 

 

Utazás: az SE és bérelt kisbusszal a létszámtól 

függően (max.24fő) 

 

A kirándulás költsége: 45.000-50.000,- Ft/fő, 

(SE hozzájárulás 12.000,-15.000,-Ft/fő) 

Az ár tartalmazza a szállást, utazás költségét. 

Az árban nincs benne az étkezés és a 

belépőjegyek ára. 

 

Jelentkezés: Hügl Erikánál v. Jerger Kláránál 

szeptember 17-ig. 
A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek az SE 

tagok, rajtuk kívül a keretet jelentkezési 

sorrendben töltjük fel. 

A szállásfoglalás után a befizetést és a 

részleteket pontosítjuk. 

Köszönettel: Jerger Klára  

 

 

 

 

A túra hossza 7 km, nehézségi foka közepes, 

szintemelkedés 130 méter. 

További információk a lomkorona sétányról 

 

2018. 06. 29.  

Konditerem nyitása 

A költözést és felújítást követően elkészült a 

konditerem. Hétfőtől, azaz július 2- től újra 

használható az Aidiger J. u. 45-ben. 

 

Nyitvatartási rend: 

munkanap 6-20 -ig 

szombat 8-20-ig 

vasárnap és ünnepnap 8-12-ig 

 Bejárat az Aidinger út 45. alatti Telekom 

épület (Pécs2) utcafrontjáról. 

Részletek a belépésről és a használatról. 

 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Bled/Bled_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Bled/Bled_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/gyalog_turak/hetvehely/hetvehely.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/gyalog_turak/hetvehely/hetvehely.html
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
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2018. 06. 20.  

Parenzana kerékpár túra meghírdetése 

2018.09.19-23 

Megrendezésre kerül az őszi kerékpár túránk 

PARENZANA a monarchia korabeli 

vasútvonalon Tiesztől-Porecig. 

Időpont: 2018.09.19.-09.23. 5/4 nap  

Várható költség: kb. 80.000,-Ft, SE hozzájárulás: 

20.000,-Ft  

Utazás: egyénileg. A kisbuszon kívül max. 8 

autó. 

Jelentkezési határidő: 2018.07.05. 

Jelentkezés: Balázs Ildikó 30/661-5322 vagy 

balazs.ildiko3@telekom.hu  

részletek... 

2018. 05. 13.  

Hello holnap  

Kérem, az itt látható QR kódot a 

sportegyesületi programokon résztvevők 

olvassák be a mobil készülékükkel. Ezzel 

részt vesztek a Telekom Hello Holnap 

programjában.  

 

A QR kódot csak a letöltött hello holnap! 

appal lehet beolvasni, más QR kód olvasóval 

nem működik. 

A hello holnap! mobilappot keresd az App 

Store-ban, a Google Playen vagy a Windows 

Store-ban. 

 

2018. 05. 13.  

Közlemény a 2016 évi SZJA 1% 

felhasználásáról 

A 2016 évi SZJA 1%-ának felhasználásáról a 

közleményt benyújtottuk a NAV felé. 

Itt látod a közleményt 

 

2018. 05. 11.  

Sportegyesületi választások törvényszéki 

bejegyzése 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

A választási eredményénüket a Pécsi 

Törvényszék 60126-1996-59 számú 

végzésvel bejegyezte. 

Kiss Dezső elnök 

 

2018. 05. 03.  

2018 évi rendes közgyűlés 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Parenzana_kerekpar/Parenzana_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Parenzana_kerekpar/Parenzana_meghirdet.html
mailto:balazs.ildiko3@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Parenzana_kerekpar/Parenzana_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Parenzana_kerekpar/Parenzana_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/hello_holnap/Hello_holnap.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/hello_holnap/Hello_holnap.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/hello_holnap/Hello_holnap.html
https://itunes.apple.com/hu/app/hello-holnap!/id917694355?mt=8
https://itunes.apple.com/hu/app/hello-holnap!/id917694355?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.telekom.helloholnap
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/p/hello-holnap/9nblggh6c0vp
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/p/hello-holnap/9nblggh6c0vp
http://dtse-pecs.hu/ado/16KOZ.pdf
http://dtse-pecs.hu/ado/16KOZ.pdf
http://dtse-pecs.hu/ado/16KOZ.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/60126-1996-59--1_megbizas_hatarido.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/60126-1996-59--1_megbizas_hatarido.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/60126-1996-59--1_megbizas_hatarido.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/60126-1996-59--1_megbizas_hatarido.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/60126-1996-59--1_megbizas_hatarido.pdf
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2018. 05. 10.  

