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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 2018. évi jelen beszámolóját és a szövetség közhasznúsági 

mellékletét (PK-442-es nyomtatvány), valamint a 2019. évi költségvetés fő számait és feladat 

tervét.  Az e l n ö k s é g az elkészített anyagot alkalmasnak tartja a Közgyűlés elé történő 

terjesztésre és javasolja annak elfogadását. 
 

Általános rész 
  

 A vonatkozó jogszabályok alapján a  HOSOSZ 2015. április 22. napjától  közhasznú 

jogállású civil szervezet. PK 442-es közhasznúsági melléklet szerint a HOSOSZ 2018-ban  az 

erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül egyet 

tudott teljesíteni.  
 

HOSOSZ-nak 2018-ban 29 civil szervezet volt a tagja. A tagszervezetek összevont 

taglétszáma több mint 5000 fő.  
 

Az elnök 2018-ban rendes ülésrendben, négy  alkalommal (február. 01., március. 07., 

június 25. és november 19.)  hívott össze elnökségi ülést és 2018. március  7-re az elnökség 

Közgyűlést. 

  

I. fejezet 

2018. évi feladatok bemutatása 

 

1./ A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: HOSOSZ) 

alapvetően a honvédelem alaptevékenységébe nem tartozó, de a védelmi képesség fenntartása 

szakfeladat, valamint az ágazat állami feladatát segítő, az állomány kiképzési kereteken kívüli 

szabadidőben végezhető  sportolási feltételeit biztosítja és végzi, továbbá segíti az ágazat 

nemzetközi katonasportban ( CISM)  vállalt kötelezettségeinek teljesítését.  
 

Fontos megjegyezni, hogy e tevékenységi körben elsősorban a Magyar Honvédség 

ellátási körébe tartozók ( hivatásos, szerződéses, tartalékos, nyugalmazott katonák, hallgatók, 

az ágazattal munkaviszonyban állók és mind ezke családtagja) és a HOSOSZ tagszervezeti   

részére szervez és biztosít sportolási feltételeket. A sportolási lehetőségeket a HOSOSZ 

központilag a tagszervezetek bevonásával, a katonai szervezettekkel együttműködésben, illetve 

a  Honvéd Sportegyesületek (továbbá Egyesületek és  Klub)  bázisán, vagy bérelt 

létesítményekben valósítja  meg.  
 

A szövetség ezt a tevékenységet a  18/2010. sz. HM – HOSOSZ együttműködési 

megállapodás, valamint az MH  testnevelési és sportbajnokságok szabályzata, illetve a tárgyévi 

szerződés(ek) alapján látta  el. 
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Sportszakmai feladatok: 
 

1./ 2018-ban a Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó MH szabadidősport 

feltételek, versenyek biztosítása feladatkörben, amibe bele tartozik a tagszervezetekben zajló 

sportmunka és a tagság részére biztosított felkészülés,  versenyzés is 35.000.000.-Ft került 

felhasználásra.  

 

Ezeket a  feladatokat a tagszervezetek (28 egyesület) bevonásával hajtottuk végre. A 

Honvéd Sportrepülő Egyesület nem tudott részt venni ezekben a feladatokban. Az MH amatőr 

sportbajnokságokra, versenyekre és nemzetközi sportrendezvényekre 9.850.000.-Ft került 

felhasználásra. A tájékoztatásra, kiadványra, Weboldal fenntartására: 700.000.-Ft-ot,  

működéssel összefüggő tevékenységre  5.500.000.-Ft-ot használt fel a szövetség. A civil 

szervezetekben (HOSOSZ tagszervezetek)  biztosított rendszeres és szervezett sportolásra, 

versenyzésre  18.950.000.-Ft került felhasználásra. 
 

A katonák fizikai követelmények történő megfelelését, az ágazat dolgozóinak 

munkaképességének fenntartását segítő és az MH ellátási körbe tartozók rekreációjának  

biztosítása érdekében az alábbi  országos szintű szabadidősport bajnokságok (MH amatőr 

sportbajnokságok), versenyek és programok kerültek végrehajtásra: 
 

Megszervezésre került az MH amatőr síbajnokság Eplényben, az MH Közelharc 

bajnokság, a kispályás labdarúgó tornák, a Balaton Szupermaraton keretében az MH amatőr 

utcai futóbajokság. A természetjáró szövetségen keresztül az állomány részére 

teljesítménytúrán való részvételt biztosítottunk. Kiemelt országos rekreációs program volt a 

