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Tisztelt Közgyűlés!
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége a törvényi előírásoknak
megfelelően elkészítette a HOSOSZ 2015. évi közhasznúsági mellékletét (PK-142-es
nyomtatvány) a szakmai- és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2016. évi költségvetési- és fő
feladat tervét. Az elnökség az elkészített anyagot alkalmasnak tartja a közgyűlés elé történő
terjesztésre és javasolja annak elfogadását.
I.

rész

Általános rész
A Szolnoki Törvényszék a PK 63.054/2003/15. számú végzéssel (jogerőre emelkedő
végzés száma: PK 63.054/2003/15.) 2015. április 22. napjával bejegyezte a HOSOSZ közgyűlés
által módosított alapszabályt, továbbá 2015. július 1. napjával jogerőre emelkedett a szövetség
közhasznú jogállása.
HOSOSZ-nak 2015-ben 30 civil szervezet volt tagja. A tagszervezetek összevont
taglétszáma közel 5000 fő. A tagok közül a Gróf Hadik András Honvéd Sportegyesület nem
fizetett tagdíjat és jogutód nélkül megszűnt. A HOSOSZ Közgyűlése 2015-ben egy alkalommal
került összehívásra, rendes ülés keretében. Az elnökség kettő alkalommal ülésezett, és egyszer
elektronikus határozatban döntött a HOSOSZ sportnap törléséről.
HOSOSZ 2015. évi munkája két nagy területre osztható. A szövetség alapszabálya
szerinti alapcél szerinti feladatokra, amibe bele tartozik
a működési feltételek
megteremtését és fenntartását szolgáló tevékenység is. Ezt a munkát alapvetően az elnök,
egy fő munkavállaló és a megvásárolt könyvelői szolgáltatás (háttérre) végezte. Az alapcél
szerinti feladat körbe tartozó tevékenység, elsősorban a HOSOSZ tagszervezetei részére
biztosított összehangolt, tervezett és szervezett sportolási- és versenyzési lehetőségek
biztosítása volt. Kiemelt feladat volt a tagszervezetek érdekében és képviseltében végzett HM
- HOSOSZ közötti együttműködés területén végzett éves munka.

Másik fontos terület a közhasznú tevékenység, amely során a Magyar Honvédség
alaptevékenységébe nem tartozó, de a védelmi képességek fenntartása szakfeladat, valamint
az ágazat állami feladatát segítő, az állomány kiképzési kereteken kívüli, szabadidőben civil
szervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett sportolási feltételek biztosítása, a
katonák számára előírt egészségi, pszichikai és fizikai megfelelés támogatása, továbbá a
nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás segítése, támogatása volt a fő cél.
Közhasznú tevékenység során kiemelt feladat volt a HOSOSZ és tagszervezetei által
a
hazafias és honvédelemi nevelés keretében végzett
katonasuli és a haditorna
programszervezése, rendezése. Hasonló fontos feladat volt a lövészet sportág szélesebb
társadalmi alapokra történő helyezése, amihez a HOSOSZ kidolgozta, megtervezte és
végrehajtotta a honvédelmi ágazat részére a lövészet sportág diákok körében való
népszerűsítését, amelynek keretében HM támogatásból légfegyvereket és egyéb lövészeti
anyagokat vásárolt a szövetség, illetve létrehozott egy katonasuli lövész kupa versenysorozatot.
HOSOSZ a közgyűlés által jóváhagyott feladat- és költségvetési terv szerint
gazdálkodott és végezte munkáját 2015-ben. A tárgyévre elfogadott bevételi költségvetési
tervet túlteljesítette a szövetség. A tervezett 15.330.000.-Ft bevétellel szemben 29.
672.000.-Ft bevételt teljesített a szövetség.
II.

rész

Szakmai beszámoló
Jelen szakmai beszámoló 2015. január 01. és 2015. december 31. közötti időszakot
felölelő feladatokat mutatja be. Az elvégzett feladatok alap cél szerinti- és közhasznú
tevékenységet szolgáltak.
Feladatok, programok részletes bemutatása
III. Sziréna Kupa Labdarúgó torna 2015. február 21. A rendezvényen a HM és az
MH vezető beosztású tábornokai és főtisztjei és az MH BHD egy csapattal vettek részt és
képviselték a Magyar Honvédség.
MH amatőr síbajnokság 2015. február 26-ra, Eplény sípályára volt tervezve, de a
magyarországi hó helyzet nem tette lehetővé annak megrendezését.
Nemzeti Bor Maraton 11 napig tartó, éjjel-nappal történő folyamatos futás.
Végrehajtásának ideje 2015. május 23 – június 3 között. A rendezvény előkészítése már 2015
január hónapban megkezdődött és folyamatos szervezést igényelt a futás kezdetéig, illetve
alatta, majd annak zárása után az elszámolás során. A rendezvény fővédnöke Áder János
köztársasági elnök, és védnöke volt Magyarország honvédelmi minisztere. A HOSOSZ
sportszakmai feladatokat látta el világrekord kísérletben és a végrehajtásba bevonásra került
13 honvéd sportegyesület és több katonai szervezet, alakulat. A katonák felkészültségükre
figyelemmel az éjszakai szakaszokat futották. A Magyar Honvédség és a honvéd
sportegyesületek 137 fővel, 1170 kilométert futottak, ezzel biztosítva a leghosszabb

maratonváltófutás világrekord felállítását, amely során a 11 nap alatt összesen 2581 kmt futottak a résztvevők. A világrekord során három csúcseredmény is felállításra került azzal,
hogy a maratonváltóban az eddigi legtöbb személy, 9012 fő futott, továbbá a rekord a
leghosszabb, 2581 km távú váltófutás, és a leghosszabb ideig zajló, megszakítás nélküli
futás, ami 257 óra 5 percig tartott. Ezen túl, a futók non-stop futással, 103 településen
keresztül, 11 kiemelt napi helyszín érintésével, Magyarország mind a 22 borvidékén
áthaladva, több mint 20.000 ember érdeklődő részvétele mellet hajtották végre a világ
leghosszabb maraton váltóját.

