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Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
(HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Bírósági bejegyzés száma: PK
63.054/2003/04. Adószám:18837115-1-41. Képviseli: Farkas László elnök
Tisztelt Közgyűlés!
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: HOSOSZ) e l n ö k
s é g e előterjeszti a HOSOSZ 2019. évi, jelen szakmai beszámolót és a szövetség
közhasznúsági mellékletét (PK-542-es nyomtatvány), valamint a 2020. évi pénzügyi- és fő
feladattervét. Az e l n ö k s é g az elkészített anyagot alkalmasnak tartja a Közgyűlés elé történő
terjesztésre és javasolja annak elfogadását.
Általános rész
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: HOSOSZ) közhasznú
civil szervezet. Működését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően végzi. A PK 542es melléklet értelmében a HOSOSZ 2019-ban az erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt,
míg a társadalmi támogatottság mutatói közül egyet tudott teljesíteni.
HOSOSZ-nak 2019-ban 29 civil szervezet volt a tagja. A tagszervezetek közül egy
egyesület nem vett részt a szövetség munkájában. A tagszervezetek összevont taglétszáma az
5000 fő körül stagnál.
HOSOSZ elnökség 2019-ben 4 alkalommal ( február 15., május 4., szeptember 27., és
december 17-én kibővített) ülésezett. Közgyűlést az előírások szerint egy alkalommal, 2019.
március 28-án tartott.
HOSOSZ és tagszervezetei alapcél szerinti tevékenysége elsősorban a Magyar
Honvédség ellátási körébe tartozók részére végzett szabadidősport. Az alapcél szerinti
feladatok mellett nagy hangsúlyt fektet a HOSOSZ a közhasznú tevékenységekre. Tárgyévben
jelentős számú olyan programot szervezett a HOSOSZ és tagszervezetei, melyben a tagságán
kívüli személyek is részt vehettek. Ez mellett több tagszervezetben komoly és elismerésre méltó
versenysport folyik. BHSE a versenysport zászlós hajója.
HOSOSZ iroda közvetlen és közvetett működésével összefüggő tevékenység
bemutatása:
HOSOSZ-ban egy fő munkavállaló van alkalmazva a napi irodai munkák ellátására,
a pénzügyek intézésére, számlák könyvelésre történő előkészítésére, a napi operatív ügyek
(telefon, posta, kapcsolat, tájékoztatás stb.) feladatok elvégzésére. Nevezett személy
szerződésben foglalt munkaviszonyban látja el feladatát, amiért havi rendszerességgel bruttó
242.000.-Ft munkabér került elszámolásra. A HOSOSZ elnöke 2019-ben is térítésmentesen
látta el feladatát. A HOSOSZ alelnök ̶ Közgyűlési jóváhagyásával ̶ megbízási díjban részesült
a főtitkári teendők ellátásáért, éves szinten 1.020.000.-Ft összegben. Az elnökség tagjai nem
részesültek ellátásban.
Könyvelői szolgáltatást Quadrantida Kft. határozatlan idejű szerződés alapján végzi
a szövetség könyvelését. A Kft. teljes körű könyvelési szolgáltatást végez, mely során, ha kell
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napi szinten ellátja az utalásokat, a NAV felé történő ügyek intézését. Ez mellett adó- és
pénzügyi tanácsadást végez a HOSOSZ részére. A szolgáltató az érvényben lévő szerződés
alapján kikötött éves pénzforgalom fennállásáig, havi bruttó 50.000.-Ft szolgáltatási díj
ellenében végzi feladatát. Éves 40 MFt feletti pénzforgalom esetén a Felek külön szerződésben
rögzítik a plusz munkáért járó juttatást. 2019-ben plusz feladatra egyszeri, bruttó 200.000.-Ft
került kifizetésre a Kft. részére.
HOSOSZ szolgálati gépkocsival összefüggő kiadások: üzemanyag, biztosítás,
autópálya matrica, javítás, illetve egyéb anyaggal járó kiadások merültek fel. 2019-ben
beszerzésre került a Közgyűlés által jóváhagyott összegben (2.000.000.-Ft) HOSOSZ használt
szolgálati gépkocsi.
Bankköltség a civil szervezetek részére kötelezően előírt banki műveletek kiadásai. A
Kedvezményezettnek kötelezően bankban kell tartania a pénzét, ezért a banki tranzakciók és a
számla vezetése után felmerülő költségek, kiadások kerültek elszámolásra a támogatás terhére.
HOSOSZ mint civil szervezet az éves állandó folyamatosa pénzforgalma ( pénzmozgás) miatt
nem tud tartós lekötést vállalni, ezért a bankban lévő pénz után a kamatbevétel 18 .- Ft, míg a
ezzel szemben a bankköltség aránytalanul magas éves szinten.
Posta, irodaszer, kiküldetési rendelvény után kifizetett kiadások a HOSOSZ iroda
működését biztosító ráfordítások. Kiküldetési rendelvény elsősorban a HOSOSZ elnökségi és
egyéb közhasznú tevékenység érdekében összehívott ülésekre történő utazás kiadásait kerültek
elszámolásra a támogatás terhére.
Ügyvédi díj a törvényszékek elektronikus ügyintézésre történő áttérése megköveteli az
ügyvédi tevékenység bevonását. 2019-ben változás bejegyzést kellett kezdeményezni
( Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége rövidített nevének bírósági bejegyzésének
kérelme, illetve a vonatkozó törvény értelmében előírt alapszabályi változásokat kellett
bejegyeztetni), amihez ügyvédi szolgáltatás igénybevételének a bruttó díja: 133.350.-Ft volt.
Magyar Honvédség állományát és dolgozóit tájékoztató weboldal működtetésének,
a honvédelmi ágazatot és a honvéd sportegyesületeket népszerűsítő, a kommunikációt támogató
PR, reklámanyagok, kiadványok készítésének, Az MH állományának sportcélú tájékoztatása
érdekében a HOSOSZ elkészítette a 2020. évi papaír alapú és elektronikus Sportnaptárat,
melyre 277 559.- Ft-ot fordított a szövetség. A sportnaptárak térítésmentes kiadásra
kerültek a HM és az MH részére és a tagszervezetek számára.
HOSOSZ Weboldal fenntartása, tartalommal
való feltöltése, karbantartása,
működtetésével összefüggő költségek 2018. évi HM támogatás terhére kerültek elszámolásra,
ezért 2019-ben nem keletkezett ilyen irányú kiadás. Ilyen irányú költség 2020-ben fog
keletkezni.
Honvédelmi Minisztérium és a HOSOSZ között lévő 18/2010. számú
együttműködés felülvizsgálata. Évek óta húzódó probléma a tagszervezetek által használt
állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű ingatlanok igénybevétele, sportcélú bérlése. 2019-ben a
HM és HOSOSZ közös megegyezés alapján megkezdte a jelenleg érvényben lévő szerződés
3

módosítását. Megállapodtak abban, hogy a haderő hatékony működését szolgálja a személyi
állomány fizikai és mentális egészségének, továbbá fizikai állóképességének szinten tartása és
javítása. Ez szervezeti érdek és a honvédelmi szervezetek vezetőinek is egyben feladata, sőt
kötelezettsége. A HM kijelenti, hogy mindez nagymértékben hozzájárul a munkahelyi
körülmények javításához. Ennek érdekében felkéri a HOSOSZ-t, hogy e cél megvalósítását
segítse elő. A HOSOSZ a felkérést elvállalja. A HM vállalja, hogy amennyiben a HOSOSZ
tagszervezetek
szervezett és ellenőrzött keretek között, ellenszolgáltatás nélkül
közreműködnek a HM vagyonkezelésű ingatlanok sportlétesítményeiben az állomány
munkaidőben történő
sportolási feltételek biztosításában, abban az esetben a HM
térítésmentesen biztosítja a HM vagyonkezelésű ingatlanok sportlétesítményeinek használatát
a Külön Megállapodást kötő HOSOSZ tagszervezetek részére.
2019. évi feladatok bemutatása
MH amatőr síbajnokság Eplény 2019. február 13.
Az előzetesen nevezett 70
főből 69 fő állt rajthoz óriás műlesiklás és snowboard számokban. A versenyen 15 katonai
szervezet és 7 sportegyesület képviselői vettek részt. A bajnokság keretében, nem
versenyszerűen több mint 150 fő ellátási körbe tartozó sportolt ezen a napon. A verseny a
Honvéd Szondi György Sportegyesület szervezében és a Magyar Honvédség támogatásával
került végrehajtásra.

MH 54-es Kihívás (téli) 2019. február 6-7. A verseny MH amatőr szabadidős
sportrendezvény, amit az MH 54. Veszprémi Radarezred és HOSOSZ tagszervezete, a
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Veszprémi Honvéd Sportegyesület szervezett meg a Bakonyban. Tájékozódási túlélő próba
még a sokoldalúan kiképzett katonák számára és méltó kihívás volt, amit igazolt az is, hogy az
58 csapatból csak 15 tudta teljesíteni a teljes távot. A próbán egyénileg nem lehetett indulni,
ezért a versenyen résztvevő 226 fő 2, 3, 4 és 5 fős csapatokban bizonyíthatták tájékozódó- és
állóképességüket téli időjárási körülmények között. A próba a katonai alapképességekre épülő
kihívás, amit a szervezők és a hazai téli időjárás által formált természeti környezet tovább
nehezített. Ideális útvonalon minden csapatnak 54 kilométert kellett teljesíteni felszereléssel,
menetben térkép alapján, jelentős szintkülönbséggel, ellenőrző pontok érintésével, ügyességi
jellegű, valamint szellemi feladatok végrehajtásával. a kihívás eltévedésekkel együtt általában
kb. 70-80 km lett.

