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Általános rész 

Civil szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

Székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.  

Bírósági nyilvántartásba vételi szám:63054/2003 

Adószám: 18837115-1-41 

Statisztikai számjele (KSH szám):18837115/9319 

Civil szervezet jogállása: Közhasznú 

Civil szervezet törvényes képviseltére jogosult személy: Farkas László, lakik: 1033 Budapest, 

Huszti út 7. 1/1. 

A szervezet rövidített neve: HOSOSZ 

 

A szervezet egyéb adatok: 

a) Alapítás éve: 2002. 

b) Székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. 

c) Színe: Piros-fehér. 

d) Pecsétje: Nagy kör alakú pecsét “Honvéd Sportegyesületek Országos 

Szövetsége”  körfelirattal, 

e) Jelvénye: “Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége”  körfelirattal, a 

jelvény közepén az MH Pajzs szerepel , 

f) Zászlaja: Csúcsára állított háromszög, elülső fele fehér alapon a jelvénnyel, a 

hátoldala egyszínű piros.  

g)  Működési területe: Magyarország 
 

A szövetség célja: a szövetség fontos feladata tagszervezetinek érdekérvényesítése továbbá  a 

társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló alábbi cél szerinti tevékenységek: 
 

a) a Magyar Honvédség bázisain működő Honvéd Sportegyesületek verseny,- diák- és 

szabadidősportot űzők érdekeinek képviselete és védelme, a versenysportban jeleskedők 

eredményességének növelése.  

b)  a sporttevékenység, mint a kultúra része kulturális tevékenység; 

c) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével; 

d) egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 

e) meg nem engedett teljesítményfokozó és kábító hatású szerek elleni küzdelem, a drogmegelőzés 

elősegítése; 

f) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

g) katonai kiképzés elősegítése; 

h) közhasznú szervezetek számára biztosított -csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- 

szolgáltatások; 

i) tudományos tevékenység, kutatás; 

j) környezetvédelem; 

k) honvédelmi ifjúsági és diáksport versenyek szervezése, lebonyolítása; 

l) sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése a Magyar Honvédség (MH) 

állománya, alkalmazottai és külső személyek számára, 

m) MH amatőr sportverseny rendszer működtetése, 

n) MH népszerűsítése sportrendezvények szervezése útján, 

o) Tagegyesületei érdekeinek képviselete, érdekérvényesítésük elősegítése. 
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A szövetség tevékenysége 

A civil tv. 2. § 19. és 20. pontja pontját figyelembe véve, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c-e 

pontjaiban meghatározott állami feladatok („c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport 

gyakorlása feltételeinek megteremtését, 

részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a 

szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 

sportfeladatokban, 

az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, 

részt vesz  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 23.§ (4) 

bekezdés 8. pontjában illetve (5) bekezdés 17. pontjában, valamint 13. § (1) 15. pontjában meghatározott 

önkormányzati feladatok sport, szabadidősport,  ifjúsági sport tevékenységben,  

közreműködik a 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális 

juttatásokról 18.§: „10. Humánszolgálati szolgáltatások 18.§ (1) alapján az  állomány tagja, a 

honvédelmi alkalmazott és a közalkalmazott a honvédelmi szervezet humánszolgálatának szolgáltatási 

rendszer működtettésében, 

részt vesz a  testi-, lelki- és szociális jólétének javítása, megőrzése és fejlesztése érdekében prevenciós 

ellátásra, így különösen életvezetési problémák megoldásának támogatására, krízishelyzetek 

kialakulását megakadályozó módszerek alkalmazására, a szociális problémák kezelésének, ezen belül a 

munkaerő-piacra történő beilleszkedésnek és visszailleszkedésnek a szakmai segítésében, 

közreműködik a  sport- és kulturális szolgáltatásokban, 

támogatja a közösségi célú helyiségek sport- felszereléssel történő ellátását, a honvédelmi szervezet által 

szervezett rendezvényeket  

Kiemeleten kezeli Magyar Honvédség szabadidősportját és nemzetközi katonasportot, valamint a 

katonák fizikai alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint az egészséges életmód és a 

szabadidősportok feltételeinek megteremtését. 

