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Tisztelt Közgyűlés!
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége a törvényi
előírásoknak megfelelően elkészítette a HOSOSZ 2013. évi közhasznúsági mellékletet, ami
elválaszthatatlan részét képezi a jelen beszámolónak (PK-142-es nyomtatvány), a szakmai- és
pénzügyi beszámolót, valamint a 2014. évi költségvetési tervet, illetve megtervezte a
szövetség fő feladatait.
I. rész

Alapcél és közhasznú tevékenység pénzügyi bevételek és ráfordítások fő számai:
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) a vonatkozó törvényi
előírásoknak megfelelően 2013-ban is megtartotta a közhasznú minősítését. HOSOSZ a
közgyűlés által jóváhagyott feladat- és költségvetési terv szerint, a csatolt egyszerűsített
beszámoló és közhasznúsági mellékletben levezett bevétel, ráfordítás, illetve eredmény szerint
gazdálkodott. A gazdálkodás fő számai:
2013-ban alap- és közhasznú tevékenység bevételei:
Tagdíj:
465.000.-Ft.
Költségvetési és egyéb támogatás (ok):
HM támogatás éves feladatokra:
9.250.000.-Ft,
HM támogatás (kiadvány és külön sport feladatokra:
1.000.000.-Ft,
HM támogatás (haditorna és tekerj a sereggel feladatokra): 1.550.000.-Ft.
HM EI Zrt. egyszeri támogatás:
182.000.-Ft,
Pénzügyi műveletek bevételei:
127.000.-Ft,
Bora Italnagykereskedelmi Kft Adomány
60.000.-Ft,
Összesen: 12.634.000.-Ft.
HOSOSZ-nak az előző évről (2012. év ) 6. 099.000.-Ft pénzeszköz maradványa volt.
A bevétel és a pénzeszköz maradvány együtt: 18.733.000.-Ft.
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2013. évi kiadások, ráfordítások
Sportra (anyag) fordított összeg:
10.650.000.-Ft
Személyi jellegű kiadás (ok):
3.409.000.-Ft
Érték csökkenés:
240.000.-Ft
Egyéb ráfordítás (ok):
132.000.-Ft
Az összes ráfordítás:
14. 431.000.-Ft
Adózott eredmény:
- 1.797.000.-Ft
HOSOSZ saját tőkéje 2012. évhez képest (6.773.000.- Ft) 2013 év végén 4.976.000.Ft, ami csökkenést mutat. Ennek az eredménye a mínusz 1.797.000.-Ft. Megállapítható, hogy
a szövetség saját vagyona csökkenő tendenciát mutat. Ez abból adódik, hogy a HOSOSZ a
sajátos helyzetéből adódóan (honvédelemhez való kötődése) nem tud jelentősebb mértékű
támogatáshoz, vállalkozási bevételhez, adományhoz jutni, ezért a korábban megalapozott
vagyonból tartja fenn magát. A fenntartható működése érdekében a jövőben - bevonva
tagszervezeteit - olyan piac alapú- és értékű sportszolgáltatásokat kell nyújtani, ami
bevételt eredményez.
A személyi jövedelemadó 1% felajánlás (ok) is minimálisak a HOSOSZ részére, ami
érthető is, mert a tagszervezetek tagjai saját egyesületük részére rendelkeznek a személyi
jövedelemadóról. 2013-ban a HOSOSZ részére 64.000.-Ft felajánlás történt. Ezt az összeget
2014-ben tervezzük felhasználni.
Mind ezek ellenére megállapítható, hogy a szövetség a közgyűlés által jóváhagyott
keretek között gazdálkodott. A 2013. év végére tervezett és a közgyűlés által jóváhagyott
2.621.000.- Ft pénzügyi maradvány helyett: 4.846.000.-Ft. pénzeszközzel zárta az évet.
Egyszerűsített éves beszámolót részletiben a közhasznúsági melléklet tartalmazza, amit
minden Tag részére hozzáférhető módon közzé tettünk a szövetség a www.hososz.hu honlapon.
Tisztelt Közgyűlés!
HOSOSZ 2013. évi ráfordításai alap- és közhasznú célokat szolgáltak és összhangban
vannak a Közgyűlés által 2013-ra jóváhagyott faladatokkal, amelyek az alábbiak voltak:
- Katonai kiképzést támogató programok, amelyek katonai jellegű versenyek Ez
elsősorban alapcélt szolgáló feladat, de közvetetten közhasznú tevékenységet is
szolgál.
- MH amatőr sportbajnokságok és versenyek. Alap és közhasznú tevékenységet
szolgáló feladatok.
- Országos szintű, a társadalom számára is hozzáférhető, nyílt közhasznú programok:
Tekerj a sereggel! tavaszi és őszi kerékpártúra, Balaton-átúszás, Honvéd
Sportválasztó Nap
- Honvédelmi, ifjúsági rendezvények. Országos döntő 2013. szeptember 27-én,
Pákozd.
- HOSOSZ honlap működtetése, tájékoztatás, PR, reklám tevékenység
- Sportnaptár kiadása, kiadvány az egyesületi vezetők részére.
- Tagszervezetek érdekérvényesítése
- Pályázatokban történő segítségnyújtás
2

