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HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

2020. évi  

beszámoló  

 

Jelen beszámoló az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) pontja szerint a jogi személy  ügyvezetése 

(Elnökség)  elektronikus döntéshozatal  útján a 7-11 /2021. (V.12. ) számú HOSOSZ elnökségi 

határozatokkal  egyhangúlag elfogta  a HOSOSZ 2020. évi számvitelei törvény szerinti beszámolóját, a 

PK 642 közhasznúsági mellékletét, a 2021. évi tagdíjat, valamint a 2021. évre vonatkozó költségvetési 

tervet azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli 

közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.  
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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 2020. évi, jelen  szakmai beszámolót  és a szövetség közhasznúsági mellékletét (PK-642-es 

nyomtatvány), valamint a 2021. évi pénzügyi- és fő feladattervét.  Az      e l n ö k s é g az elkészített 

anyagot alkalmasnak tartja a Közgyűlés elé történő határozathozatalra és javasolja annak elfogadását. 

I.fejezet 

Általános rész 

 

A HOSOSZ közhasznú civil szervezet. Működését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően 

végzi. A PK 642-es melléklet értelmében  a HOSOSZ 2020-ban  az erőforrás ellátottság mutatói közül 

kettőt, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül egyet teljesített.  

HOSOSZ-nak 2020-ban 30 civil szervezet volt a tagja, mely szervezetek együttes taglétszáma:7715 

fő.  

HOSOSZ elnöksége 2020-ban 5 alkalommal ( március 4-én: személyes jelenléttel, április 28-án: 

elektronikus úton, május 13-án: elektronikus úton, június 29-én személyes jelenléttel, december 29-én: 

elektronikus úton) ülésezett.  Közgyűlést a COVID-19 helyzet miatt 2020. szeptember 7-én tartott. 

HOSOSZ és  tagszervezetei alapcél szerinti  tevékenysége a Magyar Honvédség ellátási körébe 

tartozók részére sportolási feltételek biztosítása és  szabadidősport rendezvények szervezése, továbbá a 

tagság számára szervezett sporttevékenység végzése. Az alapcél szerinti feladatok mellett nagy 

hangsúlyt fektet a HOSOSZ a közhasznú tevékenységekre, melynek keretében az érdeklődők részére 

biztosít sportolási lehetőséget. 2020-ban a COVID-19 járvány miatt több rendezvény elhalasztásra, 

illetve kisebb számban törlésre kerültek. HOSOSZ és a tagszervezetek elismerésre méltó módon 

alkalmazkodtak a járványügyi helyzet miatt hozott    védekezési intézkedésekhez és jól 

alkalmazták az online programok szervezést. 2020-as évben a különleges jogrend hatálya alatt a 

versenysportot és a szabadidősport jelentős korlátozással  lehetett csak művelni és aktív munka június 

és november között zajlott.  

HOSOSZ által kezdeményezett és el ért eredmények: 

2020. év szeptemberében aláírásra került a Honvédelmi Minisztérium és Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége új együttműködési megállapodás, melynek száma:  389-

64/2020. A megállapodás fontos elem, hogy szabályozza a Magyar Állam tulajdonában és a HM 

vagyonkezelésben lévő ingatlanok civil szervezetek által történő használatát, melynek lényeges eleme: 

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 ( jelenleg 

a sport elismerés nem szerepel a HM rendeletben), melynek  értelmében a miniszter és az Magyar 

Honvédség parancsnoka külön sport- díjat és elismerést alapít, illetve adományoz. Az előterjesztés 

2020-ban elfogadásra került és folyamatban van a HM rendeletbe történő szabályozása, ami várhatóan 

2021-ben kerül kiadásra. 
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A HOSOSZ elnöke kezdeményezte Magyarország honvédelmi miniszterénél, hogy a Magyar 

Honvédség sportjában (él- és versenysport, szabadidősport, sportbajnokságok, nemzetközi 

katonasport, egyesületi sporttevékenység)  sportolók és sportszakemberek minden évben, egy 

meghatározott napon, „Ünnepi Sportgála” keretében legyenek elismerve. A javaslat elfogadásra 

került és az „Ünnepi Sportgála” 2021-ben november végén, vagy december elején kerül megrendezésre, 

mely rendezvény egyik fő szervezője a HOSOSZ. 

HOSOSZ iroda közvetlen és közvetett 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 részére 2020-ban havi, bruttó 210.600.-Ft 

munkabér került kifizetésre, ami nettó 140.049.Ft. A HOSOSZ a munkavállaló bruttó bére után befizet 

az állam részére 17% adót, ezért éves szinten a munkavállaló személyi juttatása 2.729.000.-ft volt. 

 

Az elnök és az elnökség  tagjai nem részesültek személyi jellegű ellátásban, ezért a vezető 

tisztségviselők részére nyújtott juttatás összesen: 0.-Ft. 

  

Könyvelői szolgáltatás: HOSOSZ, mint közhasznú szervezet előírt kettős könyvvitel vezetésére 

kötelezett civil szervezet, ami könyvelői szolgáltatás igénybevételét követeli meg.  A szolgáltatást 

szerződésbe foglaltak szerint a QUADRANTIDA Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.  Szolgáltatási 

díj összege bruttó 60.000.-Ft/hónap, ami éves szinten 720.000.-Ft kiadást eredményezett  2020-ban. 

Könyvelői szolgáltatás a 2020. július 1. napjával bevezetett új adószabályok miatt változtak, ezért   a 

Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége megbízta a  QUADRANTIDA Korlátolt Felelősségű 

Társaságot,  hogy készítsen írásos, összefoglaló jegyzetet a törvényből a számlázással és minden olyan 

témában, ami a civil szervezetek (tagszervezetek)  adó- és pénzügyi tevékenységét érinti és segíti. Ezért 

és  az érvényben lévő határozatlan idejű szerződés alapján, ami kimondja, hogy éves 40 MFt feletti 

pénzforgalom esetén, többlet feladat jogcímén plusz juttatás illeti meg a  QUADRANTIDA szolgáltatót, 

ami szerint 2020-ban  egyszeri bruttó 200.000.-Ft került kifizetésre a Kft. részére.  

 

II. fejezet 

 

Szakmai munka, HOSOSZ központi rendezvényei és  tevékenysége bemutatása 

 

2020. január 23-án MH síverseny, Eplény. A verseny lebonyolításával a Honvéd Szondi György 

Sportegyesületet bízta meg a HOSOSZ.  A versenyre 80 fő előnevezés és 78 fő vett részt óriás 

műlesiklásben és snowboard számokban.  

 

 
   

2020. február 18-án Budapesten, a Margitszigeten került végrehajtásra a CISM futónap. A 

rendezvényen 400 fő futó és 15 fő szervező vett részt. Minden résztvevő sorszámozott rajtszámot és 

befutó érmet, míg a kadétok emléklapot kaptak az 5,2 km-es táv teljesítéséért. 
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2020. február 27-én került megrendezésre a Magyar Honvédség Katonai Küzdősport-bajnokság, 

VIII. Kinizsi Közelharc Kupa. A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület által szervezett Katonai 

Küzdősport-Bajnokságon több mint százötvenen vettek részt. A nyolcadik alkalommal megrendezett 

katonai küzdősport bajnokságon az aktív és a tartalékos katonák mellett a kadét programban résztvevő 

diákok és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai is, 21 növendékkel versenybe 

álltak. A bajnokságon három kategóriában – kis- és nagykesztyűs viadal, valamint földharc 

versenyszámokban – bizonyíthatták felkészültségüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívásos labdarúgó torna 2020. február 28-án. Három csapattal, az MH BHD sportlétesítményben 

került megrendezésre szezonnyitó mérkőzésként. Azt követően az új koronavírus járvány miatt március 

11-től június 10-ig szüneteltettük a mérkőzéseket. Augusztustól, november 10-ig a COVID-19 második 

hullámának erősödése miatt hozott Kormány rendelet bevezetéséig minden csütörtökön biztosítottuk a 

HOSOSZ székhelyén (Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítménye) a rendszeres mérkőzéseket.   
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Szerb – magyar felsővezetői kispályás labdarúgó torna (Szerbian: április, Magyarországon 

november) a járványhelyzet  miatt nem került megrendezésre. Az e célra tervezett forrás visszautalta a 

HOSOSZ a központi költségvetésbe (lásd. az összegző részben). 

Balaton Szupermaraton (BSZM) keretében került megrendezésre az MH Maraton váltó 2020. 

március 05-08. között. A rendezvény 4 napos sporteseményén, melyen az MH állománya egyéni 

versenyszámban: 19 fő, Páros: 7 váltó, a négy napos váltó ( 4 és 3 fős): 30 csapat és 14 csapat az MH 

bajnokságban vett részt. Összesen 44 katonai váltó versenyzett a rendezvényen. A BSZM fő szervezője 

a Budapest Sportiroda (BSI) volt, mely szervezet az MH számára külön katonai kategóriát tartott fenn. 

 

 
 

Katonai Sportnap,  2020. május 20-án került megrendezésre. A Katonai Sportnap fő eseménye a 

Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért (HOME) nevet viselő rendezvény volt. Az ország 

tizenkilenc településén rendezte meg a HOSOSZ a Magyar Honvédség alakulataival és tagszervezetei 

bevonásával a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért nevű eseményt. A futással a katonák 

szervezett keretek közötti sportolási feltételek biztosítása mellett a kialakult veszélyhelyzet alatt  arra az 

összefogásra kívántuk felhívni a figyelmet, amely az ország lakossága és az egészségügyben, 

rendvédelemben, honvédelemben dolgozók között kialakult a járványhelyzet során. A futást Dr. 

Böröndi Gábor altábornagy a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese nyitotta meg 

Lenti településen és azt követően futással tisztelgett a koronavírus elleni küzdelemben résztvevők 

előtt.  Ezen a napon az ország  minden laktanyájában és helyőrségében 10.00 órakor kezdődött a futás 

és 14.00 óráig a futást folyamatosan fenntartva gyűjtötték a kilométereket a magyarok egészségéért  a 
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katonák, a honvédelmi alkalmazottak, és honvéd sportegyesületek tagjai. A Sportnapon végrehajtott 

futás 14.00 órakor Szentendre helyőrségben, az MH Altiszti Akadémián a Sportszázad tagjai befutó 

eseményével zárult. Közreműködő tagszervezetk: HOSOSZ, BHSE, H Arrabona SE, H Ezüst Nyíl 

SE, Veszprémi HSE, Tatai Tömegsport és Tájfutó HSE, H Szondi György SE, Kecskeméti HSE, 

Szolnoki HSE, Szolnoki Honvéd Ejtőernyős SE,H Rákóci SE, Debreceni Honvéd Sport- és Diáksport 

E, Debreceni Nagyerdő Sportkör, Nyíri Honvéd E, H Bottyán János SE, H sas-hegy Se, H Reflex E, H 

Zrínyi SE, H Aurora SE, Hercules Fiai HSE, Szentendrei Kinizsi Honvéd SE. 

