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Beszámoló a Sportegyesület 2021 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. 2019 évben 113 fő és 2020 évben 106
fő, 2021 évben 88 fő volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta kismértékű csökkenést mutat.
A 4 féle ismétlődő programokon összesen 115 fő vett részt.
Az Aidinger úton kialakított konditerem használata jelentősen csökkent. A tető beázása, és a
vírushelyzet miatt tavasszal gyakorlatilag kihasználatlan volt. A nyarat követően az őszi esőzések
során visszatért a beázási probléma, aminek a javítása a megbetegedések miatt elhúzódott.
November végén tudtuk ismételten birtokba venni.
2021 évben a vírushelyzet miatt szauna bérletet sem vásároltunk. Az uszodát tagjaink igen
korlátozottan használták. A sí túra szervezése is elmaradt a korlátozások miatt. Az év folyamán
magyarországi túrákat szerveztünk, a külföldi utak közül csak a horvátországit sikerült
megszervezni.
Az elmúlt 3 évben a taglétszámot és az egyes programokat igénybevevők létszámát az alábbi
táblázat tartalmazza.
DTSE tagsági aktivitás
DTSE tagság
részvétele

2019
2020
2021

Természetjárás

Kerékpár

43
34
46

42
35
55

Kondi

25
15
8

Síelés

Úszás

8
0
0

12
5
6

1

Szauna

8
4
0

Összesen

Teke

0
7
0

150
100
115
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Taglétszám 2021
MT dolgozó volt MT
Külsős összesen
MT
családtag
dolgozó és nyugdíjas tag
családtagja családtagja

13

24

22

3

2

88

115 fő részvétel volt az összes rendezvényen. A tagság részéről nagy volt az igény a bezártságból
történő kimozdulása, ugyanakkor több tagunk nem vállalta a közösségi részvételt, ezért
kismértékben csökkenet a programokon a részvételi arány.
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.
A kialakult vírushelyzet miatt magyarországi programokat vettünk fel a tervbe, melyeket sikeresen
megvalósítottunk.
A 2021 évi tagdíjak az alábbiak voltak:
Megnevezés
1 Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik

Éves díj
(Ft)
4000.-

2 az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai

2000.-

3 Telekom nyugdíjasok és családtagjaik
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a
4
kiválás után is folyamatosan fenntartják
Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló
5 gazdasági tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és
családtagjaik

3000.5000.15000.-

A fenti tagdíjat a 2020 évi a közgyűlés a 6/2020 (05.22) számú határozatával állapította meg 2021
évre vonatkozóan
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. 30 %.
A sportegyesület elnökségét 2018. április 24.-én választotta a közgyűlés 5 éves időtartamra.
A sportegyesület elnöke :
elnökhelyettes:

Kiss Dezső
Babocsán Jácint
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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 2021 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 2021 évben:
1. Babocsán Jácint
2. Balogh Gyula
3. Balázs Ildikó
4. Bernáth László
5. Bukicsné Nagy Zsuzsanna
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.
2021-ban megvalósult programjaink:
Állandó sportolási, program lehetőségek:
1.

Kondi (Babocsán Jácint)
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A kondi termet az Aidinger János u 45 épület földszintjén működtetjük. A kondi teremben egy
időpontban maximum 4-5 fő edzésére van lehetőség. A terem a tél folyamán ismételten beázott, a
korábbi javítás nem hozott eredményt. A tető javítása elhúzódott a nyár elejéig. Ezért és a
vírushelyzet miatt a konditerem az év folyamán döntően nem működött. A tető beázása miatt
szerencsére a gépek nem sérültek.
2.

Úszás / Szauna (Hügl Erika)

2021-ben a 2020 évben elővételben megvásárolt, megmaradt bérleteket fel lehetett használni a
Hullám Fürdőbe. A vírushelyzet miatt kevesen használták, így a bérletek az év végére éppen
elfogytak.
Szauna bérletet nem vásároltunk.
3.

