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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 2021. évi, jelen  szakmai beszámolót  és a szövetség közhasznúsági mellékletét (PK-742-es 

nyomtatvány), valamint a 2022. 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 742-es melléklet értelmében  a HOSOSZ 2021-ben  az erőforrás ellátottság mutatói 

közül kettőt, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül egyet teljesített.  

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

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

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

tagok száma közel 8000 fő.  

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

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

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

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

rendkívüli Közgyűlésre 2021. június 30-án került sor. 

HOSOSZ és  tagszervezetei alapcél szerinti (közhasznú)   tevékenysége elsősorban a 

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

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

szabadidősport szervezés. 

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

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

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

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

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

külön megállapodás alapján térítésmentesen biztosítható (használhat) számukra a HM 

vagyonkezelésben lévő ingatlan. 

A HOSOSZ elnöke kezdeményezte Magyarország honvédelmi miniszterénél a katonasport és az 

abban tevékenykedők HM rendeletben történő elismerésének nevesített szabályozását ( mivel az 

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

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

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

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

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

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

kerüljön megrendezésére. 
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A döntés értelmében a HOSOSZ 2022-ben kezdeményezi fogja   a Katonasport Gála rendezését 

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

egyesületi sporttevékenység) elismerését. 

HOSOSZ iroda működését támogató tevékenység bemutatása: 

 

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

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

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

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

 

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

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

is. Ez éves szinten  bruttó 1.440.000.-Ft.  

 

1/2020. (XII.29.) számú HOSOSZ elnökségi határozat 
HOSOSZ elnöksége az Alapszabály 8. § (3) szakasz 17. pont u) bekezdésében foglalt jogkörében 6 igen 

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

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

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

Közgyűlés elő kell terjeszteni jóváhagyásra. 

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

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

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

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

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

kifizetését. Jelen határozat helyettesíti a szerződést. 

 

Személyi jellegű kiadások munkabér és megbízási díj 2021-ben  összesen: 5.229.888.-Ft. 
Az elnökség  tagjai nem részesültek személyi jellegű ellátásban. 

 

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

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

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

reklám anyag), Katonasport Gála plakett gyártása, szervezői pólók.  
 

Könyvelői szolgáltatás: A törvényi előírásoknak megfelelően előírt kettős könyvvitel vezetésére 

kötelezett a HOSOSZ. A  könyvelői szolgáltatást szerződés alapján a QUADRANTIDA 

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

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

 
II. fejezet 

Szakmai munka 

 

HOSOSZ központi rendezvényei és  tevékenységének bemutatása: 

 

A HOSOSZ több rendezvényt központilag  szervezett, de túlnyomó részben tagszervezeteit 

bízta meg a szervezési feladatok ellátásával. Erre a tevékenységre  20. 085.112-.Ft került 

felhasználásra. 
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Központi rendezvények bemutatása 
 

A járvány helyzet miatt a CISM megalakulásának évfordulójára tervezett CISM Futónap 

2021-ben rendhagyó módon került végrehajtásra. A járvány miatt Budapest helyőrségben 

2021. február 18. napján lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a futáshoz csatlakozók online 

futással az állomány tagja által választott helyen és időben teljesítse  a futást. Ehhez a 

kezdeményezéshez más katonai helyőrségből is csatlakozhattak a katonák. A meghirdetett 

futásra a cismfutas@gmail.com e-mail címre kellett nevezni A kikötés az volt, hogy a szervezet 

megalakulásának napján kell végrehajtani a futást, amiről hitelt érdemlő igazolást kellett 

küldeni a cismfutas@gmail.com e-mail címre. 

 

A futók jelentős részére telefonos applikációval rögzítette futását, ami alapján 

jegyzőkönyvezésre került a  teljesítés és ezek összesítése alapján a megrendelésre kerültek a 

díjak (érmek). Az így meghirdetett CISM futást közel 600 fő teljesítette. Minden futó megkapta 

a futóérmet. Ezzel a módszerrel végrehajtott futást a megszokottól  többen teljesítették, mivel 

nem kellett alkalmazkodni egy meghatározott időhöz és helyhez, hanem a katona a saját szabad 

idejében, az általa választott helyen teljesíthette a futást. természetesen voltak olyan helyek, 

ahol kötelékben teljesítették a távot. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MH Sínapok A kialakult járványhelyzetre tekintettel 2021-ben a katonák téli sportolásának 

biztosítása érdekében síoktatás/ snowboard / és rekreációs sínapok szervezett a 

Kedvezményezett. A rendezvény helye: Eplény, Síaréna. Az állomány számára 2021. február 

hónapban 5 napon keresztül (február 11.;   17; 18; 24; 25.) biztosítottuk a HM és MH 

intézményeinél, szerveinél és katonai alakulatainál szolgálatot teljesítő katonák és polgári 

alkalmazottak, önkéntes tartalékosi szolgálatot vállalók, és a honvéd sportegyesületek tagjai 

számára síelést, sínapok keretében. HOSOSZ a rendezvény szervezésével a Honvéd Szondi 

György Sportegyesületet bízta. Az egyesület elkészítette és az alakulatok, honvéd 

sportegyesületek részére megküldte a rekreációs síeléssel kapcsolatos rendezési elveket a 

sínapokra történő jelentkezések rendjét. Minden jelentkező részére a helyszínen biztosította 

térítésmentesen alkalmanként a 4 órás síbérletet. 

A rekreációs programon 21 szervezet / MH BHD; NKE Ludovika; MH 1. HTHE; MH 59. 

Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis; MH 43. NSJ vte ; MH LMVIK; Pápa Bázisreptér;  MH 86. 

SZHB; MH 93. PS; Kaposvár ŐMT; . MHP HDMCSF MVF; MH 25. Klapka György 

Lövészdandár; HM Védelemgazdasági Hivatal; HM VGH Ingatlankezelési Igazgatóság; MH 

TP; MH Altiszti Akadémia; HM Védelmi Igazgatási Főosztály; HQ MNDC; MH Katonai 

Közlekedési Központ; HM Belső Ellenőrzési Főosztály; MH EK VEI RAVGYI MÉO/ 
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állománya mellett a Veszprémi Honvéd Sportegyesület és a H. Szondi SE tagjai vettek részt 

összesen: 140 fő, ebből többen több napon is.  A kezdeményezés jónak bizonyult, de a verseny 

hiányzott az állománynak. 

  

Meghívásos labdarúgó tornát  a vírushelyzet miatt júniusban lehetett csak  elkezdeni. A heti 

rendszerességgel, minden hét keddjén a Budapesti Honvéd Sportegyesület 

sportlétesítményében volt biztosítva a labdarúgás. A torna alapvetően a katonai felsővezetők 

részére szervezett sportolási lehetőség, melyen részt vett az MHP parancsnoka, annak 

helyettese, a tábornoki kar több tagja, a HM felsővezetői. Alkalmanként más-más ellenfelekkel 

mérkőztek a vezetők. A program egészen az év végéig folyamatosan került végrehajtásra.  

 

 

 

A HOSOSZ közreműködött 2021 július 13-14. Balatonakarattyán megrendezett Országos 

Haditorna verseny szervezésének a katonai képességeket reprezentáló  lövészet (laser) szám 

lebonyolításában és mint a szövetség elnöke VIP meghívottként is részt vett a rendezvényen.  

 

  
Szent László terepfutó verseny 2021. június 26-án került megrendezésre. A rendezési 

feladatokkal a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület volt megbízva 

szerződéssel. A rendezvény a magyar gyalogság védőszentje tiszteletére a Szent László 

emlékére került megrendezésre. A Terepfutó verseny egyben a Magyar Honvédség 
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terepfutó Bajnoksága is volt a hosszú távon. Továbbá a Szent László Napi versenyeink 

keretében – kihasználva az egyesületi tagjaink szolgálati feladatait Koszovóban –, a feladatok 

függvényében 2021. július 03-án a St. Ladislau Run Koszovo elnevezésű félmaraton 

futóverseny is megrendezésre került. 