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai
MH közelharc-kézitusa verseny, Szentendre 2015. 02. 26-án. A rendezvény egy
versenysorozat része, amely során a katona állomány számára biztosítottunk verseny
helyzetben felkészülést a különböző katonai közelharc küzdőtechnikák gyakorlására. Az
állomány részéről nő az érdeklődés és a résztvevők száma meghaladta 110 főt.
Balaton – Szupermaraton futóverseny és MH amatőr utcai futóbajnokság 2015.
március 19-22. A versenyen nagyon népszerű az állomány körében és évről évre emelkedik a
résztvevők száma. Résztvevők 25 (4 fős ) váltó, 7 (2 fő) páros és 17 fő egyéni induló vett
részt. A rendezvény fő szervezője és rendezője a Budapest Sportiroda (BSI). HOSOSZ
szerződés alapján a katonákat külön katonai kategóriában, kedvezményes áron nevezhette a
versenyre. A szerződés alapján a nevezési díj terhére reklám lehetőséget is biztosított a
HOSOSZ részére, melynek keretében a verseny alatt a Magyar Honvédség logóját helyeztük
el- és ki a célokban.

Társadalmi kapcsolatokat erősítő és az állomány részére szervezett rekreációs
program a kettő napos „Tekerj a sereggel!” elnevezésű Balaton körülő kettő napos
kerékpártúra, amit 2015. május 09-10-én rendezett a HOSOSZ.

A kerékpártúra egyaránt népszerű az állomány és családtagjaik, tovább nagy az
érdeklődés a honvédelem iránt elkötelezett civil lakosság részéről. Ezt igazolja a több mint 400
résztvevő, ami az eddigi legnagyobb részvételi szám volt. A sportszervezési feladatokat a
HOSOSZ tagszervezetei (Tapolcai HSE, Veszprémi HSE, Hercules Fiai HSE, Debreceni HSE)
látták el. A települések önkormányzatai kiemelve Keszthely várost jelentős segítséget
nyújtottak a szervezéshez és az útvonalon.

A Magyar Honvédség vezető szervei, illetve vezetői részére több fordulós kispályás
labdarúgó - bajnokság. Első mérkőzés februárban Székesfehérvárott, majd május hónapban
KÖZIG Kupa néven és júniusban az MH amatőr kispályás labdarúgó-bajnokság keretében
Budapesten került megrendezésre 8 csapat részvételével. Az őszi rendezvény (szeptember)
elmarad a hazánkat érintő migráns helyzet miatt. December havi kupa jelen beszámolóban.
MH Kispályás labdarúgó-bajnokság. A rendezvény ideje:2015. június 11. A
bajnokságnak idén is a Budapest Honvéd Futball Club és a Magyar Futball Akadémia adott
otthont a Bozsik Stadionban. A bajnokságra 24 csapat nevezett, amelyből 20 tudott részt venni.
Meghívásos kategóriában pedig 6 csapat versengett a helyezésekért.

VIII. Szent László menet 2014. június 25-26. A Magyar Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár és a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület rendezte meg a „Szent
László Menet” nevű teljesítménytúrát. A rendezvény katonai jellegű verseny, amely kihívás a
magyar gyalogság védőszentjének napja alkalmából került végrehajtásra. A résztvevők
elsősorban aktív katonák voltak, de részt vehettek a honvédelem iránt érdeklődő civilek is, ezzel
erősítve a társadalom a Magyar Honvédség kapcsolatát. A rendezvény kettő napos, amely során
a Szent László menet több útvonalas, egy szakaszos, indítású, változó útvonalú,
teljesítménytúra volt.
Balaton-átúszás keretében ÚSZÓ ERŐD. Közel 350 katona, honvédségi közalkalmazott,
és katonasulis diák teljesítette a 14. Úszó Erőd tagjaként 2015. július 4-én megrendezett
Balaton-átúszás 5,2 kilométeres távját.

Legtöbben az MH 5. Bocskai István Lövészdandár alakulatától érkeztek a Magyar
Tengerhez; sőt, a dandár katona búvárjai idén betegséggel élő gyermekeknek kedveskedtek
szép ajándékkal. Az Úszó Erőd „parancsnoka” dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd
Vezérkar főnök helyettese volt, aki mag is teljesítette a próbát.
A Balaton-átúszás ÚSZÓ-ERŐD kertében 2015-ben először MH Amatőr Nyílt vízi
Úszóbajnokság is megrendezésre került, aminek
díjátadó rendezvényére 2015.
szeptember 2-án került sor Budapesten, a Dunán. A díjátadó ünnepségen részt vett Vargha
Tamás HM parlamenti államtitkár úr és dr. Orosz Zoltán altábornagy vezérkar főnök helyettes.
Díjazottak és a kísérők száma együtt 65 fő.

Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap 2015. szeptember 4. A Sportnap Tata
városba, a Tatai Edzőbárba volt tervezve. A HOSOSZ Sportnap a hazánkat érinti migrációs
helyzetből adódó megnövekedett katonai feladatokra való tekintettel a HM-es és az MH
vezetéssel történt egyeztetés alapján a rendezvény előtt kettő nappal lemondásra került. A
rendezvényre tervezett és a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület részére átadott
990.000.-Ft rendezési és szervezési költségből a lemondás időpontjáig, az előkészítés során
felhasználásra került 720.000.-Ft vissza nem téríthető összeg. A felhasznált költség az
előkészítés során szükségszerű ráfordítás, amit az eredményes rendezéshez időarányosan
abban időszakban kellett elkölteni, de a rendezvény elmaradása után nem téríthető vissza nem
terheli jogtalan kiadásként szervezőt és a Kedvezményezettet.
2015. szeptember 5-én került végrehajtásra „ Banzai Kyokushin Karate Kai Európa
Open Szolnok Kupa. A rendezvényen személyesen részt vett Magyarország honvédelmi
minisztere és a Kedvezményezett. Tekintettel arra, hogy a küzdősport a katonai közelharckézitusa alapja, ezért a Magyar Honvédség fontos a verseny való megjelenés, ahol a katonák
bemutató formájában képet adhattak felkészültségükről, és képességeikről. Figyelemmel arra,
hogy az MH-ban szolgálatot teljesítő állomány minden tagja részt vesz az alapvető közelharckézitusa felkészítésben, ezért jelentős az érdeklődés a sportág iránt és nagy számban vannak
azok, akik versenyszerűen is művelik a karate sportot. A szerződés értelmében a honvédelemi
ágazat lehetőséget kapott a Magyar Honvédségben folyó közelharc-kézitusa bemutatására,
toborzó tevékenység folytatására, az MH népszerűsítésére, és a katonák számára a nevezés
térítésmentes volt biztosítva. A rendezvényt jelentős média érdeklődés kísérte, a felvett képi
anyag több hírforrásban megjelentek, ahol a katonák által bemutatott lépességek nagy
figyelmet kaptak. A rendezvény részt vett Furkó Kálmán nyá. ezredes a Magyar Honvédség
katonai közelharc-kézitusa alapítója, és ikonja.