Kisbusz (Kiss Dezső)

A 9 fős Ford kisbusz 2009/04 évjáratú, kezd elöregedni. Javítása, fenntartása még olcsóbb mint a
többszöri bérlemény. Az összes túránkhoz használtuk, a Nyírség, Bakony és Tatai vadlúd
programokhoz a létszám miatt még bérleménnyel és saját gépjármű használattal is kiegészítettük a
lehetőségeket. 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.
Csak a meghirdetett túráinkhoz, rendezvényeinkhez használjuk a kisbuszt..
4.
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 2021 évi rendezvényei:
2021. 10. 11.
Tatai vadlúd sokadolom túra meghírdetése

A tatai vadlúd sokadalom programunk elmaradt 2020-ban, ezért idén is felvettük a programban.
Úgy jelzik, hogy már pár 10 lúd megjött. A központi rendezvény november 27-én lesz
előadásokkal. Arra gondoltunk, hogy egy héttel előtte - kerülve a tömeget- november 20
(szombat) -21 (vasárnap) 1 éjszakával szervezünk egy lúd néző programot.
Első nap végigjárjuk a Tatai Fényes Tanösvényt. A tanösvényről itt találsz infót:
https://tataifenyestanosveny.hu/
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Szombat délután, este lessük a ludakat. Szállás valahol a környéken. Vasárnap hajnalban
megnézzük a ludak kirepülést, és hazafelé pl Csókakővár vagy Nádasladányi kastélyt
megtekintjük.
A vadlúd sokadalom hivatalos oldala: http://vadludsokadalom.hu/ Itt jelzik, hogy kb mennyi lúd
éjszakázik az Öreg tavon.
Jelentkezés a levélben megküldött hivatkozáson, a Google táblázat kitöltésével 2021.10.17.én vasárnap 18 óráig.

2021. 08. 21.
Bakony túra meghírdetése

Az eredeti program tervünkben megfelelően az őszi túránkat a Bakonyba tervezzük. Reméljük
a vírus helyzet még lehetőséget ad a megvalósításra. Jelenleg még a szállás helyekre nem kérik a
"védettségi igazolvány" meglétét, de a helyzet bármikor változhat....
A túra időpontja: 2021. október 21. (csütörtök) - 24 (vasárnap) -ig (4 nap 3 éjszaka)
A szállást egy helyen tervezzük foglalni és "csillag" túrákat tervezünk a szállásról. A hely a
jelentkezők számától függően később alakul ki. (Zirc, Veszprém, Ajka, Bakonybél ...)
Jelentkezés a levélben megküldött Google táblázat kitöltésével 2021 augusztus 26.-án
vasárnap délután 18 óráig.
További részletek itt..
2021. 08. 06.
Tiszató- Szeged bringa túra meghírdetése

A progtervünk szerint a Tisza bringa túrát szeptember 15 -19 -ig tervezük. Három szakaszban
tesszük meg a Tisza tó Abádszalók -Szeged kb 221 km-es távot.
1. nap: utazás Abádszalókra (320 km) (szept 15)
2. nap: Abádszalók- Szolnok bringa 76 km (szept 16)
3. nap: Szolnok - Csongrád bringa 72 km (szept 17)
4. nap: Csongrád - Szeged bringa 73 km (szept 18)
5. nap: utazás Pécsre (175 km) (szept 19)
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Jelentkezés a levélben megküldött Google táblázat kitöltésével 2021 augusztus 14.-ig.
(szombat)
További részletek itt..
2021. 07. 20.
Zadar környéki bringa túra meghírdetése
A Zadar környéki kerékpár túrához még látszik pár szállás lehetőség.
A tervezett időpont: 2021. aug-7-től (szombat) aug 11-ig (szerda). (4 éj, 5 nap)
Az ár kb 10 eFt/ éj /fő szállás (kb 40 eFt/fő), plusz utazási költség. Utazás az SE kisbusszal és
saját autóval. A táblázatba kérem jelezze, aki vállal saját autó használatot.
Jelentkezés a levélben megküldött Google linken.

