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Beszámoló a Sportegyesület 2019 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. 2016 évben 134 fő, 2017 évben 135 

fő 2018 évben 121 fő, 2109 évben 113 fő volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta 

kismértékű változással állandónak mondható. 

 

A 2019 évben a taglétszámunk 113 fő volt. A 7 féle ismétlődő programokon összesen 150 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 

Természe
t járás 

Kerékpár Kondi Síelés Úszás Szauna Foci Mohács 
Rafting Összese

n  

2016 68 64 30 17 14 10 0 11 0 214 

2017 65 67 32 12 19 0 6 10 0 211 

2018 48 66 21 10 11 11 0 2 0 169 

2019 43 42 25 8 12 8 0 0 12 150 

2019-ból 
tagság 

41 38 25 8 12 8 0 0 10 142 

2019-ból 
külsős 

2 4 0 0 0 0 0 0 
2 

8 

 

 

 

Taglétszám 2019 

MT 
dolgozó 

volt MT dolgozó 
és családtagja 

MT dolgozó 
családtag 

MT 
nyugdíja 
és 
családtagja 

Külsős 
tag 

összesen 

37 15 44 14 3 113 
 

A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási 

lehetőségei közt.  

 

150 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 február 28-ig kellett rendezni. Évközben, programokhoz kapcsolódó belépést nem 

támogatunk. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
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A 2019 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 2019 évi FEB beszámolót és mérleget a 

közgyűlés fogadta 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 2019 évben: 

1. Babocsán Jácint 

2. Balogh Gyula 

3. Balázs Ildikó 

4. Bernáth László 

5. Bukicsné Nagy Zsuzsanna 

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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6. Cvenits Gábor 

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. 

2019-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 2019 évi közgyűlési határozatnak megfelelően a pihenőház értékesítésre kerül. 2019 év 

folyamán a tagság már nem használta. 

 

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 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. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
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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 2019 évi rendezvényei: 

2019. 09. 24.  

Őszi túra a Bükk hegységbe 

Az eredeti programtervünknek megfeleően 

meghírdetjük az őszi Bükk hegység túrát.  

A program itt olvasható, még pontosítás alatt 

van, ezért változhat. 

Időpont:           2019. 10. 23.-26. (négy nap, 

három éjszaka) 
Utazás:            létszámtól függően SE 

kisbusszal + bérelt kisbusszal 

Költségek:      szállás reggelivel (2 és 3 ágyas 

szobákban) + utazás ára a létszámtól és a 

módtól függ, kb. 35-39 000,-Ft 

                        SE hozzájárulás kb. 13.000Ft 
                        Belépők 

Jelentkezési határidő: 2019. 09. 30. (hétfő) 

Jerger Kláránál vagy jelentkezni lehet a 

levélben megküldött Google linken is. Itt 

mindenki láthatja a már jelentkezett 

tagokat. 

 

2019. 08. 11.  

Lengyelország túra beszámoló 

Idén júliusban egy nagyobb lélegzetű 

Lengyelországi túrán vettünk részt. 

A túrát a Dél-Dunántúli Távközlési 

Sportegyesület szervezte, a 21 résztvevővel. 

Az egyesület éves rendszerességgel szervez 

kisebb-nagyobb túrákat, kirándulásokat.  

2019. 10. 11.  

Advent Zágrábban 

Az idei évben két napos adventi 

kirándulásunkat Horvátország fővárosába, 

Zágrábba szervezzük. 

 

 

 

Időpont: 2019.12.07-08. (két nap, egy éjszaka) 

Szállás: Zágrábban, vagy Zágráb környékén 

Utazás: SE kisbusszal, és a létszámtól függően 

bérelt kisbusszal vagy saját autóval. 

Ellátás: nincs 

Jelentkezés: 2019.11. 16-ig (Jelentkezésnél 

elsőbbséget élveznek az SE tagok, rajtuk kívül a 

keretet jelentkezési sorrendben töltjük fel) 

A részletes program az itt olvasható tájékoztató 

szerint, az oda és vissza út programok 

egyeztetés alatt vannak, ezért változhatnak. 

A kirándulás költsége: 15 000-20 000,-Ft, SE 

hozzájárulás 4000-6000,-Ft. A szállásfoglalás 

után a befizetést pontosítjuk 

 

Üdvözlettel : Jerger Klára  

 

2019. 08. 10.  