Szeptember hónap kiemelt rendezvény volt a NATO Partnerségi futás, Nemzetközi
Katona 10 km-es utcai futóbajnokság 2015. szeptember 27. A NATO Partnerségi Futáson,
12 országból érkeztek versenyzők. Itt voltak Angliából, Ausztriából, Belgiumból, BoszniaHercegovinából, Görögországból, Horvátországból, Kanadából, Litvániából, Németországból,
Romániából, Szlovéniából és természetesen a házigazda Magyarország versenyzői is jelen
voltak. A hazai katona állomány részvétele a migrációs helyzet miatt elmaradt az előző évekhez
képest, de több mint kettőszázan teljesítették a vérmezei rajtvonaltól az ’56-osok teréig 10
kilométeres távot. A futáson részt vett Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter is.

CISM Katonai Világjátékokra utazó Magyar katona válogatott útba indító
rendezvény 2015. szeptember 22., HM I. objektumban került végrehajtásra. A
rendezvényen részt Magyarország honvédelmi minisztere. Magyarországot, illetve a Magyar
Honvédséget hat sportágban, nyolc versenyszámban (judó, vívás, atlétikai: diszkoszvetés,
3000 m akadályfutás, 800 m és maraton- , triatlon, ejtőernyőzés, íjászat) tizenhat
honvédsportoló katona képviselte a világjátékokon.

2015. november 5-én került sor a visszafogadó ünnepségre.

dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere fogadta a magyar katona válogatottat
a HM-ben. A magyar válogatott a 38. helyen végzett a 105. ország között. A résztvevő katonák
a HOSOSZ tagszervezetiben, honvéd sportegyesületekben sportoló katonák, akiknek a
teljesítménye elismerésre méltó és ennek értékét csak fokozza, hogy a hazai delegáció a
nemzetközi viadalon kis létszámú (16 fő) , többségében amatőr sportolóval vett részt,
ellentétben több olyan országgal, ahol 80-100 versenyző, köztük több élsportoló is szerepelt.
Különösen kiemelkedő Kővágó Zoltán százados teljesítménye, aki diszkoszvetésben - az
aktuális világ- és Európa-bajnokot legyőzve - a Katonai Világjátékok első magyar aranyérmét
szerezte meg 66,01 méteres eredménnyel, úgy, hogy dobásával a közelmúltban rendezett
világbajnokságon ezüstérmes helyezést ért volna el. Kővágó Zoltán ezzel történelmet írt a
Magyarország és a Magyar Honvédség számára, mert az első helyezéssel az első magyar
katona, aki aranyérmet szervezett CISM világjátékokon.
Mezei futóbajnokság október 13-án Szentesen. A versenyt a Honvéd Rákóczi
Sportegyesület szervezte. A rendezvényen szentes helyőrségben szolgálatot teljesítő katonák a
és honvédelem iránt érdeklődő civilek vettek részt közel 100 fővel.
Október hónapra, Pest megyébe tervezett „Tekerj a Sereggel!” elnevezésű
kerékpártúra a körültekintő előkészítés ellenére a hazánkat ért migráns helyzetből adódóan
nem került megrendezésre.

A Magyar Honvédség nyugalmazott testnevelő és sportszervező állománya részére
megemlékezés a Honvéd Sportoktatói tanfolyamról. A rendezvény részt vett 42 fő testnevelő
és sportvezető. A megemlékezésre 2015. november 16-án került sor a Budapesti Honvéd
Sportegyesület sportobjektumában. A megemlékezés emléktábla koszorúzással kezdődött,
majd Martinek János kétszeres olimpiai bajnok tartott előadást.
HOSOSZ és a Budapest Sportiroda között szerződés alap 2015-ben több utcai
futóverseny került végrehajtásra, amelyen az MH állománya a saját egyesületük
nevezésén keresztül kedvezményesen vehetett részt. HOSOSZ a HM dolgozóinak a
nevezését koordinálta. Versenyek: 30. Telekom Vivicittá Városvédő Futás (04. 09), a 18.
KPMG Kékes Csúcsfutás (06.06.), a 12. E.ON Délibáb Terepfesztivál (Félmaraton,
Harmadmaraton (07.11.) , a 30. Wizz Air Budapest Félmaraton (09.13.), a 30. SPAR Budapest
Maraton® Fesztivál (10. 11.), és a 12. K&H mozdulj!, Balaton maraton és félmaraton (11.1415). A 12. K&H mozdulj! futóversenyre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy egy újabb külön
szerződést is kellett kötni az a megnövekedett igények maradéktalan teljesítésre.
2015-ben a SPAR maratonon váltón külön tábornoki csapat is nevezésre került. A
váltó tagja volt Magyarország honvédelmi minisztere és három tábornok, valamint a vezetőkkel
párban futott egy-egy Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumi diákok.

Az év végén, decemberben került végrehajtásra Budapesten, az MH és Társ
fegyveres testületek Röplabda bajnokság, Székesfehérvárott Grundbirkózás (december 3-án)
és MH Közelharc-kézitusa bajnokság (december 3-án).
December 3-án megrendezett kispályás labdarúgó torna kiemelt nemzetközi
rendezvény volt, melyen részt vett Szerbia Vezérkara és a Honvédelmi Minisztérium
csapatában Magyarország honvédelmi minisztere és még 8 hazai katonai szervezet, csapat. A
rendezvényt a Vasas pályán rendezte meg a Kedvezményezett. A rendezvény egyben a
meghívásos kispályás labdarúgó-bajnokság utolsó fordulója volt.