Kérem július 24.-ig (szombat) jelezze, aki részt szeretne venni a túrán. A korlátozott szállás
lehetőség miatt a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe a véglegesítésnél.
A pontos kalkuláció és program a jelentkezések után készül.
Üdv.:
Klári
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2021. 06. 08.
Kincsek között élünk Sellye kerékpár túra

Idén megrendezésre kerül a "Kincsek között élünk" Sellye kerékpártúra.
Időpont: 2021.07.10.
Csatoltan küldöm a részletes programot. Olvassátok el, mert az útvonal és a programok is
változtak.
A karszalag átvételéhez védettségi igazolványt kell bemutatni, csak azok jelentkezzenek, akik
ezzel rendelkeznek.
Az SE tagok részvételi díját az SE fizeti. Aki nem SE tag és szeretne jelentkezni a jelentkezéssel
együtt kérjük a teljes díjat átutalással a 12072507-00167089-00100002 Raiffeisen bank
számlára befizetni!
A jelentkezést legkésőbb június 20-ig a levélben megküldött Google linken az adatok
kitöltésével.
A szervezők hírdetése itt érhető el..
Üdvözlettel:
Balázs Ildikó
2021. 05. 25.
Nyírség nevezetességei túra meghírdetése

Hosszabb kihagyás után, a tavaszi túrát kicsit eltolva, június végére szervezzük.
Helyszín az előzetesen meghirdetett Nyirség nevezetességei.
Időpont: június 23-27 (öt nap négy éjszaka)
Utazás: létszámtól függően SE kisbusszal és saját gépkocsival.
Szállás: Nyíregyháza vagy Nyírbátor környékén a létszámtól függően.
Néhány ízelítőt a tervezett programból itt találsz...
2021. 05. 05.
Balaton bringa meghírdetése

A 21. alkalommal megtartandó Balaton körüli kerékpáros túránkat idén a vírus miatti
csúszással 2021. május 28. (péntek) - május 30. (vasárnap) 3 nap időtartamban tartjuk.
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A program:
Május 27 (csütörtök) 14 óra után gyülekezés Balatonszemesen a Vadvirág kempingben.
1. nap: május 28. (péntek)
Balatonszemesen Vadvirág kemping- Balatonfüred Füred
kemping, 80 km
2. nap: május 29. (szombat)
Balatonfüred Füred kemping - Gyenesdiás Tulipán utca,
Tulipán Motel és üdülő (N46.76526 E17.29278) , 64 km
3. nap: május 30 (vasárnap)
Gyenesdiás, Tulipán utca - Balatonszemesen Vadvirág
kemping,56 km
Költségek 3 éjszakára egy főre:
SE tagoknak:
15.000,-Ft
Nem SE tagoknak: 20.000,-Ft
további részletek...
2021. 05. 22.
2021 évi rendes közgyűlés

Az egyesület megtartotta a meghírdetett napirendi pontok szerint a 2021 évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés határozatképes volt. 10 fő személyesen, és 4 fő teams internetes kapacsolaton
keresztül vett rész a közgyűlésen. A közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a linkeken
megnézheted.
A küldöttek elfogadták
- a beszámolót,
- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági kiegészítő mellékletet
- a FEB beszámolóját.
A közgyűlés jegyzőkönyvét rövidesen olvashatod.
A közgyűlés döntött a 2021 évi tagdíjról is. A Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és
családtagjaik, akik tagságukat a kiválás után is folyamatosan fenntartják katagóriában 8000 Ft-ról
5000 Ft-ra mérsékelte a tagdíjat.
Az okmányokat a törvényszékez PK642 nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük.
A közgyűlés javaslatott tett a 2021 évi nyári - őszi programokra, mellyeket felvettük a tervezett
programok közé.
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2021. 05. 20.
2021 évi rendes közgyűlés

