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Általános rész
Civil szervezet neve: HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET
Székhelye: 1133Budapest, Lehel utca 33-35.
Bírósági nyilvántartásba vételi szám: 13Pk 60869/1989
Alapítás éve: 1971
Adószám: 19726018-1-41
Statisztikai számjele (KSH szám):
Civil szervezet jogállása: Közhasznú
Civil szervezet törvényes képviseltére jogosult személy: Marti György, lakik:
A szervezet egyéb adatok:
Székhelye:
1135 Budapest, Lehel utca 33-35.
Színe:
Piros-fehér.
Zászlaja:
téglalap/háromszög alakú, piros/fehér alapon fehér/piros felirattal
az egyesület neve és nevének rövidítése
Működési területe:
Magyarország
A HASE célja: a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elősegítése, ifjúsági nevelés, illetve ezek érdekében felmerült oktatási, kulturális és egyéb
közhasznú tevékenység végzése.
Gondoskodik - a főleg bázisszervezetei köréből származó - tagjai (hivatásos és szerződéses katonák,
nyugállományúak és családtagjaik, a közalkalmazottak, illetve más polgári személyek) sportolási
lehetőségéről.
Az egyesület nyitott, tagjain kívül más is részesülhet szerinti közhasznú szolgáltatásokból. 1.3.
Közhasznú tevékenysége során közreműködik a bázisszervek hivatásos és szerződéses állományának
jogszabályban meghatározott fizikai felkészítésében és egészségmegőrző tevékenységében.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisszervezeteivel, valamint
mindazon civil és gazdálkodó szervezettel, melyek segítik eredményes működését, céljainak, közhasznú
feladatainak megvalósítását.
A sportegyesület g tevékenysége
Biztosítja az egyesület tagsága, illetve az érdeklődők részére az egyesület éves szabadidősport- és
esemény-és túrákon, versenyeken, táborokban és egyéb sportrendezvényeken való részvételt, a
szabadidő egészséges és hasznos eltöltését.
A sportolás iránti igény felkeltése és népszerűsítése elsősorban a katonai oktatási intézmények hallgatói
és a fiatalok körében.
Biztosítja a felkészülést és a részvételt sakk versenysportágban a hazai és nemzetközi bajnokságokon,
illetve támogatja az amatőr szintű sakkozást.
Részvétel a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményeinél, valamint a Honvéd Vezérkar
szervezeteinél dolgozó hivatásos állomány fizikai felkészítése feltételeinek biztosításában.
Közreműködik a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség állománya részére az erőnlétet
növelő külföldi sportversenyen és az MH szinttű amatőr bajnokságok lebonyolításában.
Közreműködik az amatőr katona sportolók HM által szervezett nemzetközi versenyeken való
részvételének megszervezésében és lebonyolításában.

A sportegyesület gazdálkodása
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az éves költségvetés jóváhagyása a küldöttközgyűlés
kizárólagos hatásköre.
Az egyesület közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában
meghatározott tevékenységére fordítja.
A működés során minden olyan tevékenység cél szerinti tevékenységnek minősül, amely az Alapszabályban
megjelölt célkitűzések elérését közvetlenül szolgálja.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, illetőleg vállalkozásának
fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel, valamint az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használja fel.
Az egyesület verseny- és élsportolóval munka, illetve egyéb jogviszonyt nem létesít.
Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat
Sportegyesület bevételei
Egyesület bevételei:
-Elsősorban tagsági díjak, belépési díjak, pártoló tagdíjak,
-szabadidősport rendezvények bevételei (nevezési, szervezési, részvételi díjak),
-tagsági viszonyon alapuló sportszolgáltatások térítési díja,
-szabad pénzeszközök, értékpapírok kamat bevételei,
-egyesületi tárgyi eszközök, készletek értékesítéséből származó bevételek,
-természetes és jogi személyek felajánlásai, adományai,
-közcélú pénzbeli adományok, tartós adományozás,
-természetben megszerzett bevételek,
-pályázat útján kapott bevételek,
-a közhasznú tevékenység, valamint az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz
közvetlenül kapcsolódó bevétel vállalkozási bevételek.
Sportegyesület költségei
-a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek/ráfordítások, kiadások,
-az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások,
-a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek /ráfordítások, kiadások/, valamint

Honvéd Aurora Sportegyesület 2021. évi üzleti év
A HASE kettős könyvvitelre kötelezett civil szervezet.
A sportegyesület könyvelését megbízás alapján a Quadrantida Kft. végzi(székhely: 1134
Budapest, Gidófalvy Lajos utca 1., adószám: 23118861-1-41. képviselő Benke Margit
ügyvezető, mérlegképes könyvelő Cégjegyzék száma: 01-09-953847.
HASE beszámolót nem támasztja alá könyvvizsgálat.

A HASE közhasznú civil szervezet. Működését a közhasznúsági követelményeknek megfelelően
végzi. A PK 742-es melléklet értelmében a HASE 2021-ben az erőforrás ellátottság mutatói közül
egyet, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül kettőt teljesített.

