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Beszámoló a MASZAT SE tevékenységéről 2020 évben 

 

A COVID 19-koronavírus járvány sajnos nagyon hátrányosan érintette Sportegyesületünket 

is. 2020. március 11-től kihirdetett vészhelyzet intézkedései hatására le kellett mondanunk a 

legtöbb tavaszi – kora nyári időszakra tervezett programjainkat. A márciusban kihirdetett 

vészhelyzet június 18-án szűnt meg. 

Nem örülhettünk sokáig, mert 2020. november 10-én ismételten életbe lépett a vészhelyzet 

és ezzel együtt a szigorítások is, amelyek még jelenleg is tartanak. Nem tudunk programokat 

szervezni, túrákat, táborozást, futó versenyeket, kenus- evezést, kerékpározást, stb. 

A helyi közösségi rendezvények nagy részben elmaradtak. (Városi tavaszi virágültetés, 

szemétszedés.) 

 

A Túraszakosztály programjai 

2020. január 11.  

Túra a Budai-hegyekbe 

Az év első túrája, ahova még nagybusszal tudtunk menni, a résztvevők létszáma 49 fő. A 

Normafától indultunk majd a Szent Anna rét, Szent Anna kápolna, Katona sír, Csacsi rét, 

Makkosmária kegytemplom, Elhunyt természetbarátok emlékhelye, Sorrento, Szekrényes 

hegy, Farkas-hegyi vitorlázó emlékmű, piktortégla üregek útvonalon értünk a KFKI parkolóba 

ahol a túra véget ért és várt ránk a busz, hossza 13km volt. A túra során térképolvasási és 

tájékozódási ismereteket gyakoroltunk. 

 

2020. július. 11. 

Vadálló-kövek 2x 

A pandémia miatti féléves kihagyás után, kis létszámmal, (11 fő), saját autókkal, a Visegrádi-

hegységbe látogattunk el. Dömösről indulva a Szent-fa kápolna mellett a Vadálló-kövek 

szikláin át értünk fel a Prédikálószékre. Néhányan fizikai felkészülés céljából újra megtettük a 

Szent-fa kápolnától a Prédikálószékig tartó utat. Rövid távon jelentős a szintemelkedés. 

Visszafele a parkolóhoz már erdei úton, könnyű sétával jutottunk. 
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2020. augusztus. 8. 

Remete-szurdok túra 

Ismét a Budai-hegyeket választottuk túránk céljául, ahova ugyancsak saját autókkal utaztunk, 

de itt már igénybe vettünk tömegközlekedési eszközöket is. A túrán 18 fő vett részt. Végig 

sétáltunk a szurdokon, megnéztük a Remete-barlangot majd az Alsó-Zsíros-hegyen 

gyönyörködtünk a pazar kilátásban. A túrát az Ördöglyuk-barlang bejáratát érintve, 

Solymáron a Templom téren fejeztük be. 

 

2020. szeptember 26. 

Gánti túra 

A Vértes-hegységbe, Gántra ugyancsak saját autókkal érkeztünk, 19 fővel. A túra hossza 17 

km volt, ami érintette a gánti felhagyott bauxitbányát és Kápolnapuszta romfalut. Sötétedés 

után a részvevők egy részével kimentünk a Gánti-barlang melletti esőbeállóhoz, 

szarvasbőgést hallgatni. Szerencsére aktívak voltak a bikák és sikerült számtalan bőgést 

hallani. 

 

2020. október 3. 

Turistaútvonal karbantartás és tisztítás 

Gyönyörű napsütéses szombaton, nagy létszámú csapattal, mindenféle kertészeti eszközzel 

felszerelkezve, nekiláttunk a munkának. A Maglód északi határában található, piros kereszt 

jelzésű turistaútvonalat tisztítottuk meg a benőtt fáktól bokroktól, ezzel biztonságossá téve 

azt a terepfutók és az ide kilátogató, ezen az úton közlekedő családok és turisták számára. 

 

2020. november 7. 

Pilisi barangolás 

A Szentendrétől nyugatra található Dömör-kapu parkolóból indult a túra és a Lajos-forrásnál 

ért véget. A túra hossza 18 km volt és 10 fő vett részt rajta. Néhány látnivaló, amit 

érintettünk: Lajos-forrás, Cseresznyés-árok, Vasas-szakadék, Gomba-szikla. A túra során 

jelentős szintemelkedést (780 m) teljesítettünk, több kisgyermekkel a csapatban. 
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A Szabadidőszakosztály programjai 

2020. február 21 – 27. 

Sítábor Ainet Ausztria 

A pandémia miatti lezárás előtt még sikerült lebonyolítani a tábort. Gyönyörű időnk volt a 

Dolomitokban. A 11 fős csapatból senki sem betegedett meg. 

2020 július 4 - 5. 

Pozsony Szigetköz kerékpáros és evezős túra. 

Mivel a két napra külön is lehetett jelentkezni, így Pozsonyba 21 en vágtunk neki 
Dunacsúnyból. Pozsonyban részletes város nézés keretében megkoszorúztuk Szeberényi 
Lajos sírját. 
Másnap 10 fővel, 3 kenuban indultunk felfedezni a Szigetköz dzsungelét. Természetesen az 
elmaradhatatlan fürdésre is sort kerítettünk. 
 