2018 évi rendes közgyűlés 

Az egyesület megtartotta a meghírdetett 

napirendi pontok szerint a 2018 évi rendes 

közgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt. A 

jelenléti ívet itt látod. 

A küldöttek elfogadták 

- a beszámolót, 

- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági 

mellékletet  

- a FEB beszámolóját. 

A közgyűlés jegyzőkönyvét itt olvashatod. 

A közgyűlés döntött a 2018 évi tagdíjról is. Nem 

változtatott a tagdíjon, maratak az eddigi díjak. 

Az okmányokat a törvényszékez PK342 

nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük. 

A közgyűlés javasltott tett a 2018 évi nyári - őszi 

programokra, mellyeket felvettük a tervezett 

programok közé. 

 

2018. 04. 25.  

Nyári túra meghírdetése Németországba 

2018.06.09 - 17.-ig 

Ez évben a hosszú nyári túrát Németországba 

tervezzük, kirándulásunk helyszíneit a Fekete 

erdő és a Bódeni tó környékének ismertebb 

nevezetességeiből, Világörökségi helyszínekből 

válogatva állítottuk össze.  

 

Tisztelt Küldöttek! 

A tisztújító közgyűlésen megbeszéltek szerint 

a DTSE Pécs 2018 évi rendes közgyűlését 

2018. 05. 10.-én 15 órára a Pécs Aidinger 

jános u. 45 tetőtéri kis tárgyalóba 
összehívom. 

Napirendi pontok: 

1. Az elnökség beszámolója a 2017 évi 

munkáról. 

előadó: Kiss Dezső elnök 

2. A 2017 évi mérleg és a közhasznúsági 

jelentés, közhasznúsági melléklet elfogadása 

előadó: Hügl Erika elnökségi tag  

3. A FEB beszámolója a 2017 évi 

tevékenységről, a beszámoló elfogadása  

 előadó: Tóthné Pfaff Éva FEB elnök 

4. 2019 évi tagdíj megállapítása 

előadó: Hügl Erika elnökségi tag  

5. Egyebek (2018 évi terveink, lehetőségeink) 

            előadó: Kiss Dezső elnök 

Megjelenésedre a határozatképesség 

érdekében számítunk. Kérem 

akadályoztatásod esetén jelezni szíveskedj a 

távolmaradásod. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső  

elnök 

 

2018. 04. 25.  

Sportegyesület elnökéség és elnök választás 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

A 2018. április 24.-én az új küldött közgyűlés 

megválasztotta a Sportegyesület felügyelő 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE%20Pecs_kozgyules_jelenleti_iv_2018.05.10.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE_2017_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/OBHGEPI_PK_342_DTSE_Pecs_3999001001324.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE_%20FEB_jelentes_2017.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE_Pecs_kozgyules_jkv_2018.05.10.pdf
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/nemet_tura/nemet_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/nemet_tura/nemet_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE_2017_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/OBHGEPI_PK_342_DTSE_Pecs_3999001001324.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/OBHGEPI_PK_342_DTSE_Pecs_3999001001324.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kozgyules/DTSE_%20FEB_jelentes_2017.pdf


 Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület Pécs 

7632 Pécs Aidinger János u.45. 
Adó szám: 18308705-1-02 

Szla. szám: 12072507-00167089-00100002 
 

Telefon: (36) 72/519-700 

 

internet: http://dtse-pecs.hu  

mail: kiss.dezso@telekom.hu  
 

 

   10 

 

 

 

 

Programok:  A részletes program itt olvasható. 