Nemzetközi katonasport területén az első rendezvény a CISM futónap szervezése
volt, amit 2019. február 15-én Budapesten, a Margitszigeten került megrendezésre. A
Magyar Honvédség tagja a CISM-nek, mely szervezet megalakulásának évfordulójára a
tagszervezetek, országonként futással emlékeznek meg az évfordulóról. A budapesti futás rajt
– cél helye a Margitszigeti Atlétikai Centrum volt, ahol dr. Böröndi Gábor altábornagy
vezetésével több, mint 250 fő katona és honvédelmi alkalmazott, illetve dolgozó teljesítette az
5, 2 km-es távot. A szervezésben közreműködött az MH HFKP, a BHSE és fő szervező a
HOSOSZ volt. A támogatás terhére behajtási engedély, nyomdai szolgáltatás (emléklapok)
került elszámolásra.

MH Katonai Küzdősport bajnokság, 2019. február 21., Szentendre. Cél a Magyar
Honvédség személyi állományának, a Honvéd Sportegyesületek tagjainak, illetve a Honvéd
Kadét programban résztvevő iskolák diákjainak a katonai közelharcban szerzett ismereteinek,
jártasságának megmérettetése, versenyzési lehetőség biztosítása volt. A bajnokságot az MH
Altiszti Akadémia, Sportobjektumában került megszervezésre a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület (SZKHSE) rendezésében, a Birkózó és Katonai Küzdősport szakosztály,
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valamint MH Altiszti Akadémia, Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani részleg
közreműködésével került lebonyolításra. A rendezvényen részt Furkó Kálmán nyugállományú
ezredes a Magyar Honvédség katonai közelharc alapítója, a magyarküzdősport ikonja, Farkas
László HOSOSZ elnök.

Meghívásos kispályás labdarúgó-bajnokság március 20-án került megrendezésre, 8 csapat
részvételével. A bajnokság felkészítő mérkőzés volt a Szerb – magyar felsővezetői labdarúgó
találkozóra. A tornán részt vett a sportszázad élsportolói állománya is.

Szerb-Magyar Labdarúgó mérkőzés. A Magyar Honvédség felsővezetői 2019. április
10-én utaztak ki Szerbiába, Szerb Védelmi Minisztériummal történő labdarúgó mérkőzés
lejátszására. A Magyar Honvédség a Szerb felet október (03-04) hónapban hívta
Magyarországra a visszavágó lejátszására, ami Felcsúton került végrehajtásra.
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VIII. Közig Kupa. Promósport Kft meghívta a Honvédelmi Minisztériumot a rendezvényre.
A Kupán a Honvédelmi Minisztérium állománya vett részt egy csapattal. Közigazgatás
minisztériumai kaptak meghívást.

Balaton Szupermaraton, 2019. március 21-24-e között került megrendezésre a
Budapest Sportiroda rendezésében. A HOSOSZ (Kedvezményezett) megbízása alapján a
BSZM keretében MH amatőr utcai futóbajnokság került lebonyolításra. A rendezvényen szinte
minden egység szintű katonai szervezetből volt versenyző. 19 egyéni futó, akik között
megtalálható volt az aktív, és a tartalékos katona. A három és négy fős váltók száma 33 csapat.
A párban indulók száma 3 csapat. Az utcai futóversenyek nagyon népszerűek az állomány
körében és hasznossága megkérdőjelezhetetlen. Az állomány sportolási hajlandósága ezen a
területen nőtt, igény van rá, mert közösséget formáló, közös ügyet szolgáló kihívás. A négy
napos rendezvény szervezését a HOSOSZ elnöke biztosította és kísérte végig.
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MH tollaslabda-bajnokság, 2019. április 13-án, Cegléd. A rendezvény a Szolnoki
Honvéd Sportegyesület rendezésben és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis közreműködésével
került lebonyolításra. A ceglédi tollaslabda centrum kiváló körülményeket biztosított a
rendezvény lebonyolításához. A rendezvényen részt vett az MH 86. SZHB parancsnoka, aki
maga játszott a bajnokságon, a Szolnoki Honvéd Sportegyesület elnöke, mint fő szervező
egyesület és Farkas László HOSOSZ elnök.

Tekerj a sereggel, kettő napos, Balaton kerülő kerékpáros túra, 2019. május 11-12.
A kettő napos túrakerékpáros rendezvényen 558 fő kerékpáros vett részt. A Tekerj a Sereggel
kerékpártúrát 2012-ben indította a HOSOSZ. 2019-re a Magyar Honvédség egyik legnagyobb
létszámú szabadidősport rendezvénye, mely a HM és az MH közreműködésével a és a
települések önkormányzatainak, valamint a Zánka Gyermek Tábor bevonásával kerül
lebonyolításra. Sokoldalú szervezői munkát igénylő sportesemény népszerű az állomány
körében. Az útvonal során meg kell oldani a frissítést, a kerékpárszervizt, az útvonal
biztosítását, szállást, csomagszállítást, orvosi ellátást, díjazást, folyamatos rádióösszeköttetést.

A kerékpárosok Keszthelyről indultak, Balatonakarattyán megszálltak a honvéd üdülőben,
majd másnap a Balaton déli partján vissza kerékpároztak Keszthelyre a célba. Zánkán és
Balatonszemesen központi frissítés volt biztosítva. A rendezvény fő szervezője a HOSOSZ és
a Tapolcai Honvéd SE, Debreceni Honvéd SE, Honvéd Vitorlás Egyesület.
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MH Túlélő futás- rendezése, szervezése 2019. június 1. és
13., Pápa,
Bázisrepülőtér. Magyar Honvédség amatőr sportbajnokságok és versenyek rendszere keretében az
alábbi két verseny került megrendezésre:
- 2019. június 1-jén megrendezi a Military Survival Run – Open
- 2019. június 13-án a Military Survival Run – Military Edition nevű akadályfutó versenyeket.

A június 1-jei rendezvény nyílt verseny volt, melyen a honvédelem iránt érdeklődő
középiskolák tartalékos katonák részére került megrendezésre. A június 13-ai Túlélő verseny
az MH állománya számára megrendezett verseny. Ez utóbbi, a hazai kiképzett katonák számára
és a külföldi fegyveres erők tagjai részére szóló kihívás volt. Nagy az érdeklődés az ilyen típusú
versenyek iránt. A pálya kialakítása eseményenként 100-120 fő számára tud versenyzési
lehetőséget biztosítani. A pálya nehézsége miatt a résztvevők 30%-a tudja hibátlanul teljesíteni
a pályát. A rendezvény fő szervezője a Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület.

MH Amatőr kispályás labdarúgó-bajnokság, 2019. június 13., Budapest. A
bajnokság a Budapest Honvéd Futball Club új létesítményében került lebonyolításra. A
rendezvény fő szervezője a Honvéd Sas-hegy sportegyesület. A labdarúgás nagyon népszerű az
állomány körében, de sajnos a migráns helyzet miatt több alakulat nem tudott nevezni a
bajnokságra, ezért csak 16 csapat vett részt a 2019. évi tornán. A szervezés teljeskörű
biztosítását, illetve rendezését a Honvéd Sas-heg SE látta el.

Civitas Fortissima Centenáriumi Kerékpáros Emléktúra Balassagyarmat-Doberdó
útvonalon. Kedvezményezett az emléktúra végrehajtásába bevonta a Balassagyarmati Diák
Szabadidő és Verseny Sport Egyesület (BADISZVE), mely szervezettel szerződés kötött a
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megvalósítás tárgyában. Ez a feladat a „Nagy háború” 100. évfordulója előtt tisztelgő
kerékpáros emléktúra volt, mely során a résztvevők és az útvonalon bevont lakosok közösen
emlékeztek a katona hőseink emléke előtt. Az emléktúra 2019. június 25-28. között került
végrehajtásra Balassagyarmat- Budapest- Letenye-Ljubjana- Doberdó útvonalon, közel 1900
km teljesítésével. Cél a Monte San Michelei emlékmű. Az emléktúrát 14 fő kerékpáros
teljesítette. Az emléktúra a barátság és a megemlékezést szolgálta és a Legbátrabb Falu,
Kercaszomornál a helyi lakosokkal közösen emlékeztek meg a „Nagyháború „helyi
eseményeiről.

Szent László Menet és Terepfutás szervezése, rendezése, 2019. június 22. Tata. Ez
a verseny az MH amatőr sportbajnokság katonai jellegű versenyei között szerepel.
A lövész fegyvernem védőszentjéről elnevezett menetet tizenharmadik alkalommal rendezte
meg az MH 25. Klapka György Lövészdandárral közösen a Tatai Tömegsport és Tájfutó
Honvéd Sportegyesület 2019. június 21-22. között. A teljesítménytúrára négy különböző
kategóriában lehetett regisztrálni; a 71 (Arany), az 50 (Ezüst), a 32 (Bronz) valamint a 20 km
hosszú útvonalak döntően a Gerecse hegység turistaútvonalait követték.
A Szent László Menettel egy időben, az 50 kilométeres Ezüst távval kombinálva zajlott a
Magyar Honvédség első rajszintű túrabajnoksága, amelyre idén négy alakulattól, a házigazda
tatai dandár mellett az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, az MH 43.
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, valamint az MH 54. Veszprém
Radarezred állományából érkeztek a hét fős csapatok. A túrabajnokságon a nyertesnek járó
kupát a székesfehérvári csapat nyerte, a második helyezett a házigazda tatai dandár csapata lett,
míg a dobogó harmadik fokára a veszprémiek állhattak fel.