Tisztelt Közgyűlés!
A 2013-ra tervezett és végrehajtott feladatokat a szövetsége elnöke, az elnökség részére
összeállította. Az elnökség két elnökségi ülésen megtárgyalta az előterjesztést és 2014. február
17-ei kihelyezett ülésen elfogadta a beszámolót, amit a jelen formában a Tisztelt közgyűlés elé
terjeszt jóváhagyásra:
II. rész
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Szakmai beszámoló
Általános rész
A szövetségnek 2013-ban 31 honvéd sportegyesület volt a tagja. Tagszervezetek
elhelyezkedése : Budapest, Székesfehérvár, Veszprém, Győr, Pápa, Tata, Tapolca, Győr,
Szentendre, Szolnok, Debrecen, Szentes, Pécs, Taszár, Kecskemét, Eger, Gyöngyös,
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza. A szövetségnek tagja Magyarország legeredményesebb
sportegyesülete a Budapesti Honvéd Sportegyesület is. A tagszervezetek összesen taglétszáma
meghaladja az 5000 főt.
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége megfelel az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek és 2013-ban is megtartotta közhasznú jogállását, illetve
országos hatáskörét.
HOSOSZ közhasznú civil szervezet. Legfőbb szerve a közgyűlés, ami a tagszerveztek
vezetőinek az összessége. Szövetséget hét fős elnökség irányítja. HOSOSZ a feladatát HM és
MH közvetlen együttműködésben hajtotta végre.

A HOSOSZ közhasznú működését a szervezet alapszabálya, a honvédelem érdekében
végzett általános tevékenységét a 18/2010. sz. szerződés, illetve az MH Testnevelés és
Sportbajnokságok Szabályzata rögzíti. HOSOSZ minden közgyűlésére, elnökségi ülésére
tanácskozási joggal meghívja a HM és a HVK, illetve az MH képviselőit. Döntéseibe bevonja
a honvédelmi ágazatot. Az átláthatóság és a folyamatos ellenőrzés fenntartása érdekében
HOSOSZ felügyelő bizottsága választott 2 fő aktív honvédségi pénzügyi szakemberekből és
egy fő nyugalmazott tagból áll. HOSOSZ-nak köztartozása és kölcsöne nincs!
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Szakmai beszámoló
MH amatőr síbajnokság 2013. február 21., Eplény. A rendezvényt szerződésben
rögzített feltételekkel, több mint száz fő részvételével hajtottuk végre. A sí sportág iránt egyre
nagyobb az érdeklődés az állomány részéről. A rendezvény fő szervezője a Veszprémi Honvéd
Sportegyesület és a Nordika Skiarena Kft. A versenyzőket több kategóriában díjaztuk.

MH 54-es kihívás. 2013-ban téli és nyári változatban került megrendezésre. A téli
2013. február 13-14-én került lebonyolításra a Bakonyban. A nyári változat tervekkel
ellentétben az árvízi helyzetre való tekintettel október 16-18-án rendezte meg a Veszprémi
Honvéd Sportegyesület. A rendezvény katonai jellegű, járőr típusú rendezvény, amelyen
elsősorban aktív és önkéntes katonák, valamint hallgatók vettek. A nevezők száma több száz
fő. A verseny teljesítését nehezítette a rossz időjárás (hóvihar), ezért a második napon a
balesetek elkerülése végett félbe kellett szakítani a rendezvényt. Értékelés az addig teljesített
táv alapján rendben végrehajtásra került. Az október 16-18. között megrendezett verseny
rendben végrehajtásra került. Fő szervező, mind a két esetben a Veszprémi HSE volt.

Kinizsi Közelharc - Kézitusa verseny. A rendezvényt a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület szervezte meg 2013. 02.28-án. Kizárólag katonák vehettek részt rajta. Célja a
katonai közelharc ismeretek verseny helyzetben történő alkalmazása. 63 fő vett részt a
rendezvénye.
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Balaton – Szupermaraton futóverseny 2013. március 21-24. A rendezvény fő
szervezője és rendezője a Budapest Sportiroda (BSI). Szerződés keretében az MH állomány
külön katonai kategóriában, kedvezményes áron nevezhetett, illetve vehetett részt a versenyen.
A rendezvény népszerű az állomány körében, amit igazol növekvő részvételi arány is. Az
átlagot meghaladó képességeket igénylő kihívásra, amit négy napon keresztül minden nap
teljesíteni kell 18 csapat ( 4 fős váltó), 15 fő egyéni, és 5 páros vett részt a verseny.

„Tekerj a sereggel!” elnevezésű Balaton-kerülő, kettő napos kerékpár túra, 2013.
május 11-12. A rendezvényre háromszáz előnevezés érkezett. A helyszínen közel negyvenen
csatlakoztak a túrához. A rendezvény lebonyolításban bevonásra került több honvéd
sportegyesület, vállalkozó, illetve a települések önkormányzatai.
A túrán részt vett a Magyarország honvédelmi minisztere és több ismert személy, illetve
HM, MH vezető beosztású személy. Az első napon a Balatonkenesei Honvéd üdülőben volt a
cél. Az üdülő biztosította a területet, az éjszakai őrzés- védelmet és térítés ellenében szállást,
étkezést. A támogatás terhére kizárólag a szervezők ellátása került elszámolásra. A kerékpártúra
népszerű az állomány és családtagjaik körében.