 

A veszélyhelyzet alatt  bevezetett  biztonsági előírások  miatt a támogatás terhére beszerzésre került 300 

db szájmaszk, továbbá mivel közterületen is jelen voltak a katonák megkülönböztető pólók.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSZÓ ERŐD kihívás augusztus 1-jén került megrendezésre. A koronavírus miatt az elhalasztott 

Balaton-átúszás keretében végrehajtott 19. ÚSZÓ ERŐD kihíváson több mint 280 fő úszó vett részt. A 

szervezésben közreműködők száma 56 fő. A rendezvény nevezési rendszerét (nevezésék fogadása, 

feldolgozása, visszaigazolás),  a Magyar Honvédséggel és Budapest Sportirodával történő 

kapcsolattartást a HOSOSZ látta el. a 2020. évi átúszásra egyedi gyártású úszósapkát (MH 

többszínnyomásos)  rendelt meg a HOSOSZ. A helyszíni regisztrációt a Tapolcai Honvéd 

Sportegyesület és a Budapesti Honvéd Sportegyesület, Sportszázad látta el. 
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MH Tájékozódási Futóbajnokság, 2020. augusztus 22-én került végrehajtásra a Veszprémi 

Honvéd Sportegyesület rendezésében. Középhegységi terep, 300–500 méteres tengerszint feletti 

magassággal, általában jó futhatósággal és láthatósággal, a pályák hossza légvonalban kb. 4 km, 

kb.150m szintemelkedéssel kategória függvényében eltértek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Katonai Ötpróba 2020. augusztus 26-án, Budapesten a Budapesti Honvéd Sportegyesület 

sportlétesítményben került végrehajtásra. HOSOSZ  együttműködve a Budapesti Honvéd 

Sportegyesülettel és az OCR Hungary Kft-vel. A verseny speciális - nagyfokú erőt és ügyességet igénylő 

- akadálypálya leküzdése, futás, lövészet, dobószám, fegyverismeret és kondicionális képességek 

méréséből, illetve végrehajtásából állt. A hatóságilag bevizsgált akadálypálya elemeit, annak építését, 

illetve bontását a OCR Hungary Kft. végezte. A versenyt megszemlélte az MHP Kiképzési 

csoportfőnökség főtestnevelője és az MHP testnevelője a jövőbeni rendezés, illetve lebonyolítás 

céljából.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://index.hu/belfold/2019/01/03/magyar_honvedseg_bren-2_scorpion_evo-3_p-07_p-09_csehorszag_pisztoly_gepkarabely/
http://index.hu/belfold/2019/01/03/magyar_honvedseg_bren-2_scorpion_evo-3_p-07_p-09_csehorszag_pisztoly_gepkarabely/
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Szent László menet 2020. június 19. - 2020. július 05. között került megrendezésre. A koronavírus-

járvány miatt elektronikus regisztráció segítségével, a letöltött térpép alapján a megadott időszak között 

önállóan lehetett végrehajtani a menetet. A célba  érve be kellett mutatni a táv teljesítését igazoló 

képernyő fotót és eszközt a Tatabányai Decathlon áruházban 10.00 – 18.00 óra között. Így biztosítva 

volt hogy elsősorban azonos katonai közösségek indultak egy-egy csoportban, illetve sokan önállóan, 

elsősorban párban teljesítették a vállat távot. Ez a rendezvény volt az első online verseny. 

 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B036'12.8%22N+18%C2%B023'15.0%22E/@47.6035556,18.385601,536m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.6035653!4d18.3874954?hl=hu
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35. Wizz Air Budapest Félmaraton  (2020. szeptember 6.) keretében, Utcai Futóverseny  a 

honvédelmi ágazat ellátási körébe tartozók (továbbiakban: Katonák)  számára kedvezményes 

nevezéssel, egyéni és váltó (trió és duó) versenyszámokban, valamint az Afganisztánban  szolgálatot 

teljesítő állomány részére online futóverseny félmaraton és a 10 km-es távokon. A verseny 27 katonai 

szervezet vett részt (238 fő egyéni és 53 váltó: páros és trió), melyből a legeredményesebb az MH 

25. Klapka György Lövészdandár, II. MH Altiszti Akadémia, III. MHP Haderőtervezési 

Csoportfőnökség. HOSOSZ díjazta az egyéni és a váltókat (érem, serleg). 

 

A Kecskeméti HSE 2020. szeptember 10-én rendezte mega az MH  Szentgyörgyi Légicsata 

elnevezésű pisztolyos szituációs lőversenyt. 

 

A Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság pisztolylőterén került végrehajtásra a verseny. A szituációs 

pisztoly lőbajnokság inkább a rendőrök kiképzéséhez illeszkedik, de honvédek számára sem árt, ha 

tudják ezt a speciális számot, amely során  ugyanis nem pusztán a hagyományos statikus 

testhelyzetekből kell leadni lövéseket bizonyos távokra, hanem folyamatos mozgásban. A versenyen 

közel 50 katona vett részt.  

MH Kispályás labdarúgó-bajnokság, Szentendrés 2020. szeptember 24-én került lebonyolításra. 
Az MH Altiszti Akadémia az előzetes tervek szerint nem tudta biztosítani a COVID-19 második 

hullámának felerősödése miatt laktanya  sportlétesítményét, ezért a rendező Szentendrei Kinizsi Honvéd 

Sportegyegyesületnek az utolsó pillanatban a város Kőzúzó u.1. Dunakanyar Sportegyesület pályáját 

bérbe kellett venni a HOSOSZ-nak pedig a rövid idő alatt játékvezetőket kellett megbízni a szabályszerű 

lebonyolítással. A bajnokságra 20 csapat nevezett elő, de a Magyar Honvédség megnövekedett feladatai 

miatt 11 alakulat és 4 kiemelt szervezett vett részt a rendezvényen. A bajnokságon részt vett az 

tábornokok csapata a Sportszázad versenysportolói. Eredmények alakulatok kategóriában: 2020. év MH 

kispályás labdarúgó bajnok az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár csapata. II. 

helyett az MH Katonai Rendészeti Központ, III. helyezett az MH 86 Szolnok Helikopter Bázis .Kiemelt 

(VIP) kategória helyezések: I. helyezett: Tábornokok csapata, II. helyezett: Honvédszakszervezet - MH 

Egészségügyi Központ összevont csapata, III. helyezett: MH Altiszti Akadémia, Sportszázad csapata. 
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MH 64. Deseda Félmaraton 2020. szeptember 26., Kaposvárott. Több mint négyszázan, köztök 200 

katona teljesítette a jótékonysági, Deseda félmaraton futóversenyt, ami egyben Magyar Egyetemi – 

Főiskolai Országos Bajnokság is volt. Idén, a jubileumi jótékonysági futás először nem a Magyar 

Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred laktanyából indult, hanem a Kaposvár Aréna 

elől rajtoltak a versenyzők, hogy teljesítsék a versenyzők a 21,5 km-es távot egyéniben és váltóban. A 

rendezvény időmérése a HM támogatás terhére. 

 

 
 

„Tekerj a sereggel!” kerékpártúra 2020. október 3-án került megrendezésre. A tervezett májusi 

időpontban a koronavírus-járvány  miatt nem lehetett megrendezni, ezért elhalasztásra került október 

hónapra. A járványügyi helyzet miatt 200 főben határoztuk meg az indulók létszámát. Az utolsó 

pillanatban a  Magyar Honvédség a COVID-19 miatt nem tudta biztosítani a rajt-cél helyet az MH 

1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kikötőben, ezért Budapest Szentendrei út 115. szám alatti 

Auchan - Aquincum Óbuda 1. sz. parkolóból volt az indulás és az érkezés, mely helyet bérelni kellett 

az üzletlánctól. A szervezés során, mivel a haderő nem tudott segíteni a katonaiképességeivel, ezért 

területet kellett  bérelni, továbbá civil erő bevonásával került végrehajtásra a Dunán történő áthajózás. 

A túrára útvonal biztosítását, a frissítést és az egyéb szervezési feladatokat Budapesti Honvéd 

Sportegyesülethez vezénylet Sportszázad állománya  szabad idejében segítette és biztonságos. Közel 

kétszázan teljesítették a folyó és hegyek színpompás harmóniájában lévő Duna kanyarulatának 

legszebb részein a  "TEKERJ A SEREGGEL!"  elnevezésű kerékpártúrát. Az időjárás kegyes volt a 
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túrázókhoz és talán az év utolsó napsütéses napján kerekezhettek a részt vevők a festői környezetű 

Dunakanyarban. A vírushelyzet miatt azonos csoportokat, munkaközösségeket indítottunk egyszerre és 

minden részleg mellé biztosítottunk tapasztalt kerékpáros szervezőt. A kerékpárosokat rajtszámmal 

láttuk el, hogy követhető legyen biztosításuk kerékpározás során. A Dunán bérelt komppal szállítottuk 

a kerékpásokat. Az útvonal során frissítő italt és gyümölcsöt, csokit kaptak a kerékpárosok. A célban 

befutó érmet adtunk át. A rendezvény alatt nagy hangsúlyt fektettünk a biztoságra, ezért szájmaszkot 

osztottunk ki a kerékpárosok részére az indulásnál, amit a pihenők során használni kellett. 

 

 

 

MH 54-es Kihívás. A Veszprémi Honvéd Sportegyesület 2020. október 14-15-én rendezte meg az 

MH 54-es Kihívás versenyt. A Versenyre közel 180 fő nevezett, de a rossz időjárás miatt 65 fő állt 

rajthoz, hogy teljesítse az 54, illetve 108 kilométeres ember próbáló távot. A rajt napjára megérkezett a 

tél a hegyekbe és résztvevőknek hóban és esőben kellett teljesíteni a szervezők által megadott útvonalat. 

Az első kör után, ami 54 kilométernél volt eldönthették a versenyzők, hogy teljesíteni tudják-e a 

következő több mint ötven kilométert. A zord időjárás ellenére közel húsz fő teljesítette  108 km-es távot 

és október 15-én célba értek. 
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Running Warriors elit verseny 2020. október 17-én került megrendezésre. HOSOSZ szerződésben 

bízta meg a OCR Hungary Kft. azzal, hogy a Magyar Honvédség számára térítésmentesen biztosítsa az 

egyéni részvételt a versenyen és külön katonai értékelést végezzen az MH részére. A verseny Budapest, 

Kamaraerdő területén került végrehajtásra. A versenyre 40 fő részére volt biztosítva a térítésmentes 

nevezés, melyre 32 fő nevezett. A Magyar Honvédség állomány rendkívüli képességekről tettek 

tanúbizonyosságot és a verseny elit (Országos Bajnokság versenyzői között) kategória egyéni 

mezőnyében kiváló eredményeket értek el. Az OCR Hungary Kft. a sportszolgáltatási díj ellenében 

külön díjazta és értékelte  a katona versenyzőket. Minden katona az abszolút kategóriában is szerepelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katonai Terepakadályfutó Váltóverseny (Weekend Warriors) a Honvéd Rákóczi Sportegyesület 

rendezésében került megrendezésre a 2020. október 17-én. A rendezvény eredeti tervezett helye 

Szentes város, ideje július hónap, de az új koronavírus-járvány  miatt halasztásra került  a rendezvény. 