A rendezvény immár 15. alkalommal került megtartásra. A jubileumi alkalom érdekében a 

szervezés komoly erőbefektetéssel folytatódott, bár nehézséget okozott a pandémiás helyzet 

miatti bizonytalanság, később az sportversenyek engedélyezése után kialakult nagyszámú 

versenyek megrendezésének elszívó hatása, mégis sikerült ebben az évben résztvevői 

csúcslétszámot elérni.  A hazai versenyen 92 fő vett részt, a koszovói versenyen pedig 8 nemzeti 

kontingensből pontosan 204 fő, melyből 105 fő volt magyar katona. Összességében a két 

különálló, de szerves egységet képező rendezvényen 296 fő vett részt.  

 

MH Terepakadályfutó verseny 2021. július 23-án Szentes helyőrségben. A Magyar 

Honvédség Terepakadályfutó Bajnokság Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 

Ezred gyakorlóterén került végrehajtásra. A rendezvény  katonai jellegére való tekintettel, 

illetve arra, hogy a verseny kiképzést támogató sportbajnokság is egyben, ezért a Honvéd 

Rákóczi Sportegyesület, amely HOSOSZ tagszervezet szervezet az  MH 37. II. Rákóczi Ferenc 

Műszaki Ezred bázisán működik együttműködve az alakulattal hajtották végre az MH 

Terepakadályfutó Bajnokságot. A HOSOSZ  a Honvéd Rákóczi Sportegyesületet bízta meg a 

sportszakmai szervezéssel, míg az alakulat a katonai területet, és a technikát, illetve a katona 

biztosítást adta. 

A bajnokságon  tizenhat alakulat, kilencvenhét katonája vett részt. A versenyzőknek egy 

mintegy öt kilométeres távon elhelyezett huszonkét akadályt kellett  leküzdése a tűző napon. A 

katonai terepakadályfutás hasonlóan a civil versenyekhez alapvetően OCR akadályokból állt, 

de a katonai jelleget volt hivatott demonstrálnia a lézerlövészet, a kézigránát hajítás és több 

olyan mozgásforma, ami katonai alapképzés elemeit tartalmazzák. 

A rendezvény a társadalmi kapcsoltok erősítése céljából nyitott volt, ezért diákok és civil 

felnőttek és profi versenyzők is részt vehettek. A díjazás külön katonai és civil. A rendezvény 

azoknak a katonák, akik amatőr szinten versenyszerűen is űzek e sportágat előkészítő verseny 

volt a 2021. július 23-án megrendezett nyílt országos versenyre.  
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2021. július 24-én Akadályfutó verseny került megszervezésre az állomány számára 

Budapesten, a Kamaraerdőben. A civil lakosság  körében egyre népszerűbb a katonai 

alapképességekre épülő, terepen és mesterséges  akadályok leküzdését igénylő rendezvények. 

Ezek a versenyek abban különböznek a katonák által szervezett versenyektől, hogy a részt 

vevők nem hadi- gyakorló öltözetben és bakancsban, hanem sportruházatban hajtják végre, 

illetve küzdik le az akadályokat, ezzel könnyítve és gyorsabbá téve a pályát. Az MH állománya 

körében növekvő érdeklődés mutatkozik az akadálypálya versenyek iránt, ezért a 

Kedvezményezett megbízta az RW Akadálysport Egyesületet, amely szervezet tagja a 

HOSOSZ-nak, hogy az OCR Magyarország Szövetség éves bajnoki futamában szervezzen és 

biztosítsa azokat a hatóságilag előírt biztonsági feltételek, ami elengedhetetlen ehhez a 

balesetveszélyes sporthoz elengedhetetlenül szükségesek. A verseny célja, hogy a katonák nyílt 

rendszerben próbára tegyék magukat civil sportolói környezetben. A katonai futamon 67 fő vett 

részt. A katonák az országos bajnokságban is és külön a katonai kategóriában is díjazásban 

részesültek. A sportág szervezése költségvetése eltér a szokásos sportágaktól, mivel számos 

olyan épített akadályt kell biztonságosan üzemeltetni, ami megnöveli a kiadásokat.  

  

https://honvedelem.hu/images/media/60fad433a1b6d449193127.jpg
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2021. augusztus 7. napján került sor a Balaton-átúszásra, benne az Úszó Erőd kihívás 

végrehajtására. A HOSOSZ  látta el az előnevezések fogadását és feldolgozását, a katonák 

helyszínen (Révfülöp rajt) történő egyenkénti regisztrációját és a legeredményesebb (I-III. 

helyzet) alakulat díjazásához biztosította a díjakat (serlegek), illetve a rajthely kialakítását 

arculati elemekkel történő díszítését.  

 

2021. augusztus 28. Családi Sportnap szervezése Leányfalún.  A Magyar Honvédség a civil 

lakosság kapcsolatának erősítése és tartalékos állomány sport útján történő  haderőhöz való 

kötődésének erősítése céljából  a HOSOSZ  megbízta a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület 

Szentendre egyesületet, hogy szervezzen Családi Sportnapot Leányfalú településen. A 

rendezvényen 68 család vett részt és ez mellett a normál rendben működő strandoló vendégek 

érdeklődve figyelték a családi sportnapot. Sportnapon a játékos sorversenyek mellett nagy 

hangsúlyt kapott a vízi sportok és a sokak számára talán először igénybe vett búvárkodás. 

 

Utcai futás, Wizz Air félmaraton futóverseny MH Amatőr utcai futóverseny szervezése. 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (Kedvezményezett), együttműködve a 

Honvédelmi Minisztériummal és  a Magyar Honvédség Parancsnokságával a Magyar 

Honvédség  aktív-, tartalékos-, nyugalmazott katonák, valamint a honvéd tiszt- és 

altisztjelöltek, az ágazat  kormánytisztviselői, honvédelmi alkalmazottai, továbbá a Kratochvil 

Károly Honvéd Középiskola diákjai részére MH Amatőr Utcai Futóbajnokságot szervezett 

2021. augusztus 29-én a  36. Wizz Air Budapest Félmaraton  futóverseny keretében.  

A rendezvény fő szervezője a Budapest Sportiroda, mely szervezett rendelkezett Budapest 

főváros területére hivatalos engedélyekkel, ezért a HOSOSZ megbízta a BSI-t- hogy 

rendezvény keretében biztosítson külön katonai kategóriát az állomány számára és értékelje 

külön a haderő sportolóit. 

A katonák a futóverseny 21 km egyéni versenyszámban, ½ maraton váltó és 10 km-es egyéni 

versenyszámban versenyezhettek, amit a HOSOSZ férfi és nő kategóriába és több 
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 korosztályban díjazott. Az eredmények el- és kihelyezésre kerültek a HOSOSZ Weboldalra.  

A díjak átadása 2021. szeptember 22-én volt a HOSOSZ székhelyén. 

    

Ultrafutás. A Magyar Honvédség állományába tartozó Sárosi Gyula alezredes a HOSOSZ 

színeiben vett részt 2021. szeptember 24-25-én megrendezett  Spartathlon versenyen 

Görögországban. A rendezvény nemzetközi szintű verseny. A Spartathlon egy 246  kilométeres 

ultramaraton futóverseny, amit Görögországban, Athén és Spárta között rendeznek meg 1983 

óta.  A Spartathlon életre hívása egy brit katonatiszt nevéhez fűződik és  a görög Hérodotosz 

elbeszélése a marathóni csata előtti hírvivő ámulatba ejtő sportteljesítményét eleveníti fel. A 

brit katonatiszt teljesítette a 246 km-es távot 36 órán belül és ezzel megszületett Spartathlon, 

amit azóta minden ultrafutó egyszer legalább teljesíteni szeretne. Sárosi Gyula alezredes 

versenyre történő nevezést abból a célból történt, hogy a magyar katona jó hírét nemzetközi 

szinten a sport eszközeivel erősítse és a Magyar Honvédség állománya számára a sportos 

életvitelt népszerűsítse, a katonák sportolási hajlandóságát növelje. Sárosi alezredes szintidőn 

belül 35 óra 47 perc alatt teljestette a távot. 
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VIII. Mesterlövész Kupa szervezése, rendezése. A HOSOSZ  a Tatai Tömegsport és Tájfutó 

Honvéd Sportegyesület bízta meg a VIII. Magyar Honvédség Mesterlövész Kupa verseny 

szervezésével. Az egyesület  együttműködve a MH 25. Klapka György GLDD-al 2021. 

szeptember 08-09-én rendezte meg a hazai és külföldi katonák részére a versenyt. A  

nemzetközi versenyen 57 lövész indult, a házigazda magyarok mellett érkeztek mesterlövészek 

Szlovákiából, Romániából, Ausztriából és Bulgáriából. A Magyar Honvédség összesen hét 

csapattal képviseltette magát, az MH 25. Klapka György Lövészdandár katonái mellett jelen 

voltak az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred, az MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár, az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, illetve az MH 37. II. Rákóczi 

Ferenc Műszaki Ezred specialistái, de érkeztek versenyzők a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálattól, valamint a Tábori Lelkészi Szolgálattól is. 