MH Túlélő Futás, Pápa 2013. július 10-11. Különleges, speciális túlélő technikákat
igénylő, harci szituációkra épített verseny. Katonai jellegű rendezvény, ami a kiképzést
támogatja. Rendező a Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület. A rendezvény elsősorban az aktív
állomány fizikai képességeinek fejlesztésére szolgál. A verseny helye: Pápa Repülőbázis. A
rendezvény egyedül álló kihívás, amire meghívást kapnak a társ fegyverese testületek.
A verseny során a katonának sportruházatban 7-8 km-es pályán, számos mesterséges
és természetes akadályt kell leküzdeni és lehetőleg a leggyorsabban a célba érkezni. Az
akadály elemek nehézségi foka - az emberi tűrőképesség csökkenésével –fokozódik és az
alapvető katonai készségeket, jártasságot igénylő feladatokról áttér a bonyolult, sokoldalú
képességeket igénylő mozgáselemekre. A versenyre több mint 107 fő nevezett. A teljes pályát
81 fő teljesítette. A versenyen katonanők is részt vettek. Szerződés terhére szervezési és utazási
költség került elszámolásra.
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Harcosok Futása ( Fighters Run) elnevezésű kihívás. Szintén katonai jellegű verseny,
amit civilek szerveznek. A rendezvény az MH válogatott aktív katonák és az MH Ludovika
Zászlóalj honvéd tisztjelöltek válogatott 2 csapattal volt delegálva, akik minden kategóriában
a dobogón végeztek. A kiváló eredmények tovább erősítették a magyar katona jó hírét. A
rendezvény kettő részben volt megrendezve első április hónapban Békéscsabán és a második
Zánkán augusztusban. Mind kettőn részt vett az MH válogatott.
A rendezvényre delegált állomány tovább erősítette a Magyar katona jó hírét. A
szerződés terhére üzemanyag és nevezés költség került elszámolásra.

MH Kispályás labdarúgó-bajnokság Az idei verseny az árvízi védekezés miatt
elhalasztásra került és 2013. szeptember 26-án Budapesten, Bozsik Stadionban rendezte meg
a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület. A rendezvényhez a pályákat térítésmentesen a Budapest
Honvéd FC biztosította.
A labdarúgás nagyon népszerű az MH állománya körében. A bajnokságra 26 katonai
szervezet (alakulat) nevezett, 10-12 fős csapatokkal. Idén is volt 6 VIP csapat is, akik külön
kategóriában versenyeztek. Sas-hegy SE látta le a fő szervezési és rendezési feladatokat.
Szerződés terhére szervezési és üzemanyag költség került elszámolásra.

MH Bocskai Portya 2013.szeptember 14-15. A rendezvény katonai jellegű verseny,
ami 2013-ban szerepelt a katonai tízpróba versenyek között, amit a honvéd vezérkar írt ki az
aktív katona állomány részére. Versenyt a Debreceni Honvéd Sportegyesület rendezte.
Rendezvényen a résztvevők, nevezés szerint 40, illetve 70 km-es távot teljesítettek. A szervező
együttműködve a MH 5. BI LDD-al hajtotta végre a rendezvény szervezését. A versenyen 68
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fő vett részt. A rendezvényen különböző katonai alakulataitól érkezett hivatásos és szerződéses
katonái, a rendőrség és a tűzoltóság egyenruhásai, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei, önkéntes
tartalékosok, a DHSE, a HTBK, a Magyar Tartalékosok Szövetségének tagjai, katonai
hagyományőrzők, katonasulis diákok (39 fő) és persze a természetjárásnak hódoló civil túrázók is
voltak.

MH Amatőr Tenisz-bajnokság. Rossz időjárás miatt a szeptember 14-15-re kitűzött
mérkőzéseket nem lehetett lejátszani a megkezdett bajnokságot, ezért el kellett halasztani a
versenyt. A rendezvényt november hónap 17-én fedett pályákon tudtuk megrendezni, ami
megnövelte a szerevezési költségeket, ezért a fő szervező Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület
részére szerződés módosítással összesen 400.000.-Ft rendezési költség került kifizetésre. A
versenyen 6 csapat több mint 60 fővel vett részt.

MH amatőr úszóbajnokság 2013. november 22. A rendezvény fő szervezője a
Budapesti Honvéd Sportegyesület Úszó Szakosztály. Hely: BHSE uszoda. A rendezvény a
Honvéd Vezérkar, vezérkarfőnök helyettes nyitotta meg. A rendezvényre rekord számú 16
katona szervezet nevezés történt, közel 80 fő részvétellel. A versenyen úszásnemenként és
korcsoportonként külön női és férfi kategóriában, illetve csapatban díjaztuk a résztvevőket.

Utcai Futóversenyek a Budapest Sportirodával kötött szerződés alapján egész
évben folyamatosan. A szerződésnek köszönhetően a katona állomány és a HM ellátási körébe
tartozók kedvezményesen vehettek részt a Vivicitta, a K&H váltó, a Délibáb, a Kékes
Csúcsfutás, a NIKE félmaraton futóversenyek. Külön szerződést kötött a Kedvezményezet az
évzáró Siófoki kettő napos maratonra. A BSI versenyeken túl Kinizsi Futás, Csongrád Szentes
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Gátfutás. Kiemelt verseny és több mint 500 fő katona részvételével került megrendezésre a
NATÓ futás Budapesten, amelyen az ellátási körbe tartozók térítésmentesen vehettek rész.
Részt vettünk és közreműködtünk az MH Járőrbajnokság megszervezésben és
lövészet, illetve tájfutás sportágak szervezést a honvéd sportegyesületek bevonásával hajtotta
végre a Magyar Honvédség.
Kerékpáros sportágban MTB verseny, ahova az MH válogatott csapatot neveztük be.
A rendezvény helye: Zánka. Várpalotán rendeztük, illetve közreműködtünk a Terepkerékpár
verseny szervezésben. Sárkányhajó versenyre delegáltuk a honvéd tisztjelölteket.