( A pontos program még egyeztetés alatt van, 

változhat a nyitva tartások, szálláshely, utazás 

stb. miatt.) 

 

Időpont:         2018.június 9. (szombat) - 17. 

(vasárnap) (kilenc nap, nyolc éjszaka) 

Utazás:                       létszámtól függően SE 

kisbusszal + bérelt kisbusszal  

Szállás:                       Az utazás folyamán 2 

vagy 3 helyen szállunk meg. A jelentkezőktől, 

ill. létszámtól függően tudunk szállásokat 

foglalni. (2 v. 4 fős szoba, apartman, panzió, 

esetleg mobil ház). 

Ellátás:           Nincs, az étkezést a hosszú 

túrákon bevett gyakorlat szerint egyénileg oldjuk 

meg. Amennyiben a szálláson jó a reggeli 

ajánlat, azt választjuk.  

Költségek:      A várható költség belépők nélkül 

130-160.000,-Ft. Nagyrészt függ a jelentkezők 

számától, hogy milyen szállást tudunk foglalni és 

az utazást hány mikrobusszal tudjuk megoldani.  

                            Az SE    hozzájárulás max. 

bizottságát, elnökségét és elnökét. A 

megválasztott tisztségviselők mandátuma 

2023. április 24-ig tart. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

Tóthné Pfaff Éva 

Jakab Sándorné 

Somfai Jánosné 

Az elnökség tagjai: 

Babocsán Jácint 

Balázs Ildikó 

Hügl Erika 

Jerger Klára 

Kiss Dezső 

Tatai Péter 

 

Az elnökség Kiss Dezső-t választotta 

elnöknek. 

A küldött közgyűlés jegyzőkönyve és 

jelenléti íve itt olvasható. 

Schuler Tamás választási bizottsági elnök 

 

2018. 04. 20.  

Sportegyesületi küldött választás 

eredménye 

Tisztelt Egyesület Tagok! 

A 2018. április 16 -17. között lezajlott küldött 

választás megtörtént, eredménye itt 

olvasható. 

A szabályzat szerint lezajlott, küldötté 

választott tagoknak küldött gyűlést hívok 

össze, ahol a napirendi pont szerint 

megválasztásra kerül az egyesület 

elnöksége, a felügyelő bizottság tagjai, 

majd az elnökség megválassza az elnököt. 

A küldöttgyűlés időpontja: 2018. április 24. 

14:30 óra 
helye: Pécs, Aidinger János u. 45. III. emeleti 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/nemet_tura/nemet_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/nemet_tura/nemet_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/2018.04.24_kuldott_kozgy%20jkv.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/2018.04.24_kuldott_kozgy_jelenl.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/kuldottek.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/kuldottek.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/kuldottek.html
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30%, kb. 40-45.000,-Ft. 

Jelentkezés:   2018.05.02-ig (amennyiben a 

jelentkezők száma utazás vagy szállás problémát 

okoz, a jelentkezési sorrendet, ill. SE tagságot 

vesszük figyelembe) 

Jelentkezni: Hügl Erikánál vagy Jerger Klárinál 

Előleg :           50000,-Ft 2018.05.10-ig, miután 

a résztvevőknek vissza jeleztünk 

A tervezett túra Google térképen itt látható 

(szállások pontosítása után még változnak a 

szakaszok!) 

 

Jerger Klára 

 

2018. 04. 17.  

"Kincsek között élünk" kerékpár túra  

Idén is megrendezésre kerül a "Kincsek között 

élünk" X. kerékpártúra az Ormánságban. 

Időpont: 2018.05.12. (szombat) 09:00 

Jelentkezési határidő: 2018.04.25. (szerda) 16 

óráig 
Jelentkezni nálam lehet Balázs Ildikó 30/661-

5322 vagy balazs.ildiko3@telekom.hu. 

SE tagoknak az 1.500,-Ft nevezési díjat az SE 

fizeti. 