MH katonai ötpróba bajnokság szervezése, 2019. szeptember 27., Kaposvár. A katonai
ötpróba új rendezvény. A verseny a Kaposvárott megrendezett Deseda Jótékonysági futás
keretében került lebonyolításra az MH 64. Boconádi József Logisztikai Ezred bázisán. A
rendezvényen részt vett Dr. Böröndi Gábor altábornagy a Magyar Honvédség a
parancsnokának helyettese. Az ötpróba egyik fő szervezője a Honvéd Aurora Sportegyesület
és a speciális akadálypálya versenyszám lebonyolítója a RW Magyarország Kft. A HASE az
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alapvető fizikai állóképességi számok lebonyolításáért és annak teljes körű biztosításáért míg,
az anyagok, eszközök helyszínre történő szállítását látta el. Az RW Magyarország Kft. a
hatóságilag bevizsgált akadályokat építette ki a helyszínen önerőből és bontotta le, illetve
bonyolította le a versenyszámot. Nagy volt az érdeklődés az új katonai jellegű verseny iránt,
ezért célszerű beépíteni a jövőben az MH amatőr sportbajnoki versenyrendszerbe.

Wizz Air félmaraton utcai futóverseny, 2019. szeptember 8. A Kedvezményezett a Magyar
Honvédség ellátási körébe tartozók részére, MH Amatőr utcai futóbajnokságot szervezetett a
Wizz Air ½ maraton futóverseny keretén belül. A Budapest Sportiroda szerződés keretében
vállalta, hogy a Magyar Honvédség részére külön kategóriában, kedvezményes áron egyéni
félmaraton, és 3 fős váltó versenyt szervez. A nevezéseket a Kedvezményezett a Magna-M
Kft. által külön erre célra fejlesztett programon fogadta, visszaigazolta és feldolgozta, amit
átadott a BSI részére, mely szervezet az alapján beregisztrálta a katonákat a Wizz Air
versenyre. A Magna-M Kft. külön programot készített a BSI által megadott katonai
időeredmény korosztályonként ( 14) és nemeként (2) történő leválogatására, ami alapján
december 17-én, ünnepélyes keretek között díjazva lettek a versenyzők. A katonai versenyben
30 váltó és 231 fő egyéni futó vett részt. A versenyen szinte minden állomány kategória részt
vett. Legjobb katonafutó Honti Attila hadnagy

11

MH páros teniszbajnokság szervezése, rendezése, 2019. szeptember 20., Székesfehérvár. A
rendezvény fő szervezője a Honvéd Szondi György Sportegyesület. A versenyen 12 páros vett részt, ami
az nagy számú részvételnek számít ebben a sportágban. A versenyent Szilágyi Adél /H. Szondi SE/
egyetlen női versenyzőként ,Chmelik Ernő alezredessel alkotott páros nyerte meg a verseny abszolút
kategóriát.

MH 54-es Kihívás szervezése , rendezése, 2019. október 3. A rendezvény katonai
jellegű verseny, melynek az őszi változata került megrendezésre. MH 54-es Kihívás (téli)
változat 2019. február 6-7. A versenyt az MH 54. Veszprémi Radarezred Veszprémi Honvéd
Sportegyesület szervezete meg a Bakonyban. Ezzel a versennyel zárult az MH 54-es kihívás.

Katonai Sportnap, 2019. október 12., Budapest, Kamaraerdő. A rendezvény első
alaklommal került megrendezésre. Célja a katona sportok bemutatása. A rendezvényen katonai
toborzást is végzett az MH KIKNYP. Eredményeként 1 fő tartalékos katonai szerződést kötött.
A sportágak bemutatását a Sportszázad tagjai végezték és segítették az érdeklődőket. A
katonasportolókkal párbajozhattak a részt vevők. A Magyar
Honvédség
állománya
térítésmentesen részt vehetett a kiépített terep, akadályfutó versenyen.
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A Katonai Sportnapon a teljesítmények alapján díjaztuk az egyes résztvevőket. A
Sportszázad állományába tartozó katonasportoló Európa- Világbajnokok és Olimpikonok a
Magyar Honvédséget népszerűsítő és eredményességüket bemutató kártyákat osztottak az
egyes kipróbált sportágban jeleskedők számára. Sikeres rendezvény volt és célszerű a jövőben
is megrendezni. A rendezvény terep és akadályfutó részét a RW Magyarország Kft., a katonai
képességeket felvonultató sportágak bemutatását, rendezését a HOSOSZ és tagszervezete a
Budapesti Honvéd Sportegyesület hajtotta végre.

NATO futás, MH 10 km-es utcai futóverseny, 2019. október 20., Budapest. A
rendezvény fő szervező a Budapesti Atlétikai Szövetség. A NATO tagországok katona
versenyzőnek fogadását az MH HFKP látta el. A biztosítási feladatokban részt vett az MH BHD
és az MH KRK.

A futás keretében a NATO tagországok részére nemzetközi verseny került
lebonyolításra, a Magyar Honvédség ellátási körébe tartozók részére MH 10 km-es utcai
futóversenyt, az MH katonai felsővezetői részére 10 fős váltófutást szervezett a HOSOSZ. A
rendezvényen részt vett dr. Böröndi Gábor a Magyar Honvédség a parancsnokának helyettese,
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aki rajtnál köszöntötte versenyzőket és maga is részt vett a futáson. A rendezvény
Magyarország honvédelmi miniszterének fővédnökségével került végrehajtásra. Az MH
állománya és a NATO tagországok (13 ország) részvételét a Budapesti Atlétikai Szövetség a
HOSOSZ kötött szerződés alapján térítésmentesen biztosította és a katonai kategóriában
versenyzőket külön díjazta. Minden katona résztvevő számára biztosította a befutó- csomagot.
Szabadság Napja Emlékfutás” néven a Kedvezményezett a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 30. évfordulója tiszteletére, a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses,
tartalékos és nyugalmazott katonák, valamint a kadétok közreműködésével váltófutást
szervezett, Magyarország honvédelmi miniszterének fővédnökségével, 2019. október 21-23-a
között, Debrecen-Budapest útvonalon. Az emlékfutás a Debreceni Honvéd Sportegyesület,
Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztálya, a Szolnoki Honvéd Sportegyesület, és a
Budapesti Honvéd Sportegyesület bevonásával került végrehajtásra. Az útvonal számítógépes
tervezését a Magna-M Kft. megbízás alapján elkészítette, ami alapján az HOSOSZ és a DHSE
útvonal bejárásokat hajtott végre, a zavartalan és balesetmentes végrehajtás érdekében. MagnaM Kft. perre pontosan megtervezte az útvonal alapján a településkere történő érkezéseket, az
ott tartózkodások idejét, hogy az emlékfutás 2019. október 23-án pontban 12.00 órakor
megérkezzen a Honvédelmi Minisztériumhoz. A futást a DHSE, Szolnoki Honvéd SE és
BHSE, valamint az önként csatlakozó katonák hajtották végre három nap alatt. Éjszaka a
Szolnoki HSE tagjai futottak. Az emlékfutás során a futók megemlékezéseket és
koszorúzásokat hajtottak végre a településeken, ahol a helyi lakosok is csatlakoztak a település
közigazgatásai határán belül a futáshoz. A célban, Budapest Helyőrség parancsnoka fogadta a
futókat, ahol megemlékezést hajtottak végre.
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MH Bocskai Portya, katonai teljesítménytúra, 2019. október 19-20., Debrecen és
térsége. A rendezvény katonai jellegű verseny és a katonai alapképességekre épül. A
rendezvényen 20, 40 és 70 km-es távokon indulhattak a résztvevők. A rendezvény 2 napos
verseny volt. A Bocska Portya katonai szervezést a MH 5. BI Lövészdandár látta el, a
sportszervezési feladatokat a Debreceni Honvéd Sportegyesület végezte a HOSOSZ megbízása
lapján. A rendezvényen a katonák mellett részt vehettek a honvédelem iránt érdeklődő civilek,
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákja, és a tartalékos állomány, illetve
a MATAZ tagjai. A teljesítménytúra keretében a résztvevők megemlékeztek a Doni harcok
hőseiről.

MH Tájfutóbajnokság szervezése, rendezése, 2019. október 20-án, a Bakonyban.
Az MH amatőr tájfutóbajnokság a kétnapos, országos rangsoroló tájékozódási futóverseny és
Honvéd Kupa keretében került lebonyolításra. A 2019. évi normáltávú futamain háromszázan
indultak, melyben 67 katona és honvéd sportegyesületi tag versenyzett. A katonai versenyt a
Veszprémi Honvéd Sportegyesület szervezte a HOSOSZ megbízása alapján 36 magyar,
továbbá egy szlovák és egy osztrák sportegyesület színeiben. A terep komoly fizikai kihívást
jelentett a versenyzőknek, kategóriától függően több száz, akár 400 m-t is meghaladó
függőleges szintemelkedést kellett leküzdeniük a meredek hegyoldalak között. A terepről nem
készült korábban még tájfutó térkép, így a Bakonynak egy vadonatúj részét ismerhették meg a
résztvevők.