A verseny szervezésére alkalmas időpontnak az október 17-ei Running Warriors rendezvény napja 

bizonyult, mivel ezen a napon találkoztak az akadályfutást kedvelők. A Katonai Terepakadályfutás   eltér 

a normál akadály versenytől, mert itt a természetes terepviszonyokat is beépítik a versenybe és fele-fele 

arányban kap hangsúlyt az erő- és az állóképesség. Másik különbözőség az, hogy a Terepakadályfutó 

verseny kizárólag csapatverseny (váltó).   A versenyre nyolc csapat, 4-4 fős váltó  nevezett és vett részt 

a versenyen. 

 

 
 

NATO Futás október 18. A 2020. évi futás rendhagyó volt, mert az MH tényleges állománya számára 

az utolsó pillanatban nem engedélyezték a rendezvényen való részvételt, ezért csak a tartalékos és 
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nyugállományú katonák, illetve a civil lakosság vehetett részt A NATÓ futáson Budapesten.  A Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége kezdeményezte az MHP-nál és a Budapesti Atlétikai 

Szövetségnél, hogy a katonák számára kerüljön kiírás helyőrségi futás, amit a nevezők 2020. október 

13 és október 30-a között teljesíthetnek, 10 km-es, 4 és 5 km-es, valamint 10 km-es váltó 

versenyszámban. A kezdeményezés jóváhagyásra került. Minden helyőrségben az alkulatok testnevelői 

koordinálták a futást. Budapest helyőrségben, ahol a katonai szervezetnél nincs testnevelő ott a 

HOSOSZ és a Budapesti Honvéd Sportegyesület biztosította a futók számára az időmérést a 

Margitszigeten. Lehetőség volt az állomány számára önállóan, telefonos applikációval rögzített módon 

teljesíteni a vállalt távot, amit az érintett megküldött a HOSOSZ részére. A kezdeményezésnek 

köszönhetően eddig nem látott létszámban neveztek a katonák és a honvédelmi alkalmazottak, 

valamint a külföldön szolgálatot teljesítők, illetve a hazánkban lévő NATO katonák.  2020-ban  

nem tudtuk meghívni a külföldi NATO tagországokat, de ennek ellenére is nemzetközi lett a verseny, 

mert futottak Izmirben, Brüsszelben, KFOR misszióban, Afganisztánban és Magyarországon és szinte 

minden katonai helyőrségban.10 km-es távot teljesített: 1057 fő, 10 km-es váltót: 45 váltó (90 fő), 4 és 

5 km-es távokat pedig 112 fő. Az 1259 főből 184 fő külszolgálatos (magyar és külföldi) katona.  A 

helyőrségi futás résztvevői a teljesítésről  jegyzőkönyvet készítettek és azok feldolgozását követően 

november 20-tól vehették át a befutó érmet és a pólót. A futást 1054 fő teljesítette. Az MH állományába 

tartozókat a HOSOSZ 2500.-Ft/fő nevezési díj ellenében  nevezte a futásra. Az így végrehajtott futáson 

megduplázódott a résztvevők száma. A nevezési díj ellenében érmet és befutó pólót kapott minden 

teljesítő. A csomagokat a HOSOSZ székhelyen lehetett átvenni. 

 

 

 

 

 

 

VulcanRun – Akadályfutó versenyt a Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület rendezte  2020. 

szeptember 05-én szerződés alapján.  A rendezésnél figyelembe kellett venni az aktuális korlátozó, 

szigorító intézkedéseket. A versenyre 26 akadályt épített és  állított fel a rendező egyesület, ami egy 

hetet vett igénybe. A versenyre több új akadály is megépítésre került ezzel  növelve és  színesítve a 

rendezvényt. A pálya hossza 6 km volt, melyet egy és két körös, külön feladatok leküzdésével kombinált 

akadályokkal 12 km-re távvá lehetett bővíteni a nevezők szándékának megfelelően. A járványhelyzet 

miatti félelem ellenére is mintegy 320 akadályfutó teljesítette az általa választott távot. Minden 

résztvevőt egyedi éremmel, illetve a helyezetteket különdíjjal díjazták a szervezők. 
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CISM versenyek és azokra történő felkészülés. Ebbe a feladatba   a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős 

Sportegyesület volt bevonva és megbízva. Az egyesület a  CISM magyar ejtőernyős katonaválogatott 

és az utánpótlás korúak  éves felkészítésével és  versenyeztetésével volt megbízva.  Az  SE az MH 

ejtőernyős katona válogatott a nemzetközi katonai (CISM) versenykere történő felkészüléshez és az 

ejtőernyős ugrásokhoz szükséges speciális ejtőernyős célbaugró ruhát, valamint matricás pólót vásárolt  

és szélcsatornában történő gyakorlásokat, edzéseket végzett a HOSOSZ részére. 

 

NATO Akadálypálya verseny szervezését   a Honvéd Zrínyi Sportegyesület hajtotta végre  a 

nemzeti ünnepünk, október 23-a tiszteletére,  a Zrínyi Miklós laktanyában. Egyéni és csapatverseny 

zajlott, női és férfi kategóriában. Az egyéni versenyzők, férfiak esetében 20, a nők 16 akadályelem 

leküzdését követően kerültek értékelésre és rangsorolásra az elért idejük alapján. A csapatváltóba 4 fős 

egységekkel nevezhettek a férfiak, 3 fős egységgel a nők. A fiúknál 5 akadályelem jutott minden 

csapattagra és kézráütéssel történt a váltás. A leányoknál az első futó 6, a többiek 5-5 akadályelem gyors 

abszolválásával járultak hozzá a minél jobb csapateredmény eléréséhez. A férfiak versenyébe 14 csapat 

adta le a nevezését. Az összesorsolt csapatok versengtek egymással, majd az elért eredmények alapján 

kialakult a rangsor. Az akadálypálya biztonságos és balesetmentes végrehajtáshoz több akadály javításra 

szorult. 
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Összevont küzdősport verseny (Ludovika és  rendész ) és bemutatót a Honvéd Zrínyi Sportegyesület 

hajtotta végre, 2020. október 29-én.  A versenyen harcművészeti stílustól függetlenül bárkinek 

lehetősége nyílt a nevezésre férfi és női kategóriában egyaránt. A nevezést leadók közül hárman 

betegség és sérülés miatt nem tudtak megjelenni, a megmérettetés estéjén így is 18 versenyző vonult fel 

a küzdőtéren, akik közt a hölgyek is hangsúlyos arányban képviseltették magukat. A mérkőzések során 

megengedett technikának számított az ütés, rúgás és földrevitel, ugyanakkor pontot csak a késsel elért, 

érvényesnek számító találtat jelentett. A küzdelmek során kötelező volt a teljes arcot és szemet is 

megóvó, plexis fejvédő használata. Minden mérkőzést három pontozóbíró és két állandó segítő vezetett 

le, akiknek ezúton is köszönjük a munkáját! A versenyen több fegyveres harcművészeti stílus és több 

rutinos versenyző is képviseltette magát. (honvéd tisztjelölt, rendész és aktív harcoló katona). A női 

kategóriában két honvéd tisztjelölt hölgy is a dobogóra állhatott. Ez mellett karate, bodo és baranta 

bemutatók színesetették a rendezvényt. 

 

 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2020. november 27-re tervezett Military Survival Run – Akadályfutó Verseny rendezését a  

484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében nem lehetett megrendezni. A rendezvény 

szervezésével szerződés alapján a Honvéd Ezüst Nyíl Sport egyesület volt megbízva.  Az egyesület az 

előkészítés fázisában augusztus hónapban megkezdet  a rendezvény szervezését, amely során beszerezte 

a szükséges tárgyi eszközök (kötelek,  golyós láncok, állványok sportmezek). Tekintettel arra, hogy a 

rendelet értelmében nem lehetett végrehajtani a 2020. évre tervezett versenyt, ezért a megrendelt 
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szolgáltatások lemondásra, de a legyártott anyagok  átvételre és kifizetésre kerültek. Ezek az 

anyagok a későbbi versenyek során felhasználhatók, ezzel csökkentve a rendezvény szervezési 

költségeit. HOSOSZ szerződés az egyesület részére kifizetett 1 000 000.-Ft felhasználását teljesített 

szolgáltatásnak tekinti. 

 

MH Tollaslabda verseny október 18-án Cegléden került végrehajtásra. COVID-19 járvány miatt az 

eredi időpontról és helyszínről el kellett halasztani, illetve  helyezni a rendezvényt. Budapest helyett 

Cegléden a Szolnoki Honvéd Sportegyesület szervezésében  került megrendezésre. Figyelemmel arra, 

hogy az őszi időszakra nagyon sok verseny elhalasztásra került, ezért csak vasárnapra lehetett termet 

bérelni, ami  15-20 fővel csökkentette a nevezők számát, de így is 42 fő részt vett  a rendezvényen. 

Sajnos a női részvétel elmaradt az előző évhez képest, ezért a vegyes páros versenyszám létszáma a 

megszokottól kevesebb volt ( 4 vegyes páros). A verseny helyszíne a ceglédi Living Sportcsarnok, mely 

létesítmény az ország egyik legmodernebb csarnoka és kiváló körülményeket biztosított a résztvevők 

számára a versenyzésre. A bajnokságban I-III. helyezettek érem, oklevél, serleg díjazásban részesültek. 

A szervezők külön díjazták a legjobb női és férfi versenyzőket. Az MH. 86. Szolnok Helikopter Bázis 

parancsnoka (Dr. Koller József dandártábornok) különdíjat ajánlott fel a verseny legfiatalabb és 

legidősebb versenyzőjének, melyeket személyesen adta át. 

 
 

HOSOSZ a COVID-19 járvány második hullámára történő felkészülés, és az elhalasztott 

rendezvények biztonságos rendezése céljából október hónapban 200 db szájmaszkot rendelt meg 

a Next Promotion Kft-től. A megrendelt árut 2020. november 17-én szállította le szolgáltató, ezért az 

azt követő időszakban végrehajtott rendezvények során került felhasználásra a vásárolt szájmaszkok.  

 

A Honvéd Sportoktatói Tanfolyam (SPOTI) néven volt tervezve, ami 2020-ban a SPOTI  

megalakulásának 72. évfordulója alkalmából, 2020. november 25-én koszorúzással egybekötött 

megemlékezéssel került végrehajtásra  a Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményében az egykori 

tanfolyam székhelyén. A kialakult járványügyi helyzet miatt az MH aktív és nyugalmazott 

testnevelőket, sportszakembereket (az ágazat szabadidősportjában közreműködők) nem lehetett 

meghívni, ezért az aktív testnevelőket Dr. Eleki Zoltán ezredes az MHP KIK CCSF-ség főtestnevelője, 

míg a nyugállományúakat a Farkas László nyá. alezredes a HOSOSZ elnöke képviselte. A koszorúzáson 

részt vett a Sportszázad  azon tagjai (5 fő), akik végrehajtották a rendezvény alaki fogásait.  