Tisztelt Küldöttek!
A 2021 évi rendes közgyűlésünket a terveinek megfelelően 2021. május 26.-án 16 óra 30
perckor tartjuk a Pécs Aidinger János u. 45. emeleti nagy tárgyalóban. A vírus helyzet miatti
javasolt megfelelő távolság tartás a tárgyalóban biztosítható.
Aki személyesen nem tud, vagy a járvány miatt nem akar részt venni, őt kérem ezen az MS
Teams értekezlet linken csatlakozzon a közgyűléshez.
Napirendi pontok:
1. Az elnökség beszámolója a 2020 évi munkáról.
Előadó: Kiss Dezső elnök
2. A 2020 évi mérleg és közhasznúsági jelentés, közhasznúsági mellékletek elfogadása (OBH PK
542 nyomtatvány)
Előadó: Hügl Erika
3. A FEB beszámolója a 2020 évi tevékenységről, a beszámoló elfogadása
Előadó: Tóthné Pfaff Éva
4. A 2022. év tagdíjának megállapítása
Előadó: Hügl erika
5. Egyebek 2020 évi terveink, lehetőségeink
Előadó: Kiss Dezső elnök

Megjelenésedre a határozatképesség érdekében számítunk, Kérem akadályoztatásod esetén jelezni
szíveskedj a távolmaradásod.
Üdvözlettel:
Kiss Dezső
elnök
2021. 05. 05.
Balaton bringa meghírdetése

A 21. alkalommal megtartandó Balaton körüli kerékpáros túránkat idén a vírus miatti
csúszással 2021. május 28. (péntek) - május 30. (vasárnap) 3 nap időtartamban tartjuk.
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A program:
Május 27 (csütörtök) 14 óra után gyülekezés Balatonszemesen a Vadvirág kempingben.
1. nap: május 28. (péntek)
Balatonszemesen Vadvirág kemping- Balatonfüred Füred
kemping, 80 km
2. nap: május 29. (szombat)
Balatonfüred Füred kemping - Gyenesdiás Tulipán utca,
Tulipán Motel és üdülő (N46.76526 E17.29278) , 64 km
3. nap: május 30 (vasárnap)
Gyenesdiás, Tulipán utca - Balatonszemesen Vadvirág
kemping,56 km
Költségek 3 éjszakára egy főre:
SE tagoknak:
15.000,-Ft
Nem SE tagoknak: 20.000,-Ft
további részletek...
2021. 05. 04.
Gemenc bringa túra meghírdetése

A vírus helyzet megengedi, hogy idei nyitó bringatúránkat meghirdessük. Nyitónak a gemenci
körzetben egy 54 km-es kört hirdetünk meg 2021. 05. 08.-ára.

Részletetk itt..
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2021. 04. 11.
Tervezett programok 2021

Az elnökség összeállított egy 2021 évi nagybani program tervet. A programba most nem tudtunk
fix dátumokat írni, mivel attól függ, hogy a vírushelyzet miatt mikor lehet szállást foglalni illetve
csoportos utakat szervezni. Reméljük május közepétől nyithatunk mi is!
További javaslatokat is várunk!
2021 évi programok
Dátum

program megnevezés

szervező

2021 április vége,
május

Kerékpártúrák 1. Harkány - Szaporca Táv: 60 km, 2.
Szelidi tó táv: 50 km

Kiss Dezső

2021 május - június

4-5 napos túra a Nyírségben

Jerger Klára

2021 május

Hagyományos Balaton körüli kerékpártúránk. Táv:
210 km

Kiss Dezső

2021 május

"Kincsek között élünk" kerékpár túra az Ormánságban

Balázs Ildikó

2021 augusztus

Kerékpár túra Zadar környékén, 5 nap

Jerger Klára

2021 szeptember

Hétvégi túrak a Mecsek kiránduló helyeire

Jerger Klára

2021 szeptember október

Őrség nevezetességei kerékpárral

Kiss Dezső

2021 október

5 napos őszi túra a Balaton felvidéken és a Bakonyban

Jerger Klára

2021 december

A budapesti adventi programokon részvétel 3
nap

Hügl Erika

Kondi terem 2018.07.02-től az Aidinger úton

Babocsán Jácint

Turista útvonal tervező
Természetjáró (kerékpár és túra utak)
Merre tekerjek
Open Street Map, OSM térképek
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Európa kerékpáros térképe