MH Amatőr úszóbajnokság, 2019. október 25., Budapest. A bajnokságnak a
Budapesti Honvéd Sportegyesület, térítésmentesen biztosította a helyszínt és a szervezőket
adott otthont. A versenyre 53 fő nevezett.
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MH Amatőr Lőbajnokság, szervezése , rendezése, 2019. november 14., Szentendre.
A lőbajnokságot a Honvéd Kossuth Lövész Klub szervezte az MH Altitiszti Akadémia bázisán.
A versenyen 65 fő MH ellátási körébe tartozó személy vett részt.

A Honvédelmi Minisztérium megbízta a HOSOSZ-t, a 7. CISM Katonai
Világjátékokra utazó Magyar Honvédség katonaválogatott részére biztosítson egységes,
magyar nemzeti sportruházatot és sporttáskát. Erre a feldatara a tárca 4.200.000.-Ft
költségvetési forrást biztosított a HOSOSZ részére. A vásárolt sportruházat a katonasportolók,
sportvezetők, és sportszakemberék részére mérethelyes méretben kerültek beszerzésre. A
megvásárolt ruházatra és táskákra a Next Promotion Kft. szerződés alapján szitázta fel a
Magyar Honvédség CISM logóját.A 7. CISM Katonai Világjátékokra utazó Magyar Honvédség
katonaválogatott részére, egyéni, kölcsönanyag utalványon került kiadásra a sportruházat és a
táskák. A világjátékok befejezése után a sportruházat és a táskák visszavételre és raktározásra
kerülnek a HOSOSZ raktárba, további használat céljából. Sportruházat beszerzés 3.517.000.Ft értében történt, melyből 71 db melegítő alsó és felső ( női, ffi méretben), 80 db póló (női,
ffi), 62 db férfi short és 18 db női, összesen 80 db került beszerzésre. 475.000.-Ft értékben 61
db sporttáskát vásárolt a HOSOSZ. A termékek szitázásának bekerülési költsége: 207.200.-Ft.
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Tagszervezetekben végzett feladatok bemutatása:
Az alapcél szerinti sportmunka a HOSOSZ tagszervezetekben került végrehajtásra.
Alább azok a programok vannak bemutatva, melyek a Honvédelmi Minisztérium
költségvetéséből kerültek megvalósításra. Természetesen a tagszervezetek voltak azok az alap
szervezeti egységek is, melyek a tagság részére biztosították a rendszeres sportolási feltételeket,
továbbá saját forrásból további programokat szerveztek az egyesületei tagok és az érdeklődők
számára.
HASE 20 km-es teljesítménytúra, amit a Honvéd Aurora Sportegyesület szervezett a
Budai hegyekben 2019. szeptember 15-én. A támogatás terhére egyéb más sportszolgáltatás
kiadás került elszámolásra 150.000.-Ft értékben. A teljesítménytúrázóknak több katonasírt
kellett felkeresni a budai – hegyekben ezzel tisztelegve a katona elődeink emléke előtt.

Ezen túl a HASE HM támogatás terhére megszervezte Budapest Helyőrség kispályás
labdarúgó-bajnokságot márciustól júliusig, majd szeptembertőr novemberig hetente kettő nap.
Budapest helyőrségben lévő katonai szervezet vettek részt a bajnokságban. Az év végén
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díjazásra került a 12 csapat. HASE megszervezte június hónapban Közelharc – kézitusa
versenyt Budapesten, amelyen jelentős számban részt vettek tartalékos katonák. Aktív és
nyugállományú katonák számára heti rendszerességgel sakk edzéseket és programokat
szervezett a tagságon kívüli katonák számára is. A katonafutók, akik aktív katonák és
honvédségi dolgozók szinte minden hétvégén részt vettek futóversenyeken ezzel szinten tartva
fizikai kondíciójukat. Az egyesület szervezett keretek között biztosította tollaslabda,
gyorstollaslabda, vízi sportok esetében, túraevezés és motorcsónak programokat. Az egyesület
tagsága elsősorban a HM I. és HM II. objektumban elhelyezkedő katonai szervezetek állománya
és dolgozói, akik részére így biztosított volt a sportolás és a versenyzés. A HM támogatásból
éves szinten ezekre a feldatokra 800.000.-Ft került felhasználásra.

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület megszervezte a 2019. évi Palotai
Tibor teke emlékversenyt, mely során a Magyar Honvédség tartalékos állománya részére is
biztosítsa a részvételt a versenyen. A rendezvény 2019. október 4-6 között a Nemzeti
Sportközpontok, Tatai Edzőtáborban került megrendezésre. Az emlékversenyen összesen 157
fő indult, ebből csapat: 42 egyéni férfi versenyző: 111 fő és egyéni női versenyző: 46 fő. A
HM forrásból 150.000.-Ft került felhasználásra.

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület megszervezte-GERECSE Terepfutó
versenyt márciusban, Tata Teke Mix nyílt teke versenyt áprilisban; Kész István ezredes tájfutó
emlékversenyt áprilisban; Tatai Tradicionális Íjászversenyt júniusban és a Tatai tófutást
májusban. Biztosította és szervezte, hogy az egyesület tagsága tervezetten és rendszeresen részt
vehessen hazai civil szervezetek által rendezett futó-, triatlon-, íjász, tájfutó, teke és labdarúgó
versenyeken és teljesítménytúra programokon. Ezekre a feladatokra további 500.000.-Ft került
felhasználásra a HM 2019. évi támogatásból.
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Honvéd Vitorlás Egyesület megbízást kapott arra, hogy vegyen részt a Marsall nevű
vitorlásával a Magyar Vitorlás Szövetség 50-es cirkálók 6 futamos magyar bajnokságán ősszel.
A Honvéd Vitorlás Egyesület – a korábbi évekhez hasonlóan – a hajó felkészítése után a Marsall
nevű 50-es cirkálóval részt vett a Magyar Vitorlás Szövetség által a Spartacus Vitorlás
Egyletnél rendezett 6 futamos bajnokságon, ahol a középmezőnyben végzett az egyesület ezzel
képviselve a katonai hajózást. Támogatás terhére, a versenyen való részvételre 150.000.-Ft
került elszámolásra.

Honvéd Vitorlás Egyesület nyáron 2 alkalommal a HM ellátási körébe tartozók részére a
Balatonon hajótúrát szervezett, hozzájárulva a szabadidő hasznos, egészséges eltöltéséhez, a
regenerálódáshoz, a rekreációhoz. A feladatok végrehajtására a támogatás terhére 200.000.-Ft
került elszámolásra.
Debreceni Honvéd Sportegyesületet megszervezte a Tiszadada – Tiszadob Gátfutást,
Simonyi Óbester toborzó emlékfutást és a Bocskai Kupa tájékozódási futóversenyt. Az
egyesület vállalta, hogy a térségben lévő tartalékos állománya részére is biztosítja a három
verseny való részvételt. A Tiszadada – Tiszadob Gátfutás már 7. alkalommal rendezte meg
az egyesület. A versenyen több távon ( 8 ) indulhattak a versenyzők. A verseny Magyarország
honvédelmi miniszterének fővédnökségével került megrendezésre.

Simonyi Óbester toborzó emlékfutás a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság Debrecenben működő Toborzó Irodája és a Debreceni Honvéd
Sportegyesület közösen 42 kilométeres Toborzó Emlékfutást szervezett névadójuk tiszteletére,
toborzási céllal. A Simonyi óbester nevét viselő futás a Hajdúnánás-HajdúdorogHajdúböszörmény-Debrecen útvonalon a vállalkozó kedvű lakosok és diákok együtt futottak a
hivatásos, valamint tartalékos katonákkal. A szervezők a futással hívták fel a figyelmet a
katonai pályára.
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Bocskai Kupa tájékozódási futóverseny,
Hajdúhadház – Katonai Gyakorlótéren
végrehajtott tájékozódási futóverseny a Debreceni Honvéd Sport –és Diáksport Egyesesület
szervezésben november 23-án. A verseny az 5. Bocskai István Lövészdandár nevét viselő
verseny, ami a civil társadalom számára a honvédelem iránti érdeklődés felkeltését szolgálja,
a katonák részére pedig sportolási lehetőséget biztosít. HM költségvetési forrásból erre a célra
300.000.-Ft egyéb más sportszolgáltatási díj került felhasználásra a három önálló versenyre. A
versenyeken részt vettek a térség tartalékos katonái is.

Az egyesület ezen túlmenően külön szerződés alapján a Debreceni Honvéd Sportegyesületet
közreműködésével megszervezésre került a Csokonai – Alföld Kupa tájékozódási futóverseny
márciusban, a Nagyerdei Terep Maraton tavaszi – őszi versenyeit, valamint a Tóth Ágoston
tájfutó emlékverseny a lövésznaphoz kapcsolódva. Az egyesület az év során biztosította, hogy
tagsága tervezetten és rendszeresen részt vehessen a hazai és külföldi katonai, illetve civil
szervezetek által rendezett futó-, triatlon-, és teljesítménytúra programokon, egyéb
sportversenyeken. Ezekre a feladatokara a HM forrásból további 600 000.-Ft került
felhasználásra.