 

2021. szeptember 11-12.-én Cegléden, a Líving Sport Badminton csarnokban került 

megrendezésre az "MH 24 órás Tollaslabda Kihívás" esemény. A rendezvény mottója, a 

koronavírus-járvány védekezésben résztvevők áldozatos munkája előtti tisztelgés volt. 

Előzetesen a kihívás teljesítésére 10 katonai alakulat, több honvéd sportegyesület és civil 

szervezet tollaslabdázni szerető katona, valamint egyesületei tag, mintegy 66 fő regisztrált. A 

kihívás napján 55 lelkes, az ügyért tenni akaró vállalta a szombaton 11 órakor  elkezdett  24 

órás folyamatos játékot. Természetesen nem mindenki volt egyszerre játékban, a cél az volt, 

hogy 2 fő tollaslabdázó a  pályán megszakítás nélkül, 24 órán keresztül játékban  legyen.  

Sokan kiváló teljesítményt nyújtottak, ebből is kiemelkedett az MH 86. Szolnok Helikopter 

Bázis főtörzsőrmestere, Fülöp Gábor és párja, valamint a zsámbéki Főnix Badminton 

amatőr tollaslabdázói, akik elnyerték a HOSOSZ által felajánlott " Legkitartóbb csapat" 

különdíjat.  

A 24 órás kihívás szervezésével  szerződés alapján a HOSOSZ tagszervezete a Budai Honvéd 

Sportegyesület volt megbízva, amely szervezet  maradéktalanul végrehajtotta a feladatot. 
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Futás a békéért elnevezésű békefutás grafikai tervezése. Az  október hónapra tervezett  Béke 

Futás országhatárt átlépve került volna végrehajtásra, de a kialakult pandémia miatt elöljárói 

döntés alapján törlésre került, viszont  az előkészítés során megrendelt arculati, grafikai munkák 

elkészítésre kerültek.  

 
 

Tatai Honvéd Kupa tekeverseny 2021. október 15-17. között a Tatai edzőtáborban. A 

verseny lebonyolításával a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület volt megbízva. 

A versenykiírás külön is kiküldésre került minden ismert teke egyesületnek, illetve 

szakosztálynak. A nevezések fogadása elsősorban a megadott e-mail címre történt, de 

beüzemelésre került egy online nevezési rendszer is, ahol a nevezések beérkezése és a 

feldolgozása visszaigazolásra is kerültek a versenyzők, csapatok részére. A verseny helyszíne, 

annak kialakítása megfelelt a mindenoldalú biztosítás követelményeinek. Az eredményhirdetés 

helyszíne és a díjak minősége és is méltó volt egy honvédségi rendezvény 

eredményhirdetéséhez. 

A versenyeket követő napon már előzetesen kiküldésre kerültek a résztvevő csapatok részére 

az eredmények, majd a rendezvény honlapján pedig megjelent a hivatalos eredménylista is. 

Csapatok szám:17, Versenyzők száma:68, melyből női versenyző 19, férfi 49 fő.  

 
 

Autogram kártya gyártása. A Katonasportolók sikeres olimpiai szereplése (hazánk 20 

éremből egy arany, kettő ezüst és kettő bronzérem) után az olimpikonok számos meghívást 

kaptak a lakosság és egyéb szervezetek, munkahelyek részéről, ahol ezek a kiváló sportolók 

tovább népszerűsítették a Magyar Honvédséget és a katonai pályát. Erre a feladatra a HM Zrínyi 

Kft. készített egyéni autogram kártyákat, amit az egy-egy élménybeszámoló  során a katona 

olimpikonok átadtak az érdeklődők részére. Az olimpiai teljesítmény a katonasportolók a 

honvéd sportegyesületekben zajló munkájának a csúcsa. 
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Katonasportolóink a Tokió 2020 elnevezésű ötkarikás játékokon a 20 éremből ötöt szereztek  

(egy arany, kettő ezüst és kettő bronzérem), ezzel a medálok 20% -a katonák nyakába került. 

Az éremszerző katonasportolók a sportszázad tagjai. A rendszerváltás utáni olimpiák 

történetében a Tokió 2020 játékokon résztvevő  15 fő katonasportoló eredményessége (ide 

számítva pontszerző és a további kiváló  helyezéseket is)  minden eddigit felülmúl.  

 

Tekerj a sereggel 2021. október 23-24. Balaton körül. A rendezvény együttműködve a HM-

el és a Magyar Honvédséggel került lebonyolításra. Május hónapra volt tervezve rendezvény, 

de a COVID járvány miatt kellett őszre  halasztani. A rendezvény egyszerre rekreációs program 

és társadalmi kapcsolat  építése. Az állomány azon részére szól a kihívás, akik nem kívánnak 

versenyezni, de tenni szeretnének az egészségükért. A rendezvény Keszthelyről indult és az 

északi parton Szigliget, Zánka, Csopak frissítőhelyek érintésével érkezett Balatonakarattyára, 

majd másnap a déli parton vissza Keszthelyre. A szervezésben részt vett több település, a 

Magyar Honvédség és a HOSOSZ tagszervezetei.  A COVID járvány miatt 2021-ben csak 198 

fő vett részt a rendezvényen. A kettő napos túrát teljesítők a célban egy-egy befutó érmet és 

Magyarország honvédelmi miniszterének Emléklapját vehették át.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021. október 9., I. Honvéd Duatlon Kupa, Szolnok. A HOSOSZ  szerződésben bízta meg a 

Szolnoki Honvéd Sportegyesületet az I. Honvéd Duatlon Kupa megszervezésével. A Szolnoki 

Honvéd Sportegyesület az  MH 86. Szolnok Helikopter Bázis területén rendezte meg a versenyt, 

együttműködve az alakulattal. A verseny a Magyar Triatlon Szövetség versenynaptárába is 
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bekerült, amely ennek köszönhetően utánpótlás ranglista versenyként is szolgált ezzel erősítve  

az MH és a társadalom kapcsolatát. A versenyen a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos 

katonák, honvédségi alkalmazottak, honvéd középiskolások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar hallgatói („katonák”) térítésmentesen vehettek részt. 

A versenyengedéllyel nem rendelkező „katonák” részére az úgynevezett Speciál táv (a hossza 

megegyezett a gyermek táv hosszával) került kialakításra, míg a licensszel rendelkezők sprint 

távon indulhattak a Katona OB címért. A verseny lebonyolítására a Bázison belül a 

gurulóutakon került sor. A kerékpáros pálya a kifutópályával párhuzamoson elhelyezkedő 2 km 

hosszúságú „D gurulóúton”, míg a futópálya az „I és K gurulóutakon” került kialakításra. A 

versenyre a Sportorigo.com oldalon lehetetett nevezni 2021. szeptember 30-ig. A regisztrált 

sportolók, nevezők száma 212 fő volt. A versenyen 193 versenyző indult el. 33 magyarországi 

klub képviselte magát 2021. október 9-én. Napsütéses, szeles idő várta a versenyzőket 2021. 

október 9-én. A szél a kerékpáros pályán alaposan megnehezítette a versenyzők dolgát. A 193 

indulóból mindösszesen 2 fő adta fel a versenyt, azaz 191-en célba értek. Bargamayer Zsanett 

szakaszvezető, aki a sportszázad tagja és aki él- versenysportolóként részt vett az olimpián, ahol 

kiváló 11. helyen végezett is indult a versenyen. Bizonyítva kiváló képességeit az I. helyen 

végezett.  