MH 54-es Kihívás. A rendezvény 2015. szeptember 3-4-re volt tervezve, de a hazánkat
ért migráns helyzet miatt elhalasztásra került december 9-10- re. A rendezvény katonai jellegű
verseny és kiválóan támogatja a katonai kiképzést és a katonák fizikai felkészítését. A kihívás
idejének elhalasztása a december hónapra csak a bátrabb és kellően felkészült csapatok vettek
részt a versenyen. A 38 jól képzett katonából 14 fő tudta maradéktalanul teljesíteni a 90 km-es
távot. A versenyen az aktív állomány mellett részt vettek önkéntes tartalékos katonák is.
Kiemelt feladat volt a KatonaSuli program és a légfegyveres lövészet honvédelem
ügyét szolgáló fejlesztése. Ez a program áthúzódó feladat volt, amit 2015. szeptember
hónapban kezdett meg a szövetség és 2016. március 15-én fejezett be. Jelen beszámoló a csak
a 2015-ben elvégzett munkát mutatja be. A feladat során megtervezésre került a civil lőterek
kiépítésével összefüggő elgondolások és az ifjúság lövészet sportba történő bevonásának
ütemezése. Beszerzésre került több (27 db) nem engedély köteles légfegyver és az ahhoz
kapcsolódó egyéb eszközök, anyagok, árúk. A lövészet oktatást vállalók részére két alkalommal
szakmai továbbképzés került végrehajtásra, amiből az első képzés december hónapban került
végrehajtásra Szentendrén. A lövészetsport egyidejű népszerűsítésével megkezdtük a fiatalok
körében a katonai pálya iránti érdeklődés felkeltését, amely során légfegyveres lövész kupa
versenysorozatot indítottunk középiskolák részére.
A civil lőterek kiépítésével összefüggő feladatok során a HOSOSZ elnöke
feltérképezte és összeállította a jelenlegi állapotokat és megvizsgálta a honvéd
sportegyesületek e területtel összefüggő személyi, szakmai és tárgyi képességeit, valamint az
egyesületek és iskolák fejlesztésekkel összefüggő hajlandóságait. HOSOSZ javaslatot
dolgozott ki a végrehajtás ütemezésére, vállalta a fejlesztésekben való közreműködést.
HOSOSZ tagszervezetek sportlétesítményekkel összefő üzemeltetési feltételek
feladatokra a HM 4 000 000.-Ft támogatást biztosított a HOSOSZ részére. A biztosított
támogatás elosztását az elnökség az egyesületek által benyújtott beszámolók alapján tervezte
meg és a megítélt költségek kiutalását 2016-ban hajtotta végre. Támogatásban 18 honvéd
sportegyesület részesült 2016-ban.
Kiemelt feladat volt a Haditorna csapatversenyekben való közreműködés és azok
szervezése. A program tanévhez kötött rendezvények sorozata. A HM erre a feladatra 3,5 MFt
támogatást biztosított. A 2014/2015. tanév országos döntő Budapesten, 2015. április 15-én
került megrendezésre és a 2015/2016. tanév megyei és regionális versenyek pedig ősszel
kerültek végrehajtásra. A haditorna versenyrendszer és az egységes megyei versenyek
versenykiírását, sportszakmai tervezését és kidolgozását a Kedvezményezett HOSOSZ végezte
el. Az összeállított kiadványt és versenykiírást a Kedvezményezett megküldte minden
résztvevő iskola részére. Az elkészített anyagot a HOSOSZ saját forrásából készítette el.

HOSOSZ
Budapesten sportszakmai továbbképzést szervezett a programban
közreműködő és a helyi szervezők részére.

A HOSOSZ elnöke, a projekt kidolgozója elkészítette a versenykiírást és az MH HKNYP
expediálta minden iskola részére. HOSOSZ látta el a projekt állandó, napi szakmai munkával
járó feladatokat. Honvédelmi Kötelék Országos Haditorna Verseny (továbbiakban: „HK”
verseny) 2015. április 15. Budapest, Hungária körút, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
és az MH Ludovika Zászlóalj (MH LZ) bázisán került végrehajtásra. Az országos döntőre 32
csapata nevezett és 28 vett részt, csapatonként 4-4 fő versenyző és egy-egy fő tartalék, továbbá
egy fő kísérő tanár volt jelen összesen 168 fővel. A verseny fő szervezője a HOSOSZ volt, a
lebonyolításban részt vett a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (MH HKNYP) Honvéd Zrínyi Sportegyesület, A Magyar Tájfutó Szövetség, az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD), és az MH LZ.
A 2015/2016-os tanév HK Országos Haditorna Verseny megyei döntői 19 helyszínen
(megye) került végrehajtásra. A versenyek 2015. szeptember 15-től október 21-ig terjedő
időszakban az országban külön-külön kerültek megrendezésre. A meghirdetett megyei
versenyekre 212 középiskola, 291 csapattal közel 1200 fő diák vett részt. Komárom-Esztergom
megyében kísérleti jelleggel 4 általános iskola (7- és 8. évfolyamos tanulók), Békés Megyében
pedig 19 iskola csatlakozott a versenyrendszerhez. A nagyfokú érdeklődést támasztja alá a
Katonai Emlékpark Pákozd területén, az MH Szárazföldi Haderőnap alkalmából megrendezett
Honvédelmi verseny is. A rossz idő ellenére a versenyen több mint 32 csapat, 130 diák vett
részt. A rendezvény a HOSOSZ kezdeményezésére jött létre és elődje a Haditorna
versenyrendszernek. A verseny elkülönült, de napjainkra a Haditorna önálló részeként, az
iskolák igényéből adódóan fennmaradt és szerves része a diákok hazafias, honvédelmi
nevelésének. Ez és az általános iskolák részéréről felmerülő igények alátámasztják a Haditorna
versenyek szükségességét és létjogosultságát.
A megyei versenyek helyi fő szervezője az MH HKNYP toborzó irodái. A szervezésbe
több civil szervezet is bevonásra került. A rendezők, illetve a közreműködők elsősorban a
HOSOSZ tagszervezetei, a honvéd sportegyesület voltak. A frissítést és az étkezést a megyei
védelmi bizottságok biztosították.
A megyei döntők sajtó érdeklődése nagyban hozzájárul a Magyar Honvédség társadalmi
kapcsolatainak szélesítéséhez és annak elmélyítéséhez. A résztvevők igazolják, hogy nő az
érdeklődés a honvédelem iránt és a verseny népszerűsége alátámasztja az ifjúság és Magyar
Honvédség kapcsolatának szélesítésének szükségességét. A sport kiváló eszköze a honvédelem
iránti érdeklődés felkeltésének. Ezen a területen a jövőben össze kell hangolni az elkülönült
honvédelmi programokat és egy egységes rendszerbe célszerű megrendezni.