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre megbízást kapott, hogy szervezze meg a Kiskun
Honvéd Kupa asztalitenisz versenyt 2019. december 14-én Kiskunfélegyhátán. A település volt
katonai helyőrség, ezért az egyesület ad otthont a még aktív, nyugalmazott és az egyre növekvő
tartalékos állomány részére. A sport a kapocs a Magyar Honvédség és a nyugalmazott, illetve
tartalékos állomány között. HOSOSZ 100.000.-Ft-ot biztosított erre a rendezvényre.
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A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre külön szerződés alapján az egyesület tagjai
részére szabadidős sportversenyeket és házibajnokságokat, szabadidős és rekreációs
rendezvényeket szervezetett. Megrendezte az Aranyhomok Strandröplabda versenyt.
A feladatok végrehajtására 200 000.-Ft került felhasználásra.

A Veszprémi Honvéd Sportegyesületet, hogy 2019. szeptember 16. és 2019. december 31.
között az egyesület keretei között rendszeres sportolási feltételeket és versenyzési lehetőséget
biztosított a katona tagjai és a Magyar Honvédség tartalékos állománya részére. Az egyesület
fő profilja a tájékozódási futás, ezért heti rendszerességgel (kedd és csütörtök) , vezetett tájfutó
edzéseket biztosított, versenykere való utazásokat szervezte meg. Az egyesületen belül kardió
és erőnléti edzéseket szervezett a saját létesítményében és bérelt ingatlanokban.

Az egyesület megszervezte a Családi Túra hétvégét. és tájékozódási tábort júniusban;
biztosította, hogy az egyesület tagsága tervezetten és rendszeresen részt vehessen a hazai és
külföldi katonai, illetve civil szervezetek által rendezett futó-, és tájékozódási futó és egyéb
sportversenyeken. Nyári nyílt tájékozódási edzőtábor a Bakonyban a Hódos-érnél került
megrendezésre, Az események megvalósításra a HOSOSZ 200 000 Ft.-ot biztosított az
egyesület részére.
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A Nyíri Honvéd Egyesület 2019. augusztus 15. és 2019. november 23-a között
Nyíregyházán, az egyesület keretei között megszervezte a tagjai és a Magyar Honvédség
tartalékos állománya részére a versenyeken való részvételt és az Egyesületi tájékozódási
futóversenyt, az Egyesületi asztalitenisz, a Regionális lőversenyt, valamint a Családi Mikulás
napi versenyt. Ezekre a feldatokra a HOSOSZ a HM támogatás terhére szerződés alapján
150.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére.

Az egyesület megrendezte a Tokaji kerékpártúrát márciusban;-Regionális tekeversenyt
áprilisban; és az egyesületi kerékpáros ügyességi versenyt májusban. Az egyesület keretei
között az év során folyamatosan biztosította az egyesületben igazoltan sportoló önkéntes
tartalékos-, nyugállományú katonák és közalkalmazottak munkaidőn túli, szabadidős
sportolásához a sporteszközöket, a rendszeres sportolási feltételeket, edzések helyszíneit.
Ezekre a feldatokra 200 000.-Ft,-ot biztosított az egyesület részére a HOSOSZ.

22

HOSOSZ a Szolnoki Honvéd Sportegyesület részére, a Pálfy-Épfa kupa, a Szegő- kupa és
a Tiszaligeti napok MÁTRIX verseny lebonyolítására 300.000.-Ft szervezési költséget
biztosított szerződés alapján az egyesület részére. A Szolnoki HSE egy meghatározó
katonavárosban szervezi az alakulat állománya részére a sportolást és szorosan együttműködik
a város sportéletével. A Pálfy-Épfa kupa tollas és lábtollas verseny, ahol a tagságon túl
középiskolás korú diákok is versenyezhetnek. A Szegő – kupa asztalitenisz a katona állomány
hozzátartozói, általános iskolás korú diákok részére szervezett verseny. A Tiszaligeti napok
56. alkalommal került megrendezésre, ahol az egyesület több sportág szervezése mellett a
katonai képességek közül a tájékozódást mutatta be sportályán úgynevezett mátrix tájékozódás
néven.

Az egyesület ezen túl Szolnok helyőrségben megszervezte áprilisban a Haditorna Mátrix
versenyt, és júniusban a Kassai kupát, mely 400 000.- Ft HOSOSZ forrás került felhasználásra.
Az egyesület rendelkezésére bocsájtott forrásból biztosította, hogy tagjai részt vegyenek hazai
és külföldi versenyeken, bajnokságokon.

Az Egri Honvéd Sportegyesület Eger városban és vonzáskörzetében élő a honvédség ellátási
körébe tartozók részére szervezi a sportot. Tárgyévben megszervezte a Honvédelmi Napi
kispályás focitornát májusban; - Egri Honvéd streetbol Kupát júniusban; - Egri Honvéd
Harcművészeti Fesztivált júniusban; és a Családi Sportnapot (júliusban). Az egyesületen egész
évben folyamatosan biztosította a tagság részére a sportolási és versenyzési lehetőségeket
amire a HM költségvetési forrásból 500 000.-Ft került felhasználásra.
Ezen túl ősszel az
egyesület a HOSOSZ megbízása alapján megszervezte az Egri Honvéd Kispályás labdarúgó
tornát október hónapban és a Családi Sportnapot novemberben. Eger város megszűnt katonai
helyőrség, ahol az Egri Honvéd Sportegyesület nagyon sokat tesz az aktív, tartalékos és
nyugalmazott katonák sportolási felételeinek biztosítása érdekében. Ennek keretében október
hónapban több fordulós labdarúgó tornát szervezett a tagjai és az MH ellátási körébe tartozók
részére, illetve a honvédelem iránt érdeklődő városi csapatok részére. Az egyesület
együttműködve a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Heves Megyei Szervezetével
szervezete a katonaság és a honvédelem iránt érdeklődők számára az egyes programjait. Ezekre
a feldatokra a HOSOSZ 400.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére.
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Honvéd Arrabona Sportegyesület az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred bázisán
működő civil szervezet. Elsődleges feladatnak az alulat katonáinak sportoltatását tekinti. Az év
során biztosította, hogy tagjai részt vegyenek futó-és terepfutó versenyeken, lábtenisz és
kispályás foci bajnokságok szervezésével járult hozzá a katonák és egyesületi tagok sportolási
lehetőségeihez. Futóik 38 versenyen vettek részt, kiemelkedő eredményeket értek el.
Lábtenisz sportágban meghatározó szerepet töltenek be a magyar sportban. A vívó szakosztály
tagjai eredményes évet zártak. Ezekre a feladatokra a HM támogatás terhére 800.000.-Ft
került felhasználásra.

Az egyesület ezen túl megszervezte a HASE Strandröplabda Kupa-t, az Idősek napi
tekeversenyt, Borbála labdarúgó kupát és működjön közre az alakulat névadójáról elnevezett
Borbála Napi sportversenyek szervezésében. Az egyesület vállalta, hogy a programokba
bevonja a térség tartalékos állományát. Erre célra 500.000.-Ft került felhasználásra.
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Honvéd Rákóczi Sportegyesület rendezésében került megszervezésre az állomány
részére és az érdeklődő tartalékos katonák számára az HM Amatőr Crossfutás (Gátfutással
együtt) és a Kispályás teremlabdarúgó torna Szentes helyőrségben. A crossfutás szeptember
21-én, Szentes - Csongrád városok közötti futás. A HM támogatás terhére 300.000.-Ft
szervezési költség került felhasználásra.

Ezen túl az egyesület megszervezte a Szent Iván éji futás és a Rákóczi emléktúrát. Az egyesület
biztosította, hogy elsősorban az aktív katona tagsága tervezetten és rendszeresen részt vehessen
hazai és külföldi katonai, illetve civil szervezetek által rendezett futó és triatlon versenyeken.
Ez mellett kiemelt figyelmet fordítottok az állomány rendszeres küzdősport felkészítéseire. A
feladatok végrehajtására a további 500 000.-Ft -ot biztosított az egyesület részére HOSOSZ.

Honvéd Zrínyi Sportegyesület megbízást kapott arra, hogy 2019. június 1. és 2019.
december 31. közötti időszakban szervezze meg az MH Ludovika Zászlóalja honvéd
tisztjelöltjei és Budapest főváros tartalékosai részére Mikulás Kupa Országos utánpótlás
versenyt; Téli Shibu edzőtábort és övvizsga; Kosárlabda házi bajnokságot, tollaslabda
versenyt, látványsort bemutatót. A Mikulás Kupa Országos utánpótlás rendezvény alapvetően
a NKE hallagató és a leendő és érdeklődő tartalékos állomány részére szóló utánpótlás
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program volt. Téli Shibu edzőtábor az egyesület katona tagja részére szóló, övvizsgára
felkészítő és vizsga tábor volt. A kosárlabda és a tollaslabda házi bajnokság az egyesületen és
az NKE, illetve a Ludovika Z. belüli versenyek voltak. Egyesület a sportolási lehetőségek
bővítése érdekében új sportágak bemutatását kezdte meg gyorstollaslabda, továbbá egyéb
látvány sportok kettlebell fogások, módszerek alkalmazása heti rendszerességgel. Erre a
megbízásra a HM támogatás terhére 450.000.-Ft került felhasználásra.