Aki nem SE tagot jelentkeztet, az 1.500,-Ft 

nevezési díjat a jelentkezéskor utalja át az SE 

számlájára. (12072507-00167089-00100002 

Raiffeisen bank) 

Utazás egyénileg. SE kisbuszt igénybe lehet 

venni. Végleges jelentkezés után az utazást 

egyeztetjük. 

Kérem a jelentkezési idő pontos betartását.  

tárgyaló 

Kérem a küldötteket, hogy a fenti időben 

megjelenni szíveskedjenek. (pótküldötteknek 

nem kell) 

Akadályoztatás esetén kérem jelezni. 

Gratulálok az új küldött közgyélés tagjainak, 

további jó munkát kívánok, 

Schuler Tamás választási bizottsági elnök 

 

2018. 04. 17.  

Telekom Vivicittá 

 

Fuss Velünk Pécsett a Telekom Vivicittán! 

Időpont: 2018. május 12. 

Rajt/Cél: Széchenyi tér 11:00 

Táv: 3,2 km  

Útvonal: 

• Széchenyi tér - Irgalmasok utcája - 

Rákóczi út - Kórház tér - Alkotmány 

utca - Klimó György utca - Barbakán 

tér - Aradi vértanúk útja - Kálvária 

utca - Szentágothai János sétány - 

Majorossy Imre utca - Király utca - 

Széchenyi tér 

A Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziumában (Széchenyi tér 11.) alakítjuk 

ki:  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/nemet_tura/Nemetorszag_meghirdet.kmz
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kincsek_kozott/kincsek_kozott.html
mailto:balazs.ildiko3@telekom.hu
http://www.futanet.hu/cikk/telekom-vivicitta-varosvedo-futas-pecs-2018/17401
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Jelentkezéskor vegyétek figyelembe, hogy a 

TELEKOM VIVICITTÁ PÉCS is ezen a 

napon lesz. 

 

2018. 03. 26.  

2018.04.14.-én szombaton 1 napos 

kerékpártúrát szervezünk 3 országon 

keresztül 

2018.04.14.-én szombaton 1 napos 

kerékpártúrát szervezünk 3 országon keresztül 

(Magyarország - Szerbia - Horvátország). Táv 

kb.: 75 km. 

Utazás, komp jegy és a halászlé önköltséges, 

mindenki saját maga fizeti. Utazás egyénileg, SE 

kisbuszt igénybe lehet venni. Jelentkezéskor 

majd egyeztettünk. 

Találkozás: 08:45 Mohács kompkikötő 

Indulás: 09.00 órás komppal átkelés a Dunán 

Mohács szigetre. 

Mohács szigetről az eurovelo6 (aszfaltos gát) 

kerékpárúton megyünk Hercegszántó (magyar-

szerb határátkelő), Sebesfoki csárda, Kiskőszeg 

(Batina szerb-horvát határátkelő), Udvar (horvát-

magyar határátkelő), Mohács. 

Szerbiában Bezdánnál (Sebesfoki csárda lenne 

az ebéd halászlé kb. 13 órakor.  

Ha ott nem lesz hely akkor a Pikec csárda. 

• a versenyközpontot  

• az öltözőt  

• a ruhatárat  

Az iskola mellékhelyiségeit lehet használni. 

Jelentkezés, részletek...  

 

2018. 04. 15.  

Sportegyesületi választások küldött 

szavazás 

Tájékoztatlak benneteket, hogy a 2018. 

március 19-25. közötti küldött jelölt állításon 

az itt szereplő 23 főre adtak le jelölési 

szavazatot SE Tagok, és Ők vállalták a 

jelöltséget. 

Következő lépés a küldöttek megválasztása, 

szavazás a jelöltekre: 2018 április 16 és 17.-

én. 

Kérem aktívan vegyetek részt a szavazásban! 

Schuler Tamás választási bizottsági elnök 

 

2018. 04. 06.  