A fenti  feladatok ellátására tekintettel a Szövetség tevékenysége közhasznú tevékenységnek minősül. 

A Szövetség olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben meghatározott 

közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 

megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges társadalmi támogatottsága kimutatható. 

A HOSOSZ Szövetség szerepel a törvényszéki civil szervezeti nyilvántartásában a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 

szabályainak megfelelően.  

A HOSOSZ két üzleti év átlaga alapján (2019-2020 évek) megfelel közhasznú jogállásnak, ami 2021 és 

2022. évre érvényes  megállapítás.  

A szövetség gazdálkodása 

Szövetség elsősorban a tagdíjakból, a központi költségvetési, illetve egyéb támogatásokból, 

felajánlásokból és a szövetség kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételekből gazdálkodik. A szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

mailto:hososz2002@gmail.com
http://www.hososz.hu/


Kiegészítő melléklet  HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1134 Budapest. Dózsa György út 53.  Tel./Fax: 

791 – 1549, (+36 20-421-9445) E-mail: hososz2002@gmail.com, honlap: www.hososz.hu 

  

A szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet 

részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a 

vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. 
 

A szövetségnek a cél szerinti (közhasznú) tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A szövetség működéséhez 

szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési 

költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 

  d) a szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

 e) tagsági díjak; 

          f)  más szervezettől, illetve magánszemélyektől kapott adományok,         

g) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban - 

megállapított egyéb díjak; 

         h) a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás; 

         i) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel; 

         j) amennyiben a szövetség így dönt, befektetési tevékenységből származó bevétel, 

         k) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek. 

 

A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. 

A szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

tevékenységére fordítja. 

A szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 

valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére 

nem használhatja fel. A szövetség befektetési tevékenységet, kizárólag a közgyűlés által elfogadott 

befektetési szabályzat alapján végez. 

A szövetség költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 

c) a gazdasági-vállalkozási tevékenység (szolgáltatásnyújtás) érdekében felmerült közvetlen 

költségek (ráfordítások, kiadások), valamint; 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

       e) a szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit 

és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 

javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 

 

 A szövetség vagyona: 

 a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg); 

 b) készpénzre szóló követelés; 
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 c) értékpapír; 

 d) ingatlan és ingó vagyon (egyéb vagyoni értékű jog). 

A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját   vagyonával felel. A szövetség 

tagjai a szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.           

A szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási 

tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a civil szervezetek, illetve közhasznú 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről, valamint számviteli kötelezettségeiről  szóló hatályos 

jogszabályok alapján végzi. 

A szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a szövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg. 

A gazdálkodási szabályzat tartalmazza a szövetség befektetési tevékenységére vonatkozó befektetési 

szabályzatot is, mely a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően került elfogadásra. 

A szövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet ő szolgáltatások illetve a szövetség által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél 

szerinti juttatásban nem részesítheti . 

A szövetség bármely cél szerinti juttatását az alapszabályban meghatározottak szerint (amennyiben a 

közgyűlés, vagy az elnökség így dönt) pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével– 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt 

pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

A szövetség köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági- és kiegészítő mellékletet 

készíteni, melynek tartalmát az alapszabály az alábbiakban a 8. § (3) bekezdésében és a Számviteli 

törvény vonatkozó előírása  határozza meg. A közhasznúsági és kiegészítő  mellékletet a szövetség a 

beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni, illetve közzétenni.  

2021. évi üzleti év 

A HOSOSZ kettős könyvvitelre kötelezett civil szervezet. 

A szövetség könyvelését megbízás alapján a Quadrantida Kft. végzi(székhely: 1134 Budapest, 

Gidófalvy Lajos utca 1., adószám: 23118861-1-41. képviselő Benke Margit ügyvezető, 

mérlegképes könyvelő Cégjegyzék száma: 01-09-953847. 