A Futószakosztály (SMAFU) programjai 

Program neve: FUTÓHÉTFŐ 
helyszín: Maglód település 
leírás: közösségi futás 
időpont: 2020. január 6 – december 8. minden hétfőn 
 
Program neve: Tücsök Torna 
leírás: 1, 1,5 órás vezetett mozgásos foglalkozás 6 - 12 éves korig 
helyszín: Maglód, Árpád-park, Patakpart 
időpont: 2020. június 2. – október 29. minden kedden 
 
Program neve: Tücsök Túra 
leírás: tematikus kirándulás a környéken 6 - 12 évesekkel 
helyszín: Maglód külterülete 
időpontok: 2020. augusztus 12, 26; október 31. 
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Jegyzőkönyv 

a Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület (MASZAT SE) 

elnökségi üléséről 

 

Dátum: 2021. május 14. 

Döntés száma: 2/2021 

 

Jelenlévők 

• Borbély Ákos – elnökségi tag 

• Bota Zoltán – elnök 

• Laczkovichné Czédli Erika – elnökségi tag 

• Tóth Péter – elnökségi tag 

 

Napirend 

1. Tájékoztatás a 2021. évben elkészítendő beszámolókkal kapcsolatos szavazásról és 

határozathozatalról 

2. A MASZAT SE előző éves (2020) pénzügyi terve teljesítéséről szóló egyszerűsített 

beszámoló beterjesztése és elfogadása 

3. A MASZAT SE előző évi (2020) szöveges szakmai beszámolójának beterjesztése és 

elfogadása 

4. Kiegészítő melléklet a MASZAT SE 2020. évi beszámolójához 

5. A MASZAT SE 2021. évi pénzügyi tervének elfogadása 

6. A Felügyelőbizottság visszajelzése a beszámolókkal kapcsolatban 

2/2021/I sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége egyhangú szavazással elfogadta a Bota 

Zoltán által beterjesztett napirendet. 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Bota Zoltán tájékoztatta a vezetőséget, hogy a 502/2020. (XI. 16.) Korm rend 5. § (1) 

bek alapján a MASZAT SE vezetősége is határozhat a fenti napirendi pontok alatt 

megnevezett dokumentumok elfogadásáról és nem szükséges ehhez közgyűlést 

összehívni. Bota Zoltán a vezetőség részére elérhetővé tette (elektronikus formában, 
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a MASZAT SE által erre a célra üzemeltetett Google Drive tárhelyen letárolva) a 

szóban forgó dokumentumokat és arra kérte a vezetőséget, hogy elektronikus 

levelezés (email) formájában szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról, ill. 

esetleges észrevételeiket is ebben a formában tegyék meg. Jelen jegyzőkönyv minden 

napirendi pontnál a szavazás végeredményeképpen kialakult döntést rögzíti. 

2/2021/II sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége tudomásul vette Bota Zoltán 

tájékoztatását és egyhangúlag támogatja az elnököt a napirendi pontok tárgyalásának 

módjával és a szavazás, valamint a jóváhagyás menetével kapcsolatban. 

 

2. Bota Zoltán bemutatta a vezetőségnek a MASZAT SE előző éves (2020) pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló egyszerűsített beszámolót és felkérte a vezetőségi tagokat a 

beszámoló tárgyalására, valamint elfogadására, szükség szerint megjegyzések 

ismertetésére. 

2/2021/III sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége egyhangú szavazással elfogadta a 

MASZAT SE 2020. pénzügyi terve teljesítéséről készített, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései szerint készített egyszerűsített beszámolóját. 

 

3. Bota Zoltán bemutatta a vezetőségnek a MASZAT SE előző évi (2020) szöveges 

szakmai beszámolóját és felkérte a vezetőségi tagokat a beszámoló tárgyalására, 

valamint elfogadására, szükség szerint megjegyzések ismertetésére. 

2/2021/IV sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége egyhangú szavazással elfogadta a 

MASZAT SE előző évi (2020) szöveges szakmai beszámolóját. 

 

4. Bota Zoltán bemutatta a vezetőségnek a MASZAT SE 2020. évi beszámolójához 

készített kiegészítő mellékletet és felkérte a vezetőségi tagokat a melléklet 

tárgyalására, valamint elfogadására, szükség szerint megjegyzések ismertetésére. 

2/2021/V. sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége egyhangú szavazással elfogadta a 

MASZAT SE 2020. évi beszámolójához készített kiegészítő mellékletet. 
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5. Bota Zoltán bemutatta a vezetőségnek a MASZAT SE 2021. évi pénzügyi tervét és 

felkérte a vezetőségi tagokat a dokumentum tárgyalására, valamint elfogadására, 

szükség szerint megjegyzések ismertetésére. 

2/2021/VI. sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége egyhangú szavazással elfogadta a 

MASZAT SE 2021. évi pénzügyi tervét. 