„Tekerj a sereggel!”, kettő napos kerékpáros túra, és az Úszó Erőd nyílt vízi úszás.  A katonai 

képességek fejlesztését szolgáló tevékenységi körben megszervezésre került  az  MH Túlélő 

Futás Pápán, az MH 54-es Kihívás Veszprém és térségében, a Szent László menet Tata és 

környéke, a Bocskai Portya, Debrecenben, Akadálypálya verseny Budapesten. Az 

állóképességet javító programok voltak az utcai futások, amelyeket elsősorban a BSI-től  

vásárolt szolgáltatásként biztosítottuk az állomány és tagság részére. Kiemelt és kedvelt 

rendezvény az MH amatőr kispályás labdarúgó-bajnokság, ami  Budapest fővárosban került 

megrendezésre. Magyar Honvédség amatőr sportbajnokágok közül  megrendeztük az MH 

Tenisz-, MH Tollaslabda-, és az MH Úszó bajnokságot. A HM támogatás terhére országos 

szintű  bajnokságok és versenyek szervezésére  10.950.000.-Ft-ot használt fel a HOSOSZ. 
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Nemzetközi  sportversenyek keretében megszervezésre került a CISM futónap, a 

szerb-magyar kispályás barátságos labdarúgó torna, amely során április hónapban az MH 

vezető állománya utazott ki Szerbiába, majd november hónapban fogadta Szerb Védelmi Erők 

vezetőit. Moszkvában részt vettek a katonasportolók a CISM Birkózó VB-n.  Kiemelt 

rendezvény volt a NATO 10 km-es futás, amelyen részt vett a Honvéd Vezérkar főnök és két 

tábornoki csapat is. A nemzetközi versenyeken történő egységes ruházatban való megjelenést 

szolgálta a vásárolt sportruházat. Ezekre a feladatokra összesen: 800.000.-Ft került 

felhasználásra. 
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Az állomány sportcélú sportszolgáltatások körében a HOSOSZ  WEB oldalt 

működtet www.hososz.hu néven, ahol megjelennek az aktuális események és eredmények, 

közlemények. Éves szinten kiadásra kerültek az MH szabadidős sportprogramok egy 

kiadványban, ami expediálásra került az alakulatok és a tagszervezetek részére. Beszerzésre 

került 2 db csepp zászló, amit  reklám célokra használ a szövetség. Ilyen célra összesen: 

700.000.-Ft került felhasználásra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

A HOSOSZ működési feltételeinek biztosítása érdekében irodát tart fenn Budapest, 

Dózsa György út 53. szám alatt, a Budapesti Honvéd Sportegyesület székhelyén. Bérleti díjat 

a BHSE, mint tagszervezet  nem számol fel a HOSOSZ-nak. A feldatok ellátása érdekében 

személyi jellegű kisdások         (egy fő munkavállaló és egy fő megbízási jogviszony= 

3.650.000.-Ft), előírt könyvelői szolgáltatás díja: 600.000.-Ft. HOSOSZ szolgálati gépkocsi 

fenntartása ( üzemanyag, kötelező biztosítás, szerviz= 500.000.-Ft), banki kiadások: 225.000.-

Ft irodaszer és  posta költség, egyéb anyag: 525.000.-Ft. A HOSOSZ alelnöke, megbízás 

alapján látja el a főtitkári teendőket, amiért a Közgyűlés jóváhagyásával megbízási díjban 

részesült: 1.441.000.-Ft összegben. A két fő személyi jellegű kiadásai (adókkal)       4. 390.000.-

Ft. Az elnök nem részesül juttatásban. 

 

2./ A Honvédelmi Minisztérium kérésére, a HM támogatásával a HOSOSZ részt vett és 

közreműködött az Első EWUF Shaolin Európa Bajnokság végrehajtásában.  Szövetségünk 

feladata volt  a bajnokság-előkészítése és a szervezése, díjazása, a honvédelem ügyét szolgáló 

feladatok koordinációja, toborzó tevékenység biztosítása, katonai közelharc képességek 

bemutatása, valamint az MH ellátási körébe tartozó állomány részére térítésmentes részvétel 

biztosítása. Erre a feladatra 5.000.000.-Ft HM támogatás került felhasználásra. 