HOSOSZ az éves programjait a szövetség honlapján és papír alapú kiadványban
adta közre. Szövetség www.hososz.hu néven honlapot működtetett. Ezen a kommunikációs
felületen napi szintű tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára. A honlap arculatában a
Magyar Honvédséget tükrözi. Tartalmában, fotóival a Magyar Honvédség sportéletéről ad
tájékoztatást. HOSOSZ megbízással egyéni vállalkozót bízott meg a honlap működtetésével,
fenntartásával, szerkesztésével, valamint a szabadidős eseményekről fotó (k), film
készítésével. HOSOSZ az elektronikus megjelenés mellett kiadta a Magyar Honvédség
szabadidősport naptárat. A naptár írását, összeállítását és szerkesztését a HOSOSZ elnöka
végezte. Az elkészített sportnaptár térítésmentesen kiadásra került az érintett katonai
szervezetek, alakulatok és a tagszervezetek részére.
HOSOSZ a működéséhez és a szervezési feladatok ellátása érdekében irodát tart
fenn. Az iroda a Magyar Állam tulajdonában és HM vagyonkezelésében lévő, Budapest,
Dózsa György út 53. szám alatt található BHSE sportlétesítményében van. A működtetéssel
járó közüzemi díjakat és bérleti díjat szerződés alapján a HM EI Zrt. részére fizette a szövetség,
de 2015. szeptember 14-ei hatállyal felmondásra került a szerződés, mert a vagyonkezelői jog
a Budapesti Honvéd Sportegyesület hatáskörébe került. A BHSE, mint a szövetség
tagszervezete nem kér bérleti díjat és közüzemi költséget a HOSOSZ-tól.
A Szövetség működtetésével és a sportszervezési feladatok ellátásával összefüggő
utazáshoz a saját szolgálati gépkocsiját vette igénybe. A szolgálati gépkocsi üzemeltetése
üzemanyag, szerviz, autópálya díj, kötelező biztosítás költségek a HM támogatás terhére
kerültek elszámolásra.
HOSOSZ a törvényi előírások maradéktalan betartása érdekében szerződés alapján
szakképzett könyvelői szolgáltatást vett igénybe. A szolgáltató végezte a kettős könyvvitel
vezetését, ellátta a szakmai tanácsadást, illetve minden pénzügy, gazdálkodással összefüggő
feladatot. A könyvelésért éves szinten 480.000.-Ft-ot fizetett a szövetség.

HOSOSZ egy fő munkavállalót alkalmazott, akinek közteherrel együtt bruttó
127.000.-Ft/hó munkabért fizetett éves szinten (1.524.000.-Ft). A HOSOSZ elnöke napi 1012 órában látja el a honvédelem érdekében végzett feladatát, amiért a Közgyűlés
jóváhagyásával havi 120.000.-Ft ( éves szinten 1.440.000.-Ft) tiszteletdíj kifizetése történt,
amiből tíz hónap a HM támogatás terhére került elszámolásra, nem terhelte a szövetség saját
pénzeszközét.
A Közgyűlések közötti időszakban az elnökség tagjai részére az előírt elnökségi ülések
és egyéb tevékenység ellátásával összefüggő utazásokra az év során 35.000.-Ft került
kifizetésre.
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége alapcél szerinti tevékenysége
körében végzett feladatok:
HOSOSZ tagszervezeti közül több egyesületben folyik él- és versenysport. Az
egyesületekben zajló versenysport és utánpótlás nevelés az adott civil szervezet szakmai
irányítása és költségvetése terhére törtét, azt a szövetség nem tudta támogatni. A honvéd
sportegyesületek kiemelt egyesülete a Budapesti Honvéd Sportegyesület, amely szervezet
elismerésre méltó segítséget nyújtott 2015-ben a HOSOSZ részére azzal, hogy a létesítmény
igénybevételért, a telefon és internet használatért nem számolt fel költséget a HOSOSZ
részére.
A honvéd
sportegyesületekben zajló versenysport eredményessége nagyban
hozzájárul a Magyar Honvédség elismertségének erősítéséhez, és a szövetség kedvező
megítéléshez.
HOSOSZ alapcél szerinti feladat körében megtervezte az éves szabadidősport
programokat, azokat egyeztette tagszervezetivel és papír alapú kiadványban, valamint
elektronikus formában megjelentette, illetve közreadta tagjai és az érdeklődők részére. Az év
során tervezetten összehangolta és koordinálta a szabadidősport programokat. Közreműködött
minden kiemelt rendezvényben. Közreműködött, felhívást tett közzé és segítséget nyújtott
tagszervezeti részére a sportpályázatok megírásához. Az év során szakmai segítséget nyújtott
a civil törvény és az új Polgári Törvénykönyv által előírt törvényességi feladatokhoz. HOSOSZ
összefoglalta és a honlapon megjelentette a törvényi előírások fő feladatait.
Elmozdulás történt a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő
ingatlanok használata, illetve a közüzemi díjak, közterhek területén. A tagszervezetek (18)
által használt HM vagyonkezelésű ingatlanok bérleti díja megnyugtató és kedvező. Éves szinten
12.000.-Ft. A bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi díjak mértéke túlzó, ezért a HOSOSZ elnöke
kezdeményezte a honvédelmi miniszternél a létesítmény használattal összefüggő kérdések újra
tárgyalását. A tárgyalás eredménye, hogy a Felek elismerik a HOSOSZ és tagszervezeti által
honvédelem érdekében végezett munkáját. Az érvényben lévő szerződések, a jelenlegi
formájuk nem teszik lehetővé a közüzemi díj(ak) elengedését, ezért ki kell dolgozni az
együttműködés új alapokra helyezését. A tárgyalás eredménye a HOSOSZ tagszervezetek
sportlétesítményekkel összefő üzemeltetési feltételek feladatokra nyújtott egyszeri 4 MFt
HM támogatás. A HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok használatával összefüggő
tárgyalások eredmény 2016-ban realizálódhat.