 

 

 

 

 

 

 

HOSOSZ a COVID-19 járvány második hulláma miatt a Budapesti Honvéd Sportegyesületben, 

mivel a BHSE atlétikai pálya felújítás alatt volt, ezért  nem tudta biztosítani az állomány szervezett 
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felkészülését a fizikai állapotfelmérésekhez, ezért a Margitszigeten a BSK sportlétesítményben 

kellett pályát bérelni.  

HOSOSZ  az egyre népszerűbb akadályversenyek jövőbeni szabályozása érdekében  megbízta az 

OCR Hungary Kft., hogy készítsen az MH Katonai Ötpróba verseny akadálypálya mintájára egy  leírást 

az alkalmazható akadályelemekről (műszaki tartalommal), és tegyen sportszakmai javaslatot az 

akadályok leküzdésének sorrendjére, amiben emelje ki a betartandó balestvédelmi- és   

biztonságtechnikai szabályokat, továbbá  tegyen ajánlást a követhető  értékelési szempontokra.  

MH lőbajnokság szervezésével a HOSOSZ a  Kossuth Lövész Klubot bízta mag, amit a 

járványügyi helyzet miatt a Klub  2020. október 20 és november 12-e között hajtott végre, 

Szentendrén pisztoly és puska versenyszámban. Az új koronavírus- járvány miatt az esetleges 

megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében a versenyzők külön-külön október 20 és november 

12. között hajtották végre a lőbajnokságot. Az  előnevezések (41 fő) alapján  a rendező ütemtervet 

készített lőszám végrehajtására és értesítette a versenyzőket, arról, hogy mikor tudja végrehajtani a 

lövészetet. Egy-egy lövészeti napon maximum 6 fő vehetett részt a lövészeten. Minden versenyző 

eredményét külön lapon dokumentálta a rendező és november 12. nappal lezárta a bajnokságot és 

elkészítette az összesített eredményjegyzőkönyvet. Tekintettel arra, hogy a Kormány a koronavírus-

járvány mádik hullámának erősödése miatt újabb szigorítások kerültek bevezetésre, ezért a díjak átadása 

2020. november 13. és december 7. napja között került végrehajtásra és a helyezettek külön-külön 

vehették át a díjakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocskai Portya 2020. november 26 és december 6-a között került végrehajtásra a Debreceni Nagyerdő 

Sportkör szervezésében és az MH 5. BI ldd közreműködésével. A koronavírus- járvány miatt a 

teljesítménytúra online rendszerben került végrehajtásra úgy, hogy a versenyzőnek önállóan, egyedül, 

vagy társsal  kellett végrehajtani a 40 km-es távot. A rendező előre elkészítette az elektronikus 

útvonaltervet, amit letölthető formában közreadott a www.bocskaidandár.hu honlapon. A versenyzőnek 

előnevezést kellett benyújtani, amit visszaigazolt a rendező és megadta a szükséges információkat. A 

versenyre 156 fő nevezett és 131 fő teljesítette a távot. A versenyzők tetszőleges applikációs 

módszerekkel végrehajtották a teljesítmény túrát és az előírás szerint érintették azokat az ellenőrző 

pontokat, amelyeket szervező megadott. A túraútvonalról a teljesítő az általa használt alkalmazás alapján 

megküldte a rendező részére a megtett útvonalat, a teljesített távot, és végrehajtás idejét. A szervezők, a 

beérkezett adatokat feldolgozta és elkészítette a Bocskai Portya jegyzőkönyvet. Minden teljesítő részére 

„Bocskai Portya!” feliratú felvarró, emléklap és különböző díjak kerültek átadásra külön-külön. A 

teljesítők nem találkozhattak egymással. 

http://www.bocskaidandár.hu/
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A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége a 2020-ra tervezett és a Honvédelmi 

Minisztérium által a központi költségvetésből támogatott versenyek közül az új koronavírus-

járvány miatt az alábbi rendezvényeket nem tudta megrendezni: 

- Szerb-magyar felsővezetői kispályás labdarúgó torna, tervezett költség (díjak):50.000.-Ft, 

- MH teniszbajnokság, tervezett költség (sportszolgáltatási díj) : 400.000.-Ft, 

- MH amatőr úszóbajnokság, tervezett költség (sportszolgáltatási díj): 100.000.-Ft, 

- MH evezős ergométeres-bajnokság, tervezett költség (sportszolgáltatási díj): 100.000.-Ft. 

 

A Szerb – magyar felsővezetői kispályás labdarúgó torna (Szerbian: április, Magyarországon 

november) a járványhelyzet  miatt nem került megrendezésre. Erre a feladatra a HOSOSZ nem tervezett 

forrás, mivel Szerbiában került volna végrehajtásra, viszont a magyarországi, novemberi rendezvényre 

díjakra: 50.000.-Ft volt tervezve, de a  Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete értelmében 

szabadidős verseny rendezése tiltás hatálya alá tartozott, ezért a tervezett összeg  maradványként van 

nyilvántartva. 

MH teniszbajnokság a járvány első hulláma miatt elhalasztásra került november hónapra, majd a 

második hullám felerősödése kapcsán hozott újbóli szigorítások nem tették lehetővé a verseny 

megrendezését. A rendezvény tervezett 400.000.-Ft nem került felhasználásra, ezért  olyan maradvány, 

ami nem volt átcsoportosítható. 

 

Az MH amatőr úszóbajnokság lebonyolítása az elmúlt évekhez hasonlóan november hónapra volt 

betervezve. A járvány helyzet miatt tervben volt, hogy postaverseny rendszerben hajtjuk végre a 

bajnokságot, és helyőrségenként külön-külön az úszóidők alapján összesítésre került volna minden 

eredmény. Sajnos, a veszélyhelyzet alatt hozott szigorító intézkedések nem tették még ezt sem lehetővé, 

mert az uszodák bezárásra kerültek, ezért az erre a célra tervezett  100.000.-Ft szervezési költség nem 

került felhasználásra és maradványként  kellett kezelni. 

 

MH evezős ergométeres-bajnokság alapvetően teremben végrehajtható sportág, ezért a téli időszakra 

volt  tervezve. Tekintettel arra, hogy november hónapban megtiltásra kerültek a szabadidősport 
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rendezvények szervezése, ezért nem lehetett végrehajtani a versenyt, ebből adódóan a lebonyolításra 

tervezett HM központi költségvetésből biztosított 100.000.-Ft-ot maradványként kellett nyilvántartani.  

 

Tekintettel arra, hogy az év hátralevő időszakában a fenti négy rendezvény nem volt rendezhető 

meg, ezért a HOSOSZ  tájékoztatta a Honvédelmi Minisztériumot és 2020. december 9-én 

visszafizette a 650.000.-Ft maradványt a  Magyar Államkincstárnál vezetett: 10023002-01009356-

50000005 számlára.  

 

Összességében magállapítható, hogy a pandémiás helyzet ellenére a HOSOSZ központi 

szervezésében megrendezni kívánt programokat, négy kivételével megrendezte és ezáltal 

biztosította a rendszeres versenyzést. 

 

III. fejezet 

HOSOSZ tagszervezeteiben zajló sporttevékenység bemutatása, elvégzett feladatok 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége a központi szervezésein túl az alapvető 

sportmunka a tagszervezeteiben zajlott, amit a HOSOSZ támogatott. 

 

Kiskunfélegyházi Testedzők Köre megszűnt helyőrségben működő tagszervezete a Szövetségnek, 

melynek tagja tartalékos, nyugalmazott és kis létszámban aktív katonák honvédségi dolgozók.  Az 

egyesület nem rendelkezik sportlétesítményi feltételekkel, ezért azokat bérelni kell és csak így tudja 

biztosítani az állománynak  a sportolási feltételeket. A fizikai állapot szinten tartása érdekében hetente 

két alkalommal tornatermi és uszodai foglalkozásokat tartanak. A foglalkozásokon hivatásos, 

szerződéses és nyugállományú állomány, valamint azok hozzátartozói és egyesületi tagok vesznek részt. 

A foglalkozásokon átlag 13-18 fő jelenik meg. A rendszeres sportolási feltételek biztosítása mellett 

szeptember 05-én megrendezte az egyesület az Aranyhomok Kupa elnevezésű strandröplabda versenyt, 

melyen tizenkét csapat vett részt.  Családi nap keretében asztalitenisz és darts versenyt rendezett az 

egyesület. HOSOSZ ezkere a feladatokra  250.000.-Ft-ot biztosított az egyesület számára.  

 

  

Honvéd Bottyán János Sportegyesület Nyíregyházán működkő tagszervezete a HOSOSZ-nak. Az 

egyesület tagsága az aktív állomány tekintetében elsősorban a toborzó iroda, a tartalékos ezredes és az 

MH 5. BI Lövész Dandár állományába tartozó személyek. Ez mellett nyugállományú és járadékos 

katonák alkotják a tagságot. Az egyesület atlétikai, tájékozódási futás, és vízi túrák szervezésével járul 

hozzá az állomány fizikai képesség fejlesztéséhez és rekreációjához. 2020. augusztus hónapban 

megrendezte a Túr vízi túrát , melyen  28 fővel, három nap alatt  összesen 52 fm-km-t teljesítettek a 

résztvevők. Az egyesület tájfutói részt vettek a Veszprémi Honvéd által rendezett Középtávú Magyar 

Bajnokságon és Honvéd Kupán és 22 fővel a Zalaegerszegen rendezett Sprint- és Sprint váltó 

Bajnokságon. Szeptember hónapban jubileumi (50. évforduló) ünnepséget szervezett az egyesület 

sportnap keretében. HOSOSZ központi rendezvényen adta át az elismerő oklevelet az egyesület részére. 

Az egyesület részére a fenti feladatok ellátásra szerződés keretében 350.000.-Ft-ot biztosított. 
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Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület, Tata helyőrségben működő honvéd 

sportegyesület, mely civil szervezet a honvédelem érdekében tevékenykedő közhasznú szervezet. A 

szabadidősport eszközeivel segíti és támogatja az MH 25. Klapka György Lövészdandár állományának 

a fizikai felkészítését. Az egyesületben  tájékozódási futás, atlétika, íjászat sportágakban és a szabadidős 

sportok kereteiben öt versenyt szervezett Tata helyőrségben és annak vonzáskörzetében. Vértes Kupa 

Tájfutó versenyt Várgesztesen, 2020. 08.01-02-án,  Tradicionális Íjász Országos Bajnokságot Tatán 

augusztus 21-23-a között, a II. Palotai Tibor Teke Emlékversenyt, Tatán szeptember 26-27-én, 15. 

(jubileumi) Kész István Tájfutó Emlékversenyt  és  18. Tatai Honvéd Kupa – Tájfutó versenyt Gánt 

településen, október 3-án és a Tatai Tófutást (Decathlon Futófesztivál) Tatán, október 18-án. 