Grada tó kerékpár program 

A Garda tó körüli kerékpár túra programja 

kialakult. A tervezett túráról leírásokat itt 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://www.dtse-pecs.hu/
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Bukk_oszi_tura/Bukk_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Bukk_oszi_tura/Bukk_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Advent_Zagrabban/Advent_Zagrab_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Advent_Zagrabban/Advent_Zagrab_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_program.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_program.html
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További részletek... 

 

2019. 08. 08.  

Tara kanyon túra időpont módosulás 

Az utazási iroda csak úgy tudná vállalni az 

utat, hogy "kiajánlanának" a helyieknek, így 

magyar kísérő nem jönne velünk. Úgy 

gondolom, mindenképpen jobb lenne egy 

magyarul beszélő vezető a programokhoz, 

ezért inkább másik dátumot választottunk. 

A legközelebbi időpont, ami az SE 

programokkal és az ő programjaikkal sem 

ütközök az október 3-6.  

A program ajánlat változatlan, itt találod. 

Új időpont : 2019.10.03. - 06. ( 4 nap / 3 éj ) 

 

Jelentkezési határidő: szeptember 8 

(vasárnap) Jelentkezni Klárinál levélben 

vagy a levélben megküldött Google 

hivatkozáson lehet a táblázatba beírva. 

Kérjük megadni, hogy evezni kívász-e? 

További részletek... 

 

2019. 07. 27.  

találsz. 

 
 

2019. 07. 09.  

Kelet Mecsek kerékpártúra 

Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet területén 

kerékpárúra kerül megrendezésre 2019. 

augusztus 3-4-én. 

 

Szállásunk 1 éjszaka Mecsekerdő pusztabányai 

kulcsosházában lesz, mely maximum 20 főt 

képes befogadni pótágyazva.Egy éjszaka ára 

2020 Ft, melyből a támogatás SE tagoknak 2020 

Ft. 

Jelentkezési határidő 2019.07.17-ig a levélben 

található hivatkozáson a táblázat kitöltésével, 

megjelölve a szállás és a vacsora igényt, vagy a 

lorencz.tibor@telekom.hu-n 

A túráról további részletek itt. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_beszamol.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
mailto:jerger.klara@t-online.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Kelet_Mecsek_bringa/kelet_mecsek_bringa_meghirdet.html
mailto:lorencz.tibor@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Kelet_Mecsek_bringa/kelet_mecsek_bringa_meghirdet.html
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Tara kanyon túra meghírdetése 

Régóta tervezünk egy evezős túrát a Tara 

kanyonba, ami igazi nyár végi program. 

Az alábbi ajánlatot kaptuk.  

Időpont : 2019.08.22 - 25. ( 4 nap / 3 éj ) 

Elhelyezés: 2, 3, 4, 5, fős faházakban a Drina 

folyó partján 

Ellátás: reggeli , ebéd, vacsora ( 8 X étkezés ) 

Ára : 185 Eu / fő 

Az utazást az SE kisbusszal és 

személyautókkal tervezzük. Az utazási költség 

a létszámtól függ, később lesz megállapítva.  

Mivel a létszám korlátozott, a jelentkezési 

sorrendet vesszük figyelembe, az SE tagok 

előnyt élveznek. 

A túra befizetéséről tájékoztatás a jelentkezési 

határidő után. Az SE tagoknak az SE 

hozzájárulása: 15 000-Ft.  

 

Jelentkezési határidő: augusztus 2. (péntek) 

Jelentkezni Klárinál levélben vagy a 

levélben megküldött Google hivatkozáson 

lehet a táblázatba beírva. Kérjük megadni, 

hogy evezni kívász-e? 

További részletek... 

 

2019. 04. 25.  

2019 évi rendes közgyűlés 

Az egyesület megtartotta a meghírdetett 

napirendi pontok szerint a 2019 évi rendes 

közgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt. 

A jelenléti ívet itt látod. 

A küldöttek elfogadták 

- a beszámolót, 

- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági 

mellékletet  

 
 

2019. 05. 30.  

Garda tó kerékpártúra meghírdetése 

 

Garda-tó kerékpár túra 2019.09.10.-09.15. 6 

nap /5 éj megrendezésre kerül.  