A sportegyesületen keresztül volt biztosítva a Közszolgálati Egyetem bázisán, a Ludovika
zászlóalj állományának sportolási feltételei. Az egyesület szervezte meg a Ludovika Katonai
Közelharc Kupát, az Összetett Honvédelmi Háziversenyt, valamint az V. Ludovika viadal,
Katonai Közelharc bajnokságot. A HM támogatás terhére erre a célra a Kedvezményezett
500 000 Ft-ot használt fel.
Kecskeméti Honvéd Sportegyesület a támogatási időszakban folyamatosan
biztosította elsősorban a katona állomány részére a löversenyekre történő felkészülés feltételeit,
2 alkalommal a szituációs pisztoly lőversenyt rendezett a helyőrség és vonzáskörzetébe tartozó
HM ellátási körbe tartozó állomány részére. Kecskemét helyőrség állománya lőkészségének
szinten tartására a HM támogatás terhére 200 000.-Ft került felhasználásra.

Honvéd Sas- hegy SE elsősorban a katonai rendészek részére szervezte meg a
meghívásos rendészeti labdarugó és az MH Katonai Rendész Közelharc kupát, az MH Katonai
Rendészeti Központ és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
objektumában. Erre a célra a HM támogatás terhére 200 000.-Ft került felhasználásra.
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Honvéd Szondi György Sportegyesület, Székesfehérvár ( MH Parancsnokság). Az
egyesület vállalta, hogy megszervezi a Marton Imre asztalitenisz emlékversenyt; - MH evezős
ergométer bajnokságot; -Közelharc-kézitusa versenyt MH küzdősport verseny; és a téli
időszakban a katonák részére a síoktatás és biztosítja szervezett keretek között a rendszeres
sportolás feltételeit egyesület keretin belül.
Marton Imre asztalitenisz emlékverseny XXVII. alkalommal rendezte meg az
egyesület 2019. november 1-én 10 -16 óráig, Székesfehérvárott, a Hétvezér Általános Iskola
tornatermében, férfi egyes:
30 induló, férfi páros:
14 induló, férfi vigaszág: 14
indulóval.
Az MH amatőr Evezős Ergométer verseny 2019. november 07-én, a Tombor István
Sportcsarnokban került megrendezésre. A versenykiírás a HOSOSZ honlapon került
megjelentetve és a katonai értesítve lettek a rendezvényről. A rendezvényre az Ergométer Kfttől 6 db gépet és a kivetítő rendszert bérelte az egyesület. A nők egyéniben 500 méteren és
4X500 m-es váltóban, a férfiak 1000 m-en és 4X1000m-es váltóban mérték össze tudásukat.
Egyéniben mindkét nemnél 3-3 kategória volt. 35 év alatti, 35-50 év közötti és 50 év feletti.
Váltóban 140 év alatti és feletti kategóriában küzdhettek a résztvevők. A versenyen 6 szervezet
44 fővel vett részt. Ebből 21 fő volt nő. Váltóban négy csapat nevezett. Mindkét nemben az
élmezőny időeredménye kiváló volt.
Közelharc és Önvédelmi Kupa Székesfehérvárott, 2019. december 05-én 16.
alkalommal került megrendezésre. A verseny célja volt, hogy lehetőséget biztosítson a HM
és MH intézményeinél, szerveinél és katonai alakulatainál szolgálatot teljesítő hivatásos és
szerződéses állományúak, honvédségi közalkalmazottak, önkéntes tartalékos állomány és
katonai felsőoktatás hallgatói részére, a fizikai felkészülés elősegítése, a test-test elleni
küzdelem illetve a honvédelem, katonai hivatás és életforma népszerűsítésére. A rendezvényen
11 katonai és egyéb szervezet 54 versenyzője vett részt, érkeztek versenyzők többek között
Debrecenből, Budapestről, Zalaegerszegről és Kaposvárról is. Az egyesület megszervezte az
érdeklődők részére Székesfehérváron a teremsí oktatást Magyarország első teremsí
szimulátorában, illetve Eplényben az érdeklődők részére. A Honvéd Szondi több sportágban
(10 sportágban) rendszeresen biztosította sportolási feltételeket,
Honvéd Szondi György Sportegyesület, Székesfehérváron az MH Parancsnokság bázisán
működik. Az egyesület a tárgyévben megszervezte
Székesfehérvár Helyőrség
sportbajnokságait: úszás, darts, teke, asztalitenisz, mezei futás, röplabda, kispályás labdarúgás,
légpuska lövészet, sakk, tollaslabda, evezés, póker, háromtusa sportágakban, valamint a
Fehérvár félmaraton keretében katonai utcai váltó futóbajnokságot, a Honvéd családi túranapot
a Vértesben, továbbá a Tradicionális Történelmi Íjász versenyt.
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A 2019. évi Helyőrségi Sportbajnokságokat a több mint 30 éves hagyománynak megfelelően a
Honvéd Szondi György Sportegyesület együttműködve a résztvevő szervezetekkel sikeresen
szervezte, rendezte meg. A forgatókönyvben szereplő mind a 14 sportág sikerült megrendezni,
melyen 2019-ben 536 fő vett részt. Székesfehérvár helyőrségben történő sportolásra 800 000 Ft
került felhasználásra a HM támogatás terhére.

Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület Pápa helyőrségben működik. HOSOSZ az
egyesületen keresztül biztosította, hogy Pápa helyőrség katona állománya a tárgyévben részt
vehessen a Terep-akadályfutó Országos Bajnokságok és kupafutamokon, a Balaton
szupermaraton, a Balaton – átúszáson, hazai és külföldi katonai, illetve civil szervezetek által
rendezett programokon. Megbízás alapján az egyesület a tagsága részére természetjáró túrákat
szervezett és megrendezte a Cell Vulkán Akadályfutó versenyt áprilisban. A HM támogatás
terhére a Kedvezményezett 200 000.-Ft-ot használt fel.

Az egyesület szervezésben 2019. december 10-én került megrendezésre az X-Mass Run Karácsonyi futóverseny Pápán. Az egyesület lehetőséget biztosított a Pápa helyőrségben
tartalékos szolgálatot vállat katonák részére is, hogy részt vehessenek a futóversenyen. A
rendezvényen elsősorban nem a versenyzés, hanem a fizikai aktivitás elősegítése volt, de
természetesen minden résztvevőt, illetve a helyezettet díjazták a szervezők. A távot több mint
hetven fő teljesítette. Erre a feldatara a HM támogatás terhére 150.000.-Ft került felhasználásra.
Obsitos Sportegyesület szerződés szerint megbízást kapott arra, hogy szervezzen az
egyesület tagsága és a környezetében lévő tartalékosok részére Lábtenisz Mini Diákolimpiát
szeptember-decemberi fordulóval, vegyen részt vitorlás versenyeken a Balatonon és
szervezzen kerékpáros- és gyalogos túrákat a Pilisben, továbbá rendezzen kispályás labdarúgó
tornát. A HM költségvetési támogatás terhére 150.000.-Ft került felhasználásra erre a célra.
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Ezen túl az egyesület részt vett a Balatoni vitorlásversenyeken (évadnyitó, Kék szalag, Köd
kupa, stb.), a lábteniszezők a Magyar Lábtenisz Szövetség versenyein, utcai és tájékozódási
futóversenyeken. Az egyesület megszervezte a Lábtenisz Mini Diákolimpiát márciusban.
A HM támogatás terhére erre a célra 200 000.-Ft került felhasználására.

Pécsi Honvéd Sportegyesület megszűnt katonai helyőrségben tevékenykedik, ezért
elsősorban az egyesület tagsága részére biztosít sportolási és versenyzési lehetőségeket
szervezett keretek között. A tartalékos rendszer kiépítése új feladatként jelentkezik az egyesület
életében, amiben aktívan részt vesz a Pécsi HSE és együttműködik a területi toborzó irodával.
A HOSOSZ megbízta az egyesületet, a Pécs-Harkány országúti futóverseny és a Március 15
asztalitenisz emlékverseny megrendezésével. A HM támogatás terhére erre a célra 400 000 Ftkerült felhasználásra.

Ezen túl külön megbízás keretében a Pécsi Honvéd Sportegyesület 2019. szeptemberében
megszervezte a Zrínyi asztalitenisz emlékversenyt, valamint a Barátság focikupát és december
hónapban a Borbála Napi asztalitenisz emlékversenyt. A feladat végrehajtására 400.000.-Ft
került felhasználásra.
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Honvéd Reflex Sportegyesületet 2019. szeptember 19-én megszervezte a Katonai
Pénzügyes Sportnapot. A sportnapra a Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi és Számviteli
Szolgálatának illetékes igazgatóságai, valamint a velük szorosan együttműködő
társigazgatóságok tagjai jelentkeztek, mind egyéni, mind csapat sportágakban. Tárgyévben
először tömegsport jellegű feladatokban is megmérettethették magukat a résztvevők, amely
olyanokat is mozgásra ösztönzött, akik eddig nem, vagy csak nézőként vettek részt a
sporteseményeken. A HM A program lebonyolításra 400.000.-Ft került felhasználásra a HM
támogatás terhére.

Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület speciális sportágat az ejtőernyőzést
műveli. Az egyesület tagjai elsősorban aktív katonák, de több tartalékos állományú is
megtalálható a civil szervezetben. A sport ejtőernyőzés eltér a katonaitól, ezért az ugrásokat
szélcsatornában gyakorolják a versenyzők. A Kedvezményedzett az egyesületet megbízta
szélcsatornás edzés megszervezésével, melyen 10 fő aktív és tartalékos állományú katona,
illetve egyesületi tag vett részt Budapesten. A HM támogatás terhére 300.000.-Ft került
felhasználásra.