 

MH 64. Jótékonysági futóverseny DESEDA maraton, ½ maraton), Kaposvár 2021. 

szeptember 25. Kaposvár és a térség meghatározó alakulata az MH 64. Boconádi József 

Logisztikai Ezred állománya számára és a társadalmi kapcsoltok szélesítése céljából a 

kaposvári egyetem hallgatói, valamint a civil lakosság részére szervezett futás. A futáson nem 

csak a  Kaposvár helyőrség állománya, hanem az ország több katonai szervezetétől részt vettek   

katonák a rendezvényen, mivel egyre népszerűbb a jótékonysági futás. A HOSOSZ a futás 

elektronikus időmérését biztosította megbízás alapján.  

 

NATO futás 2021. szeptember 26. Az állomány körében nagyon népszerű futóverseny. A 

járványügyi helyzet miatt és az elmúlt év tapasztalata alapján a személyes részvétellel 

teljesíthető futást kibővítettük az úgynevezett virtuális futással.  A személyes részvétel mellett 
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teljesíthető futás szeptember 26-án, Budapesten került végrehajtásra, melyen jelentős számban 

részt vettek az MH katonai felsővezetői, tábornokai és a hazai valamint a külföldi katonák. Ez 

mellet szeptember 26 és október 26. napja között lehetőség volt az állomány számára a 

választott versenyszámot egyénileg, a katonai helyőrségben, vagy bármilyen választott 

helyszínen teljesítse (online). Azok, akik a helyszínen teljesítették a távot a befutáskor vehették 

át a befutócsomagot és az érmet, továbbá férfi és női kategória korosztályonkénti I-III. 

helyezettek részére Dr. Stich László vezérőrnagy az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség 

csoportfőnöke adta át a díjakat. Azok, akik virtuális futással teljesítették az általuk választott 

távot és arról hitelt érdemlő jelentést küldtek a hososz@citromail.hu e-mail címre részükre 

november 1-től folyamatosan átvehető a befutócsomag. Ezen  kihíváson a misszióban lévő 

állomány is részt vehetett. Ezzel a módszerrel végrehatott futáson megduplázódott a részt evők 

száma és több mint ezer fő teljesítette a NATO futást.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airsoft verseny szervezése, rendezése Budapesten, 2021.10.06.  A HOSOSZ a 2021-ben a 

szövetség tagjai közé felvett   Pannónia Sportegyesület (PSE) bízta meg a  „Civil-Army” 

barátságos airsoft verseny lebonyolításával. A verseny célja volt egy olyan, jelenleg nem 

sportnak, hanem szabadidős tevékenységnek minősített játék keretében a civilek és a katonák 

sporton keresztül való megismerése, játék keretében a katona feladatok imitálása. További 

célunk volt a honvédelem iránti érdeklődés felkeltése a   Magyar Honvédség népszerűsítése, a 

katonai életpálya iránti érdeklődés felkeltése. A verseny  nehéz terepen , nagyfokú  csapatjáték 

alapján került lebonyolításra. A feladatokat egy  speciális helyen, a budafoki pincerendszerben 

kellett végrehajtani, ahol a látási viszonyok, magas páratartalom, zegzugos folyósok, 

mesterséges akadályok nehezítették a kiírt feladatok teljesítését és ezeken keresztül próbáltak a 

szervezők harci körülményeket  teremteni. A versenyen a sport és honvédelem iránt érdeklődő 

civilek összemérhették tudásukat és ügyességüket a hivatásos katonákkal, ami egyfajta 

mailto:hososz@citromail.hu
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inspiráló és egyben egyfajta presztízst, megfelelni vágyást, mint ösztönző erő hatott a 

versenyzőkre.  

 

Speciális Akadálypálya verseny szervezése, rendezése 2021. október 8-án Budapesten a 

Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítményében került végrehajtásra. A verseny aktív 

és tartalékos katonák, valamint a kadét programban részt vevő diákok  részére került 

megrendezésre. A verseny szakmai lebonyolításával a OCR Hungary Kft-t bízta meg a 

HOSOSZ. A rendezésbe közreműködött az RW Akadálysport Egyesület, a Budapesti Honvéd 

Sportegyesület és Sportszázad. Az akadálysport roham léptekben történő elterjedése  az 

állomány körében  egyre nagyobb az érdeklődést vált ki. Ez a kialakuló új sportág(?) számos 

baleseti kockázatot hordoz magába, ezért szigorú hatósági engedélyek szükségesek a verseny 

megrendezéséhez és kizárólag hatóságilag bevizsgált és engedélyezett akadályok építhetők a 

pályákra  a sportolók biztonsága érdekében. Ebből adódóan  ezek a versenyek a költséges 

sportágak közé tartoznak.  A versenyen 55 fő vett részt. A rendezvényt megszemlélete az MHP 

Kiképzési Csoportfőnökség főtestnevlője is. A versenyen külön női és férfi kategóriában 

versenyeztek a részt vevők. A katonák hadi- gyakorló öltözetben, bakancsban és fegyverrel, a 

kadétok sportruházatban hajtották végre a feladatokat. A Sportszázad katonasportolói voltak a 

versenybírók. A Budapesti Honvéd Sportegyesület térítésmentesen biztosította a létesítményét. 

Minden kategória I-III. helyezett díjazásban részesült. 

 

   
 

MH Tájfutó Bajnokság szervezése, rendezése Győr helyőrségben, 2021. szeptember 19. A 

bajnokság szervezésével a Veszprémi Honvéd Sportegyesületet bízta meg a HOSOSZ. A 

verseny különlegessége, hogy  a megszokott erdei tájékozódás helyett a bajnokság Győr 

belvárosában került végrehajtásra. A versenyre 91 fő katona (aktív, tartalékos, nyugállományú, 

honvéd tisztjelölt és honvédségi dolgozó) nevezett és 78 fő teljesítette. A bajnokságon 
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résztvevők férfi és nő kategóriában, korcsportok alapján az I-III. helyezettek díjazásban 

részesültek. 

 

MH Amatőr tollaslabda – bajnokság szervezésével a Szolnoki Honvéd Sportegyesületet bízta 

mag a HOSOSZ. A rendezvény 2021.10.09-én, szombaton került megrendezésre. A versenyen 

40 fő vett részt, alapvetően a honvéd sportegyesületek delegálták a versenyzőket.  Sajnos a női 

kategóriában gyengébb a részt vevők száma, mint a férfi, ezért a vegyes páros versenyszám 

létszámát korlátozta a női versenyzők létszáma. A verseny a ceglédi Living Sportcsarnokban 

volt megrendezve, mely egyik legmodernebb csarnok és kiváló körülményeket biztosított a 

részt vevők  sikeres versenyzéséhez. A bajnokságban az 1., 2. és 3. helyezettek oklevél és érem, 

serleg  díjazásban részesültek. Külön díjban részesült  a legjobb női és férfi versenyző.  