Balaton körüli kerékpár túra április 27 - 

május 1  

A 18. alkalommal megtartandó Balaton 

körüli kerékpáros túránkat 2018. április 

27. (péntek) - május 1. (kedd) 4 éjszaka 

időtartamban tartjuk.   

Idén a tavalyi év folyamán megbeszéltek 

szerint nem a teljes kört tesszük meg, hanem 

a Káli medencében teszünk két nagyobb 

túrát. Ezért szállásunk a zánkai táborban 

kezd és 3 éjszakát itt töltünk. Utána 

elkerekezünk Keszthelyre itt a szokásos Zala 

kempingben szálluk meg. Az utolsó túra 

szakaszunk Keszthely - Zánka, Fonyód- 

Badacsony hajó átkeléssel. 

1. nap: április 28. (szombat)             1. kör 

tetszés szerint. Javasolt Zánka - Hegyestű- 

Tanyon -Szentantalfa - Zánka kb. 30 km 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/kincsek_kozott/kincsek_kozott.html
https://drive.google.com/open?id=1_GDbCyaUNHBI_K26MWfuD44rPExBgtBd&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_GDbCyaUNHBI_K26MWfuD44rPExBgtBd&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_GDbCyaUNHBI_K26MWfuD44rPExBgtBd&usp=sharing
http://www.futanet.hu/cikk/telekom-vivicitta-varosvedo-futas-pecs-2018/17401
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/Szavazolap.xlsx
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/balaton_bringa/balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/balaton_bringa/balaton_bringa.html
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Látnivaló a Karapancsai kastély és major lásd. 

csatolt file. 

A kerékpár túra csak jó idő esetén kerül 

megrendezésre. Ha esik az eső nem. 

A csárdában előre le kell foglalni a helyet, ezért 

a 04.14.-i héten küldök újra levelet, hogy ki kér 

halászlét. 

A tervezett utat a Google térképen itt találod. 

 

Balázs Ildi 

 

2018. 03. 18.  

Sportegyesületi választások küldött jelölés 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

Küldött jelölés időszaka megkezdődik: 2018. 

március 19-25.-ig.  

2. nap: április 29. (vasárnap)           2. kör 

tetszés szerint. Javasolt Zánka - Monoszló-

Balatonhenye - Mencshely -Vulkán 

tanösvény - Zánka kb. 38 km 

3. nap: április 30. (hétfő)                  Zánka - 

Keszthely Zala camping Balaton kerékpár 

úton 54 km 

4. nap: május 1. (kedd)             Keszthely 

Zala kemping - Fonyód - Hajó - Badacsony  - 

Zánka (kb. 54 km) 

Költségek 4 éjszakára egy főre: 
SE tagoknak:            14.000,-Ft + étkezés 

Nem SE tagoknak:   20.000,-Ft + étkezés 

 

Jelentkezés:  Kiss Dezső (30- 95 66 585, 

kiss.dezso@telekom.hu) 2018. április 13. 14 

óráig.  

A jelentkezéssel együtt kérjük a teljes díjat is 

befizetni az SE számlára (12072507-

00167089-00100002 Raiffeisen bank.) 

 

A jelentkezésnél kérem a reggeli és vacsora 

igényeket is megadni, és az összeget annak 

megfelelően befizetni.  
 

A szállások foglalásához kérjük az alábbi 

adatokat megadni a jelentkezőkről: 

résztvevők, nevét, személyi igazolvány 

számát, születési helyét, idejét és lakcímét 

(Az egyszerűbb bejelentkezés érdekében 

megküldjük a szálláshelyeknek az adatokat, 

nem kell érkezéskor bejelentőt kitölteni.)  

A szállásokat április 15-ig véglegesíteni 

kell, utána nem áll módunkban változtatni! 

részletek...  

 

2018. 03. 26.  

Sportegyesületi választások küldött jelölés 

A sportegyesület tagjai a jelölési időszakában 

23 főre adtak le jelölési szavazatot. A 

jelölteket a bizottság nyilatkoztatja, hogy a 

választáson idulnak-e, a feladott vállalják-e? 