 

Várható költség: 80.000, -Ft (SE támogatás 

20.000, -Ft) csak szállás költsége (apartman 

vagy mobilház). 

 

A költségek nem tartalmazzák az utazás, 

étkezés, belépő, kompjegy árát. 

Utazás egyénileg. (Mindenki úgy jelentkezzen, 

hogy ha a kisbusz nem megy, meg tudd oldani 

az utazást és a kerékpár szállítását).   

Csillag túra, egy helyen lesz a szállás. A napi 

kerékpározások alatt nem lesz kísérőautó.  

A szállás miatt max. létszám 24 fő. A 

jelentkezéseknél elsőbbséget élveznek az SE 

tagok és a jelentkezés sorrendje. A jelentkezők 

létszáma, és a szállásfoglalás után a fenti összeg 

pontosításra kerül. 

A Garda-tó körül (km 140km) teljesen kiépített 

kerékpár út, az autóúton forgalomban kell 

tekerni. 

A napi távok kb. 80 km. 

1 nap egy Varone vízesés, Ledro-tó (kb. 500 m 

szint fel-le) eltekerünk. 

A tavon bicikliszállító komppal tudunk 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
mailto:jerger.klara@t-onlne.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/DTSE_Pecs_kozgyules_jel_2019.04.25.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/DTSE_2018_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/EB00234181.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_meghirdet.html
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- a FEB beszámolóját. 

A közgyűlés jegyzőkönyvét itt olvashatod. 

A közgyűlés döntött a 2020 évi tagdíjról is. 

Nem változtatott a tagdíjon, maratak az eddigi 

díjak. 

Az okmányokat a törvényszékez PK442 

nyomtatványon megküldtük, letétben 

helyeztük. 

A közgyűlés javaslatott tett a 2019 évi nyári - 

őszi programokra, mellyeket felvettük a 

tervezett programok közé. 

 

2019. 04. 18.  

2019 évi rendes közgyűlés 

A 2019 évi rendes közgyűlésünket a terveinek 

megfelelően 2019. április 25.-én 16 órakor 

tartjuk a Pécs, Aidinger János u. 45.  

emeleti kis tárgyalóban. 

Napirendi pontok: 

1. Az elnökség beszámolója a 2018 évi 

munkáról. 

Előadó: Kiss Dezső elnök 

2. A 2018 évi mérleg és közhasznúsági 

jelentés, közhasznúsági mellékletek 

elfogadása 

Előadó: Hügl Erika 

3. A FEB beszámolója a 2018 évi 

tevékenységről, a beszámoló elfogadása 

Előadó: Tóthné Pfaff Éva 

4. A 2020. év tagdíjának megállapítása 

Előadó: Hügl Erika 

5. A Mohácsi faház eladása, az elnök 

felhatalmazása a szerződés aláírására.  

6. Egyebek 2019 évi terveink, lehetőségeink 

Előadó: Kiss Dezső elnök 

közlekedni a részről egy másikra. 

Jelentési határidő: 2019.06.06.   

Jelentkezni Balázs Ildikónál levélben lehet. 

A tó körüli bringa utakról térkép itt látható.  

 

2019. 04. 28.  

Cseh homokkövek túra 

Az előzetes program szerint júniusban  egy 

tőlünk távolabb eső területre, Csehország északi 

részére látogatunk. Több túrát teszünk a 

lenyűgöző sziklaformákkal, rendkívüli 

formagazdagsággal, és különös változatossággal 

jellemzett Cseh-paradicsomba. 

 

Időpont: 2019. június 13-16.között. 

(csütörtök-vasárnap, 3 éjszaka) 

 

Program: az itt elérhető tájékoztató szerint 

 

 

Jelentkezés: Hügl Erikánál, Bukicsné Nagy 

Zsuzsannánál vagy Jerger Kláránál május 6-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. 

 

2019. 04. 03.  

Kincsek között élünk 

Idén is megrendezésre kerül a Kincsek között 

élünk ormánság kerékpár túra.  

Időpont: 2019.05.11.  