 

http://www.hososz.hu/
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3./ 170 éves a Magyar Honvédség rendezvénysorozat a Magyar Honvédség számára 

kiemelet esemény volt 2018-ban, amihez csatlakozott a HOSOSZ és tagszervezetei. A 

rendezvénysorozat keretében az alábbi programok kerültek végrehajtásra: Történelmi 

Emlékfutás  Székesfehérvár-Pákozd útvonalon, „Tavaszi Hadjárat Gyalogtúra” szervezében 

való közreműködés, Katonai sportokat bemutató sportnap szervezése a Budapesti Honvéd 

Sportegyesület sportlétesítményeben, „Kaszárnyafutás” szervezése Magyarország területén, 

170 km-es kerékpártúra szervezése Budapest-Isaszeg-Pákozd útvonalon, Szolnoki „Nyitott 

Laktanya” program, Székesfehérvár „Nyitott Laktanya” program,  honvédelmi sport bemutató 

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, a Múzeumok éjszakáján, Bánk településen Olimpiai 

Tábor keretében akadálypálya verseny szervezése, és a 170 éves a Magyar Honvédség 

rajzpályázat különdíj biztosítása. Erre a feladatra 5.430.000.-Ft-ot fordítottunk HM támogatás 

terhére. 
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4./ Szövetségünk közreműködött az Europen Open Szolnok Cup nemzetközi karate 

verseny szervezésében. Erre a feladatra  4.000.000.-Ft került felhasználásra a HM külön 

támogatása terhére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5./ A HOSOSZ részt vett a 46. CISM Katonai Modern Öttusa Világbajnokság  (2018. 

szeptember 24-30.) sikeres végrehajtásában. A szövetség elsődleges feladata reklám, 
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szóróanyagok, sportruházat, díjak, akkreditációs kártyák beszerzése, a nyitó- záró ceremóniák 

és a díjátadó rendezvények szervezése. A HM által külön szerződésben biztosított 4.500.000.-

Ft támogatás került felhasználásra erre célra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6./ A HOSOSZ a 6165-12/2018. számú  támogatási szerződés alapján a 2018/2019-es 

tanév „Országos Haditorna Verseny” közreműködött a megyei döntők szervezésében, és 

biztosította a díjakat, valamint ellátta a rendezvény arculati- és PR anyagokkal. Erre a feladatra 

Honvédelmi Minisztérium külön szerződés alapján  12.000.000.-Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújtott a HOSOSZ részére. Ebben a feladatban több tagszervezet is közreműködött. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSOSZ és tagszervezetei  2018-ban 321 versenyt, illetve programot szerveztek. 

A szövetség tagszervezetei és a katonai alakulatok voltak azok a műhelyek, ahol megvalósult a 



 

9 

 

Magyar Honvédség szabadidősportja. A Magyar Honvédséggel, illetve a honvédelmi ágazattal 

való kiváló együttműködés, továbbá az a sok-sok társadalmi munka, amit a HOSOSZ és 

tagszervezetei nyújtottak eredményezte a zavartalan sportolási feltételeket.   

 

A sportolási feltételek mellett a szövetség tovább folytatta a HM vagyonkezelésű 

ingatlanok sportcélú használatának jogszabályi hátterének egységesítését, illetve kidolgozását. 

Magyarország honvédelmi miniszterével folytatott megbeszélések kedvezőek, és a honvédelmi 

célú sportlétesítmény használat  térítésmentességének kidolgozása megkezdődött  tárca szinten. 

A térítésmentes használat jogi hátterét kell kidolgozni, ez 2018-ban nem sikerült, mert jelenleg  

törvényi akadálya van, ezért   ez a feladat áthúzódik 2019. évre. 

 

2018-ban, az elmúlt évekhez viszonyítva  jelentős mértékű sporttámogatást nyújtott a 

HM a HOSOSZ részére. A HM támogatásnak köszönhetően az egyesületekben zajló sportra 

több forrást tudott biztosítani a HOSOSZ. 2018-ban is problémát okozott, hogy a HM 

támogatásból az egyesületek működése nem volt  finanszírozható. A HOSOSZ tagszervezeti 

közül több egyesület tagsági viszonyt létesített a Honvédelmi Sportszövetséggel is, így plusz 

forrásokhoz juthattak azok, akik pályázatot nyújtottak be  a HS-hez és nyertek. A HOSOSZ - 

HS kapcsolat megfelelő.  