 

 
MH teniszverseny 2021. november 27-én, Budapesten. A verseny szervezésével a Hercules 

Fiai Honvéd Sportegyesületet bízta meg a HOSOSZ. A verseny a Magyar Honvédség 

csapatbajnoksága. Rendezvény helyszíne  Budapest, Budapest Építők Tenisz Klub. A nevező 

csapatok száma: 4. A csapatok: A. HERCULES SE. - MH B. MH BHD C. MH EK D. MHP. A 

csapatok 3 egyéni és 3 párossal mérkőztek meg a csapatbajnokságban. A 31 versenyző 4 

csapatba körmérkőzéses rendszerben /4+2 pályán/ versenyzett. Helyezések: I.: MH EK /6 pont/ 

II.: MHP /3 pont/ III.: HERCULES SE. - MH /2 pont/ IV.: MH BHD /1 pont/ . 
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SPAR Budapest Maraton futóverseny 2021. október 10-én Budapesten. A HOSOSZ  

lehetőséget biztosított a Magyar Honvédség aktív, tartalékos, nyugalmazott és a honvédségi 

dolgozók részére SPAR Budapest Maraton futóversenyen katonai kategóriába történő 

versenyzésre. A HOSOSZ szerződést kötött a BSI Sport Korlátolt Felelősségű Társasággal arra, 

hogy a katonák nevezésére  külön  nevezési felületet (link) hoz létre, eredményeiket elkülönítve 

kezeli és a versenyről összesített katonai  versenyjegyzőkönyvet készít a Megbízó részére. A 

felhívás megküldésre került az alakulatok részére és kihelyezésre került www. hososz.hu 

honlapra. A katonai kategóriában maraton egyéni, maraton, maraton váltó(párban és 4 fős 

váltó),   valamint a 30 km-es  távon versenyezhettek. A katonák külön lettek értékelve. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bocskai Portya szervezése, rendezése 2021. október 02-03. A verseny rendezésével 

Debreceni Nagyerdő Sportkört bízta meg a HOSOSZ. A „Bocskai Portya” elnevezésű katonai 

teljesítménytúra (2021.10.02. – 10.03.). Immár 12. alkalommal, a kialakult helyzet miatt 

rendhagyó módon a nevezési létszám maximalizálásával (500 fő) került megrendezésre  a 

Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárral közösen.  A rendezvényen a 20, 40 és 

70 km-s távon, több kategóriában (civil, egyenruhás és katonai) indulhattak a résztvevők. 

Minden teljesítő emléklapot, kitűzőt és felvarrót kapott. A rendezvényre 510 nevezés érkezett. 

A távokat 407 fő teljesített. A rendezvényen részt vett és teljesítette dr. Lippai Péter 

dandártábornok a MHP KIKCSf-ség csoportfőnöke. 

 

Fegyveres képzés és bemutató 2021.október 13-án a Honvéd Zrínyi Sportegyesület 

szervezésében interaktív rendszerbemutató foglalkozás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Karos hallgatói részére. A tisztjelöltek megismerkedhettek 

a Force Necessary / CQC közelharci rendszer eredetével és felépítésével. Betekintést nyerhettek 

a rendszer katonai divíziójának defenzív és offenzív közelharci és intézkedéstaktikai 

alkalmazásaiba. A pusztakéz, kés és bot modulok esetén tipikus példákat láthattak védekező és 

támadó felhasználási módokra, illetve, hogy a rendszer bizonyos alapelveivel hogyan lehet 

lefedni az ilyen szituációk döntő többségét. A rendszer hatékonyságát és emellett viszonylag 

könnyű elsajátíthatóságát szemléltették és  a hallgatóknak lehetőségük nyílt néhány, elsőre 

összetettebbnek tűnő technika kipróbálására. A bemutató során a hallgatók példát láthattak arra 

is, hogyan lehet társsal hatékonyan együttműködve beavatkozni közvetlen életveszélyt jelentő 

és sérüléssel is járó szituációba úgy, hogy a támadó is kontrol alá kerüljön és a sérült is azonnali 

ellátásban részesüljön, mindezt rövid idő alatt. A lőfegyvereket érintő modulban a tisztjelöltek 

elsősorban arra láthattak példákat hogyan tudják megvédeni saját fegyverüket, illetve hogyan 
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tudják közelharci eszközként alkalmazni, hogy ezzel lehetőségük nyíljon a szükséges időt és 

távolságot megszerezni egy esetleges fegyverhasználathoz. A rendezvény szervezésével 

Honvéd Zrínyi Sportegyesületet bízta meg a HOSOSZ. 

 

 
 

MH Úszóverseny 2021. november 4-én. A rendezvénynek a Budapesti Honvéd 

Sportegyesület adott otthont. A szervezésben részt vett a BHSE úszó szakosztály 

sportszakemberei és a sportszázad katonasportolói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pandémiás helyzet miatt 2021-ben kevesebb versenyszám ( 7) került kiírásra. A versenyzők 

száma 57 fő. A résztvevőket nemenként és korcsportonként külön-külön díjazásba részesültek. 

 

MH terep futóverseny  2021. december 12. A rendezvény egyben a Magyar Honvédség 

Terepfutó Bajnoksága télen nevet viseli. A rendezvény szervezésével, előkészítésével a Honvéd 

Ezüst Nyíl Sportgyesületet bízta meg a HOSOSZ. A december 12-re meghirdetett rendezvény 

előkészületi munkái már november elején megkezdődtek és a hatósági engedélyeket 

(természetvédelmi, városi) megkapta a rendező egyesület. Az előkészítés és a rendezvény 

idejére a járvánnyal kapcsolatos tiltó rendszabályok nem volta. A versenyre, egyedi, minden 

befutónak biztosított befutóérmet, a helyezetteknek kupákat, az abszolút bajnokoknak a 

különdíjakat megtervezte a rendező és megvásárolta, továbbá, öltöző és pihenősátrakat, mobil 

kordont, hangosítást, egészségügyi biztosítást, weblap frissítést megrendelte. Ezen költségek 

kifizetése és a feladat elvégzése megtörtént. A futóútvonal jelölő szalag, frissítő állomás 

üzemeltetéséhez szükséges szőlőcukor, csoki, gyümölcs is beszerzésre kerül az előkészítés 

során.  A megrendelt termékek, tárgyi eszközök a verseny hetében átvételre kerültek. A 

pályakijelölés- és építés  2021. december 10-én kezdte meg a rendező egyesület és a pálya 60%-

os szinten felépítésre került. Sajnos 2021.12.10-én délután  aggasztó hírek érkeztek a várható 

időjárással kapcsolatban. A civil és katonai meteorológia erős, viharos szelet várt vasárnapra.  

Szombaton még rosszabb előrejelzés érkezett, 100%-os biztonsággal állították, hogy a verseny 

színhelyén min. 80km/h-ás szél várható, helyenként 100km/h feletti széllökésekkel. A fagyott 

talaj, az erdőben leszakadható ágak okozta veszély miatt a szervezőbizottság úgy döntött 2021. 

december 11-én, hogy a versenyt biztonsági okok miatt nem rendezi meg. A kiértesítést 
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követően visszabontásra került a pálya, a nevezők részére lemondásra került a verseny és a még 

ki nem fizetett  megrendelt szolgáltatások.A rendezvény előre nem látott kényszerítő 

körülmények és elháríthatatlan akadályok miatt nem került megrendezésre, de mivel a 

rendezvény előkészítő fázisában keletkeztek költségek, ezért a szervezési források előlegként 

utalásra került a szervező egyesület részére, amely szervezet  felhasználta a nyújtott forrást. A 

feladatra 300.000.-Ft került felhasználásra. A teljesítés megtörtént az anyag, tárgyi eszközök 

beszerzésre  és bevételezésre kerültek, de a versenyt nem lehetett végrehajtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szerb-magyar barátságos labdarúgó mérkőzés 2021. november 25-én. A rendezvény a 

szerb védelmi erők és a Magyar Honvédség katonai felsővezetők közötti kispályás labdarúgó 

torna. Éves szinten kettő fordulós a rendezvény. Tavasszal a Szerb Védelmi Minisztérium 

fogadja a Magyar Honvédség (HM-MH) csapatát ősszel pedig a szerb fél érkezik 

Magyarországra.  Hazánkban 2021. november 25-én, a Budapesti Honvéd Sportegyesület új 

kézilabda csarnokában került sor a labdarúgó mérkőzésre. A magyar csapat csapatkapitánya és 

játékosa volt Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoka és 

több tábornok, illetve katonai felsővezető. 
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Katonahelyőrségek labdarúgó torna. A 2021. évi kispályás labdarúgó-bajnokság nem 

központosítva, Budapesten került végrehajtásra, hanem a katonai helyőrségekben. A helyőrségi 

labdarúgó-bajnokságban Kaposvár, Székesfehérvár, Győr, Budapest, Szentes. A labdarúgó 

torna győztes csapatai meghívást kaptak a az MH 2022. évi kispályás labdarúgó-bajnokságra. 