III.

rész

2015. évi gazdálkodás
HOSOSZ a közgyűlés által jóváhagyott feladat- és költségvetési terv szerint
gazdálkodott és végezte munkáját 2015-ben.
2015. évi bevételek
HOSOSZ 2015. évi nyitó pénzeszköze (maradvány) az éves mérleg adatai szerinti
értéke 4.905. 245.-Ft, de az nem azonos a civil szervezet saját pénzeszközével, mert a HM által
2014-ben nyújtott támogatás egy részét (1.442.433.-Ft) 2015. február 15-ig bezárólag használta
fel a szövetség, ezért az induló saját forrás: 3.462.812.-Ft.
2015. év nyitó pénzkészlet 3.462.812.-Ft.
Bevétel megnevezés
1./ Tagdíj
2./ Költségvetési támogatás (HM)
3./ Kamat
4./ Szja 1% (2015. évi támogatás és az előző évi
maradvány)
5./ Vállalkozási bevétel
6./ Adomány
Összes bevétel

Realizált bevétel
450.000.450.000.-Ft
Ft.
14.500.000.-Ft
28.000.000.-Ft
60.000.-Ft
6000.-Ft
20.000.-Ft
113.000.-Ft

Terv

300.000.-Ft
Nem tervezett
15. 330.000.Ft.

*997.000.-Ft
106.000.-Ft
29.672.000.-Ft

*-al jelölt bevételből a HOSOSZ követel a szolgáltatótól 697.000.-Ft-ot.
A tervezett 15.330.000.-Ft bevétellel szemben 29. 672.000.-Ft bevételt teljesített a
szövetség. A pozitív irányú eltérés a HM által nyújtott plusz 13.500.000.-Ft cél szerinti
támogatás és a tervezett 300.000.-Ft-os vállalkozási bevétel helyett teljesített 997.000.-Ft-os
plusz bevétel eredményezte.
Vállalkozási bevétel a Nemzeti Bormaraton rendezvény előkészítésében és
rendezésében végzett sportszakmai munka ellenszolgáltatási díja, ami 997.000.-Ft. A
szolgáltató 300.000.-Ft-ot kifizetett a HOSOSZ részére, de 697.000.-Ft-al tartozik a
szövetségnek. A HOSOSZ részéről követelt 697.000.-Ft behajtása a beszámoló ideje alatt nem
peres úton folyik. Annak eredménytelensége esetén jogi úton hajtja be a HOSOSZ a követelést
ügyvédi megbízással.
2015-ben a 2014. évi a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerint (Szja 1%) a HOSOSZ részére felajánlott összege: 54.888.- Ft. A 2015ben utalt és az előző évek fel nem használt személyi jövedelem adó összesen: 112.800.-Ft, ami

kerekítve szerepel a táblázatban. Az adó 1% felhasználását törvény írja elő és a HOSOSZ
2016-ban és 2017-ben tervezi felhasználni.
A Honvédelmi Minisztérium által 2015-ben nyújtott támogatás részletezése:
a.) Alap közhasznú feladatokra:
11. 000.000.-Ft
b.) Honvédelemi programokra :
3. 500.000.-Ft
c.) Lövészet programra :
9. 000.000.-Ft
d.) HOSOSZ tagszervezetek sportlétesítmény üzemeltetésére
4. 000.000.-Ft
e.) Kyokushin karate verseny szerezésre:
500.000.-Ft
Központi költségvetési támogatás összesen:

28.000.000.-Ft.

HOSOSZ 2015. évi költségvetését a tárgyévi (2015. év) nyitó pénzeszköz:
3.462.812.-Ft és a 2015. évi bevételek: 29.672.000.-Ft összessége adja, ami 33.134.000.-Ft
volt. Ez a pénzeszköz biztosította a HOSOSZ 2015. évi kiadásait, amiből megvalósíthatta
az alap cél szerinti és közhasznú feladatait.
2015. évi kiadások
A 2015. évi kiadások összefoglalása során ki kell emelni, hogy a Honvédelmi
Minisztérium által 2015-ben nyújtott támogatások (amelyek a beszámoló bevételi oldalán
bemutatásra kerültek) közül a 3.500.000.-Ft és a 13.500.000.-Ft felhasználásának jelentős része
áthúzódott 2016. évre, ezért azok a tételek a 2016. évi mérleg beszámolóban fognak csak
megjelenni. Ilyen kiadási tétel a HOSOSZ tagszervezetek sportlétesítmény üzemeltetésére
biztosított : 4. 000.000.-Ft, és a lövészet programmal összefüggő 9 000.000.-Ft-os kiadások.
2015. évi kiadások, ráfordítások
Kiadás megnevezés
Sportszervezési feladatokra
személyi jellegű kiadások
ebből tiszteletdíj (1.440.00.-Ft)
Haditorna és katonasuli programra
Adomány
Bankköltség
Könyvelői szolgáltatás
HOSOSZ iroda működési költségek
Egyéb költségek ( HOSOSZ terhére)
Összes ráfordítás

Kiadás/Ft.
Megjegyzés
8.102.000.-Ft Ebből tagszervezetek részére
3.288.000.-Ft
3.405.000.-Ft Márta Emese munkavállaló
Farkas László elnök
3.220.000.-Ft
106.000.-Ft
166.332.-Ft
480.000.-Ft
365.000.-Ft
1.724.668.-Ft
17.569.000.-Ft