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/DTSE%20FEB_2018.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/DTSE_Pecs_kozgyules_jkv_2019.04.25.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/EB00234181.pdf
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/DTSE_2018_evi_munkarol_beszamolo.pdf
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kozgyules/2018_evi_merleg-erdmenykimutatas.pdf
mailto:bazsi31.pro@indamail.hu
https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_bicycle&route=45.4456%2C10.6962%3B45.9007%2C10.8491#map=10/45.6745/10.8579&layers=C
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/cseh_homokkovek/cseh_homokovek_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/cseh_homokkovek/cseh_homokovek_meghirdet.html
mailto:hugl.erika406@gmail.com
mailto:bukicsne.nagy.zsuzsanna@telekom.hu
mailto:bukicsne.nagy.zsuzsanna@telekom.hu
mailto:jerger.klara@t-online.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/kincsek_kozott/kincsek_kozott.html
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Megjelenésedre a határozatképesség 

érdekében számítunk. Kérem 

akadályoztatásod esetén jelezni szíveskedj a 

távolmaradásod. 

Üdvözlettel: 

Kiss Dezső 

elnök 

 

2019. 04. 03.  

Balaton körüli kerékpár túra 

A 19. alkalommal megtartandó Balaton 

körüli kerékpáros túránkat 2019. május 01. 

(sze) - május 5. (vas) 4 nap időtartamban 

tartjuk.   
 

A program: 
Május 01 (szerda)  14 óra után gyülekezés 

Balatonszemesen a Vadvirág kempingben. 

 

1. nap: május 02. (csütörtök) 

Balatonszemesen Vadvirág kemping - Siófok 

Aranypart kemping 33 km 

2. nap: május 03. (péntek) Siófok Aranypar 

kemping  - Balatonfüred  Füred kemping : 50 

km  

3. nap: május 04. (szombat) Balatonfüred 

 Füred kemping - Vonyarcvashegy Park 

kemping : 60 km  

4. nap: május 05. (vasárnap) 

Vonyarcvashegy Park kemping - 

Balatonszemesen Vadvirág kemping 60 km 

Költségek 4 éjszakára egy főre: 

SE tagoknak:            10.000,-Ft 

Nem SE tagoknak:   15.000,-Ft 
Jelentkezés:  Kiss Dezső vagy Hügl Erika e-

mail címén, 2019. április 13. szombat 18 

óráig. A jelentkezéssel együtt kérjük a 

teljes díjat is átutalással a 12072507-

00167089-00100002 Raiffeisen bank 

számlára befizetni! 
 

A szállások foglalásához kérjük az alábbi 

adatokat megadni a jelentkezőkről: 

résztvevők, nevét, személyi igazolvány 

Jelentési határidő: 2019.04.09. 12:00  

Jelentkezni Balázs Ildikó mail címen vagy 

+36306615322. 

Jelentkezéskor a póló méretet is írd meg.  
Idén pályázati pénzből kerül megszervezésre a 

túra, ezért az első 700 regisztrált jelentkezőnek 

biztosítanak pólót és ebédet.  

A részvételi díjat SE tagoknak az SE kifizeti.  

A szervezők által a részvételi díj később lesz 

meghatározva (1.500,-Ft-nál nem lesz több) és a 

helyszínen kell fizetni.  

 
 

2019. 03. 28.  

Nyári túra Lengyeloszágba július 13 - 22 

Az idei nyári túránkat Lengyelországba 

tervezzük 2019. július 13 és 22-e között 10 

nap 9 éjszaka. (Érintenénk Krakkó, Lodz, 

Varsó, Mazuri-tavak Gdansk, Sopot, Poznan, 

Olmutz.)           

A pontos program még szervezés alatt van, ezért 

változhat. 

 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Balaton_bringa/balaton_bringa.html
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
mailto:hugl.erika406@gmail.com
mailto:bazsi31.pro@indamail.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
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számát, születési helyét, idejét és lakcímét 

(Az egyszerűbb bejelentkezés érdekében 

megküldjük a szálláshelyeknek az adatokat, 

nem kell érkezéskor bejelentőt kitölteni.)  

 

A szállásokat április 15- én véglegesíteni 

kell, utána nem áll módunkban változtatni! 
Kiss Dezső  

részletek... 

 

2019. 03. 29.  

Újmohács-Baja-Újmohács kerékpár túra 

2019.04.06.-án szombaton kerül 

megszervezésre az Újmohács-Baja-

Újmohács kerékpár túra kb 80km.  

Az időjárás előrejelzés jó időt ígér. Ha mégis 

esős idő lesz, akkor elmarad. Ezt majd a 

jelentkezőkkel előtte egyeztettem. 