 

HOSOSZ iroda működési feltételei - köszönhető a Budapesti Honvéd 

Sportegyesületnek - jók. A szövetség székhelyeként szolgáló BHSE létesítmény állami tulajdon 

és az egyesület vagyonkezelésében van. Az egyesület térítésmentesen biztosítja a működést a 

HOSOSZ részére. Az iroda egy fő munkavállalót alkalmaz a napi ügyek intézésére, 

könyvelések előkészítésre, pénzügyek intézésére. A HOSOSZ alelnök megbízás alapján, 

megbízási díj ellenében  ellátja a szövetség főtitkári teendőket. A HOSOSZ elnöke társadalmi 

munkában, ellentételezés nélkül  látja el napi feladatait. Az elnökség a két közgyűlés közötti 

időszakban segíti a szövetség tevékenységét. 2018-ban az elnökség (vezető tisztségviselők)  

nem részesültek  juttatásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet 

HOSOSZ 2018. évi pénzügyi gazdálkodása 
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2018. évi bevételek: Nyitó pénzeszköz: 6.215.378.-Ft 

 

Bevétel megnevezés Összeg/Ft Megjegyzés 

Tagdíj 615.000.-Ft  29 tagszervezet/20.000.-Ft/év + elmaradt 

tagdíjak, illetve egy SE tévesen csak 15eFt-

ot fizetett. 

Alap  támogatás éves 

feladatokra 

35.000.000.-Ft MH szabadidősport, nemzetközi sport- 

versenyek, működés és az egyesületekben 

zajló sportfeladatokra 

170 éves a Magyar 

Honvédség 

rendezvénysorozatra 

5.430.000.-Ft „Kaszárnyafutás” és 170 km-es kerékpáros 

emléktúra 

Első EWUF Shaolin Európa 

Bajnokság 

5.000.000.-Ft Nemzetközi verseny 

Europen Open Szolnok Cup 

nemzetközi karate verseny 

4.000.000.-Ft Nemzetközi verseny 

46. CISM Katonai Modern 

Öttusa Világbajnokság   

4.500.000.-Ft Nemzetközi CISM VB 

Haditorna 12.000.000.-Ft Honvédelmi program 

MH sportbajnokságok 11.000.000.-Ft MH amatőr sportbajnokságok és katonai 

jellegű 2019-es versenyek (elhatárolt 

bevétel) 

Vállalkozás 1.500.000.-Ft Allianz 

Egyéb (Szja,bank,stb.) 688.000.-Ft  TAS étkezés, Erzsébet tábor nevezések. 

Összesen:  79.733.000.-Ft 

- 11.000.000.-Ft 

68.733.000.-Ft 

 

(elhatárolt bevétel) 

 

A 2018. évi tervhez képest (47.000.000.-Ft)  79.733.000.-Ft bevételt realizált a 

szövetség. Ez annak köszönhető, hogy a HM az alap támogatáson  túl, ami 35.000.000.-Ft 

további 41.930.000.-Ft megbízást  adott a szövetségnek. A HM támogatás összege: 

76.930.000.-Ft, amely összegből 11.000.000.-Ft elhatárolt bevétel, ezért a 2018. évre 

felhasználható HM támogatás: 65.930.000.-Ft. Összességében megállapítható, hogy a 

HOSOSZ 2018-ban az eredmény tartalékkal és a tárgyévi bevételekkel együtt 85.948.378.-Ft 

pénzügyi forrással  gazdálkodott. 

 

 

 

 

2018. évi kiadások 
 

Kiadás megnevezés Felhasználás/Ft  Megjegyzés 
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HM  

Alap  támogatás éves feladatokra 35.000.000.-Ft MH szabadidősport, nemzetközi sport- 

versenyek, működés és az egyesületekben 

zajló sportfeladatokra 

170 éves a Magyar Honvédség 

rendezvénysorozatra 

5.430.000.-Ft „Kaszárnyafutás” és 170 km-es 

kerékpáros emléktúra 

Első EWUF Shaolin Európa 

Bajnokság 

5.000.000.-Ft Nemzetközi verseny 

Europen Open Szolnok Cup 

nemzetközi karate verseny 

4.000.000.-Ft Nemzetközi verseny 

46. CISM Katonai Modern Öttusa 

Világbajnokság   

4.500.000.-Ft Nemzetközi CISM VB 

Haditorna 12.000.000.-Ft Honvédelmi program 

Egyéb kiadás 740.000.-Ft  

Összesen 66.670.000.-Ft  
 

A HM által nyújtott 76.930.000.-Ft. támogatásokból 65.930.000.-Ft került 

felhasználásra és elszámolásra. 11.000.000.-Ft HM támogatást  2019. november 30-ig 

használhatja fel a szövetség. A bevételek (68.733.000.-Ft) és a kiadások (66.670.000.-Ft) 

eredménye: 2.063.000.-Ft.  A 2018. évi nyitó pénzeszköz: 6.215.378.-Ft és  az eredmény 

tartalék  együttesen 8.278.078.-Ft. A HOSOSZ 2018. évi záró pénzeszköze a tervezett 