 

HOSOSZ  beszámolót nem támasztja alá könyvvizsgálat. 

A HOSOSZ közhasznú civil szervezet. Működését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően 

végzi. A PK 742-es melléklet értelmében  a HOSOSZ 2021-ben  az erőforrás ellátottság mutatói közül 

kettőt, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül egyet teljesített.  

HOSOSZ-nak 2021 első felében  29 szervezet volt a tagja. Az év második felében az elnökség az 

alapszabály 4. § (2) pont harmadik bekezdés értelmében négy szervezet tagfelvételét hagyta jóvá ezzel 

szövetség taglétszáma 2021. december 31.  napjával 33 egyesület.  A tagszervezetekben a  tagok száma 

közel 8000 fő.  

HOSOSZ elnöksége 2021-ben 7 alkalommal ülésezett, melyből 4 esetben elektronikus úton és 

háromszor személyes  jelenléttel tanácskozott.  ( Elektronikus: március 16-án, április 16-án, május 12-

én, május 30-án. Személyes jelenléttel: június 30-án, szeptember 22-én és december 13-án. A rendes 

éves beszámoló közgyűlést  a COVID-19 miatt május 31-ig nem tudta megtartani a HOSOSZ, ezért 

rendkívüli Közgyűlésre 2021. június 30-án került sor. 
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HOSOSZ és  tagszervezetei alapcél szerinti (közhasznú)   tevékenysége elsősorban a tagszervezetekben, 

egyesületi keretek között, tagsági viszony keretében a tagság számára sportolási és versenyzési 

lehetőség biztosítása. Az cél között kiemelt feladat   a honvédelem érdekében történő szabadidősport 

szervezés. 

HOSOSZ és tagszervezeti a Magyar Honvédség részére szerződésben (389-64/2020)  rögzített keretek 

között közérdekű, közcélú tevékenységet végez az alakultok bázisán, az állomány számára. A 389-

64/2020 számú HM-HOSOSZ szerződés szabályozza a Magyar Állam tulajdonában és a HM 

vagyonkezelésében lévő ingatlanok civil szervezetek által történő használatát, melynek lényeges eleme, 

hogy: amennyiben a tagszervezetek az MH részére közérdekű, közhasznú tevékenységet folytatnak, akkor 

külön megállapodás alapján térítésmentesen biztosítható (használhat) számukra a HM 

vagyonkezelésben lévő ingatlan. 

A HOSOSZ elnöke kezdeményezte Magyarország honvédelmi miniszterénél a katonasport és az abban 

tevékenykedők HM rendeletben történő elismerésének nevesített szabályozását ( mivel az érvényben 

lévő HM rendelet nem tartalmaz  sport elismerést ). A rendelet  értelmében Magyarország honvédelemi  

minisztere és az Magyar Honvédség parancsnoka külön sport- díjat és elismerést alapít, illetve 

adományoz. Az előterjesztés 2020-ban elfogadásra került  és 2021-ben a HM rendelet módosítása 

megkezdődött. A katonasport díjak kreatívjai  jóváhagyásra kerültek, ami alapján a HOSOSZ 

megrendelésére  legyártásra kerültek, de azok a HM rendelet módosításának elhúzódása miatt  2021-

ben nem kerültek átadásra. Miniszteri döntés, hogy a Katonasport Gála első alkalommal 2022-ben 

kerüljön megrendezésére. 

A döntés értelmében a HOSOSZ 2022-ben kezdeményezi fogja   a Katonasport Gála rendezését és a 

katonasportolók él- és versenysport, szabadidősport, sportbajnokságok, nemzetközi katonasport, 

egyesületi sporttevékenység) elismerését. 