A sakkozó katonák részére a Honvéd Buda Sportegyesület fő szervezésében
megrendeztük az MH Honvéd Kupa sakkversenyt Budapesten.
A vezetői állomány részére három alkalommal meghívásos labdarúgó kupát
szerveztünk. A rendezvényen részt vett a HM, VK, KNBSZ, ÖHP, Szakszervezet NKE, BHD
és egy külön tábornoki csapat.
A sportrekreáció kiemelt rendezvénye volt a Balaton-átúszás keretében biztosított
Úszó Erőd elnevezésű kihívás. Idén is több mint 300 fő vett részt a rendezvény.

Honvédelmi ifjúsági nevelés területén több helyőrségben rendeztünk járőrtípusú,
katonai alapismereteket nyújtó versenyeket, Nyíregyházán kettőt, Egerbe, Pécsett, Taszáron,
Tapolcán, Pápán, Székesfehérváron.
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Pákozdon, a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetve, honvédelmi miniszteri
jóváhagyással a HOSOSZ által évek óta rendezett Honvédelmi Versenybe beintegrálásra
került
a Honvédelmi Kötelék program kiemelt rendezvényét
a Haditorna
Csapatversenyt. Az integrált, de a résztvevők számában megnövelt verseny közös munka volt
HM-el és a Magyar Honvédséggel. A verseny alap költségei kerültek finanszírozásra a 418183 /2013. támogatás terhére.

Kiemelt és első alaklommal került megrendezésre a Honvéd Sportválasztó Nap
Budapesten. A HOSOSZ vállalta fő szervezői feladatokat.

A támogatásból szervezett versenyeken, programokon a résztvevők száma meghaladja
6000 főt. A résztvevők számára térítésmentesen, illetve kedvezményes térítéssel tudtuk
biztosítani a sportolást.
A végrehajtott feladatokat közvetetten szolgálta a szükséges működési kiadások,
amelyek nélkül nem lehetne végrehajtani a sportszervezést.
A HM által nyújtott „alap” támogatás biztosította a HOSOSZ iroda működését és
személyi jellegű kiadásait is. Az ilyen nagyságrendű szervezési feladatokat iroda fenntartása
és működtetése nélkül nem lehet végrehajtani.
Ezeken a feladatokon túl a HM külön szerződésben megbízta a Szövetséget az
alábbi faladatok ellátásával is:
A HM az I. Országos Haditorna Csapatversenyre és „Tekerj a sereggel!” – Fejér
megyében kerékpártúra 1.550.000.-Ft, azaz egymillió-ötszázötvenezer forintot biztosított.
I. Országos Haditorna Csapatverseny rendezvény a Honvédelmi Minisztérium által
2013-ben létrehozott Honvédelmi Kötelék program része. A Haditorna Csapatverseny a
költségek csökkentése érdekében beintegrálásra került a HOSOSZ által évek óta megrendezett
Honvédelmi járőrversenybe. Ebből adódóan próba jelleggel a HOSOSZ által rendezett verseny
részben beolvadta az I. Országos Haditorna csapatversenybe és annak költségeihez a szövetség
9

is hozzájárult a HM-el történt egyeztetés alapján. A Haditorna Csapatversenyre a HM
Kabinetfőnök hívta meg a középiskolákat. A meghívásra közel hatvan csapat jelentkezett, de a
végrehajthatóság miatt 28 középiskola, 41 csapatának a jelentkezését állt módunkban
elfogadni. Minden résztvevő csapat számára színes, több oldalas versenykiírás került átadásra,
papír alapon és elektronikusan, ami segítséget adott felkészüléshez. A verseny előkészítése
többszöri helyszínbejárást és szervezői egyeztetést igényelt. A résztvevők és a szervezők
létszáma több mint 300 fő. Verseny helyszíne Katonai Emlékpark Pákozd. A 2013. szeptember
27-én megrendezett I. Országos Haditorna Csapatverseny része volt az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc és az MH Szárazföldi Haderő Napja Katonai Emlékpark Pákozdon
megrendezett ünnepség sorozatnak.
A rendezvényt Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár úr nyitotta meg. A rendezvény
az egész országot behálózó mozgalom, amely a sporton keresztül hozzájárul a fiatalok
egészséges életmódra neveléséhez, gyakorlati katonai alapismereteket nyújt, és közelebb hozza
a honvédséget, a honvédelemet a civil társadalomhoz, a magyar fiatalokhoz. A verseny
gyakorlati, és elméleti részekre épült.
A szervezés végrehajtásába és annak biztosításába bevonásra került több honvéd
sportegyesület és civil szervezet, illetve szolgáltató. Az
I. Országos Haditorna
Csapatverseny I - III. helyezett csapatok részére a verseny szervezője (HOSOSZ), a
honvédelmi miniszter jóváhagyásával sporteszköz díjazást ajánlott fel abból a célból, hogy a
jövőben a diákok honvédelmi nevelését támogassa és hozzájáruljon testi fizikai képességeik
fejélesztéséhez. Az eredmények alapján a versenyt szervező (HOSOSZ) a megvásárolt
sporteszközöket szerződésben rögzített feltételekkel átadta a nyertes iskolák által megjelölt
Alapítványok részére.