HOSOSZ e feldatokra 600.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

  

Veszprémi Honvéd Sportegyesület, Veszprém helyőrségben biztosítja helyőrségben szolgálatot 

teljesítő és az ott élő katonák számára a sportolási lehetőségeket. Az egyesület fő profilja a tájékozódási- 

és az utcai futás. Az egyesület részére szerződésben rögzített feltételek mellet kifizetett  250.000.-Ft-

ból az  egyesület az MH állománya és tagjai részére biztosította a rendszeres sportoláshoz szükséges 

sportlétesítményt, a  szabadidős sportolásához a sporteszközöket, sportszolgáltatásokat. Nyári nyílt 

tájékozódási edzőtábort szervezett a katona szülők gyermekei részére a Balaton-Felvidéki Erdei 

Erdészeti Iskola területén. Ezzel biztosítottuk a szünidőben katona a szülőknek a gyerekeik 

táboroztatását. A programjaink között szerepelt a MH bemutatása, tevékenységének széles körű 

megismertetése.  Ez mellett az állomány számára rendszeres, szervezett edzéseket végeztek. 
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Honvéd Vitorlás Egyesület, Balatonszemesen működő tagszervezete az HOSOSZ-nak. A tagság 

kizárólag az MH ellátási körébe tartozó aktív és nyugalmazott és tartalékos katonák. Az egyesület tagjai 

nyári időszakban részt vesznek a Balaton vitorlás versenyeken és két alkalommal nyílt napot szervez az 

MH ellátási körébe tartozók részére vízi  jártasság és hajózás témákban, mely során betekintést 

nyerhetnek a részt vevők a vitorlázás alapjainak elsajátításába. HOSOSZ    erre a tevékenységre   

400.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

  
 

HOSOSZ  szerződésben megbízta  a Debreceni Nagyerdő Sportkört, hogy Debrecen helyőrségben 

az egyesület eszközeivel, humán erőforrásával a civil szervezet  keretein belül biztosítson rendszeres 

sportolási lehetőséget az aktív, tartalékos és nyugalmazott katonák és azok családtagja, valamint az 

sportkör tagjai részére, továbbá szervezzen futó, tájfutó és terep versenyeket. Az egyesület elsősorban 

tájékozódási futás és atlétika sportágban biztosít rendszeres sportolási feltételeket az MH 5. BI. Lövész 

dd. állománya és a tartalékos katonák, valamint a nyugállományúak részére. Ez mellett szoros 

kapcsolatot tart fenn Kratochvill Károly Honvéd Középiskolával.  Az egyesület a rendszeres 

sportoláshoz szükséges sportlétesítmény bérlést, sporteszközöket, és sportszolgáltatásokat biztosított, 

illet versenyeket szervezett. A tájékozódási futáshoz a hajdúhadházi katonai gyakorlótérről készítettek  

tájékozódási futó térképet, amit nem csak versenyzésre, hanem az aktív katonák számára tájékozódási 

gyakorlásra is biztosítottak. Az ősz folyamán több alaklommal tartott az egyesület felkészítő jelleggel, 

térítés mentes részvételi lehetőséggel más rendezvényekhez kapcsolódva Mátrix” tájékozódási  

versenyt. Alkalmanként 15-20 fővel. Ez mellett  az egyesület megkezdte a területvédelmi alapokon 

működő önkéntes tartalékos katonák bevonását is a sportolási lehetőségekbe. Ezekre a feldataokra a 

HOSOSZ a sportkör részére   300.000.-Ft-ot  biztosított ezekre a feladatokra. 
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Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre. Az egyesület Szentendrén működik a 

laktanyán kívül, a városban és a vízi sportok közül az úszó és a búvár sportágban végeznek 

kiemelkedő munkát.  Az úszó és búvárszakosztály, az ország egyik legjobban felszerelt, berendezett 

bázissal rendelkezik. Az egyesület feladta volt, hogy Szentendre helyőrségben a honvédség 

állományának és családtagjainak, a szerződött oktatási intézményeink tanulóinak és azok 

családtagjainak, továbbá minden érdeklődőnek, hogy lehetősége van a búvár, és úszósportága 

megismerésére és gyakorlására.  Ez mellet jelentős segítséget nyújt az SE az MH számára a 

búvárutánpótlás neveléshez. E tevékenységre a HOSOSZ  350.000.-Ft-ot biztosított az SE részére. 

 

 

Honvéd Arrabona Sportegyesület Győr helyőrségben működő sportegyesület, melynek alapvető 

feladata az  MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred állományának a sport eszközeivel történő  

támogatása,  a katonák fizikai felkészítésének, valamint  a munkavállalók (honvédelmi alkalmazottak) 

egészségének és munkaképességének fenntartásának segítése. Az egyesület ennek érdekében  a 

HOSOSZ  által szerződés alapján biztosított  850.000.-Ft terhére az állomány számára az év során 41 

verseny való részvételt biztosította. A versenyek elsősorban az állomány hosszantartó állóképességét 

szolgálató utcai futások, terep és akadály futások, triatlon, Spartan és egyéb maraton, ½ maratron 

rendezvényeken való versenyzések.  A fenti rendezvényeken való részvételen kívül az egyesület az 

alakulat  állománya számára három kispályás labdarúgó csapatnak biztosította a városi bajnokságban 

való részvételt. A katonaállomány részére kedvezményes uszodajegyeket biztosított az egyesület, és 

folyamatosan segítette az állomány fizikai állóképességének megőrzését, valamint az éves fizikai 

állapotfelmérésre való felkészítésüket. Ez mellett az egyesület megrendezte a strandröplabda versenyt, 

az idősek napi teke versenyt, lábtenisz versenyen való részvételt, felkészülést. 
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Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület Budapest fővárosban tevékenykedő honvéd sportegyesület. 

Budapest helyőrségben szolgálatot teljesítő katonák számára elsősorban tenisz, asztali, küzdősport, 

labdarúgás, röplabda, lövészet, sportágakban biztosít rendszeres sportolási lehetőséget. Tekintettel arra, 

hogy az egyesület nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért a sportoláshoz szükséges területet bérelni kell 

a tagság részére. Lövészet sportágban a Field Target versenyszámban versenyeznek az egyesület tagjai, 

akik részt vesznek az országos bajnokságban. Ez  mellett az állomány tenisz és asztali tenisz sportágban 

végeznek rendszeres sporttevékenységet, ami hozzájárul a katonák fizikai kondicionális képességeinek 

megtartáshoz. HOSOSZ  ezke a feladatokra 400.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

Honvéd Aurora Sportegyesület Budapest helyőrségben, elsősorban HM I., II. objektum és az MH 

BHD állományából tevődik össze a tagság. Az egyesület szervezi a Budapest helyőrség kispályás 

labdarúgó-bajnokságot, melyen 10-12 katonai szervezet csapat vesz rész, ami tavaszi és őszi fordulóban, 

heti rendszerességgel  kerül megrendezésre bérelt pályán. Az egyesületben ez mellett aktív katonai 

részvétellel Katonafutó Szakosztály működik, melynek tagjai szinte kivétel nélkül katonák és 

honvédelmi alkalmazottak. Az egyesület  tagjai számára utcai- és terepfutó versenyeken volt biztosítva 

részvétel. Ez mellett a tenisz szakosztály heti rendszerességgel biztosította az edzés lehetőségét az 

állomány számára. Vízi sportokban, (túraevezés, és motorcsónak) nyáron a veszélyhelyzet feloldása 

után megnövekedett az érdeklődés és számos túra szervezésével mozdulhatott ki az állomány a 

szabadba. HOSOSZ 500.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére.  
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Egri Honvéd Sportegyesület megszűnt katonai helyőrségben működő honvéd sportegyesület, de 

tartalékos  és nyugalmazott katonák és kis létszámban aktív katonák adják tagságot. Az egyesület Eger 

városban meghatározó egyesület és aktív sportolási lehetőséget biztosít a tagjai részére. 

Kedvezményezett ez egyesületen keresztül biztosította  az Eger helyőrségben szolgáló katonák (MH. 

60. Mike József Területvédelmi Zászlóalj egri kiképző század , MH .5. Katonai Igazgatási és 

Érdekvédelmi Iroda  hivatásos , szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos, területvédelmi tartalékos 

részére a kondicionáló felszereléseit, gépeit, az ÖTT század kiképzéséhez lőterüket, a küzdősportban 

az egyesület küzdőtermét és az önkormányzattól bérelt és fenntartott sportpályát. Az egyesület 

folyamatosan segítette a területvédelmi tartalékos kiképzést a sport eszközeivel. A sportegyesületben 

7 szakosztály biztosított a rendszeres sportolás feltételei. Küzdősportot kedvelők számára a TAI-QI 

boxing és  TAEKWONDO szakosztálybajban volt biztosított a rendszeres edzés. Ez mellett rendszeres 

edzéseken vehetett részt az érintett állomány lövészet,   kispályás labdarúgás, atlétika, íjász 

sportágakban és a tömegsport szakosztályban. Ez utóbbi szakosztály szervezésében 2020. július 11-én 

családi sportnapot rendezett az egyesület. Ezen feladatok ellátására a HOSOSZ  550.000.-Ft-ot 

biztosított az egyesület részére. 

   

Nyíri Honvéd Egyesület Nyíregyházán, megszűnt helyőrségben működő tagszervezete a HOSOSZ-

nak. Az egyesület Nyíregyháza és vonzáskörzetében szolgálatot teljesítő aktív, tartalékos állomány, 

valamint a nyugalmazott állomány számára biztosítja a rendszeres sportolás feltételeit. Tekintettel arra, 

hogy az egyesület nem rendelkezik saját sportlétesítménnyel, ezért a elsősorban a szabadban 

végrehajtható sporttevékenységet kínál tagjai részére. Az év során, igazodva veszélyhelyzet alatti 

szigorú rendszabályokhoz megrendezett február hónapban egy családi tekebajnokságot, majd nyáron 

egy családi napot és kerékpártúrát. Az egyesület a térség rendvédelmi szervei részére tekeversenyt 

szervezett melyen 6 katonai és 2 BM szervezett vett részt. Augusztus hónapban bówling versenyen vett 

részt az egyesület. Október hónapban az állomány számára megrendezésre került a 22. térségi 

lövészversenyt. Ez mellett a veszélyhelyzet tilalma alá nem tartozó horgász programmal 

sportrekreációs lehetőséget biztosított az egyesület tagsága részére. HOSOSZ ezekre a feldatokra 

350.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 
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Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület Pápa helyőrségben, Pápa Repülőbázison működik. Az egyesület 

a rendszeres sportolási feltételek biztosítása érdekében laktanyai körülmények között kondicionáló 

edzéseket szervezett az állomány számára. A szabadban történő sportolás keretében öt túrát szervezett 

(Farkasgyepű, Bakonybél, Keszthelyi-hegység, Bakonyszücs, Pápateszér), melyet túrajelentéssel 

igazoltak az országos szövetség felé is. A túrák során mintegy 50 kilométert teljesítettek a résztvevők, 

alkalmanként 45-50 fő részvételével. Pápa városban, tenisz sportágban, bérelt létesítményben 

biztosította az egyesület a rendszeres tenisz edzéseket. 18 fővel részt vett az egyesület a Balaton-

átevezésen. HOSOSZ e tevékenységre 350.000.-Ft-ot  biztosított az egyesület részére. 