HOSOSZ iroda működését támogató tevékenység bemutatása: 
 

HOSOSZ egy fő munkavállalót alkalmaz az irodai munkák ellátására, a pénzügyek intézésére, 

számlák könyvelésre történő előkészítésére és a  napi operatív ügyek (telefon, posta, kapcsolat, 

tájékoztatás stb.) feladatok elvégzésére. A munkavállaló  2021. évi  havi bruttó 280 000.- Ft, ami nettó 

186.200.-Ft. 2021-ben munkabér a járulékokkal összesen költsége: 3.789.888.-Ft. 

 

A HOSOSZ elnöksége az elnök részére határozatban bruttó 120.000.-Ft személyi jellegű 

kifizetést szavazott meg, mivel az elnök a választott tisztsége mellett ellátja a titkári teendőket 

is. Ez éves szinten  bruttó 1.440.000.-Ft.  

 
1/2020. (XII.29.) számú HOSOSZ elnökségi határozat 

HOSOSZ elnöksége az Alapszabály 8. § (3) szakasz 17. pont u) bekezdésében foglalt jogkörében 6 igen 

és  egy tartózkodás  mellett szavazott arról, hogy a HOSOSZ elnöke részére 2021. január 1. napjától, 

havi bruttó 120.000.-Ft, azaz egyszázhúszezer forint tiszteletdíj kifizetéséről döntött. Jelen határozat 

helyettesíti a szerződést, amit az Alapszabály 7. § (2) szakasz, l) pontja értelmében a soron következő 

Közgyűlés elő kell terjeszteni jóváhagyásra. 

Farkas László elnök, személyes érintettség okán a fenti kérdésben nem szavazott! 

3/2021 (VI.30.) számú HOSOSZ közgyűlés  határozata 

HOSOSZ rendkívüli közgyűlése 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy  határozott,  hogy helyben 

hagyja az elnökség 1/2020. (XII.29.) számú határozatát és jóváhagyja a HOSOSZ  elnöke részére 2021. 

január 1. napjától, havi bruttó 120.000.-Ft, azaz egyszázhúszezer forint személyi jellegű (megbízási díj) 

kifizetését. Jelen határozat helyettesíti a szerződést. 
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Személyi jellegű kiadások munkabér és megbízási díj 2021-ben  összesen: 5.229.888.-Ft. 
Az elnökség  tagjai nem részesültek személyi jellegű ellátásban. 
 

A HOSOSZ működésével összefüggő kiadásokra éves szinten 3. 965. 000.-Ft került felhasználásra. 

Ezek között szerepel a szolgálati gépkocsi üzemeltetése, biztosítási díjak, a honlap működtetése és éves 

díja, kiadvány és PR marketing tevékenység (fényképészeti tevékenység, posta, rendezvény, reklám 

anyag), Katonasport Gála plakett gyártása, szervezői pólók.  
 

Könyvelői szolgáltatás: A törvényi előírásoknak megfelelően előírt kettős könyvvitel vezetésére 

kötelezett a HOSOSZ. A  könyvelői szolgáltatást szerződés alapján a QUADRANTIDA 

Korlátolt Felelősségű Társaság látta el 2021-ben.  Szolgáltatási díj havi bruttó összege 60.000.-

Ft/hónap, ami éves szinten 720.000.-Ft kiadást eredményezett. 
 

Üzleti évben végzett szakmai munka 
 

A HOSOSZ a tagszervezeteiben egész évben folyamatosan biztosította az állomány számára a 

rendszeres és szervezett sportolást. Ebbe feladatba 33 tagszervezetet vont be a szövetség, amely 

civil szervezetekkel szerződést kötött az éves sportfeladatra. A megbízott  egyesület közül több 

a Magyar Honvédség alakulatainak bázisán, illetve katonai helyőrségben működik (H. Zrínyi 

SE, Honvéd Budai SE, Honvéd Sas-hegy SE, Honvéd Reflex SE, Hercules Fiai HSE, Honvéd 

Aurora SE, Honvéd Arrabona SE, Honvéd Szondi Gy. SE, Veszprémi HSE H Ezüst Nyíl SE, 