2021. 02. 16.
Sportegyesületi tagdíj befizetése

Kedves Sporttársak!
Kérjük, hogy a 2021 évi sportegyesületi tagságotokat a tagdíj befizetésével megújítani
szíveskedjetek. Idén még nem tudott az elnökség program tervet összeállítani a vírushelyzet miatt.
Az elnökség úgy gondolja, hogy áprilistól remélhetőleg az országon belüli lehetőségek
megnyílnak. Ezért abban gondolkodunk, hogy 2021-ben döntően országon belüli gyalog és
kerékpár túrákat fogunk szervezni.
A Telekom módosított a támogatási szabályokon.



ezentúl a vállalat kizárólag a Magyar Telekom Nyrt.-vel ill. a T-Systems Magyarország Zrt.-vel
munkaviszonyban álló tagok után nyújt támogatást (volt munkavállalók - pl. nyugdíjasok - illetve
családtagok után nem adható támogatás);
a MT/TSM tagok utáni éves támogatás (Ft/fő) adott évi összege a Telekomnál adott évre rendelkezésre álló
budget keret és a sportegyesületek/sport clubok által szolgáltatott taglétszám adatok alapján kerül
megállapításra minden év március 31-ig

A fenti elvárásoknak megfelelő tagság 2019-ben 37 fő volt, 2020-ban pedig 35 fő lett.
2020-ban a közgyűlés az alábbi díjakat fogadta el:
Megnevezés
1 Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik
2 az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai
3 Telekom nyugdíjasok és családtagjaik
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a
4
kiválás után is folyamatosan fenntartják
Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló
5
gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások dolgozói, és az Ő családtagjaik

Éves díj
(Ft)
4000.2000.3000.5000.15000.-

A fenti tagdíjat 2020 évi a közgyűlés a 6/2020 (05.22) számú határozatával állapította meg
2021 évre vonatkozóan.
Az éves tagdíj minden év március 1-től a következő év március 1-ig érvényes.
A 4. kategóriában a csökkentés indoklása:
"A tagság létszáma huzamos idő óta csak kismértékben változik, a program szerkezetet
megkedvelték. A Telekom, mint fő támogatónk is az egészségmegőrzést tekinti fő szempontnak. "
Az elnökség kéri, hogy akik a sportegyesületi programokba be kívánnak kapcsolódni, a
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2021. évi egyesületi tagságukat legkésőbb 2021. március 31.-ig megújítani szíveskedjen.
A tagságot meg lehet újítani, egyesület számlájára történt átutalással. (12072507-0016708900100002 Raiffeisen bank) Az átutalásnál a megjegyzés rovatba kérjük a nevet és e-mail
címet megadni szíveskedjetek. A programokról a honlapon kívül e-mailben is adunk
tájékoztatást a tagoknak.
Kérdés esetén keressétek Hügl Erikát.
Aki új belépő vagy eddig nem nyilatkozott, a tagi nyilvántartáshoz kérem az alábbi adatokat a
hugl.erika406@gmail.com címre megküldeni:
Név

email

Telefon

Lakcím

Születési hely

Születési idő

Kiss Dezső elnök
2021. 01. 10.
2021 évi programok
A 2021 évi program tervet az elnökség a vírus helyzet miatt meghirdetett kijárási korlátozások
feloldása után fogja összeállítani. Addig is várjuk a javaslatokat.
A sportoláson kívül a különböző területeken dolgozó kollégák (SW Hungary Tribe) „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. Hitelünk, és tartozásunk nincs.
A 2021 pénzügyi mérlegünk összeállítása folyamatban van. Az OBH részére a közgyűlés által
elfogadott beszámolót és mérleget május 31-ig kell benyújtani. A közgyűlést 2022 évben április
hóra tervezzük.
A forrásainkat igyekszünk a tagság igényeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban felhasználni.
Pécs, 2022. február 08.

Kiss Dezső
elnök sk.
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