4.800.000.-Ft helyett  7.865.354.-Ft-ban realizálódott. A kedvezőbb eredmény tartalék annak 

köszönhető, hogy az Allianz biztosító 2018-ban is támogatta a HOSOSZ-t és a vártnál nagyobb 

mértékben, továbbá nem került beszerzésre a  Közgyűlés által jóváhagyott, 1.400.000.-Ft 

értében a gépjármű vásárlás. Ez a beszerzés 2019-ben kerül megvalósításra. 
 

Megállapítható, hogy a HOSOSZ és tagszervezetei 2018-ban 321 versenyt, illetve 

sporteseményt szerveztek. A tagszervezetek egész évben folyamatosan biztosították a tagság 

részére a rendszeres sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket. A HOSOSZ, a HM 

megbízása alapján az év során több (fenn bemutatott rendezvények) sportverseny szervezését 

és azokban történő közreműködést vállalt.  A HM 2018-ban is szövetségünket bízta meg  a 

2018/2019-es tanév honvédelmi verseny megyei döntőiben való közreműködéssel. Az év során 

kedvezően alakultak a szövetség bevételei és a tervhez képest pozitívabb eredménnyel zárult  a 

2018. év,  mint ahogy az tervezve volt. A 2018. évi  gazdálkodás kedvező alakulása a megnövelt  

HM támogatásnak, az Allianz biztosító emeltebb (1.500.000.-Ft)  összeggel történt 

támogatásnak és a befizetett egyéb díjaknak köszönhető. 2018-ban az  Szaj 1% -ból 69.000.-Ft 

folyt be. 
 

A szövetség működése az alapszabály és  törvényi előírások szerint valósult meg az év 

során. 2018-ban is csak egy fő munkavállaót alkalmaz a szövetség. A napi feladatok sokasága 

miatt az alelnök megbízást kapott a HOSOSZ főtitkári feledatok ellátásra, amiért a Közgyűlés 

jóváhagyásával megbízási díjban részesült. Az elnök és a vezető tisztségviselők nem 

részesültek juttatásban.  

IV. fejezet 

2019. évi bevételek fő számai :  2019. évi nyitó pénzeszköz  7.865.354.-Ft 
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Bevétel megnevezése Összeg/Ft Megjegyzés 

Tagdíj 580.000.-Ft 

*1.450.000.-Ft 

29 tagszervezet/20.000.-Ft/év 

*29 tagx50.000.-FT/év Közgyűlés 

jóváhagyta 2019.03.28-án! 

HM támogatás 16.000.000.-Ft Szabadidősport, nemzetközi sport  

versenyek, működés 

Vállalkozás 1.500.000.-Ft Allianz 

Egyéb (Szja, bank, közvetett 

szolg.) 

200.000.-Ft Közvetett szolg. bevétel: rendezvények 

során a HOSOSZ-on keresztül átmenő 

pénzügyi forgalom pl. TAS étkezés, 

Erzsébet tábor nevezések. 

Elhatárolt bevétel (HM 

támogatás) 

11.000.000.-Ft MH sportbajnokságok (szerződés szerint) 

Összesen 29.280.000.-Ft 

*30.150.000.-Ft 

 

*(50 eFt/tagdíj/év esetén) Közgyűlés 

jóváhagyta 2019.03.28-án!! 
*Közgyűlés határozatot igényel! Közgyűlés jóváhagyta! 

 

A HOSOSZ 2019-ben az eredmény tartalékkal (7.865.354.-Ft) és a tervezett 

bevételek realizálása esetén   37.145.354.-Ft-al gazdálkodhat. Abban az esteben, ha 

Közgyűlés elfogadja (megjegyzés: 2019. 03.28-án elfogadta!) az elnökség 1/2019. (II.15.) 

számú határozati javaslatát, a tagdíj 50.000.-Ft/év-re történő emelését, akkor 870.000.-Ft éves 

bevétel növekedés érhető el, ami mérsékelt növekedést eredményez. 