Szolnoki HSE, Szolnoki  Honvéd Ejtőernyős SE, Kecskeméti HSE, tatat Tömegsport és Tájfutó 

SE Szentendrei Kinizsi Honvéd SE, Obsitos SE, Honvéd Kossuth Lajos SE Szentendre, 

Debreceni Nagyerdő Sportkör, Honvéd Rákóczi SE) és vannak, amelyek megszűnt katonai 

helyőrségben ( Nyír Honvéd E, Tapolcai HSE, Pécsi HSE, Kiskunfélegyháza testépítők Köre, 

Egri HSE és a Honvéd Vitorlás SE,). Az év közben csatlakozott a HOSOSZ-hoz PSE- Pannónia 

SE, az RW Akadálysport E, BHSE-Bocskai Honvédelmi E és a Magyar Közelharc és Kézitusa 

Szövetség. Sajnos a Debreceni Honvéd Sportegyesület nem vett részt a HOSOSZ éves 

munkájában. 
 

A katonai alakulatok bázisán működő sportegyesületek kiemelt feladata volt az állomány 

munkaidőben és azon kívül  történő sportolás, illetve  sportolási feltételeinek támogatása 

sporteszközökkel és humán erőforrással. Ez mellett az állomány szabad időben történő napi 

edzéseit, sportolását, versenyeken való részvételét és helyi versenyek szervezése volt a 

feladatuk, aminek maradéktalanul megfeleltek. A megszűnt katonai helyőrségekben lévő 

honvéd sportegyesületek tagsága az  ott lakó aktív,  nyugállományú és tartalékos katonák, 

valamint a honvédelem iránt érdeklődő civilek sportolási feltételeinek biztosítása volt a feladat.  
 

A HOSOSZ az egyesületekkel külön-külön szerződést kötött  és  egyéb más sportszolgáltatás 

jogcímen meghatározott  díjat fizetett, amit előre, előleg számla alapján utalta át a szervezetek 

részére utólagos elszámolás melletti kötelezettséggel.  
 

Az egyesületekben és az alakulatoknál végzett sportolásra 15.000.000.-Ft-ot biztosított a 

HOSOSZ 2021-ben.  
 

Az egyesületek szinte minden sportágban biztosítottak sportolási lehetőséget az állomány 

számára. Az, aki részt vett és igénybe vette ezeket a szolgáltatásokat kivétel nélkül megfeleltek 

az előírt fizikai követelményeknek. Az egyesületek rugalmasan alkalmazkodtak a járványügyi  

intézkedéskehez és, ha kellett megszervezték az online sportolást és felkészítést, kölcsönadták 

otthoni sportolásra sporteszközeiket. Az év közben csatlakozott szervezetk közül PSE- 

Pannónia SE, az RW Akadálysport Egyesület  már be is kapcsolódott az éves munkában és 
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mind kettő szervezet rendezett versenyt a tartalékosok részére (lásd a beszámoló fentebbi 

részében). 
 

A Budapesti Honvéd Sportegyesület, mint a magyar egyetemes sport meghatározó egyesülete 

térítésmentesen, egész évben biztosította  Budapest helyőrségben azon katonai szervezetek 

részére a sportolási feltételeket, amelyek nem rendelkeznek sportlétesítménnyel  

szervezetüknél. Ez mellett az egyesület biztosítja a katonai felsővetők részére heti 

rendszerességgel végrehajtott kispályás labdarúgáshoz a helyszínt, versenyekhez a 

sportlétesítményét és sportszakembereket. A BHSE ezen túl az egyetemes sport 

legeredményesebb hazai klubja. 
 

2021. évi eszközök és források 
 

A Honvédelmi Minisztérium által 2020-ban folyósított 1.200.000.-Ft támogatás felhasználása 

2021. évre húzódott át. Az elszámolás maradvány nélkül megtörtént 2021. május hónapban.  

 

A Honvédelmi Minisztérium három külön álló szerződés alapján 2021-ben 50.000.000.-Ft-ot 

biztosított a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége részére.  