10

Díjazottak I – III.
„Tekerj a sereggel!” – Fejér megyében kerékpártúra.
A rendezvény a Magyar Honvédség társadalomi kapcsolatának erősítését, az állomány
fizikai képességeinek fejlesztését és a résztvevők szabadidős, rekreációs programkínálatának
bővítését szolgálta. A túra nyitott volt, arra, bárki jelentkezhetett. A rendezvényt
együttműködve a Székesfehérvár Önkormányzatával, az MH ÖHP-val és több honvéd
sportegyesület bevonásával szervezte meg a Támogatott.
A rendezvényre több mint 250 fő jelentkezett. A verseny napján a résztvevők száma
meghaladta a 300 főt. A rendezvény 2013. október 13-án Székesfehérvárról indulva, 86 km
kerékpározás után, oda visszaérkezve került végrehajtásra. A rendezvényt Vargha Tamás HM
parlamenti államtitkár sajtónyilvánosság előtt, kulturális programba ágyazva nyitotta meg. A
rendezvény alatt egyben, egész napos kulturális programot biztosítottunk Székesfehérvárott a
János Vitéz szobornál. A kerékpártúra végrehajtását, annak biztosítását honvéd
sportegyesületek bevonásával hajtottuk végre. A „Tekerj a sereggel!” elnevezésű
kerékpártúrára készítettünk egy részletes útvonal leírást, amit minden részvevő részére átadtunk
és a verseny előtt a www. hososz honlapon közreadtunk.
A rendezvény alatt az úton meghatározott pontokon minden résztvevő részére frissítő
étel (csoki, banán, alma, nápolyi, szőlőcukor), ital, valamint az útvonalon mobil
kerékpárszerviz szolgáltatás volt biztosítva. Minden résztvevők kapott a rendezvény és az MH
logójával ellátott reklám tornazsákot. Az eseményről a HOSOSZ honlapra, a sajtó, illetve az
érdeklődők részére fotókat készítettünk. A célban több kategóriában különdíjat adott át a HM
parlamenti államtitkára.A „Tekerj a sereggel!” – Fejér megyében kerékpártúra rendezvény
költségeire 552.040.-Ft került felhasználásra.
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A HM az év végén külön szerződésben 1 MFt-ot biztosította a HOSOSZ részére,
amiből az alábbi faladatokat valósítottuk meg:
Összeállítottuk és kiadattuk a „ Honvéd sportegyesületek története a Magyar Honvédség
kiképzési kereteken kívüli sportja tükrében” című kiadványt. Céja a honvéd
sportegyesületek honvédelem érdekében végzett munkájának
összefoglalása és
megismertetése az állománnyal és a civil társadalommal. A kiadvány az 1920-as évektől
napjainkig foglalja össze a honvéd sportegyesületek történetét és a Magyar Honvédség
szabadidősportját, valamint a katonák teljesítményét az egyetemes sportban. A kiadvány
szerzője Győr Béla.
A kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére a Soproni Anzsu Kft. került felkérésre
szerződés szerint. A kiadványt 300 példányban késztette el a Kft, amihez CD is csatolva lett

Kiadvány borító

Kiadvány bővített CD borító

Megrendeztük a társ fegyveres testületek és a honvédelmi kötelék erősítése
érdekében évzáró meghívásos MH amatőr röplabda versenyt Budapesten a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen 2013. december 12-én. A rendezvényen hét csapat köztük a
rendőrség, katasztrófavédelem és a egy honvédelmi kötelék csapat vett részt.

Részt vettünk és együttműködtünk a Harcművészeti Gálaműsoron 2013. december
01-én. A rendezvény szervezését a Harci Művészetek Budapesti Szövetségét végezte. Az egy
napos programnak a Honvéd Kulturális Központban (Stefánia ) adott otthont. A rendezvényen
országos szintű bemutató és harcművészeti verseny volt. A bemutatóra meghívást kapott a
Magyar Honvédség speciális alakulata is, akik látványos katonai közelharc és kézitusa
programot mutattak be, ezzel népszerűsítve a az MH jó hírét. A gálaműsor az MH állománya
részére a térítésmentes volt. A szervezővel megállapodásban rögzítettük az együttműködés
12

feltételeit, ami alapján a küzdőtéren el- és kihelyezésre kerültek a HM által indított új projekt
a Honvédelmi Kötelék molinói és egyéb reklámanyagai. Az eseményről több nyilvános sajtó
orgánumban (TV, plakát, internet stb.) jelent meg interjú, film amelyen látható a Honvédelmi
Kötelék.

Támogattuk a Borbála Napi (Győr) rendezvénysorozatot, illetve a Nyíregyházán,
és Kiskunfélegyházán a nyílt sportnapot.
Borbála Napi programok. Szent Borbála személye rendkívül fontos az MH 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred életében, hiszen az alakulat a tüzérek védőszentjének napján
ünnepli fegyvernemét. Az ilyenkor szokásos ünnepi ezredsorakozó mellet december hónapban
számos sportrendezvénnyel megemlékeznek a katonák védőszentjükről. A program keretében
tekeverseny, kispályás labdarúgó kupa és katonai ügyességi, fekvenyomó és kötélhúzó
versenyeket szerveztek. A versenyekre meghívást kapott több MH alakulat, és civil szervezet
és együttműködő.

Nyíregyházán, a Nyíri Honvéd Egyesülete szervezésében 2013. december 6-án
került megrendezésre az asztalitenisz verseny. A térség társadalmi kapcsolatainak erősítése
és a Magyar Honvédség szerződéses állomány munkaerő toborzás érdekében a versenyen részt
vettek civilek is. A verseny a téli időszakban biztosít sportolási lehetőséget.
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A Kiskunfélegyházi Honvéd Tesdedzők Köre Szabadidős és Tömegsport szakosztálya 2013
december 14-én rendezte meg a Kiskun „Honvéd” Kupa Asztalitenisz versenyt.