 

6. Bota Zoltán ismertette a vezetőséggel a Felügyelőbizottság visszajelzéseit a 

beszámolókkal kapcsolatban és tájékoztatta a vezetőséget, hogy az abban foglalt 

módosítási javaslatok végre is hajtotta és a kért változtatásokat átvezette a 

vonatkozó dokumentumokon. 

2/2021/VII. sz. határozat: A MASZAT SE vezetősége tudomásul vette a Felügyelőbizottság 

visszajelzéseit a beszámolókkal kapcsolatban és nyugtázta az elnök vonatkozó 

intézkedéseit. 

 

Napirendi pontokon kívül, A MASZAT SE elnöksége egyhangúlag jóváhagyja, hogy a személyi 

biztonságra és gyülekezési tilalomra tekintettel, jelen jegyzőkönyv az elnökségi tagok saját 

kezű aláírása, ill. tanúk nélkül is érvényes. 

 

Maglód, 2021. május 14. 

 

 

…………………………………………... ………………………………………….. ………………………………………….. 

Borbély Ákos sk. Bota Zoltán sk. Laczkovichné Czédli Erika sk. 

 

…………………………………………... 

Tóth Péter sk. 
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A MASZAT SE Felügyelőbizottságának egységes szerkezetbe foglalt 

visszajelzései a MASZAT SE által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

rendelkezései szerint elkészített beszámolóról és annak mellékleteiről, 

valamint a 2021-es év pénzügyi tervéről 

 

A MASZAT SE Felügyelőbizottság részére a témában négy dokumentum került megküldésre, 

melyek az alábbiak: 

1. A MASZAT SE előző éves (2020) pénzügyi terve teljesítéséről szóló egyszerűsített 

beszámoló 

2. A MASZAT SE előző évi (2020) szöveges szakmai beszámolója 

3. Kiegészítő melléklet a MASZAT SE 2020. évi beszámolójához 

4. A MASZAT SE 2021. évi pénzügyi terve 

 

Fenti dokumentumokkal kapcsolatban email útján történő elektronikus levelezés formájában 

az alábbi visszajelzések érkeztek: 

Gyurináné Pesti Györgyi: 

„Kedves Elnök Úr, Felügyelőbizottsági Tagok, Kedves Márti! 

 
A részemre megküldött dokumentumokat átnéztem, nagyrészt megfelelőnek tűnik, néhány 
apró észrevételem van csak: 
A Kiegészítő szöveges melléklet jogszabályi hátterében a 2. törvény száma hibásan van 
hivatkozva, helyesen: 2011. évi CLXXXI. törvény 
A IV. tájékoztató adatokban az 1. pontnak csak címe van, nincs alatta szöveges utalás arra, 
hogy ilyen tételek nincsenek. 
A 2021-es pénzügyi tervben foglaltakkal egyetértek, ahhoz észrevételt nem kívánok tenni. 
Más észrevételem nincs. 
 
Üdvözlettel 
Pesti Györgyi 
FB tag” 
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Bota Zoltán MASZAT SE elnök megjegyzése: A fenti jelzett hibák javításával az érintett 

dokumentumok javításra kerültek 

Hosszú Tibor: 

„Kedves Mindenki! 
Örömmel és érdeklődéssel olvastam a szakosztályi beszámolókat. Köszönet a szervezőknek, a 
résztvevőknek, hogy a vírushelyzet ellenére tartalommal töltötték meg a tavalyi évet. A 
pénzügyi tájékoztatás alapos, a jogi pontatlanságok lefüleléséért és javításához pedig 
minden elismerésem Györgyié. Az elkészült beszámolóhoz egyéb észrevételem nincs, 
elfogadását javaslom. 
Üdvözlettel: Hosszú Tibor” 
 
„Kedves Zoltán! 

Köszönöm a tájékoztatást és a kiegészítést. Véleményem szerint a bevételek felhasználására 
vonatkozó tervek reálisak, hozzájárulnak a MASZAT céljainak megvalósításához. A sikeres 
pályázathoz gratulálok a pályázat íróinak és beadóinak, akiket talán érdemes lenne 
nevesíteni. Javaslom, hogy a pályázati támogatásról kicsit bővebben írjatok a pénzügyi 
tervben (a pályázat címe, mire lehet felhasználni a támogatást (kötött vagy kötetlen), mi volt 
a pályázati cél, felhasználási határidő stb.) Lehet, hogy tévedek, de nekem gyanús, hogy 
a  pályázat kiírójaként a B. G. Alapítvány szerepel és nem a Bethlen Gábor Alapkezelő. 
Üdvözlettel: Hosszú Tibor” 
 
 
Málnási Ákos: 
 
„Kedves  Mindenki! 
 
Köszönet az előttem szóló Felügyelőbizottsági tagoknak, minden elismerésem a beszámolót 
illetően az Elnök Úrnak.  
Az észrevételekkel egyetértek, további észrevételem nincs, támogatom a beszámolók 
elfogadását, Pesti Györgyi, FB tagtársam módosítási javaslatai mellett, elfogadását 
javaslom. 
 
Tisztelettel  
Málnási Ákos,  
FB tag” 
 