Találkozás:  08:50 Mohács kompkikötő 

Utazás egyénileg.  

Részletek... 

 

2019. 03. 01.  

Fertő tó kerékpár túra  

2019.05.16.-05.19. között Fertő-tó kerékpár 

túra kerül megszervezésre. 

Sajnos az eredetileg meghirdetett időpontban 

(2019.05.23.-05.26) nincs szállás. 

Jelentkezési határidő: 2019.03.06. kedd 

12:00   

 

 

Utazás: SE és bérelt kisbusszal történik, a 

létszám függvényében. 

 

A túra várható teljes díja  100.000,-

Ft/fő, amiből SE hozzájárulás 20.000,-Ft/fő.  

SE tagoknak fizetendő: 80.000.-Ft/fő. 

A díj  tartalmazza a szállás és utazási 

költségeket. (Nem tartalmazza a belépők díját 

 és az étkezési költséget.) 

A jelentkezők létszáma, és a szállásfoglalás után 

a fenti összeg pontosításra kerül.  

Jelentkezésnél elsőbbséget élveznek az SE 

tagok és a jelentkezés sorrendje. 

A jelentkezéskor 25.000,-Ft előleget kérem 

átutalni az SE számlájára (12072507-

00167089-00100002 Raiffeisen bank).      

        

Jelentkezni  Hügl Erikánál vagy  Bukicsné 

Nagy Zsuzsannánál 2019. április 12.-ig.  

A programról további részletek 

 

2019. 02. 11.  

Tavaszi túra program, Viharsarok és határon 

túli magyar városok 

Meghirdetjük hagyományos tavaszi túránkat. 

2019.évi túrát a Viharsarokba tervezzük, 

 kiegészítve  határon túli magyar városokkal   a 

csatolt program szerint. 

 

Időpont: 2019. március 14-17.-ig. 

 

A pontos program még szervezés alatt van, ezért 

változhat. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Balaton_bringa/balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Ujmohacs-Baja_bringa/Baja_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Ujmohacs-Baja_bringa/Baja_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/ferto_bringa/ferto_bringa_meghirdet.html
mailto:hugl.erika406@gmail.com
mailto:bukicsne.nagy.zsuzsanna@telekom.hu
mailto:bukicsne.nagy.zsuzsanna@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/tavaszi_tura/tavaszi_tura_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/tavaszi_tura/tavaszi_tura_meghirdet.html


 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  
 

 

   11 

 

 

 

részletek... 

  

 

2019. 01. 25.  

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. 

2019 évi programok 

Dátu

m 

program 

megnevezés 
szer

vező 

2019. 

februá

r 12. - 

17.  

Kreischberg � 

Murau sí és 

gyalogos túra 

Balá

zs 

Ildik

ó 

2019. 

márciu

s 14. - 

17. 

Tavaszi túra 

Békéscsaba és 

Gyula környékén 

Tóth

né 

Pfaff 

Éva 

 

Utazás: SE és bérelt kisbusszal, a létszám 

függvényében. 

 

A túra várható teljes díja  40.000,-Ft/fő  amiből 

SE hozzájárulás 12.000,-Ft/fő.  

SE tagoknak fizetendő: 28.000.-Ft. 

 

A díj  tartalmazza az utazási költséget, 3 éjszaka 

szállást Gyulán (esetleg Békéscsabán) 

reggelivel, idegenvezetéseket. (Közös vacsora 

szervezés alatt) 

 

A jelentkezők létszáma, és a szállásfoglalás után 

a fenti összeg pontosításra kerül.  

 

A jelentkezéskor 20.000,-Ft előleget kérem 

átutalni az SE számlájára (12072507-

00167089-00100002 Raiffeisen bank).       

             

Jelentkezni  Hügl Erikánál 

(hugl.erika406@gmail.com) vagy  Tóthné 

Pfaff Évánál (pfaff.eva6@gmail.com)    2019. 

február 18.-ig. 

A program tervet itt találod 

 

2019. 01. 25.  

Sportegyesületi tagdíj befizetése 

Kedves jelenlegi és leendő SE tagok! 

A 2019.évi SE tagdíj befizetésének határideje: 

2019.02.28. 