A mérkőzéseket a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola létesítményében játszották le, ahol
biztosítva voltak a tárgyi feltételek. A versenyen huszonhárom férfi és nyolc női versenyző vett részt.
A versenyen férfi és női egyéni és páros, valamint vegyes párosban történtek a mérkőzések.

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége a 2013. évben végrehajtott
feladatokat elsősorban tagszervezeti rendezésében, azok közreműködésével és
segítségével hajtotta végre.
Honvéd sportegyesületek részére nyújtott szervezési költségek kimutatása

Egyesület neve

Felhasználás jogcíme termék v. szolgáltatás
megnevezése

Bruttó, érték
Ft.

Veszprémi HSE

54 -es kihívás rendezés, szervezés

100 000 Ft

Veszprémi HSE

MH síbajnokság (pályahasználati díj)

Veszprémi HSE

MH Járőrbajnokság szervezés

Veszprémi HSE

54 es kihívás

100 000 Ft

Veszprémi HSE

Haditorna, szervezés-rendezés

150 000 Ft

65 000 Ft
30 000 Ft

445 000 Ft

ÖSSZESEN
Szentendre Kinizsi HSE

MH I. Kinizsi Közelharc Kupa díjazás

50 000 Ft

Szentendre Kinizsi HSE

Kinizsi Futás

35 000 Ft

Szentendrei Kinizsi HSE

Tekerj a Sereggel! -rendezés

Szentendre Kinizsi HSE

Haditorna, szervezés-rendezés

60 000 Ft
50 000 Ft

Szentendre Kinizsi HSE

Tekerj a sereggel ! - szervezés, rendezés

60 000 Ft

ÖSSZESEN

255 000 Ft

Hercules HSE

Sportrendezvény szervezése- Tekerj a Sereggel !

Hercules Fiai HSE

Szervezes - rendezes MH Tensisz

60 000 Ft
300 000 Ft

Hercules Fiai HSE

MH amatőr tenisz szervezési díj

100 000 Ft
460 000 Ft

ÖSSZESEN
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Taszár HSE

Tekerj a sereggel !- Frissitési pontok biztosítása

60 000 Ft

Taszár HSE

Honvédelmi vetélkedő szerv.

60 000 Ft

ÖSSZESEN

120 000 Ft

Tapolcai HSE

Tekerj a Sereggel! -rendezés

Tapolcai HSE

Honvédelmi verseny- szervezés, rendezés

150 000 Ft
70 000 Ft

Tapolcai HSE

Tekerj a sereggel ! - szervezés, rendezés

130 000 Ft

ÖSSZESEN
Honvéd Rákóczi SE

350 000 Ft

Cross Futás rendezése, szervezése

50 000 Ft
50 000 Ft

ÖSSZESEN
Nyíri HSE

Légpuska lövészet- Nyíri HSE

Nyíri HSE

Verseny rendezés

Honvéd Szondi Gy.SE

ÖSSZESEN
Tekerj a Sereggel! -rendezés

122 000 Ft
90 000 Ft
212 000 Ft
60 000 Ft
200 000 Ft

Honvéd Szondi György SE Haditorna, szervezés-rendezés
ÖSSZESEN

260 000 Ft
250 000 Ft

Honvéd Ezüst Nyíl SE

Túlélő verseny szervezés

Honvéd Ezüst Nyíl SE

Haditorna, szervezés-rendezés

50 000 Ft
300 000 Ft

ÖSSZESEN
Kecskeméti HSE

Repülőnap Honvédelmi Köt szervezés

40 000 Ft

Kecskeméti HSE

I.Országos Haditorna cs.verseny szervezés

32 000 Ft

Kecskeméti HSE

Debreceni HSE

Szolnoki HSE

30 000 Ft
ÖSSZESEN
Bocskai Portya Teljesítménytúra szervezés,
rendezés

102 000 Ft

ÖSSZESEN

80 000 Ft
70 000 Ft

Repülőrajt Futóverseny szervezés
70 000 Ft

ÖSSZESEN
Honvéd Sas-hegy SE

200 000 Ft

Honvéd Kossuth L

Haditorna, szervezés-rendezés

H. Kossuth

Járőr szervezési díj

70 000 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft

ÖSSZESEN

60 000 Ft
60 000 Ft

Harci túra szervezés, rendezés
ÖSSZESEN

H.Arrabona SE

60 000 Ft

Borbála napi sport rendezvény

130 000 Ft
130 000 Ft

ÖSSZESEN
Kiskunfélegyházi HTK

Honvéd Kupa -Asztalitenisz, szervezés, rendezés
ÖSSZESEN

Honvéd Zrínyi SE

60 000 Ft

Honvédelmi verseny- szervezés, rendezés
ÖSSZESEN

Pécsi HSE

200 000 Ft

HM Kisp.Labd.bajnokság , szervezés, rendezés
ÖSSZESEN

Egri HSE

80 000 Ft

90 000 Ft
90 000 Ft

MH röplabda Zrínyi

90 000 Ft

ÖSSZESEN

90 000 Ft
Mind összesen:
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3 434 000 Ft