Schuler Tamás választási bizottsági elnök 

 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
https://drive.google.com/open?id=1_GDbCyaUNHBI_K26MWfuD44rPExBgtBd&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_GDbCyaUNHBI_K26MWfuD44rPExBgtBd&usp=sharing
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/balaton_bringa/balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
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24.4. 2 A küldött-jelölés szabályai: 

Az egyesület bármely 18. életévét betöltött tagja 

küldötté jelölhető. 

Az egyesület tagjai a jelölést e-mailen írásban 

tehetik meg, a levélben meg kell adni: 

• a jelölt nevét, 

• a jelölő nevét. 

A jelölő iratokat e-mailben, elküldve a 

választási bizottság elnökének címezve lehet 

leadni. Egy egyesületi tag maximum 6 fő 

jelöltet állíthat. 

A jelöléseket a jelölő bizottság összesíti, és 

összeállítja a küldött-jelöltek nevét tartalmazó 

listákat. 

A küldött-jelölt lista összeállítása után a szavazó 

lapra kerüléshez a jelöltet a választási bizottság 

nyilatkoztatja, hogy a jelölést elfogadja-e? Jelölt 

csak az lehet, aki elfogadja a jelölést.  

A szavazó lapra a legtöbb szavazatott kapott 25 

jelölt kerül, akik a jelölést elfogadták. 

                Schuler Tamás bizottsági elnök   

schuler.tamas@telekom.hu 

 

2018. 02. 27.  

Székhely módosítás 

A sportegyesület székhely módosítási kérelmét a 

PécsiTörvényszék 18.Pk.60.126/1996/57.számú 

végzésével bejegyezte. Az új székelyünk 7632 

Pécs Aidinger János utca 45. 

Kérem minden iraton, számlán stb.. a jövőben ez 

szerepeljen. 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2018. 02. 15.  

Uszoda, szauna, welness lehetőség 

2018. 03. 11.  

Adó 1% felajánlása 

Kedves Sporttárs, Kollégánk, Barátunk! 
 

Ajánld fel a személyi jövedelemadód 1%-át 

a Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület 

részére!  

 

A kedvezményezett adó száma: 18308705 - 1 

- 02 

Támogasd ezzel is a sportegyesület 

tevékenységét! 

A NAV WEB-es felületéről történő 

felajánláshoz itt találsz útmutatót. 

 

2018. 02. 12.  

Tavaszi túra meghírdetése az Istriára 

március 15 -18 -ig 

Az idei tavaszi túránkkal kicsit átlépjük az 

országhatárt, és az Istriai félsziget 

nevezetességeit ismerjük meg. 

 

Időpont: 2018. március 15-18.között. 

(csütörtök-vasárnap, 3 éjszaka) 

Program: a mellékelt tájékoztató szerint 
(A helyszínek és időpontok egyeztetés alatt 

vannak, ezért még változhatnak.) 

Szállás: két, ill. három ágyas szobákban 

(foglalás alatt, létszámtól függ) 

Étkezés: a szállás reggelit tartalmaz, (vacsora 

a szállástól függően kérhető) 

Utazás: az SE és bérelt kisbusszal a 

létszámtól függően (max.24 fő) 

A kirándulás költsége: 40.000-45.000,- 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:schuler.tamas@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/60126-1996-57-ASZ_kepvisel_%20megbizas_szekhely.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/60126-1996-57-ASZ_kepvisel_%20megbizas_szekhely.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/60126-1996-57-ASZ_kepvisel_%20megbizas_szekhely.pdf
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login
http://dtse-pecs.hu/ado/ado.htm
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
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A mai naptól újra lehet uszodajegyet igényelni a 

Hullámfürdőbe 400 Ft/db áron, havonta és 

fejenként 3 db-ot. 

 

Kérem, az igényeket emailben 

(hugl.erika406@gmail.com),vagy sms-

ben/telefonon a 30/274-4685 számon és 

eljuttatom Nektek a jegyeket. 