Pénzügyi beszámoló összegzése:
A rendelkezésre álló pénzeszközből (33.134.000.-Ft) 2015-ben 17.569.000.-Ft-ot
használt fel a szövetség. Maradvány 15.565.000.-Ft. Ebből HM támogatás maradvány, amit
2016. március 15-ig használ fel a szövetség 11.498.000.-Ft. HOSOSZ saját pénzeszköz:
4.073.000.-Ft, ami ténylegesen - ameddig a szolgáltató nem fizeti meg a 697.000.-Ft-ot
tarozást - : 3.376.000.-Ft.
A 2015. évi Közgyűlés a HOSOSZ saját pénzeszközét 2015. december 31-ei
határnappal 2.252.812.-Ft összegben fogadta el. Megállapítható, hogy a szövetség a
Közgyűlés által jóváhagyott bevételekhez és kiadásokhoz képest pozitív gazdálkodást
folytatott. A HOSOSZ saját pénzeszköze nem csökkent és a terven felül realizálódott.
Tagszervezetek részére nyújtott szervezési költségek kimutatását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
HOSOSZ éves pénzforgalmi és könyvelési adatai alapján a könyvelő elkészítette a
szövetség közhasznúsági mellékletét (PK-142 nyomtatvány), ami alapján a civil szervezet
erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül 1-et
teljesített, ezért a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2015-ben megfelel a
közhasznú kritériumoknak. A jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi a HOSOSZ
közhasznúsági melléklete (PK-142-es nyomtatván). HOSOSZ egyszerűsített beszámolót és
közhasznúsági jelentést (PK-142-es nyomtatvány) az 2. sz. melléklet tartalmazz
Összefoglalva a HOSOSZ 2015. évi alapcél és közhasznú tevékenység körébe
tartozó feladatokat és gazdálkodást megállapítható, hogy a tárgyévben több mint 30
kiemelt programot szervezett és finanszírozott a szövetség. Ezen túl a tagszervezetek saját
bázisukon ( egyesületükben) napi rendszerességgel biztosították tagjaik és az állomány
számára a sportolási feltételeket, illetve a beszámoló szerint szinte minden HOSOSZ által
finanszírozott rendezvényben közreműködtek.
A szervezésébe bevonásra kerültek a HOSOSZ tagszervezetei, akik részére szervezési
költségek kerültek kifizetésre. ( 2. számú melléklet).
Honvédelmi, ifjúsági versenyek szervezése területén kiemelt projekt volt a Honvédelmi
Kötelék program keretében a Katonasuli és a Haditorna versenyek. Ezen a területen továbbra
is átfedések vannak a HM és a HOSOSZ, illetve a tagszervezeti által szervezett rendezvények
között.
A HOSOSZ és tagszervezetei honvédelmi járőr versenyeket szerveznek a HM
Haditorna versenyt. A Honvédelmi járőr kiemelt rendezvénye az MH Szárazföldi Haderő Nap
keretében, Pákozdon megrendezett országos döntő, míg a HM programban április hónapban
Haditorna országos döntőként került megszervezésre a verseny. A meglévő párhuzamosságot
a jövőben meg kell szüntetni. Ki kell dolgozni egy közös, összehangolt ifjúsági programot.
A versenyek rendezése során a HOSOSZ kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a
megrendezett versenyek arculatukban tükrözzék és népszerűsítsék a Magyar Honvédséget,
továbbá járuljon hozzá a haderő és a civil társadalom kapcsolatának erősítéséhez.

HOSOSZ 2015. évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között zajlott.
A bevételek és a kiadások kedvezőbben alakultak mint, amit a Közgyűlés jóváhagyott. A
HOSOSZ saját pénzeszköze nem csökkent és a terven felül realizálódott.

III. fejezet
2016. évi költségvetési tervek és fő feladatok
2016. évi pénzügyi tervek
HOSOSZ 2015. évi pénzeszköz maradványa 3.376.000.-Ft.
2016. év alapcél- és közhasznú tevékenység bevételei:
1./ Induló pénzeszköz :
2./ Tagdíj (30 tagszervezet esetén) :
3./ Költségvetési és egyéb támogatás (ok):
HM támogatás éves feladatokra:
Honvédelmi programokra:
4./ Vállalkozási bevétel követelés:
5./ Egyéb bevételek: (kamat, szaj1% )
Bevétek összesen (2+3+4+5) :

3.376.000.-Ft.
450.000.-Ft.
11.000.000.-Ft
3.500.000.-Ft
697.000.-Ft
20.000.-Ft
15. 667.000.-Ft.

HOSOSZ 2016-ra tervezett bevételei és a 2015. évi pénzeszköze együtt 19.043.000.Ft költségvetési forrást biztosít a szövetség alapcél és közhasznú feladatai ellátására.
2015. évi kiadások, ráfordítások
1./ HM támogatás alapcél és közhasznú feladatokra:
Ebből elnök tiszteletdíja: (562.000.-Ft)
Ebből munkavállaló bére: (1.734.750.-Ft)
2./ Honvédelmi programokra (közhasznú tevékenység):
3./ Egyéb ráfordítások:
Kiadások összes (1+2+3):

11.000.000.-Ft

3.500.000-Ft
600.000.-Ft
15. 100.000-Ft.

HOSOSZ 2016. évi 15. 667.000.-Ft bevétele és a tervezett 15. 100.000-Ft kiadások
tárgyévi eredménye 567.000.-Ft eredményt fog hozni. A HM támogatás terhére elszámolható
lesz minden olyan költség, ami közvetlenül és közvetetetten a szerződésben rögzítettet
feladatok végrehajtást szolgálták (sportszervezési, személyi jellegű, működési, könyvelői díj,
bankköltség, szolgálati autó javítása, üzemeltetése, biztosítás és egyéb kiadásai, a honlap
működtetése stb.), ezért a HOSOSZ saját forrásából (3.376.000.-Ft) a 697.000.-Ft követelés
terhére tervezett kiadást. A 2016. december 31-ei határnappal HOSOSZ saját
pénzeszköze várhatóan 3.100.000.-Ft lesz.