PR, reklám tevékenység
A Magyar Honvédséget, a honvédelmi ágazatot és a honvéd sportegyesületeket
népszerűsítő, toborzást támogató keretében a Kedvezményezett honlapot tart fenn
www.hososz.hu címen, ahol közzé teszi az aktuális híreket, a rendezvényekről készített fotókat.
A honlap amerikai előfizetésű, annak működtetését szerződés alapján külső szolgáltató végzi.
A honlap megjelenésében, arculatában 2013-ban változtatásokat eszközöltünk, ami a jelenlegi
formájában is látható. A jövőben tervben van egy kedvezőbb tárhelyű honlap kialakítása.
Elkészítettük a 2014. évi sportnaptárt. A Kiadványban megjelentettük azokat
hasznos információkat, amelyek szükségesek a rendszeres és szervezett sportoláshoz. A
kiadványt térítésmentesen biztosítjuk az állomány részére. A versenyeinken el- és kihelyeztük
az MH logoját, zászlóját és a toborzást segítő molinókat.
A HOSOSZ által szervezett versenyek többsége kellő sajtónyilvánosságot kapott
az országos és helyi médiában (MTV, újság, a helyi sajtó) pl.:Balaton szupermaraton,
Balaton-átúszás, Sportválasztó Nap, Honvédelmi versenyek, valamint az ágazat hírportálján a
www. honvedelem, a hm.gov.hu, valamint a HOSOSZ és a honvéd sportegyesületek
honlapjain, illetve egyéb más elektronikus, nyilvános oldalakon. Az így keletkezett hírek
milliós nagyságban eljutottak az érdeklődőkhöz és hozzájárult a Magyar Honvédség jó hírének
elmélyítéshez. HOSOSZ a végrehajtott feladatok megörökítését azok fényképészeti munkáira
szerződés alapján szolgáltatót kért fel.
Pályázatokban történő segítség nyújtás.
A 2012. évi HM tömeges sikertelen pályázatokra figyelemmel 2013-ban nagy figyelmet
fordítottunk az egyesületek segítségére. Az elnökség meghívta a pályázat kiírót az elnökségi
üléseire, ahol egyeztetésre kerültek a szükséges elvárások, előírások, követelmények mind két
fél részéről. A legfőbb újítás a hiánypótlás bevezetése volt. A HM ennek megfelelően járt el és
a törvényi előírásoknak megfelelően írta ki a pályázatot. HOSOSZ ezt követően, igény szerint
szakmai útmutatást és segítséget nyújtott külön-külön a pályázók részére. Mind ezek ellenére
2013-ban is születtek érvénytelen pályázatok.
Tagszervezetek érdekérvényesítése területén évek óta központi faladat a Magyar
Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok használata. HOSOSZ
tagszervezetek közül 17 egyesület és maga a szövetség használ HM infrastruktúrát. Az
igénybevett létesítmények adottságai eltérőek, de az egyesületek számára fontos sportolásra
alkalmas sportlétesítménnyel (uszoda, sportpálya, tornaterem, lőtér stb.) rendelkeznek. A HM
vagyonkezelésű ingatlanok használatát a 18/2010. sz. HM-HOSOSZ megállapodás lenne
hivatott szabályozni. Sajnos, az irányadó szabálynak gondolt megállapodás ellenére jelenleg
három egyesület előnytelen feltételekkel használhatja a sportlétesítményeket. A többi
tagszervezet részére az éves igénybevétel kedvezményes térítéssel, vagy térítésmentesen
történik. 2013. év végén tudomásunkra jutott, hogy Budapesten az MH BHD is felülvizsgálja
a sportegyesületek által igénybe vett sportlétesítmények használatát és közüzemi díj
bevezetését tervezi.
A fentiekre figyelemmel a HOSOSZ elnökség 2014-ben elkészít és előterjeszt egy
ügydarabot a HM részére a HM vagyonkezelésű ingatlanok használata tárgyában.
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IV.
2014. évi tervek
HOSOSZ
betervezésre:

2013. évi pénzmaradványa 4.846.000.-Ft. Ahhoz az alábbi bevételek kerültek

2014-ban alap- és közhasznú tevékenység bevételei:
Maradvány :
Tagdíj ( 31 tagszervezet valószínűsítése esetén) :
Költségvetési és egyéb támogatás (ok):
HM támogatás éves feladatokra:
HM egyéb faladat támogatás:
Honvédelemi Kötelék programokra:
Összesen (előző évi maradvány+ 2014. évi bevételek):

4.846.000.-Ft
465.000.-Ft.
10.000.000.-Ft,
1.500.000.-Ft,
2.0 00.000-Ft
18. 811.000.-Ft.

A HOSOSZ 2014-ben várhatóan 18 MFt forrással fog rendelkezni. A HOSOSZ biztos bevétele
a tagdíj, illetve a 2014. évi induló tőkéje, ami 4,8 MFt.
2014. évi kiadások, ráfordítások
HM támogatás éves feladatokra:
HM egyéb faladat támogatás:
Honvédelemi Kötelék programokra:
Elnök tiszteletdíja (adókkal terhelten):
Egyéb ráfordítás:
Az összes ráfordítás:

10.000.000.-Ft,
1.500.000.-Ft,
2.000.000-Ft,
1.828.000.-Ft.
500.000.-Ft
15. 828.000.-Ft.

A bevétel (13.965.000.-) és a kiadás (15.828.000.-Ft) közötti különbség 1.860.000.-Ft. A HM
támogatás terhére elszámolható lesz a munkavállaló személyi jellegű kiadásai, bérleti- és közüzemi
díjak, könyvelői díj, szolgálati autó javítása, üzemeltetése, biztosítás és egyéb kiadásai, a honlap
működtetése stb., ezért a HOSOSZ saját forrásából (4,8 MFt) az elnök tisztelet díja és az egyéb nem
tervezhető kiadás (ok) fogják terhelni A tervek szerint 2014-ben a HOSOSZ saját tőkéje várhatóan
2.900.000.-Ft lesz.