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. 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/ferto_bringa/ferto_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/programok/programok.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/hir2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2018/hir2018.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/tavaszi_tura/tavaszi_tura_meghirdet.html
mailto:hugl.erika406@gmail.com
mailto:pfaff.eva6@gmail.com
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/tavaszi_tura/tavaszi_tura_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Penztar/penztar.htm
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2019. 

április 

6. 

vagy 

13. 

Mohács - Baja 

kerékpár túra  

Balá

zs 

Ildik

ó 

2019. 

május 

1. - 4. 

Balaton körüli 

kerékpár, teljes kör  

Kiss 

Dezs

ő 

2019. 

május 

23 16 

délutá

n ind. 

- 

26.19 

Fertő tó körüli 

kerékpár túra  

Balá

zs 

Ildik

ó 

2019. 

június 

13. -

16. 

Csehországi 

homokkövek túra  

Jerge

r 

Klár

a 

2019. 

július 

13. - 

23. 

Lengyelország 

körút (Krakkó, 

Auschwitz, Varsó, 

Nagy tavak, 

Gdansk, Sopot, 

Lodz, 

Czestochowa) 

Jerge

r 

Klár

a 

2019. 

augusz

tus 3. - 

4. 

Pusztakisfalu 

kerékpár túra  

Balo

gh 

Gyul

a 

2019.a

uguszt

us 10. 

vagy 

11. 

Gemenc vagy Béda 

evezős túra 

Balá

zs 

Ildik

ó 

2019. 

augusz

tus  

Rafting túra a Tara 

kanyonban (igény 

esetén, az utazási 

Jerge

r 

Klár

2. Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 

3000 Ft 

3. Telekomtól leépített és kiszervezett 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 
 

 

2019. 01. 25.  

Mohács faház értékesítése 

A 2018 évi közgyűlési döntés értelmében a 

faház 2019 évben értékesítésre kerül. A 

2019 évi szezontól várhatóan új 

tulajdonosa lesz. A vételre az elnökség 

kapott ajánlatot, melyet a 2019 évi 

közgyűlés dönt el véglegesen.  

 

2018. 01. 25.  

2019 évi rendes közgyűlés időpontja 

Az elnökség a 2019 évi rendes közgyűlés 

időpontját 2019. április 25-én (csütörtökön) 

16 órára tűzte ki a Pécs, Aidinger János u. 45. 

emeleti tárgyalóba. Kérjük a küldötteket 

jegyezzék elő az időpontot. 

 

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, 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Ujmohacs-Baja_bringa/Baja_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Ujmohacs-Baja_bringa/Baja_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Balaton_bringa/balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Balaton_bringa/balaton_bringa.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/ferto_bringa/ferto_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/ferto_bringa/ferto_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/cseh_homokkovek/cseh_homokovek_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/cseh_homokkovek/cseh_homokovek_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Lengyel_tura/Lengyel_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Kelet_Mecsek_bringa/kelet_mecsek_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Kelet_Mecsek_bringa/kelet_mecsek_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
mailto:hugl.erika406@gmail.com
http://dtse-pecs.hu/Mohacs/mohacs.htm
https://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
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Őszi túra az Északi 

Középhegységben  

Jerge
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ber 7. 

- 8. 

Advent Zágrábban  

Balá

zs 

Ildik
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Kondi terem 

2018.07.02-től az 

Aidinger úton  

Babo

csán 

Jácin

t 

      

  
Európa kerékpáros 

térképe  

  

 

 

és az egyéni hozzájárulást 700 Ft/fő/alkalom az 

SE számlára befizetni. 

A wellness részlegről információ a szálloda 

lapján itt érhető el. 
 

 

 

http://dtse-pecs.hu/
mailto:kiss.dezso@telekom.hu
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Tara/Tara_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Garda/Garda_bringa_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Bukk_oszi_tura/Bukk_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Bukk_oszi_tura/Bukk_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Hir2019/Advent_Zagrabban/Advent_Zagrab_meghirdet.html
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
http://dtse-pecs.hu/Kondi/kondi.htm
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://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
https://hotelmakar.hu/wellness/wellness-reszleg/
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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 2019 évben a pénzügyi eredményünk pozitív lett.  

 

Hitelünk, és tartozásunk nincs. 2019 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, 2020. május 22. 

 

        
 

        Kiss Dezső 

        elnök sk. 

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