 

 
 

Szentgyörgyi Légicsata Kecskemét, 2021. szeptember 16. A verseny rendezésével, a 

sportszakmai feldatok ellátásával a Kecskeméti Honvéd Sportegyesületet bízta meg a 

HOSOSZ. Szentgyörgyi Légicsata néven szituációs lövészversenyt rendezett 2021. szeptember 

16-án az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis és a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kecskeméti lőterén. A bajnokságon 

kilencvenhárom egyéni induló és huszonnyolc csapat küzdött a helyezésekért. A rendezvény 

egyben kiképzést támogató verseny is, ezért a versenyt megtekintette Dr. Eleki Zoltán ezredes 

főtestnevelő. Tizenegyedik alkalommal rendeztek országosnak is beillő szituációs pisztoly 

lövészversenyt Kecskeméten. 
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MH lőbjnokság. Ezzel a feladattal a HOSOSZ a Honvéd Kossuth Lövész Klubbot bízta meg, 

mivel rendelkezik hadifegyverekkel végrehajtható engedélyekkel, lőtérrel és szakemberekkel. 

Klub évek óta sikeresen rendezi meg a katonai lőbajnokságot  pontlövész és IPSC 

versenyszámokban. A MH Amatőr lőbajnokság 2021. október 14 és november 30-a között 

került végrehajtásra, pisztoly puska versenyi alkalmat adtak arra, hogy a honvédség keretében 

dolgozók és társszervezeteink tagjai összemérhessék lövészeti tudásukat a IPSC és a pontlövő 

versenyszámokban. A versenyekre való felkészülés és részvétel során a katonák és a vendégek 

nemcsak tovább fejleszthették lövész képességüket, hanem még nagyobb jártasságra tehettek 

szert a szolgálati maroklőfegyver biztonságos használatában is. A fegyverrel való gyakorlás és 

versenyzés ezen felül tovább növelte a tudatos és önként vállalt fegyelmet, ami elengedhetetlen 

alapfeltétel a katonai szolgálat végrehajtása során. Ilyen módon a katonai lőbajnokság kettős 

célt szolgált. Az általános katonai képességek alapját képező lövészkészség és fegyelem együtt 

fejlődött a rendezvény során. A Covid 19 járvány miatt átszervezésre került  a verseny és több 

napos ( több mint egy hónap) versenynapok kerültek beállításra ezzel csökkentve a 

megfertőződés kockázatát. A magas színvonalú rendezvény biztosításának alapfeltétel a 

megfelelő mennyiségű és minőségű lőszer, tartalék fegyver és célanyagok, szájmaszk és 

fertőtlenítő szerek, amit a rendező Klub biztosított a szerződésbe foglaltak szerint. Dr. Elek 

Zoltán ezredes a Magyar Honvédség főtestnevelője a KIK CSF-ség nevében külön díjjal 

jutalmazza a kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzőket. 

   

Búvár Nyílt nap szervezése, rendezése Szentendre. A feladattal a HOSOSZ  a Honvéd Kossuth 

Lajos Sportegyesület Szentendre civil szervezetet bízta meg. Egyesületünk búvárszakosztálya, 
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az ország egyik legjobban felszerelt, technikai szakosztálya. Egyike azon nagyon kevés 

szakmai műhelynek, amely működésével azok számára is biztosít búvárkodási lehetőséget, akik 

számára anyagi okok miatt nem lenne elérhető. Az egyesület a sportág népszerűségének 

kihasználásával minél szélesebb körben biztosítsa a Magyar Honvédségnek és tagjainak 

népszerűsítését és kiemelten fontos feladataként, küldetésének tekinti a hivatásos, szerződéses 

és tartalékos katonák szakmai kiszolgálását és az MH  búvárutánpótlásának toborzása.  A 

búvárkodás is mint számos technikai sport, jelentős felszerelés igényel bír annak érdekében, 

hogy egyáltalán egy egyszerű merülést le tudjanak bonyolítani. Nagyobb létszám kiszolgálására 

csak azon ritka szervezetek képesek, akik rendelkeznek ahhoz megfelelően képzett jelentős 

létszámú humánerőforrással és a szükséges színvonalú tárgyieszköz állománnyal. Az egyesület 

képes egyszerre akár 25 fő búvár kiszolgálására. A Búvár Nyílt Nap több napon keresztül tartó 

program volt , melyen  összesen 78 fő vett részt. Egy részük 2021.11.28-án a Nyílt Napot 

megelőző, kötelezően előírt ellenőrző merülésen, a többiek pedig a 2021.12.05-én lebonyolított 

Nyílt Napon vettek részt. 

A Covid helyzet és a tumultus elkerülése miatt , úgy történt a szervezés, hogy egy időben csak 

azok voltak jelen, akik befejezték a merülést és öltöztek (max: 5 fő), azok akik éppen 

felszereltek és merültek (max. 5 fő + a segítők, vezetők) és azok akik arra vártak, hogy 15 

percen belül sorra kerüljenek (max: 5fő).  

  

2021. november 16-án került megrendezésre a Katonai Testnevelési és Sportközpont és a 

Honvéd Zrínyi Sportegyesület által az első HHK kari úszóverseny, a Ludovika Aréna 

csodálatos uszodájában.  A verseny rendezésével a Honvéd Zrínyi Sportegyesületet bízta meg 

a HOSOSZ. Rendkívüli érdeklődés mutatkozott a honvédtisztjelöltek részéről úszás tudásuk és 

ezzel egy speciális képességük megmérettetése iránt. Képzésük során az aktuális képzési 

szemeszterben minden hallgató elsajátítja az alapokat ahhoz, hogy a 200m-t vízbiztosan 

abszolválni tudja. A versengés azonban valami más. A megszerzett tudást egy magasabb szintre 

kell emelni ahhoz, hogy az illető eredményesen szerepelhessen versenyeken. Ezen edzésmunka 

mérésére, összevetésére adódott lehetőség a HHK kari úszóversenyén. 50m-en és 100m-en 

mind a 4 úszásnemben kiélezett verseny folyt, mind a nők, mind a férfiak vonatkozásában. 

Különösen sok nevezés érkezett 50m mellúszás és az 50m gyorsúszás tekintetében, de népszerű 

volt a 25m-es búvárúszás is.  A verseny fénypontja azonban a 4x50m-es gyorsváltó volt, ahol 

minden versenyző extra erőfeszítéssel segítette a csapatát a minél rangosabb helyezés elérése 

érdekében. Olykor gigászi csaták bontakoztak ki a verseny alatt, és különösen jó volt látni azon 

honvédtisztjelöltjeink küzdeni akarását, akik egyetemi éveik alatt, az úszás órákon sajátították 

el úszás tudásukat.  
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Röplabda verseny szervezése, rendezése 2021. december 08-án megrendezésre került a 

Zrínyi Miklós laktanya  és Egyetemi Kampusz Sportlétesítményeiben a Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Kar amatőr röplabda bajnoksága. A rendezvény szervezésével a Honvéd 

Zrínyi Sportegyesületet bízta meg a HOSOSZ. A technikai lebonyolításban, játékvezetésben a 

Katonai Testnevelés és Sportközpont testnevelő tanárai nagy segítséget nyújtottak a Honvéd 

Zrínyi Sportegyesület szakosztályvezetőinek Detre Zoltán alezredes úr testnevelő tanár 

irányításával. A Covid- 19 járványhelyzet erősödése miatt a Rendvédelmi Szervek részére 

2021-ben sem lehetett megrendezni a komoly sporthagyományokkal rendelkező MH Röplabda 

Bajnokságot sem, így a laktanyán belül a honvédtisztek és katasztrófavédelmi szakirány 

hallgatói körében került meghirdetésre a  HOSOSZ támogatásával és a Honvéd Zrínyi 

Sportegyesület megrendezésével. Nagy sikert aratott a teljes hallgatói állomány körében az 

elsőtől a negyedikes évfolyam részére meghirdetett röplabda bajnokság. Mintegy 70 fő 

jelentkezett, így nyolc csapat körversenyzésére kerülhetett sor. Két tornateremben minden 

csapat játszott mindenkivel. A cél az volt, hogy a lehető legtöbb mérkőzést tudjanak lejátszani 

hallgatók.  