 

Szauna/wellness bérletet vásároltunk a Makár 

tanya wellness részlegébe. Ennek igénybevétele 

havi 2 alkalommal lehetséges minden SE 

tagnak,alkalmanként 800 Ft utalásával a SE 

számlára, és a recepción való bejelentkezésnél 

egy aláírással. 

 

Bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, 

keressetek! 

 

Jó pihenést! Erika 

 

2018. 01. 12.  

Az elnökségi ülésen elfogadott I. félévi program 

terv 

Az elnökség az alábbi programokat fogadta el. 

 

A kitűzött programokon kívül várjuk a 

tagságunk további ötleteit, javaslatait. A 

programokhoz szervezők jelentkezését is várjuk. 

2018 évi programok 

Dátum 
program 

megnevezés 

várható 

költség 
szervező 

        

2018. 

február 4. 

Evezés a hévizi 

patakon 
  

Tatai 

Péter 

        

2018. 

február 13 

- 18. 

Sítúra a 

Koralpe 

területen  

  
Balázs 

Ildikó 

        

2018. 

március 15 

Tavaszi túra az 

isztriai 
  

Jerger 

Klára 

Ft/fő, (SE hozzájárulás 12.000,-15.000,-Ft/fő) 

Az ár tartalmazza a szállást, utazás, 

(idegenvezető) költségét. Az árban nincs 

benne az étkezés és a belépőjegyek ára. 

 

 

Jelentkezés: Hügl Erikánál v. Jerger Kláránál 

február 19-ig. 

A jelentkezésnél elsőbbséget élveznek az SE 

tagok, rajtuk kívül a keretet jelentkezési 

sorrendben töltjük fel. 

A szállásfoglalás után a befizetést és a 

részleteket pontosítjuk. 

Köszönettel: Jerger Klára 

 

2018. 02. 11.  

Sportegyesületi választások időüteme 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

A jelenlegi elnök és elnökség megbízatása 

2018. május 17.-ig tart. 

A Sportegyesület elnöksége 2018. 01. 12-én 

áttekintette az alapszabályunkat a választás 

szemszögéből, és az alábbi választási 

ütemrendet határozta el: 

1. Küldött jelölés időszaka: 2018. 

március 19-25.-ig 

2. A küldöttek megválasztása, 

szavazás a jelöltekre: 2018. április 

16.-án és 17.-én 

3. A szavazásról eredmény hirdetés: 

2018. április 18.-án. 

4. A megválasztott új küldött 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:hugl.erika406@gmail.com
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/si_2018/si_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
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-18. (4 

nap) 

félszigeten  

        

2018. 

április 14. 

Mohács sziget 

kerékpár túra 

(Csúza 

halászlé) 

  
Balázs 

Ildikó 

        

2018. 

április 28.- 

május 1. (4 

nap) 

Kerékpár túra a 

Balaton körül 

(3 nap körbe, 1 

nap Káli 

medence) 

  
Kiss 

Dezső 

        

2018. 

június 9 - 

17. (9 nap) 

Nyári nagytúra 

Németországba 

(Bódeni tó, 

München, 

Regensburg, 

Duna eredet) 

  
Jerger 

Klára 

        

2018. 

szeptember 

18 -23. (6 

nap) 

Kerékpár túra 

Trieszttől 

Porecsig a régi 

vasút 

nyomvonalán 

(Parenzana) 

  
Balázs 

Ildikó 

        

  

Európa 

kerékpáros 

térképe  

    

 

 

2018. 01. 07.  

Rendkívüli küldött közgyűlés összehívása 

Tisztelt Küldöttek! 

A telephely módosítás miatt ismét szükséges az 

alapszabály módosítása is. A hiánypótlásban 

kérikbeírjuk az elnök és elnökhelyettes nevét az 

alapszabályba foglalni. Reméljük további 

módosítási igény nem lesz. 

közgyűlés első ülése, melyen az 

elnökséget és elnököt meg kell 

választani: 2018. április 24. 