Ezen túl az egyesület külön megbízás alapján a 2019-ben a tagság rendszeres sportolásának,
versenyzésének, testedzésének biztosítására és az ejtőernyős sport népszerűsítése, valamint a
magyar ejtőernyős
katonaválogatott
és
utánpótlásának éves
felkészítésének,
versenyeztetésének segítésére további támogatásban részesült. Az egyesület tagjai részt vettek
az Ejtőernyős Világkupa (PARAWCS) versenysorozaton, a Kelet-Európai Célbaugró
Kupasorozaton (EEAC). Az ejtőernyős sportra a Hm támogatás terhére további 400 000 Ft
került felhasználásra. Ez biztosította, hogy egyesület válogatott és utánpótlás versenyzőit fel
tudta készíteni a nemzetközi és világversenyekre.
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Tapolcai Honvéd Sportegyesület megszűnt katonai helységben végzi sportfeladatait a
honvédelem érdekében. Az egyesület kapocs a Magyar Honvédség és volt katonák, illetve a
tartalékos állomány számára. Az egyesület megrendezte a Tapolca félmaraton egyéni és váltó
futóversenyt és kerékpártúrákat szerveztek az egyesületi tagok részére. A támogatás terhére
300 000.-Ft került felhasználásra.

Az egyesület külön megbízás alapján a sportolási lehetőségek szélesítése érdekében az
egyesület 2019-ben már 6. alkalommal megszervezete a decemberi jótékonysági futást, melyre
a HM támogatás terhére 150.000.-Ft került felhasználásra.

Magna-M Kft.-t a HOSOSZ megbízta azzal, hogy készítsen számítógépes programot
a futásokra és a Wizz Air futás nevezésére, a futóeredmények leszűrésére, korosztályonkénti,
nemenkénti eredmények számításához. A programnak köszönhetően a BSI által megadott
időeredmény alapján a katonai kategória korosztályos helyezései megbízható pontossággal
került összeállításra. A HM támogatás terhére 350.000.-Ft került felhasználásra.
Honvéd Kossuth Lövész Klub a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián végzi
tevékenységét. A klub alapvetően a lövészetre és az íjászatra épül. A klub megbízást kapott
arra, hogy az aktív és a tartalékos katona állomány számára szervezzen havi rendszerességgel
egy-egy lőversenyt: 16.IPSC lőbajnokság , HOLEST kupa és LAPUA Kupa néven. a versenyek
az MH AA laktanyai lőterén került végrehajtásra. A tartalékos állomány meglepően nagy
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létszámmal vett részt a lőversenyeken. A HM
elszámolásra.

támogatás terhére 300.000.-Ft került

A klub külön megbízás alapján a tárgyévben még megszervezte a Tavasz Kupa / pu; pi, f.cél/
és a Kinizsi Pál Lövész Kupát, valamint Szentendre Kupa lőversenyt. A HM támogatás terhére
erre a feladatra 300 000.- Ft került felhasználásra.

Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület megszervezete 2019. december 18-án
Budapesten a műfüves kispályás labdarugó tornát 5 csapat részvételével. Elsődleges cél volt a
tartalékosok bevonása az MH szabadidősport versenyrendszerébe és mivel a társadalom
körében a labdarúgás az a sportág, ami felkelti az emberek érdeklődést, ezért a labdarúgás
alkalmasnak bizonyult az érintett állománykategória bevonására. A HM támogatás terhére
150.000.-Ft került elszámolásra. Az egyesület ezen túl külön megállapodás alapján
megszervezete, Budapesten a VIII. NATO „Kistársasági” tenisztornát, valamint a NATO
Beszállítói Társasági Tenisztornát . A két rendezvény végrehajtásra a HM támogatás terhére
200.000..-Ft került felhasználásra.

Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület szintén a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémián végzi tevékenységét, de tevékenysége több sportágra kiterjedő. Az egyesület
elsősorban az MH AA állománya részére biztosítja a rendszeres sportolási feltételeket és
versenyzési lehetőségeket. A HOSOSZ megbízta az egyesületet azzal, hogy szervezze és
rendezze meg Pilisi Tekerő, UP kosárlabda tornát, és Kinizsi Vándordíjat, a Tollaslabda kupát,
a UP korfball torna Kinizsi vándordíjat és a Kinizsi terem labdarúgótornát.
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Ezen túl szervezezen házibajnokságot, alakulat napi sportversenyeket tollaslabda, lábtenisz,
labdarúgás, sakk, lábtenisz, katonai háromtusa, mezei futás, lövészet sportágakban. rendezze
meg a Kő-hegy futást (nyílt), Tollaslabda versenyt, -Kinizsi műfüves labdarúgó bajnokságot;18. Kinizsi Jótékonysági futás, Laktanyai futónapot, (nyílt) MH MATASZ nagydíjat;HONVÉD emlék-, és teljesítménytúrát, valamint a -Budai II László kispályás labdarúgó
emléktornát. A feladatok végrehajtására egyéb sportszolgáltatás jogcímen a 600 000.-Ft került
felhasználásra.

A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 2019. november 14-én megszervezte a Magyar
Honvédség Parancsnoksága részére a VII. CISM Katonai Világjátékokok visszafogadó
rendezvényét az MH Altitiszti Akadémián. A HOSOSZ-al együttműködve a rendezvényre
készített egy összefoglaló kiadványt és filmet, megvásárolta a különdíjakat és biztosította a
szervezőket a rendezvényhez. Az ünnepségen részt a Magyar Honvédség parancsoka, az MH
AA parancsnoka, Gergely István a BHSE ügyvezető elnöke a HOSOSZ elnöke és a
Világjátékokon részt vett teljes sportolói állomány. A HM támogatás terhére 200.000.-Ft került
felhasználásra.

Honvéd Bottyán János Sportegyesület részt vett az éves hegymászó találkozón és
megszervezet a Mikulás futással egybekötött gyalogos túrát Nyíregyházán. az egyesület
megszűnt helyőrségben tevékenykedik. Fő profilja a tájfutás, futás, hegymászás, vízi túrák.
Ezeken a sportágakon keresztül tartja a kapcsolatot a Magyar Honvédségben szolgálatot
teljesítő aktív, tartalékos és nyugállományú katonákkal. Támogatás terhére 150.000.-Ft került
felhasználásra.
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Külön megbízás alapján megszervezte a Tavasz Kupa tájékozódási futóversenyt áprilisban, a
Bodrog – Zsaró vizitúrát májusban és Rádiós iránymérő versenyt rendezett júniusban. A
feladatok végrehajtására egyéb sportszolgáltatás jogcímen 200 000 Ft-ot kapott a HOSOSZ-tól.

Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre az egyetemes magyar sport
érdekében biztosította úszás és búvár sportágakban a folyamatos edzéseket, a versenyeken való
részvételt. Szentendre helyőrségben megszervezte az aktív katonai állomány és a középfokú
tanintézetek tanulói részére búvár sportágban bemutató és felkészítő foglalkozásokat. A vízi
sport ereősítése érdekében a támogatás terhére 200 000.- Ft került felhasználásra. Ezen
túlmenően az egyesület három úszó versenyt szervezett a tagság és a tartalékosok számára.

A három verseny a V 8-as uszodában került megrendezésre. A jövőben ki kell dolgozni az
érintett állomány sportolási lehetőségekről történő tájékoztatásnak rendszerét, mert a haderő
számára fontos, hogy egészséges tartalékos állománnyal rendelkezzen az MH. A HM
támogatás terhére ezekre a versenyekre 150.000.-Ft került elszámolásra.
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Honvéd Budai Sportegyesület a támogatási időszakban biztosította, hogy az
egyesület tagsága tervezetten és rendszeresen részt vehessen hazai és külföldi katonai, illetve
civil szervezetek által rendezett versenyeken. Sakk sportágban rendszeres felkészítést és
edzéseket tartott, felkészítve tagjait az országos és házi versenyekre. Egyéb sportszolgáltatás
jogcímen a HOSOSZ erre célra 200 000.- Ft-ot használt fel a HM támogatás terhére.