 

Helyőrségi Darts verseny szervezése, rendezése. A versenyt a Honvéd Szondi György SE 

rendezte megbízás alapján 2021 december 16-án, Székesfehérvárott,  a Tombor István 

Sportcentrum tornatermében öt táblán. A darts hazai szinten egyre népszerűbb és az állomány 

részéről is nagy az érdeklődés. A sportág versenyszerű szinten történő művelése kiváló 

koncentráló képességet igényel. A rendezvényen 5 katonai szervezet 24 fővel képviselte magát. 

Férfiaknál 7 csapat 21 fővel, nőknél csak három egyéni induló volt. A verseny küzdelmes, jó 

színvonalú volt. Több mérkőzés csak a döntő szettben dőlt el. Nagyon sok dupla, tripla értékű 

dobást értek el.  

 

Tartalékos Katonai Sportnap/évzáró rendezése, szervezése Budapesten. A HOSOSZ  az 

év végén a RW Akadálysport Egyesületet (HOSOSZ tagszervezete) bízta meg azzal, hogy 

2021. december 27. napján szervezzen az egyesülete kereti között évzáró akadályversenyt az 

egyesület tagjai és OCR sport számára, mely rendezvényen biztosítsa Budapest főváros és Pest 

megye tartalékos állomány számára a térítésmentes versenyzést és rendezvényen külön díjazza 
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a tartalékos katonákat. A rendezvény a tartalékosok elsősorban felsőfokú intézmények 

hallgatói volt. A szervező egyesület maradéktalanul eleget tett az előírt biztonsági 

szabályoknak, aminek köszönhetően baleset és sérülés nem történt a versenye.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fenn bemutatott és elvégzett feladatok mellett a HOSOSZ a tagszervezeteiben egész 

évben folyamatosan biztosította az állomány számára a rendszeres és szervezett 

sportolást. Ebbe feladatba 33 tagszervezetet vont be a szövetség, amely civil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

munkájában. 

 

A katonai alakulatok bázisán működő sportegyesületek kiemelt feladata volt az állomány 

munkaidőben és azon kívül  történő sportolás, illetve  sportolási feltételeinek támogatása 

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

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

feladatuk, aminek maradéktalanul megfeleltek.  

A megszűnt katonai helyőrségekben lévő honvéd sportegyesületek tagsága az  ott lakó aktív,  

nyugállományú és tartalékos katonák, valamint a honvédelem iránt érdeklődő civilek sportolási 

feltételeinek biztosítása volt a feladat.  
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A HOSOSZ az egyesületekkel külön-külön szerződést kötött  és  egyéb más sportszolgáltatás 

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

részére utólagos elszámolás melletti kötelezettséggel.  

 

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

HOSOSZ 2021-ben.  

 

Az egyesületek szinte minden sportágban biztosítottak sportolási lehetőséget az állomány 

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

az előírt fizikai követelményeknek. Az egyesületek rugalmasan alkalmazkodtak a járványügyi 

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

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

Pannónia SE, az RW Akadálysport Egyesület  már be is kapcsolódott az éves munkában és 

mind kettő szervezet rendezett versenyt a tartalékosok részére (lásd a beszámoló fentebbi 

részében). 

 

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

térítésmentesen, egész évben biztosította  Budapest helyőrségben azon katonai szervezetek 

részére a sportolási feltételeket, amelyek nem rendelkeznek sportlétesítménnyel  

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

rendszerességgel végrehajtott kispályás labdarúgáshoz a helyszínt, versenyekhez a 

sportlétesítményét és sportszakembereket. A BHSE ezen túl az egyetemes sport 

legeredményesebb hazai klubja. 

 

Rendezvények képekben 
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A fenn bemutatott sporttevékenységre és működésre a HOSOSZ 2021-ben 45.000.000.-Ft-

ot fordított a HM támogatás terhére. A nyújtott támogatással maradvány nélkül, 

határidőre elszámolt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége. 
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III. fejezet 

 

A Honvédelmi Minisztérium 2021-ben külön szerződésben airsoft fegyverek beszerzésével 

bízta meg a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetséget. 

 

A 1475-31/2021. számú  Támogatói okirat 2. számú melléklete szerint „ Költségvetési terv 

a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás felhasználására” a folyósított 4.000.000.-

Ft támogatásból 100.000.-Ft dologi kiadásokra, míg 3.900.0.000.-Ft felhalmozási kiadásra  

került felhasználásra. 

 

A dologi kiadások terhére bruttó 20.000.-Ft  bankszolgáltatásra, bruttó 80.000.-Ft  

számviteli (könyvelői) szolgáltatás igénybe vételére  került felhasználásra.  

 

A Quadrantida Kft. szerződés alapján megbízást kapott a tárgyi eszközök (airsoft fegyverek) 

beszerzésének előkészítésére, a vásárlás pénzügyi lebonyolítására és a fegyverek térítésmentes 

tartós használatba adásának dokumentálására, illetve a főkönyvi értékcsökkenés vezetésére, az 

anyag nyomon követhető nyilvántartására. 

 

A fegyverek beszerzésére 3.919.700.-Ft-ot fordított a HOSOSZ, melyből megvásárolt  10 db 

CZ BREN A2 airsoft puskát, 10 db CZ P-09 airsoft pisztolyt és 10 db CZ Scorpion EVO-3 

airsoft géppisztolyt (puska). 
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A megvásárolt tárgyi eszközök bevételezésre és főkönyvi bevezetésre kerültek. A HOSOSZ az 

állampolgárok önkéntességén alapuló tartalékos és szerződéses katonai szolgálat vállalásának 

elősegítése érdekében a megvásárolt airsoft fegyvereket szerződés alapján 2021. december 21. 

napján ingyenesen tartós használatba adta a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság részére azzal kikötéssel, hogy az átadott airsoft fegyverek a 

Kedvezményezett tulajdonában maradnak és Használatba vevő (MH KIKNYP)  vállalja, hogy 

szükség esetén a használatba adott tárgyi eszközöket sportrendezvények  idejére – átadás-

átvételi jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett, melyben rögzítik az átadást és az adott verseny 

befejezésekor a visszavételt – ingyenesen a HOSOSZ  rendelkezésére bocsájtja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HOSOSZ  a szerződésben kikötötte, hogy a MH KIKNYP köteles éves leltározási 

jegyzőkönyv alapján beszámolni az átadott airsoft fegyverek állapotáról és hiánytalan 

meglétéről. 
 

A vásárolt légfegyverek (airsoft) MH KIKNYP részére történő használatba adásával minél 

szélesebb körben megismertethető az MH-ban rendszeresített hazai gyártású CZ típusú 
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fegyverek anélkül, hogy éles fegyverek kerülnének bemutatásra, mert a vásárolt  airsoft 

fegyverek kinézetében és működésében tökéletes  másolatai az eredi fegyvereknek, ezért a 

toborzás és sportrendezvények során  képet lehet adni a Magyar Honvédségben használt kézi 

fegyverekről az érdeklődők részére ezzel felkeltve az állampolgárok érdeklődését a Magyar 

Honvédség iránt.  
 

A HOSOSZ  részére a 1475-31/2021. számú  Támogatói okirat alapján nyújtott 4 millió forint 

támogatást a szövetség  maradvány nélkül, a szerződésben meghatározott támogatási célnak 

megfelelően, jogszerűen és a meghatározottak szerint használta fel. 
 