 

Honvéd Szondi György Sportegyesület Székesfehérvár helyőrségben lévő MHP és alakulatok 

állománya számára szervezi, és biztosítja a sportolási feltételeket. A legnagyobb létszámú tagsággal 

rendelkező egyesület. Székesfehérvár helyőrségben az egyesület keretei között a katonák fizikai 

követelményeknek történő megfelelés segítése, kondicionális képességek fejlesztése, szabadidősport 

rendezvények és versenyek szervezése, rendezése érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséig az egyesület 

rendezett  úszóverseny, melyen  10 katonai szervezet vett részt, 40 férfi és 20 női versenyzővel. 

    

Ez mellett az egyesület megrendezte Székesfehérvár helyőrség darts versenyt, melyen  9 szervezet vett 

részt 9 férfi (27 fő) és 8 női (24 fő) csapattal.   
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A veszélyhelyzet alatt laktanyai körülmények között lehetett biztosítani a sportolási feltételeket, ezért 

az egyesület a szabadban szervezte meg a sportolási feltételeket az előírt távolságtartás betartása mellett 

és a humán erőforrásit és sporteszközeit biztosított az állomány számára a sportoláshoz. Az Ősz 

folyamán az egyesület megszervezte az ötpróba versenysorozatot, ami kizárólag a katonák részére került 

megrendezésre. 2020. november 2. és december 2. között került megrendezésre a Honvéd Szondi SE.  

rendezésében a katonai testnevelők közreműködésével a székesfehérvári Helyőrségi Ötpróba 

versenysorozat. A november 11-ével hirdetett veszélyhelyzet miatt az úszás versenyszám kikerült a 

próbák közül, így a versenyzők 4 számban mérhették össze tudásukat. A 2000 méteres futáson, 

akadálypálya versenyen, kondicionális képességek mérésén és a légpuska lövészeten összesen 43 

versenyző vett részt. Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, a 93. Petőfi 

Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj és a Magyar Honvédség Parancsnokságának katonái mellett az NFIU 

(Nato Force Integration Units), az HQ-MNDC és a Tábori Lelkész Szolgálat elhívatott emberei is 

kivették részüket a megmérettetésekből. 

         

A versenyszámok külön- külön is értékelésre kerültek. A versenyszámok alapján került meghatározásra 

az összetett eredmény. Az első három helyezett oklevél, érem és ajándék díjazásban részesült. 

   

A versenysorozatban egy-egy szám végrehajtására több lehetőség is volt. November első két 

hetében tapasztalt magas érdeklődés a szigorító intézkedések miatt katonákra háruló terhek miatt 

jelentősen csökkentek.  
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A Sportobjektum kényszerű bezárását követően munkánkat alapvetően a szabadtéri rendezvények, 

sportolási lehetőségek irányába kellett áthelyezni, előtérbe helyezve a kislétszámú sportolási lehetőségek 

megtartását. Küzdősport edzéseinket a Bregyó-közi szabadtéri sportpályákon és a Helyőrségi Művelődési 

Otthon udvarán tudtuk végrehajtani. Házi versenyeinket / pl. Mikulás Kupa/ is - köszönhetően a december 

5-i jó időnek- szabadtérre terveztük. Küzdősport területén a vírushelyzet miatt elsősorban a társsal való 

edzéseket biztosította az egyesület a szabadban. 

        

Az egyesület megrendezte a Marton Imre asztalitenisz emlékversenyt, melyen nyolc sportszervezet és 

egyesületen kívüli 24 asztaliteniszező vett részt. 

   

A vírushelyzet ellenére az egyesület futói az ország minden részén és szinte minden versenyén 

képviseltették magukat és eredményesen szerepeltek. Az utcai futás igazolhatóan a legnépszerűbb az 

állomány körében.  A Covid-19 vírus helyzet alatt az egyesületen belül -  de talán az országban is – 

előtérbe került a természetjárás. A túrák alatt kislétszámú 1-2 fős túrákat tudtak teljesítani az állomány 

tagjai és egy nem kellett teljesen megszüntetni a sportolást az állomány számára. 

HOSOSZ  Székesfehérvár helyőrségben szolgálatot teljesítő állomány számára a Honvéd Szondi György 

Sportegyesület bevonásával biztosította a katonák rendszeres sportolási feltételeit, melyre 950.000.-Ft-

ot biztosított az egyesület részére. 

Obsitos Honvéd Sportegyesület elsősorban labdarúgás és a labdajátékok, valamint a vitorlázás sportágat 

művelik, de a tömegsportnak is nagyon fontos szerepe van az egyesület életében. Labdarúgók heti 

rendszerességgel tartanak  edzéseket Szentendrén. A hetente két alkalommal megrendezett kispályás 

labdarúgó mérkőzéseken-edzéseken az egyesület tagjai az SZKHSE labdarúgóival közösen sportolnak. 

Alkalmanként általában 10-15 fő vesz részt a mérkőzéseken, amelyeket jó idő esetén kültéren műfüves 

pályán, rossz idő esetén pedig tornateremben bonyolítottak le. A koronavírus időszakában ugrásszerűen 
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megnőtt a lábtenisz népszerűsége. Az egyesület elsősorban 8-18 éves korosztállyal foglakozik, de a 

veszélyhelyzet alatt a katona állomány számára biztosította a sportághoz szükséges eszközöket (háló, 

labda) és a területet, hogy a pandémiás helyzetben is tudjanak sportolni a katonák. A jobb képességű 

katonák benevezésekre kerültek különböző versenykere. Vitorlázás kis létszámú állomány számára 

biztosított sportolási lehetőséget.  A hazai rendezésű versenyek között 2020-ban is nagy érdeklődésnek 

örvendett a Balatoni évadnyitó, a Fehér Szalag és a Pünkösdi Regatta, valamint az év legjobban várt 

versenye a Kék Szalag verseny. HOSOSZ az Obsitos HSE által biztosított sportolási  szolgáltatásra 

350.000 .-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

 

 

 

 

 

 

Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület  Szentendre helyőrségben, a Görgey Artúr laktanyában 

(MH Altiszti Akadémia) végzi közérdekű, közhasznú sporttevékenységét. Az egyesület elsősorban a 

laktanyában szolgálatot teljesítő állomány számára biztosítja a szabadidősport  feltételeit, egyes 

sportágakban lábtenisz, öttusa sportágakban a versenysportban történő részvételt, az egyesület 

sporteszközeinek használatával az állomány fizikai követelményeknek történő megfelelés segítését. 

2020-ban az SZKHSE támogatta a laktanya sporttal kapcsolatos kiképzési feladatait, átengedte e célra 

sporteszközeit, és az egyesület saját forrásaiból segítette az alakulat sportrendezvényeit. Megszervezte 

a laktanya szabadidősport rendezvényeit, edzői bevonásával felkészítette az MH AA állományát az 

MH bajnokságokra. A szabdidősport versenyekhez biztosította a díjakat (érm, oklevél, serleg). A 

járványhelyzet alatt  olyan sportágakban rendezett az egyesület versenyeket, ahol az egészségügyi 

rendszabályokat biztosítani tudták, és a versenyszám kiváltotta az állandó és vezényelt állomány 

érdeklődését. Az egyesületnek köszönhetően az SZKHSE saját forrásból vásárolt 4 db kültéri fitnesz 

gépet, amit a pandémiás helyzetben ideje alatt az állomány, a szabadtéren, kis  csoportokban tudta 

használni a fizikai állóképesség fenntartására. Az év során azokban a sportágakban, melyek művelése 

nem igényli testi kontaktust (lövészet, dartsz, asztalitenisz, tollaslabda, sakk) sportágakban versenyeket 

szervezett az állomány számára. Az egyesület támogatta a katonasportolók, altisztjelöltek versenyzését 

a nevezési díjak kifizetésével, és útiköltség elszámolással. Vezetett  edzéseket szervezett és általános 

kondicionáló fejlesztése céljából a tagság és Szentendre helyőrségben az MH ellátási körébe tartozó 

állomány részére. (pl. kettlebell, atlétika , torna, aerobic, spinning, lézeres lövészet, vívás, közelharc 

stb.). HOSOSZ ezen feladatokra 800.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 
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Szolnoki Honvéd Sportegyesület az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison működő sportegyesület . Az 

egyesületben elsősorban tájékozódási futás, utcai futás, triatlon, és vízi sportok küzdősportok (kich-

boksz, judo), tenisz, általános erőnléti edzések folynak. A tagság a helikopter bázis állományából 

tevődik össze és az utánpótlás korúak pedig a honvédségi dolgozók gyerekei és a honvédelem iránt 

érdeklődő fiatalok. Az aktív katona állomány számára az alapvető kondicionális képességek 

megtartásához szükséges sportolási feltételek a tömegsport szakosztályban van biztosítva, ahol súlyzós 

edzések, valamint ketlebell edzésekkel fejleszthetik fizikai képességeiket a katonák. A hosszantartó 

állóképesség fejlesztésére a tájékozódási futás, az utcai futások és a triatlon sportág biztosít megfelelő 

felkészülést az állomány számára az előírt fizikai képességek szintentartására. Ezekben a sportágakban 

rendszeres felkészülés és versenyzési lehetőséget biztosított az egyesület. A COVID-19 miatt volt 

időszak, amikor egyéni edzéstervekkel segítette a tagságot az egyesület. A szakosztályvezető, edző a 

kapcsolatot a versenyzőkkel online, telefonon tartotta a vészhelyzet idején. A nyári időszakban, amikor 

feloldásra került a veszélyhelyzet egymás után szervezték a versenyeket és vettek részt az elhalasztott 

rendezvényken. HOSOSZ a Szolnoki Honvéd Sportegyesület részére 550.000.-Ft-ot biztosított.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honvéd Reflex Sportegyesület elsősorban a HM Védelemgazdasági Hivatal állománya és a pénzügy 

gazdálkodás területen szolgálatot teljesítő és munkavállalók részére biztosít egyesület keretek között 

sportolási lehetőségeket.  Az egyesület a HM II. objektumban kondicionáló és fitnesztermet működtet 

az állomány kondicionális képességeinek fenntartása érdekében. A küzdősport Ráckevén bérel 

edzőtermet és ott folytat rendszeres edzéseket. Nyáron a veszélyhelyzet feloldása után az egyesület 

fennállásnak 20. évfordulója alkalmából családi napot szervezett, ahol az egyesületben művel 

sportágak mellett vízi túrát is szerveztek a pénzügy gazdálkodás terültén szolgálatot teljesítők részére. 

HOSOSZ  ezekre a feldatokra 450.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 
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Debreceni Honvéd Sportegyesület, Debrecen helyőrségben működő HOSOSZ tagszervezet. Az 

egyesület támogatja  az MH 5. BI Lövészdandár szabadidősportját és a katona állomány számára 

lehetőséget biztosít az egyesület keretei között a rendszeres sportolásra. HOSOSZ  megbízta az   

egyesületet azzal, hogy tevékenységével segítse Debrecen helyőrségben a katonák fizikai 

követelményeknek történő megfelelést a sport eszközeivel. Ennek érdekében a DHSE exatlon típusú 

versenyeket (3  alkalom) szervezett. Az ilyen típusú versenyeken speciális akadályokat kell leküzdeni 

a versenyzők. Az exatlon versenyszám gyakorláshoz sokoldalú képességfejlesztő sportezsközök 

szükségesek, melyeket az egyesület biztosította tagjaik részére. A versenyhez az egyesület vásárolt 

anyagból készítette el  többször használható akadály elemeket. HOSOSZ  erre a feladatra 350.000.-Ft-

ot biztosított az egyesület részére. 