IV.

rész

2016. évi fő feladatok:
HOSOSZ kiemelt alap – és közhasznú feladatai:
A Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó, de a védelmi képességek
fenntartása szakfeladat, valamint az ágazat állami feladatát segítő, az állomány kiképzési
kereteken kívüli, szabadidőben civil szervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett
sportolási feltételek biztosítása, a katonák számára előírt egészségi, pszichikai és fizikai
megfelelés támogatása, továbbá a nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás
segítése, támogatása. Hazafias, honvédelmi nevelésben való közreműködés. A Honvédelmi
Minisztérium sportfeladatiban való szerepvállalás és közreműködés
Részleteiben:
Szabadidős sport programok, MH amatőr sportbajnokságok és versenyek
szervezése, rendezése ( részleteiben a 2016. évi sportnaptár tartalmazza),
Kiemelt, országos szintű sportrekreációs rendezvények szervezés,
Honvédelmi ifjúsági programok új alapokra helyezése,
HOSOSZ Sportnap átszervezése, 2017. évi program előkészítése,
Nemzetközi Katonai versenyek ( NATO – Futás Budapesten, 2017. évi CISM
szerepvállalás előkészítése, abban való közreműködés),
HOSOSZ honlap szolgáltató váltás előkészítése,
Pályázatokban történő segítségnyújtás.
Egy nap a honvédlemért program kidolgozása, beindítása
HOSOSZ alapcél szerinti fő feladatok:
-

Tagszervezetek munkájának segítése (szakmai tanácsadás).
HM vagyonkezelésű ingatlanok használatával összefüggő kérdések megoldása,
Programok tervezése, koordinálása és a tagszervezetek érdekérvényesítésének
támogatása.
HOSOSZ működési feltételek megteremtése

Kiemelt sportversenyek és programok:
-

MH amatőr sportbajnokságok és versenyek,
Szabadidősport versenyek,
Országos szintű, nyílt közhasznú programok: Tekerj a sereggel! tavaszi és őszi
kerékpártúra, Balaton-átúszás, a NATO Partnerségi Futás
Országos haditorna verseny rendezése,
HOSOSZ honlap működtetése, tájékoztatás, PR, reklám tevékenység,
Sportnaptár kiadása, kiadvány az egyesületi vezetők részére,
Pályázatokban történő segítségnyújtás.

2016-ban, a 2016/2017. tanévben új alapokra helyezzük a HM honvédelmi ifjúsági
programját. Tovább folytatjuk a lövészet sportág széles alapokon való kiépítést.

Kiemelt feladat a Honvédelmi Minisztérium önkéntes tartalékos rendszer megújításával
összefüggő sportfeladatokban való közreműködés, a HOSOSZ által vállalható központi
szerepvállalása feltérképezése, és a közreműködés lehetséges formáinak kidolgozása.

Fontos feladat a HOSOSZ weboldal www.hososz.hu, HM informatikai rendszerbe
történő integrálása.
HOSOSZ alapcél szerinti feladatai között szerepel tagszervezeti él-versenysportban
való eredményes szereplés.
HOSOSZ elnökség elé terjesztve: Budapest, 2016. március 16.
HOSOSZ Közgyűlés elé történő terjesztés ideje: 2016. április 28.

Előterjesztő:
Farkas László s.k.
HOSOSZ elnök
HOSOSZ Közgyűlési záradék:
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2016. április 28-ai rendes
Közgyűlése egyhangú, 20 fő igen szavazattal elfogadta a jelen beszámolót.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tagszervezetek részére nyújtott pénzeszköz, szervezési feladatokra.
2. 2. sz. melléklet PK-142-es nyomtatvány

1. számú melléklet a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége szakmai beszámolóhoz!
Tagszervezetek részére nyújtott szervezési költségek kimutatása:
Egyesület neve
Szentendrei Kinizsi HSE

Felhasználás jogcíme termék v. szolgáltatás
megnevezése
Honvédelmi kötelék, Pest megyei döntő
III.- Kinizsi MH K. harc-kézitusa
összesen

Tapolcai HSE

Szolnoki HSE

TTT HSE

Honvéd Zrínyi SE

H. Szondi Gy.SE

Taszár HSE
Pécsi Honvéd SE

Nyíri HSE
Egri HSE

Veszprémi HSE

H.Rákóczi SE

Tekerj a sereggel! Rendezvény szervezése
Nemzeti Bor Maraton szervezés
összesen
Honvédelemi Kötelék csapatverseny szervezése
összesen
Honvédelmi Kötelék csapatverseny szervezése
VIII. Szent László Menet szervezése
HOSOSZ Sportnap szervezése
Honvéd Kupa Teke verseny szervezése
összesen
Honvédelmi kötelék rendezés, szervezés
Röplabda rendezése, szervezése
összesen
Honvédelmi csapatverseny rendezés, szervezés
„Tekerj a sereggel ! „ rendezés, szervezé
Grundbirkózás szervezés
összesen
Haditorna csapatverseny megyei döntő szervezése
összesen
Honvédelmi kötelék szervezése
Nemzeti Bor Maraton szervezés
összesen
Szatmári Honvédek Nyomában ifj.verseny szervezés
összesen
Honvédelmi Kötelék szervezése, rendezése
Nemzeti Bor Maraton szervezés
összesen
Honvédelmi csapatverseny rendezése, szervezés
MH 54-es kihívás szervezés,rendezés
összesen
Mezei futóbajnokság
Nemzeti Bor Maraton szervezés
összesen

Bruttó érték,Ft-ban
85 000 Ft
50 000 Ft
135 000 Ft
125 000 Ft
20 000 Ft
140 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
80 000 Ft
720 000 Ft
120 000 Ft
1 020 000Ft
250 000 Ft
70 000 Ft
250 000 Ft
500 000 Ft
70 000 Ft
140 000 Ft
710 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
68 000 Ft
168 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
170 000 Ft
45 000 Ft
215 000 Ft
150 000 Ft
160 000 Ft
310 000 Ft
90 000 Ft
30 000 Ft
120 000 Ft
3 288 000.-Ft