 Az elnökség a választási bizottság tagjainak 

felkérte az alábbi személyeket, akik a 

felkérést elfogadták: 

                Schuler Tamás bizottsági elnök   

schuler.tamas@telekom.hu 

                Tálos László bizottsági tag 

talos1.la@gmail.com 

                Hajnal Éva bizottsági tag 

hajnal.eva@telekom.hu 

Kérem az új választáson mindenki aktívan 

működjön közre, és javaslataival segítse az 

egyesület új vezetőségének megválasztását. 

A részletes leírást, az alapszabály ide 

vonatkozó részeit itt olvashatod 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2018. 01. 12.  

Sportegyesületi tagdíj befizetése 

Kedves jelenlegi és leendő SE tagok! 

A 2018.évi SE tagdíj befizetésének 

határideje: 2018.02.28. 

1. Befizetni átutalással lehet az SE 

számlájára (12072507-00167089-

00100002 Raiffeisen bank).  

Átutaláskor kérem a megjegyzés rovatban 

feltüntetni a tag nevét és a "Tagdíj " 

megnevezést. 

Tagdíjak nem változtak: 

1. Telekom csoport aktív dolgozói és 

családtagjaik 4000 Ft, nappali 

tagozaton tanuló családtagjai 2000 Ft. 

2. Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 

3000 Ft 

3. Telekomtól leépített és kiszervezett 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/Istria/istria_meghirdet.html
https://www.openstreetmap.org/#map=10/47.9053/20.5005&layers=C
https://www.openstreetmap.org/#map=10/47.9053/20.5005&layers=C
https://www.openstreetmap.org/#map=10/47.9053/20.5005&layers=C
mailto:schuler.tamas@telekom.hu
mailto:talos1.la@gmail.com
mailto:hajnal.eva@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/valasztas_2018/valasztas_2018.html
http://dtse-pecs.hu/Penztar/penztar.htm
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A hiánypótlás teljesítésére a Dél-Dunántúli 

távközlési Sportegyesület rendkívüli közgyűlést 

hív össze.  

Napirend: 
Az alapszabályban az elnök és elnökhelyettes 

nevének szerepeltetése 

Helyszín:  
Pécs, Aidinger János u. 45 félemelet 

Időpont: 

2018. január 12, péntek 14 óra. 

Megjelenésedre számítok: 

Kiss Dezső elnök 

 

2018. 01. 12.  

Rendkívüli küldött közgyűlés határozatai 

A rendkívüli küldött közgyűlés 

határozatképes volt, és elfogadta az 

alapszabály módosítás javaslatot.  

A módosított alapszabályt a közgyűlési 

jegyzőkönyvet és jelenléti ívet itt olvashatod. 

Az okiratok a Pécsi Törvényszékre benyújtásra 

kerültek. 

Kiss Dezső elnök 
 

SE tagok és családtagjaik, akik 

tagságukat a kiválás után is 

folyamatosan fenntartják 8000 Ft 

4. Új belépő külsősök, akik az SE 

alapszabály szerinti működési 

területén önálló gazdasági 

tevékenységet folytató Telekom 

csoport vállalkozások dolgozói, és az 

Ő családtagjaik 15000 Ft.  

Aki új belépő vagy tavaly nem nyilatkozott, a 

tagi nyilvántartáshoz kérem az alábbi 

adatokat a hugl.erika406@gmail.com címre 

megküldeni: 

Név  email Telefon Lakcím Születési hely Születési idő 
 

 

 
 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/DTSE_alapszabaly_%202018_01_12.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/DTSE_kogy_jkv_2018_01_12.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/DTSE_kogy_jkv_2018_01_12.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2017/rendkivulu_kozgyules/DTSE_kozgy_jelenleti_2018_01_12.pdf
mailto:hugl.erika406@gmail.com
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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. A 2018 évben a pénzügyi eredményünk negatív lett.  
 
Hitelünk, és tartozásunk nincs. 2018 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, 2019. április 26. 
 

        
 
        Kiss Dezső 
        elnök sk. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://www.dtse-pecs.hu/
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