 

Szolnoki Honvéd Ejtőernyős  Sportegyesület  Szolnok helyőrségben működik. Alapvetően az 

ejtőernyőzés sportág a fő profilja az egyesületnek, de ez mellett jelentős munkát fordít a tagság 

kondicionális képességeinek fejlesztésére. A ejtőernyős tagok aktív katonák, akik a Magyar 

Honvédségben is e feladatot látják el és ez mellet magyar ejtőernyős válogatott tagjai is. Az egyesület 

ejtőernyős tagjai adják a  Magyar Honvédség nemzetközi katona sport a  CISM  versenyek válogatottját  

és ők képviselek a magyar haderőt a nemzetközi versenyeken. A válogatott részt vett VII. Rolf Kupán, 

a  XXI. MATASZ -MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny. Kedvezményezett az 

egyesületet bízta meg az ágazat nemzetközi katona sport (CISM) szerepvállalásában való 

közreműködéssel és felkészítéssel. A felkészülés jól sikerült és a versenyeken eredményesen 

szerepeltek (11 fő) és bízunk benne, hogy a 2021. évben méltón képviselik a honvédelmi ágazatot 

nemzetközi katonai sport ejtőernyős versenyeken. Erre a feladatra a HOSOSZ 500.000.-Ft-ot biztosított 

az egyesület részére. 
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Honvéd Kossuth Lövész Klub Szentendre helyőrségben az MH Altiszti Akadémia bázisán 

elhelyezkedő lőtéren működik. Fő profilja a lövészet. A sportág szinte minden versenyszámában lehet 

a lőtéren gyakorolni a tagság és az MH állománya részére. A Klub nagy hangsúly fektet a katonák 

lőkészségének fejlesztésére. A Klub nagy előnye, hogy a nem engedélyköteles légfegyverekkel és  a 

hadi fegyverekkel is lehősége van az állománynak gyakorlásra. A lőkészség fejlesztése mellett a Klub 

megrendezte az Október 23-a Emlékversenyt az állomány részére. A lövész klub a tevékenységével 

elsősorban a védelmi képesség fenntartását segítő szakfeladat ellátásban, mint a lövészet támogatta 

munkánkat és az állomány a katonai képességek alapját képező lőkészség fejlesztését és szintentartását 

biztosította. HOSOSZ e tevékenységre 300.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

A Honvéd Sas-hegy Sportegyesület Budapest fővárosban az MH katonai Rendészeti Központ 

állománya és az MH BHD tagjai részére biztosít sportolási lehetőséget tenisz, labdarúgás, tollaslabda, 

küzdősport sportágakban. Kedvezményezett szerződést kötött az egyesülettel arra, hogy a Petőfi 

laktanyában és bérelt létesítményben  biztosítsa a rendszeres sportolás feltételeit az aktív, tartalékos és 

nyugalmazott katonák és azok családtagja, valamint az egyesület tagjai részére. A kialakult pandémiás 

helyzet megnehezítette a vállat feladat végrehajtását, de a törvény adta lehetőségek figyelembe 

vételével, a rekreációs sportokat helyezte az egyesület előtérbe és olyan sporttevékenységeket végeztek, 

melyek a laktanyában engedélyezettek voltak. Az egyesület tagjai (katonák) részére labdarúgás 

sportágban pályát béreltek, ahol a lehetőségekhez mérten rendszeresen sportolhattak. Komoly sikereket 

értek el a tollaslabda sportág tagságának a növelésében. A tenisz szakosztály továbbra is lehetőséget 

biztosított a tagság részére, és a katonai állomány részére is a sportoláshoz. A katonai állomány 

sportolását a szabadtéren ütőkkel, labdákkal támogattuk és igény függvényében szaksegítséget 

nyújtottunk. HOSOSZ az egyesületben végzett sportolásra 200.000.-Ft-ot biztosított. 

            

Honvéd Budai Sportegyesület elsősorban Budapest helyőrségben lévő aktív, tartalékos és 

nyugállományú katonák részére biztosította a sportolási feltételeket, tollaslabda, sakk és tenisz 

sportágakban. Az egyesület ezekben a sportágakban az év során rendszeres és szervezett felkészülést 

biztosított a tagok és az érintett állomány részére. Tollaslabda sportágban a Budapest bajnokságban 

versenyeznek és a rendszeres edzéseket a Petőfi laktanyában tartaja a szakosztály. Az egyesület 

biztosította a laktanyában szolgálatot teljesítő számára a tollaslabda versenyszerű és rekreáció 

elsajátítását, amivel nagy számmal éltek a katonák. Sakk sportágban elsősorban a nyugállományú 
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katonák vettek részt. A vírushelyzet miatt több fordulás sakkversenyt szervezett az egyesület. Az 

egyesület létesítmény bérlésre, rendezvény szervezésére és a rendszeres sportolást biztosító közvetett 

kiadásokra a HOSOSZ  350.000.-Ft-ot  biztosított az egyesület részére.  

 

Honvéd Zrínyi Sportegyesület Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hungária körútón 

működő Zrínyi Miklós latanyában tevékenykedik. Az egyesület alapvető és fő tevékenysége a honvéd 

tisztjelöltek szabadisőportjának a szervezése. Egyesületei keretek között összefogja a hallgatók 

szabadidőben végzett sporttevékenységét a labdajátékoktól a küzdősporton keresztül a lövészet 

sportágig. Az egyesület biztosítja a honvéd tisztjelöltek számára a sportoláshoz szükséges feltételek, 

humán erőforrást, sportfelszereléseket, eszközöket. A szabadidős sport a hallgatók testnevelés oktatás 

rendszerére épül és azt támogatja, ezért az egyestem tanárival közösen szervezik a sportéletet az 

egyesületben. azokban a sportágakban, melyekben a hallgatok versenyszerűen versenyeznek, oda 

edzőket biztosít a felkészüléshez és koordinálja a rendezvényeken való részvételt. HOSOSZ erre a 

feladatra 400.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

   

Tapolca Honvéd Sportegyesület megszűnt helyőrségben működő közhasznú szervezet. Tagság 

aktív és tartalékos, valamint nyugalmazott katonák, valamint azok családtagjai. Az egyesületben a 

tájékozódási futás, terep, akadály- és utcai futás, lövészet és terepakadály kerékpározás sportágakban 

sportolhatnak. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az aktív és tartalékos katonák fizikai képességeinek 

fejlesztésére, ezért szervezett keretek között felkészüléseket biztosítottak és házi versenyeket 

szerveztek az állomány tagjai részére. HOSOSZ e tevékenységre   450.000.-Ft-ot biztosított az 

egyesület részére. 
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Kecskeméti Honvéd Sportegyesület Kecskemét helyőrségben lévő MH 59. Szentgyörgyi Dezső 

Repülőbázis állománya számára biztosít sportolási lehetőséget. A tagok számára elsősorban 

sportlövészet sportágban  volt biztosított a rendszeres edzés és versenyeken történő részvétel. A 

sportágat művelő katonák versenyszerűen művelik a sportágat és részt vettek az országos bajnokságban, 

illetve a Szegeden a Grand Prix nemzetközi versenyen. A HOSOSZ  250.000.-Ft-ot biztosított az 

egyesület részére. 

 

Pécsi Honvéd Sportegyesület megszűnt helyőrségben működő HOSOSZ tagszervezet.  Az 

egyesület Pécsett végzi tevékenységét és tagjai a toborzó iroda állománya, tartalékos és nyugállományú 

katonák az utánpótlás korosztályban a honvédelem iránt érdeklő diákok, akiknek jelentős része katona 

szülők gyermekei. Az egyesületben labdarúgás, küzdősport, lövészet, atlétika, asztalitenisz 

sportágakban biztosítják az állomány számára fizikai követelmények történő megfelelést. Versenyeket 

szerveztek és versenyekre nevezték tagjaikat. Részt vettek a Pécs-Harkány országúti futóverseny, 

megszervezték a barátság focikupát és városi (helyőrségi) labdarúgó bajnokságot, a tagság részére 

aikidó-baranta edzőtábort és az őszi kerékpár túrát. HOSOSZ  a helyőrségben és az egyesületben zajló 

sporttevékenységre 500.000.-Ft-ot biztosított az egyesület részére. 

 

 

 

   

 

 

Honvéd Rákóczi Sportegyesület Szentes helyőrségben működő sportegyesület. tevékenységét az 

MH 37. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred bázisán  végzi és tagjai elsősorban aktív, tartalékos és 

nyugalmazott katonák valamint honvédelmi alkalmazottak. Az egyesület alapvető feladatának tekinti 

az állomány fizikai követelményeknek történő megfelelés segítését, az MH kiképzési kereteken kívüli 

sportolási lehetőségek biztosítását és szabadidősport rendezvények szervezését. Ennek érdekében 

Airsoft programokat szervezett, melyen az aktív állomány is részt vett, melyen gyakorolhatták taktikai 

és lőkészség tudásukat. Küzdősport (judo, aikido) sportág rendszeres edzés lehetőséget biztosított a 

sportágat űzők számára, de jelentős az érdeklődés az erőnléti edzéseik iránt is. 2020. október 11-én 

megrendezte az egyesület az első küzdősport nyílt napot. Triatlon sportágban rendszeres edzéseket és  

felkészüléseket biztosított az egyesület tagjai számára. HOSOSZ e tevékenységre 500.000.-Ft-ot 

biztosított az egyesület részére. 
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Budapesti Honvéd Sportegyesület nem részesült HOSOSZ támogatásban, de részt vett  a szakmai 

programokban és napi szinten elsődleges színhelye volt az állomány fizikai állapotfelmérésekre 

történő felkészüléseknek, a katonák fizikai követelményeknek való megfelelés segítésének. Az 

egyesület  katonasportolói adják az ágazat nemzetközi katonasport (CISM) versenyzőit, rendszeresen 

helyet biztosított a HOSOSZ honvédelem érdekében végzett szabadidősport rendezvényeinek és 

emberei erőforrásaival, továbbá gépjármű parkjával és létesítményeivel  segíti a HOSOSZ munkáját. Az 

egyesület  elsősorban Budapest fővárosban szolgálatot teljesítő katonák számára biztosította a napi 

szintű rendszeres sportolás feltételeit. Az egyesület térítésmentesen biztosítja a HOSOSZ számára a 

központi  irodát. Sportlétesítményeinek használatáért nem kér bérleti díjat a HOSOSZ-tól és 

tagszervezeteitől. A BHSE ezekkel járult hozzá az MH szabadidősportjához. 

A HOSOSZ  tagszervezetek részére a sportolási és versenyzési feladatokra a 

HOSOSZ  2020.-ban 12.400.000.-Ft-ot biztosított. 