2014. évi fő feladatok:
2014. évi szakmai feladatok hasonlóan az elmúlt évekhez három fő csoportban tervezzük
megvalósítani.1./ Katonai jellegű versenyek, 2./ MH amatőr sportbajnokságok és versenyek, illetve
3./ Kiemelt országos szintű szabadidős és rekreációs rendezvények.
Részleteiben:

-

-

Katonai kiképzést támogató programok, amelyek katonai jellegű versenyek Ez
elsősorban alapcélt szolgáló feladat, de közvetetten közhasznú tevékenységet is
szolgál.
MH amatőr sportbajnokságok és versenyek. Alap és közhasznú tevékenységet
szolgáló feladatok.
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-

-

Országos szintű, a társadalom számára is hozzáférhető, nyílt közhasznú programok:
Tekerj a sereggel! tavaszi és őszi kerékpártúra, Balaton-átúszás, Honvéd
Sportválasztó Nap
Honvédelmi Kötelék program támogatása, abban való közreműködés és egy önálló
országos döntő 2014. szeptember 27-én, Pákozdon.
HOSOSZ honlap működtetése, tájékoztatás, PR, reklám tevékenység
Sportnaptár kiadása, kiadvány az egyesületi vezetők részére.
Tagszervezetek érdekérvényesítése
Pályázatokban történő segítségnyújtás

Katonai jellegű versenyek és az MH amatőr sportbajnokságok elsősorban az aktív állomány
részére szólnak. Új program, hogy a katonai jellegű és az MH amatőr sportbajnokságokon elért
eredmények beszámításra kerülnek az egyén (katona) kérésére a katonai tízpróba versenybe. A
szabadidősport versenyek és az országos szintű rendezvények már nyitottak azokon bárki részt vehet.
2014-ben is lesz a „Tekerj a sereggel!” elnevezésű kerékpártúra a Balaton körül.
Kiemelt rendezvény lesz a Jubileumi NATO futás, amihez a honvédelmi miniszter az elvi
hozzájárulását adta január hónapban. Időpont 2014. május 24-29 között. Az elgondolás szerint 5-5 fős
létszám pl. Debrecenből, Hódmezővásárhelyből, Szentes, Kecskemét, Győrből, Pápáról Tatáról három
nap alatt futnak el Budapestre és az útvonalon programokat szerveznek. A rendezvény
megvalósításához szükséges költségeket a HM külön keret terhére fogja biztosítani. Nem szerepel 2014.
évi pü. tervben.
HOSOSZ Sportnap 2014. augusztus 28-29-re van tervezve. Helye: Bregyó köz. Folyamatban
van az önkormányzattal az egyeztetés. Elgondolások között szerepel, hogy az ÖHP kiképzés mentes nap
lesz. A HOSOSZ Sportnapon több MH amatőr sportbajnokság is megrendezésre kerül, ezzel csökkentve
az éve kiadásokat. A HOSOSZ sportnap tervezett költsége 1.4 Mft.
2014-ben a honvédelmi ifjúsági versenyek szervezése elsősorban a Honvédelmi Kötelék
program keretében fog megvalósulni, ezért a HOSOSZ tagszervezetek és maga szövetség közreműködő
lesz. Ebből kiindulva a HOSOSZ 2014-ben nem tervez azokban a megyékben honvédelmi versenyt,
ahol a HM a Honvédelmi Kötelék program keretében szervez. Az országos, pákozdi verseny szerepel a
tervek között, de annak végrehajtása függ a szeptemberi Honvédelmi Kötelék program megvalósításától.
HOSOSZ kiemelt feladati között szerepel a napra kész honlap működtetése www.hososz.hu,
ahol minden közérdekű információt közread az iroda és az elnökség.

HOSOSZ 2014 - ben összhangban az alapszabályával alapcél szerinti és közhasznú
tevékenység körébe tartozó feladatokat fog végezni.
Budapest, 2014. március 31.
Előterjesztő:

Farkas László
HOSOSZ elnök
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Tisztelt Közgyűlés!
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége kéri Tisztelt Közgyűlést,
hogy az előterjesztett 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámolót, a felügyelő bizottság
jelentését, a 2014. év költségvetési tervet és a fő feladatokat, valamint a csatolt, illetve
bemutatott 2013. évi közhasznúsági mellékletet határozatban fogadja el.
Közgyűlési záradék:
A Közgyűlés a HOSOSZ 2013. évi beszámolóját, pénzügyi jelentését,
közhasznúsági mellékletét és a felügyelő bizottság jelentését 25 fő egyhangú szavazattal
elfogadta.
A Közgyűlés a HOSOSZ 2014. pénzügyi tervét 25 fő egyhangú szavazattal
elfogadta.
A Közgyűlés a HOSOSZ 2014. fő feladatok tervét 24 fő igen, nem szavazat nélkül
és egy fő tartózkodással fogadta el.
Budapest, 2014. március 31.
Tisztelettel:
Farkas László
(elnök)

s.k.

Hitelesítő tanúk:

Bakó László s.k.

Szvercsek Dávid s.k.

……………………………..

…………………………………

……………………………..

…………………………………

Készült: Egy példányban
Egy példány: 19 lap
Egy példány elektronikus másolat, ami közzé téve a www.hososz honlapon
Ügyintéző/telefon: Farkas László, telefon: 06-20-421-9445
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