 

2019. évi kiadások, ráfordítások 

 

Kiadás megnevezés Felhasználva, elszámolva Megjegyzés 

HM támogatás (ide értve az 

Elhatárolt bevételt is ) 

27.000.000.-Ft  

Gépjármű vásárlás 1.400.000.-Ft + a meglévő szolg. gk. ára 

Egyéb 

- Közhasznú 

- Szja 

Összesen: 

 

500.000.-Ft 

135 172.-Ft 

 635.172.-Ft 

Közhasznú kiadás, ami a 

HOSOSZ saját pénzügyi 

forrását terheli 

Összes kiadás  29.035.172.-Ft  

 

A HM által nyújtott támogatásokat (27 MFt) 2019-ban fel kell használni. A tervezett és 

a Közgyűlés által jóváhagyott használt gépjármű beszerzése 2019. évben fog realizálódni.  Az 

szja 1% 135.172 .-Ft adózói felajánlást (bevételt) 2019. december 31-ig fel kell használni. A 

HM támogatás felhasználásának az aránya 30-35 % működés, 70-75% sportfeladatokra 

(közhasznú tevékenységre) történik. 
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Az eredmény tartalékkal növelt  tervezett bevételek és a kiadások megvalósulása esetén 

2019. december 31-ei nappal a HOSOSZ pénzügyi tartaléka várhatóan: 8.000.000.-Ft.  

 

 2019. évi fő feladatok 

 

A 2019. évi MH szabadidősport naptár tételesen összefoglalja a rendezvényket. 

 

 Kiemelt rendezvények: 

- MH amatőr sportbajnokságok és versenyek 

- MH szabadidősport szervezése és a nemzetközi rendezvényekben való 

közreműködés 

- Az MH állomány és a honvédségi dolgozók sportolási feltételeinek megszervezése  

- A tagszervezetekben zajló sportolási lehetőségek támogatása 

- A Honvédelmi Sportszövetség tevékenységében való részvétel, kiemelten az 

általános honvédelmi sportokért felelős tagozat munkájának ellátása 

- HOSOSZ tagszervezetek HS-be történő belépésének támogatása 

- A Magyar Honvédség nemzetközi (elsősorban CISM) katonasportban vállalt 

feladatinak támogatása, segítése. 

- HOSOSZ Alapszabályának szükségszerű módosítása. 

 - A  HM vagyonkezelésű ingatlanok jogszabályi hátterének rendezésével egyidőben  

felül kell vizsgálni a Honvédelmi Minisztérium és HOSOSZ közötti 18/2010. számú 

együttműködési megállapodást és szükség szerinti módosítását.  

- Meg kell vizsgálni a HOSOSZ és HS együttműködés bővítésének lehetőségeit. 

- A HOSOSZ 2019-ben  fő feladatának a Magyar Honvédség állománya és dolgozóinak, 

valamint a tagszervezeteiben sportoló tagság részére  a szabadidős sportolási feltételek  

biztosítását és a sport eszközeivel a honvédelmi ágazat támogatását tekinti. 

 

 

 

        HOSOSZ elnökség nevében: 

 

 

Farkas László s.k. 

elnök 

 

 

 

 

 

 

HOSOSZ Közgyűlési záradék: 
 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2019. március 28-ai rendes 

Közgyűlése 20 fő igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül elfogadta a 2018. 
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beszámolót, közhasznúsági mellékletet, a felügyelő bizottsági jelentést. 19 fő  igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavat nélkül elfogadta a 2019. évi feladat-, és pénzügyi 

tervet. 

 

A szükséges döntésekben a jelen beszámolóhoz csatolt jegyzőkönyv szerint 

Közgyűlési határozathozatalra került sor. 
 

Mellékletek:  

1. 1. sz. melléklet: Tagszervezetek részére nyújtott pénzeszköz kimutatás 

2. 2. sz. melléklet: PK-442-es nyomtatvány (külön anyag) 

3. 3. sz. melléklet: HOSOSZ Főkönyvi kivonat 

4. 4. sz. melléklet: Tárgyi eszközök nyilvántartó lapja 

5. 5. sz. melléklet: Felügyelő Bizottsági jelentés 

6. 6. sz. melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv 

 

  Farkas László s.k 

 HOSOSZ elnök 

 

Hitelesítő tanúk: 

        Bartók Miklós s.k.                             Veréb Csaba s.k. 

(Név kiírása Nyomatatott betűvel)                  (Név kiírása Nyomatatott betűvel)  

 

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

             Aláírás        Aláírás 

 

Lakcím:……………………………         Lakcím:…………………………….. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 3 példányban 

Egy példány: 14 oldal 

Kapják:  1. számú pld.: Fővárosi törvényszék 

 2. számú pld.: FB 

 3. számú pld.: HOSOSZ irattár 

 