Az egyesület külön megbízás alapján megszervezte a
meghívásos Honvéd Amatőr Sakk
Emlékversenyt. A versenyre meghívást kaptak tartalékos katonák is, akik 7 fővel vettek részt
a 32 fős versenyen. A rendezvény Budapesten, a Honvéd Kulturális Központban került
megrendezésre 2019. október 19-én. A HM támogatás terhére 100.000.-Ft került elszámolásra.
A fenn bemutatott alapcél szerinti és közhasznú sportfeladatok szervezését a
Szolnoki Honvéd Sportegyesület, a Nyíri Honvéd Sportegyesület, a Tatai Tömegsport Honvéd
Sportegyesület, a Honvéd Vitorlás Egyesület, a Honvéd Budai Sportegyesület, a Honvéd Ezüst
Nyíl Sportegyesület, a Kiskunfélegyházi Honvéd-Testedzők Köre, a Hercules Fiai Honvéd
Sportegyesület, a Honvéd Kossuth Lajos SE, a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület,
az Egri Honvéd Sportegyesület, a Honvéd Kossuth Lövész Klub, az Obsitos Sport Egyesület, a
Honvéd Zrínyi Sportegyesület, a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület, a Honvéd Sas-hegy
Sportegyesület, a Debreceni Honvéd Sportegyesület, a Tapolcai Honvéd Sportegyesület, a
Honvéd Szondi György Sportegyesület, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület, a
Honvéd Rákóczi Sportegyesület, a Honvéd Bottyán János Sportegyesület, a Honvéd Arrabona
Sportegyesület, a Veszprémi Honvéd Sportegyesület, a Honvéd Reflex Egyesület, és a Honvéd
Aurora Sportegyesület látta el a HOSOSZ megbízása alapján.
A Budapesti Honvéd Sportegyesület nem részesült HOSOSZ támogatásban. Az
egyesület az egyetemes sporton és a nemzetközi sport eredményességével vett részt a HOSOSZ
munkájában. Az egyesület az elmúlt harminc év legeredményesebb hazai egyesülete kitüntető
címet vehette át 2019-ben.
A HM által biztosított éves támogatás és a HOSOSZ saját forrásával minden katonai
helyőrségben megteremtettük és biztosítottuk az állomány számára a rendszeres sportolást.
Éves szinten a HOSOSZ közreműködésével a 27 tagszervezetben, 275 verseny és házi
bajnokság került megrendezésre. Ebből, 132 rendezvény és program
HOSOSZ
finanszírozásból valósult meg. A szövetség éves szinten 28 országos szintű versenyt szervezett.
A tagszervezetek 120 különböző versenyen biztosították tagjaik részére versenyen való
részvételt. Ezen túlmenően a tagszervezetek az év során az egyesületekben megteremtették a
rendszeres sportolási feltételeket az MH állomány és a tagság számára.
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III. fejezet
HOSOSZ pénzügyi gazdálkodás
(a táblázatban szereplő adtok ezer forintban értendők)
2019. évi saját induló forrás: 7.865 eFt
2019. évi bevételek:
Bevétel megnevezés

Összeg/eFt

Tagdíj

Megjegyzés

1.270 29 tagszervezet/50 e-Ft/év

Kettő tagszervezet nem rendezte egy
pedig (Sportrepülő) 20 eFt-ot fizetett,
de az év közben kilépett.
11.000 11 MFt-ot 2018-ban utalta a HM

HM támogatások
41.400.000.-Ft

16.000
4.200
10.200
1.400

Allianz
Gépkocsi eladás

625

Egyéb

533

Szja 1%

140 Ennyi került felhasználásra, ezért

jelentkezik bevételnek, de az adózók a
2018. évi szja-ból 114 eFt ot ajánlottak
fel a HOSOSZ részére.

Alap, közhasznú,
vállalkozási bevételek
összesen:

45.368

2019-ben a HOSOSZ részére a HM 30.400 eFt támogatást nyújtott és 2018. évről
áthúzódó (elhatárolt) támogatás volt a 11.000 eFt. Ezt a 11 MFt elhatárolt támogatást 2019.
november végéig lehetett felhasználni. A HOSOSZ 2019. évi összesen bevétele 45.368 eFt. A
saját tőkével együtt több mint 53 millió forinttal gazdálkodhatott a HOSOSZ 2019-ben.
2019. évi kiadások, ráfordítások
(a táblázatban szereplő adtok ezer forintban értendők)
Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva
Megjegyzés
HM támogatás
Egyéb

41.400 Ebből személyi jellegű: 3 901 eFt,
dologi:37.499 eFt
706

Összes ráfordítás

42.106
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A HM által nyújtott támogatásokat maradéktalanul felhasználta a szövetség és azzal az
előírt határidőre elszámolt. Az összes ráfordításból 3.901 eFt személyi jellegű és 41.359 eFt
közhasznú tevékenységre került felhasználásra. 2019. évi pénzügyi zárás. A 2019. évi
pénzügyi gazdálkodás pozitív volt és HOSOSZ tartaléka minimális szinten nőtt.
HOSOSZ 2020. évi pénzügyi tervek
(a táblázatban szereplő adtok ezer forintban értendők)
2019. évi saját induló forrás: 8.695 eFt.
2020. évi bevételek:
Bevétel megnevezés

Összeg/Ft

Tagdíj

Megjegyzés
1.400 28 tagszervezet/50 eFt/év

HM támogatások
51.000.000.-Ft

23.000
18.000
10.000
80

Szja 1%
Alap, közhasznú,
vállalkozási bevételek
összesen:

52.480

2020-ban elsősorban a HM támogatás fogja képezni a bevételeket. Az előzetes tervek
szerint több részletben fogja biztosítani a tárca a támogatást. Tárgyévben 28 tagszervezettel
számol a szövetség. Mindezekre figyelemmel 2020-ban a realizált HM támogatással és a
saját forrással együtt több mint 60 millió forinttal tud majd gazdálkodni a HOSOSZ.
2020. évi kiadások, ráfordítások:
Kiadás megnevezés
HM támogatás
Egyéb

Összes ráfordítás

Felhasználva, elszámolva

Megjegyzés

51.000 Tárgyévben fel kell használni a HM
által nyújtott támogatást
1.000 Olyan kiadások, melyek nem
számolhatók el a HM támogatás
terhére
52.000

2020-ban várhatóan csökkeni fog egy minimális mértékben a HOSOSZ saját
forrása, ezért a tárgyévet várhatóan 8.000 eFt tartalékkal zárja a Honvéd
Sportegyesületek Országos Szövetsége.
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2020. évi fő feladatok
A HOSOSZ és tagszervezetei által tervezett
szabadidősport naptár tartalmazza.

2020. évi programokat a MH

Kiemelt rendezvények:
-

MH szabadidős sportversenyek szervezése
MH kiképzést támogató sportbajnokságok rendezében való közreműködés
CISM és nemzetközi programokban való közreműködés a honvédelmi ágazat
segítése ezen a területen
Az MH állomány és a honvédségi dolgozók sportolási feltételeinek
munkaidőben történő biztosításában való közreműködés
A tagszervezetekben zajló sportolási lehetőségek támogatása
A Honvédelmi Sportszövetség tevékenységében való közreműködés, kiemelten az
általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozat munkájának ellátása
HOSOSZ tagszervezetek HS-be történő belépésének támogatása
A Magyar Honvédség nemzetközi (elsősorban CISM) katonasportban vállalt
feladatinak támogatása, segítése.
Részvétel a Testnevelési és Sportbizottság munkájában
HM-HOSOSZ érvényben lévő együttműködési szerződés (18/2010.) módosítása
HOSOSZ elnöksége nevében:
Farkas László elnök s.k.
HOSOSZ e l n ö k s é g i záradék:

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége az 1/2020. (IV.28.) számú elnökségi
határozat alapján az alábbi döntést hozta
HOSOSZ elnöksége, 7 fő igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a 102/2020. (IV.10.) Korm.
rendelet alapján, annak 5.§ (1) bekezdése szerint, a jogi személy ügyvezetését (elnökség) hatalmazza
fel a szervezet 2019. évi szakmai beszámolójának, a PK 542-es közhasznúsági mellékletének, a felügyelő
bizottság jelentésének, a 2020. évi fő feladatainak és költségvetésének elfogadására, valamint az
észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben történő döntésekre, ülés
tartása nélküli döntéshozatal formájában, azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni,
és napirendre kell tűzni.
A határozat értelemében a HOSOSZ elnöksége az alábbi határozatokat hozta:
HOSOSZ 1/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat
HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a
HOSOSZ 2019. évi szakmai beszámolót, és PK 542-es közhasznúsági mellékletet elfogadja azzal a kikötéssel,
hogy a hozott elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó
rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.
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HOSOSZ 2/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat
HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a
HOSOSZ Felügyelő bizottsági jelentést elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi döntéseket a
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell vinni, és
napirendre kell tűzni.

HOSOSZ 3/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat
HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy a
HOSOSZ 2020. évi tagdíja: 50.000.-Ft/év/tag összegben legyen meghatározva, azzal a kikötéssel, hogy a hozott
elnökségi döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés
elé kell vinni, és napirendre kell tűzni.

HOSOSZ 4/2020. (V.12.) számú elnökségi határozat
HOSOSZ elnöksége 7 fő igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elektronikus úton határozott arról, hogy
elfogadja a HOSOSZ 2020. évi pénzügyi- és a fő feladatok tervét azzal a kikötéssel, hogy a hozott elnökségi
döntéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli közgyűlés elé kell
vinni, és napirendre kell tűzni.

Mellékletek az eredeti, papíralapú beszámolóhoz, melyek a HOSOSZ irattárban találhatók meg:
1. sz. melléklet: PK-542-es nyomtatvány (külön anyag)
2. sz. melléklet: HOSOSZ Főkönyvi kivonat
3. sz. melléklet: Felügyelő Bizottsági jelentés
4. sz. melléklet: Elnökségi jegyzőkönyv
Farkas László s.k.
HOSOSZ elnök
Hitelesítő tanúk:
……………………………………………….

………………………………………………….

(Név kiírása Nyomatatott betűvel)

(Név kiírása Nyomatatott betűvel)

…………………………………………...
Aláírás

…………………………………………
Aláírás

Lakcím:……………………………

Lakcím:……………………………..

…………………………………….

..……………………………………..

Készült: 1 példányban
Egy példány: 39 oldal
Sokszorosítva: 1 pld. elektronikus változatban
Kapják: 1. számú pld.: Fővárosi törvényszék (elektronikus pld.)
2. számú pld.: HOSOSZ irattár (papíralapú változat)
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