A 45.000.000.-Ft alapvetően a HOSOSZ működését és az MH állománya, valamint a 

tagszervezetekben zajló sportolását biztosította az alábbiak szerint: 

- Működési kiadások: 4.685.000.-Ft 

- Tagszervezetekben zajló sportolásra: 15.000.000.-Ft 

- HOSOSZ és a tagszervezetek által szervezett programokra: 20.085.112.-Ft 

- Személyi jellegű kiadásokra: 5.229.888.Ft 

A 4.000.000.-Ft HM támogatás  airsoft fegyverek beszerzésére került felhasználásra az alábbiak 

szerint: 3.919.700.-Ft fegyverzeti anyag  vásárlása és a fennmaradó összeg bankköltség és 

számviteli szolgáltatás. 

Budapesti Thán Károly Ökoiskola és Technikum  Magyar Honvédség Kadét programjában 

részt vevő kadétok nyári táboroztatására  biztosított  1.000.000.-Ft az alábbiak szerint került 

felhasználásra: 985.000.-Ft a tábor szervezési kiadásaira, 10.000.-Ft-ot bankköltségre, 5000.-Ft 

üzemanyag. 

HOSOSZ 2021. évi pénzügyi gazdálkodása 

2021. évi bevételek:  

Bevétel 

megnevezés 

Összeg/Ft Megjegyzés Realizált 

Tagdíj 1.500.000.-Ft  30 tagszervezet/50.000.-Ft/év  1.400.000.-Ft 

HM támogatások 

 

45.000.000.-Ft 

 

 50.000.000.-Ft 

2020 évi áthúzódó 

HM támogatás 

1.200.000.-Ft  1.200.000.-Ft 

Szja 1% 50.000.Ft 2021-ben 161.584.-Ft 

került felhasználásra. 

 

Egyéb bevételek nem tervezett  306.400.-Ft 

Összes bevétel: 46.550.000.-Ft  52.906.400.-Ft 
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A HOSOSZ 2021-ben a HM központi költségvetésből három részletben 50.000.000.-Ft támogatást 

nyújtott. 2020-ban nyújtott 1.200.000.-Ft 2021-ben került felhasználásra.  A  tagdíjból tervezett bevétel  

technikai okok miatt maradt el tervezett összegtől nevezetesen 4 tagszervezet 2022-ben fizette be a 2021. 

évi tagdíjat, de az már a 2022. évhez került könyvelésre. Egyéb bevétel 306.400.-Ft, ami az Erzsébet 

tárbor befizetésekből adódott. Az szja 1% felhasználás 161.584.-Ft. 

 

Mindezekre figyelemmel a 2021. évi bevételek összesen 52.906.400.-Ft. 

 

2021. évi kiadások, ráfordítások: 

 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

Áthúzódó HM 

támogatás:   

1.200.000.-Ft 

1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft felhasználása 2021. 

március 31-ig bezárólag történik meg. 

(megtörtént, elszámolás ideje: 2021. 

május 15-ig 

HM 45.000.000.-Ft 45.000.000.-Ft Maradvány nélkül elszámolva 

HM 4.000.000.-Ft   4.000.000.-Ft Maradvány nélkül elszámolva 

HM 1.000.000.-Ft   1.000.000.-Ft Maradvány nélkül elszámolva 

BorMaraton 378.200.-Ft Behajthatatlan követelés 

Egyéb: 1.934.668  

1%:  161.584.-Ft (2020-as adózó évben 

felajánlott összeg) 

Összes ráfordítás 53.512.868.-Ft  

 

A kiadások fő számai:  53.512.868.-Ft. Bevétel 52.976. 932. Adózott eredmény - 535.932. Ft. 

A HOSOSZ 10.497.032.-Ft saját pénzeszközzel zárta az üzleti évet.  

 

Budapest, 2021. május 25. 

 

 

         Farkas László s.k. 

            HOSOSZ elnök 
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