Összességében megállapítható, hogy 2020-ban 30 tagszervezet közreműködésével és a HOSOSZ által 

központilag szervezett, illetve biztosított sportolási feltételek biztosították a Honvéd Sportegyesület 

Országos Szövetsége alapcél szerinti és közhasznú sportfeladatait így megvalósulhatott az a 

sportmunka, amit a HOSOSZ célul tűzött ki maga elé. 

 

Megállapítható, hogy a tagszervezetek részére a végzett  sportszolgáltatás ellátásáért, szerződésben 

rögzített feltételek mellett, 2020-ban összesen: 20 580.000.-Ft került kifizetésre. A Budapesti 

Honvéd Sportegyesület nem részesült HOSOSZ támogatásban. Az egyesület  az egyetemes sporton 

és a nemzetközi sport eredményességével vett részt a HOSOSZ munkájában, illetve a létesítményeit  

térítésmentes átengedte sportrendezvények szervezésre és biztosította az egyesület és sportszázad 

humán erőforrásit a rendezvények szervezéshez. 

 

2020.  március 11-én bevezetett veszélyhelyzet előtt január 1. napjától az egyesületekben a sportolási 

feltételek zavartalanul biztosítottak  voltak és a tervezett rendezvények megrendezésre kerültek. A 

koronavírus első hulláma alatt (március 11 – június 18.)  hozott intézkedések megakadályozták a 

csoportos sportolást, de a szabadban, a társ nélküli testedzést nem tiltották meg, ezért az egyesületek 

rugalmasan kezelték a helyzetet és online terveket adtak tagjaik részére, továbbá a tagjaik számára 

biztosították sporteszközeiket otthoni- és szabadtéren történő  használatra, hogy az állomány ne álljon 

le a sporttal.  

Június hónaptól, a COVID-19 második hullámának felerősödésig és az újból bevezetett 

veszélyhelyzet (november 4.) kezdetéig az elhalasztott programokat megvalósította Kedvezményezett 

és tagszervezeteiben visszaállt a megszokott sportszolgáltatás.  

Figyelemmel a korlátozó rendszabályokra a HOSOSZ azokat a versenyeket, melyek nem igényelték  

a versenyzők azonos helyen és időben történő jelenlétet online rendszerben bonyolították le. Azokat a 

versenyeket, melyekhez szükséges a versenyző (ellenfél) azonos időben és helyen történő jelenléte, 

azokat a laktanyákból civil környezetbe, szabad térre  vitte a HOSOSZ  és szigorú rendszabályok mellett 

rendezte meg. 
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A COVID-19 járvány első hulláma alatt betartott felelős magatartás és a veszélyhelyzet feloldása után 

az újbóli védekezési intézkedések bevezetésig végzett megelőző magtartásnak köszönhetően a 

HOSOSZ  tagszervezetei által rendezett versenyeken, programokon, valamint az egyesületekben, 

laktanyákban nem alakultak ki fertőzési gócpontok, ezért  az alapvető sportolási feltételek a 

megszokottól eltérő körülmények között, kisebb létszámban, de biztosítva voltak. 

IV. fejezet 

HOSOSZ pénzügyi gazdálkodás 

2020. évi saját induló forrás: 8.695 eFt.  

2020. évi bevételek:  

 

2020-ban a HM központi költségvetésből 41.550.000.-Ft-ot biztosított, tagdíjból 1.500.000.- Ft bevétel 

volt és az szja 1% felhasználás 239.000.-Ft, ezért összes, tárgyévi bevétel 43.289.000.-Ft. A tervek 

szerint a tárca részéről volt egy 10.000.000.-Ft-os támogatás is, de a járványügyi helyzet miatt annak 

realizálása nem valósulhatott meg. Mindezekre figyelemmel a 2020. évi induló pénzeszközzel: 

8.695.000.-Ft és a tárgyévi bevételekkel összesen: 51.984.000-Ft-ból gazdálkodott a HOSOSZ.  

2020. évi kiadások, ráfordítások: 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

HM támogatás:   

41.550.000.-Ft 

40.350.000.-Ft 1.200.000.-Ft felhasználása 2021. 

március 31-ig bezárólag történik meg. 

(megtörtént, elszámolás ideje: 2021. 

május 15-ig 

Egyéb: 

Közhasznú: 

1%: 

 

489.000.-Ft 

239.000.-Ft 

 

Összes ráfordítás 41.078.000.-Ft Ebből személyi jellegű:2.729.000.-Ft 

 

A kiadások fő számai:  tagszervezetek részére: 20.580.000.-Ft, a központilag szervezett eseményekre 

és feldatokra:  14.510.221.-Ft, a szövetség működésére és azt támogató tevékenységre: 5.259.779.-Ft, 

(melyből  személyi jellegű 2.729.000.-Ft), adó 1%-a 239.000.-Ft, ami sportszakmai célt szolgált és a 

HOSOSZ saját forrásból 489.000.Ft-ot használt fel alapvetően működési kiadásokra, ami összesen: 

41.078.000.-Ft. 

Bevétel megnevezés Terv/Ft-ban Realizált/Ft-ban Megjegyzés 

Tagdíj 1.500.000.-Ft 

 

1.500.000.-Ft 

 

30 tagszervezet/50 eFt/év  

HM támogatások 

 

23.000.000.-Ft 

 

 

18.000.000.-Ft 

 

10.000.000.-Ft 

 

- 

22.350.000.-Ft 

 

 

18.000.000.-Ft 

 

0.-Ft 

 

1.200.000.-Ft 

A HOSOSZ 23 millió forint támogatást kapott, de 

650.000.-Ft-ot a járvány miatt nem tudott 

felhasználni, ezért a visszafizetés utáni maradvány 
számít bevételnek. 

 

 
10.000.000.Ft-ot a COVID-19 miatt nem kapta meg 

a HOSOSZ. 

 
Nem tervezett, külön feladatra biztosított összeg. 

Szja 1% 80.000.-Ft 239.000.-Ft A felajánlott Szja 1% 2020-ban:  54.784.-Ft, de 

mivel a mindenkori felhasználás számít bevételnek, 

ezért van a 239.000.-Ft  megjelenítve! 

Összesen: 52.500.000.-Ft  43.289.000.-Ft A tervhez képest -9.211.000.-Ft az eltérés. 
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Fontos megjegyezni, hogy a HOSOSZ a Közgyűlés által   a 4/2020. (IX.7.) számú rendkívüli Közgyűlési 

határozatban jóváhagyott kiadási tervben jóváhagyott 1 millió forint  egyéb közhasznú ráfordításból 

csak 489.000.-Ft-ot használt fel, ezért a takarékos gazdálkodással az előző évhez képest kis mértékben 

a HOSOSZ növelni tudta saját pénzügyi tartalékát 1.011.000.-Ft-al, ami nem azonos az adózás előtti 

pénzügyi eredménnyel (2.211.000.-Ft.), aminek az oka, hogy  a 2021. évre áthúzódik az   1.200.000.-Ft 

HM  támogatás felhasználása. A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége a 2020. évet 

9.691.364.-Ft saját pénzeszközzel zárta. 

HOSOSZ 2021. évi pénzügyi tervek 

2021. évi saját induló forrás: 9.691.364.-Ft 

2021. évi bevételek:  

Bevétel megnevezés Összeg/Ft Megjegyzés 

Tagdíj 1.500.000.-Ft 

 

 30 tagszervezet/50.000.-Ft/év  

HM támogatások 

 

45.000.000.-Ft 

 

 

Szja 1% 50.000.Ft  

Összes bevétel: 46.550.000.-Ft  

 

2021-ban a tagdíj és a HM támogatás fogja képezni a bevételeket fő számait. Tárgyévben 30 

tagszervezettel számol a szövetség. Mindezekre figyelemmel 2021-ben a realizált bevételekkel és a 

saját forrással együtt 56.241.364.-Ft-al ( ide nem számítva az 1.200.000.-Ft áthúzódó pénzeszközt)  

gazdálkodhat a HOSOSZ.  

2021. évi kiadások, ráfordítások: 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

HM támogatás  45.000.000.-Ft . 

Egyéb 600.000.-Ft Olyan kiadások, melyek nem számolhatók el a HM 

támogatás terhére 

Összes ráfordítás 45.600.000.-Ft   

 

2021-ben a 45.000.000.-Ft terhére sportszakmai feladatokra: 34 308 000.-  Ft forrás van tervezve,  

melyből 21.320.000.-Ft a tagszervezetek részére és 10.600.000.- a központi szervezésű 

rendezvényekre. Ez utóbbi feladatokba több tagszervezet is bevonásra kerül, ezért  az egyesületek 

részére  tervezett forrás nőni fog. 

HOSOSZ működést közvetlenül támogató kiadásra: 3.990.000.-Ft (gépjármű, honlap, könyvelői 

szolgáltatás, fényképészeti tevékenység, kiküldetési stb.). Kiemelet rendezvényre: a „Futás a Békéért” 

feladatra: 1.475.000.-Ft van tervezve. Személyi jellegű kiadásra , munkabérre: 3 787 000.- Ft került 

beállításra 2021. évben. 

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

1/2020. (XII.29.) számú elnökségi határozatával akként határozott, hogy az elnök részére 2021-ben 

havi, bruttó 120.000.-Ft tiszteletdíj kifizetését hagyja jóvá, ezért éves szinten e jogcímen:1 440 000.-  

Ft került betervezésre.  
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2021. évi fő feladatok 

A HOSOSZ és tagszervezetei által tervezett  2021. évi programokat a MH szabadidősport naptár 

tartalmazza.  

 Kiemelt feladatok, rendezvények: 

- Magyar Honvédség szabadidős sportjának  szervezése 

- Közreműködés az MH kiképzést támogató sportbajnokságok rendezében   

- Nemzetközi katonasport  tevékenységbe történő  közreműködés a honvédelmi ágazat 

támogatása szervezői és sportolói képességekkel 

- Az MH állomány és a honvédségi dolgozók sportolási feltételeinek elősegítése, a sportolás 

munkaidőben történő biztosításában való  közreműködés az alakulatok bázisán  

- A tagszervezetekben zajló sportolási feltételek pénzügyi  támogatása 

- A Honvédelmi Sportszövetség munkájának segítése 

- HOSOSZ tagszervezetek HS-be történő belépésének támogatása 

- Részvétel az MH  Testnevelési és Sportbizottság munkájában 

- Ünnepi sportgála a katonasport tiszteletére rendezvény előkészítése, és annak 

megrendezésben való közreműködés, 

- Katonasport Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Honvédség parancsnoka által 

alapítható és adományozható elismerés kidolgozásban való közreműködés.  

 

        HOSOSZ elnöksége nevében: 

Farkas László elnök s.k. 

 

Mellékletek az eredeti, papíralapú beszámolóhoz, melyek a HOSOSZ irattárban találhatók meg:  

1. sz. melléklet: PK-642-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:………………………………… 

…………………………………….        ..………………………………………… 
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Egy példány: 37 oldal 

Sokszorosítva: 1 pld. elektronikus változatban 

Kapják:  1. számú pld.: Fővárosi törvényszék (elektronikus pld.) 

  2. számú pld.: HOSOSZ irattár (papíralapú változat) 

 