Az MH KIKNYP megbízott parancsnoka az évértékelő feladatszabó értekezleten  

köszönetét elismerését fejezte ki a szövetség részére és emléklapot adományozott szervezet 

részére a kiváló együttműködésért.  

 

IV. fejezet 

 

A Honvédelmi Minisztérium megbízást adott a Honvéd Sportegyesületek Országos 

Szövetségének arra, hogy Budapesti Thán Károly Ökoiskola és Technikum  Magyar Honvédség 

Kadét programjában részt vevő kadétjai részére nyári tábort  biztosításon.  A feladatra 

1.000.000.-Ft, azaz egymillió forintot biztosított tárca.  A HOSOSZ a feladattal a Magyar Közelharc- 

Kézitusa Szövetséget bízta, mely szervezet 2021-től tagja a HOSOSZ-nak. A Magyar Közelharc- 

Kézitusa Szövetség 2021. június 21-25. között Velence, Drótszamár Cambing területén végrehajtotta a 

megbízást és ötnapos közelharc tábort szervezett.  

 

 
 

Pénzügyi felhasználás: a támogatás terhére egyéb más sportszolgálatás jogcímen 985.000.-Ft-ot, míg 

bankköltségre 10.000.-Ft-ot, a tábor ellenőrzéséhez szükséges utazásra a HOSOSZ RMT 410 szolg. gk  

üzemanyagra 5000.-Ft-ot  került felhasználásra. A HOSOSZ részére a  1475-16/2021. számú  

támogatói okirat alapján biztosított 1 MFt-al maradvány nélkül elszámolt a szövetség. 

 

Beszámoló összefoglalása: 

 

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

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

 

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

Ft-ot biztosított a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége részére.  

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

tagszervezetekben zajló sportolását biztosította az alábbiak szerint: 

- Működési kiadások: 4.685.000.-Ft 
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- Tagszervezetekben zajló sportolásra: 15.000.000.-Ft 

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

- Személyi jellegű kiadásokra: 5.229.888.Ft 

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

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

bankköltség és számviteli szolgáltatás. 

Budapesti Thán Károly Ökoiskola és Technikum  Magyar Honvédség Kadét programjában 

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

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

Ft üzemanyag. 
V. fejezet 

HOSOSZ pénzügyi gazdálkodás 

2021. évi bevételek:  

Bevétel 

megnevezés 

Összeg/Ft Megjegyzés Realizált 

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

HM támogatások 45.000.000.-Ft  50.000.000.-Ft 

2020 évi áthúzódó 

HM támogatás 

1.200.000.-Ft  1.200.000.-Ft 

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

került felhasználásra. 

 

Egyéb bevételek nem tervezett  306.400.-Ft 

Összes bevétel: 46.550.000.-Ft  52.906.400.-Ft 

 

2021-ban a HM központi költségvetésből három részletben 50.000.000.-Ft támogatást nyújtott. 2020-

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

miatt maradt el tervezett összegtől nevezetesen 4 tagszervezet 2022-ben fizette be a 2021. évi tagdíjat, 

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

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

 

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

2021. évi kiadások, ráfordítások: 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

Áthúzódó HM 

támogatás:   

1.200.000.-Ft 

1.200.000.-Ft 1.200.000.-Ft felhasználása 2021. március 31-ig 

bezárólag történik meg. (megtörtént, elszámolás 

ideje: 2021. május 15-ig 

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

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

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

BorMaraton 378.200.-Ft Behajthatatlan követelés 

Egyéb: 1.934.668  

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

összeg) bevétel elhatárolt 

Összes ráfordítás 53.512.868.-Ft  

A kiadások fő számai:  53.512.868.-Ft. Bevétel 52.976. 932. Eredmény – 535.932. Ft. 
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HOSOSZ 2022. évi pénzügyi tervek 

 
2022. évi saját induló forrás: 10.497.032.-Ft 

2022. évi bevételek:  

Bevétel megnevezés Összeg/Ft Megjegyzés 

Tagdíj 1.700.000.-Ft  34 tagszervezet/50.000.-Ft/év  

HM támogatások 45.000.000.-Ft  

Szja 1% 50.000.Ft  

Összes bevétel: 46.750.000.-Ft  

 

2022-ban a tagdíj és a HM támogatás fogja képezni a bevételeket fő számait. 2022-ben már 

34  tagszervezettel számol a szövetség, mivel megalakult a Kaposvári Honvéd Sportegyesület, amely 

szervezet kérte felvételét a HOSOSZ-ba . Mindezekre figyelemmel 2022-ben a realizált bevételekkel 

és a saját forrással együtt 57.247.032.-Ft-al gazdálkodhat a HOSOSZ.  

 

2022. évi kiadások, ráfordítások: 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

HM támogatás  45.000.000.-Ft  

Egyéb 1.200.000.-Ft HOSOSZ jubileumi  kiadásra 

Összes ráfordítás 46.200.000.-Ft   

 

2022-ben a HM támogatás 45.000.000.-Ft felhasználása  sportszakmai feladatokra: 35 085 000.-  

Ft forrás van tervezve,  melyből 15.000.000.-Ft a tagszervezetek részére és 17.600.000.- 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: 4.685.000.-Ft (gépjármű, honlap, könyvelői 

szolgáltatás, fényképészeti tevékenység, kiküldetési stb.). Személyi jellegű kiadásra, munkabérre: 

5.230 000.- Ft került beállításra 2022. évben. 

2022-ben a HOSOSZ a jubileumi évforduló és a nem tervezhető áremelkedésből adódó kiadások miatt 

a saját forrásból (közhasznú kiadás) 1.200.000.-Ft kiadást tervezett. 

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

elnöksége az 16/2021. (XII.13.) számú HOSOSZ elnökségi határozat akként határozott, 

hogy az elnök részére 2022-ben havi, bruttó 120.000.-Ft tiszteletdíj kifizetését hagyja jóvá, 

ezért éves szinten e jogcímen:1 440 000.-  Ft került betervezésre, ami szerepel az 5.230.000.-Ft 

személyi jellegű kiadások között. Jelen határozat helyettesíti a szerződést, amit az Alapszabály 

7. § (2) szakasz, l) pontja értelmében a vetkező Közgyűlés elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 

2022. évi fő feladatok 

A HOSOSZ és tagszervezetei által tervezett  2022. évi programokat a MH szabadidősport naptár 

tartalmazza.  

Kiemelt feladatok, rendezvények: 

- Magyar Honvédség szabadidős sportjának  szervezése 

- Közreműködés az MH kiképzést támogató sportbajnokságok rendezében   
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- 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 ágazat és az egyetemes sport kapcsolatának erősítése 

- HOSOSZ tagszervezetek HS-be történő belépésének támogatása 

- Részvétel az MH  Testnevelési és Sportbizottság munkájában 

- A katonasport elismerése a Katonasport Gála keretében 

 

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

1. sz. melléklet: PK-742-es nyomtatvány (külön anyag) 

2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet 

3. sz. melléklet: HOSOSZ Főkönyvi kivonat 

4. sz. melléklet: Felügyelő Bizottsági jelentés 

5. sz. melléklet: Elnökségi  jegyzőkönyv 

 

Farkas László s.k. 

HOSOSZ elnök 

 

Záradék: A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége Közgyűlése  23 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett elfogadta a HOSOSZ 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, a PK 742-es közhasznúsági 

mellékletet, a kiegészítő mellékletet, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját, továbbá a Szövetség 

2022. évi költségvetési és fő feladatok tervét. 

 

Budapest, 2022. május 25. 

 

Hitelesítő tanúk: 

…………………………………………                        …………………………………………. 

            (Domán Gábor s.k.)                                  (Máté Imre s.k.)  

  

                                                    

Lakcím:……………………………         Lakcím:………………………………… 

…………………………………….        ..………………………………………… 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 32 oldal 

Kapják: 1. számú pld.: HOSOSZ irattár (papíralapú változat) 

 