Tagság:
HASE fizető taglétszáma, 254 fő, ami az elmúlt évhez képest (304 fő) csökkent, ami
valószínűsíthetően a COVID-19 járvány eredménye.
Az egyesület tagságának jelentős részére a Magyar Honvédség ellátási körébe tartozó
aktív, önkéntes és nyugalmazott katona, honvédelmi alkalmazottak, valamint azok családtagjai.
Budapest főváros XIII. kerületének lakosai közül nem meghatározó tagok száma, de a kerület
Közszolgáltató Zrt. Skult3 Divízióval az egyesület kapcsolta megfelelő.
Elnökség: A HASE elnöksége 2021-ben négy alkalommal ülésezett, melyből egy
alkalommal elektronikus és három esetben jelenléttel tartott ülés volt.
A 2021. május 25. napra tervezett éves rendes beszámoló küldöttközgyűlés a járványügyi
helyzet miatt elhalasztásra került és 2021. október 9-én rendkívüli ülésként került végrehajtásra.
Az egyesület 2021. évi sporttevékenységére a pandémiás helyzet kedvezőtlen hatással
volt, de összességében a működését fenntartotta a HASE. A szakosztályok alkalmazkodtak a
kialakult veszélyhelyzethez és végezték munkájukat. 2021. évre tervezett programok alapvetően
végrehjatásra kerültek.
A könyvelői szolgáltatást 2021-ben is a Quadrantida Kft. látta el. Az egyesület éves
gazdálkodása a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott keretek között került végrehajtásra.
Az egyesület vezető tisztségviselői és a szakosztályvezetők térítésmentesen látták
feladatukat és nem részesültek személyi juttatásban.
Szakmai beszámoló
2021-ben az egyesület 11 szakosztállyal működött. A szakosztályok éves terv alapján
biztosították a tagság részére a sportolási feltételeket. Az egyesület nem rendelkezik saját
sportcélú ingatlannal, ezért azokat bérli, vagy szerződés alapján használja.
Az egyesület 2021-ben három pályázatot nyert. NEA: 2.535.000.-Ft-ot, EMMI: 500.000.-Ft. és
a Budapest Főváros XIII. kerület: 70.000.-Ft. Összesen 3.105.000.-Ft. A NEA pályázat terhére
a pályázat író részére 380.000.-Ft került kifizetésre. A fennmaradó összeg sakk terembérletre,
munkavállaló munkabérére, sportruházatra, díjakra, laptop és monitor vásárlásra és darts
verseny szervezésre került felhasználásra.
Az EMMI pályázat terhére HASE központi iroda részére egy db asztali számítógép került
beszerzésre. A fennmaradó részből a HASE jubileumi kiadvány nyomdai munkát
finanszíroztuk, sakkversenyt szerveztünk és a pályázatíró munkadíja került kifizetésre.
XIII. kerület 70.000.-Ft sportszervezésre került felhasználásra.
A tollaslabda-, gyorstollaslabda-, tenisz-, labdarúgás-, közelharc- kézitusa-, sakk-,
motorcsónak-, túraevezős- és a darts szakosztályok bérelt ingatlanokban végzik munkájukat. A
természetjáró szakosztály a túrákhoz nem igényel létesítményt, ezért a működésük

folyamatosan biztosított. Motorcsónak szakosztály a Magyar Honvédség hadi kikötőben
működik. Az evezős szakosztály a BHSE kajak-kenu szakosztály bázisán végzi szabadidős
sporttevékenységét és az MH által biztosított 2 db konténerben, illetve a az ingatlan területén
tárolja eszközeit, hajóit.
Az egyesület közhasznú, közérdekű tevékenysége jelentős mértékben Magyar
Honvédség számára végzett sportszolgáltatás. Az egyesületben sportoló aktív, tartalékos és
nyugalmazott katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére szervezett keretek között
biztosítottuk a rendszeres edzéseket, felkészüléseket és versenyeken, túrákon való részvételt. E
tevékenység elsősorban szabadidős sport. Az egyesület keretei között versenysport darts,
gyorstollaslabda, sakk sportágak. Ezeken a szakosztályokon keresztül az egyesület részt vesz
az adott sportág magyar bajnoki versenyrendszerében. Gyorstollaslabda és sakk sportágban
nemzetközi eredménnyel rendelkező sportolóink vannak.
A szabadidősport kiemelt rendezvénye a haderő számára szervezett Budapest helyőrség
kispályás labdarúgó-bajnokság. Ez a bajnokság elsősorban katonák számára van kiírva, de a
rendszer nyitott a civil társadalom felé. A túrázók minden hétvégén szerveztek programot a
tagság és az érdeklődők részére.
HASE gazdálkodása
A Honvéd Aurora Sportegyesület alapvető bevételei a tagdíj, nevezési díj és az egyéb
szolgáltatás, értékesítés.
2021. évi bevételek
Nyitó pénzeszköz:
13 695 291.-Ft
Tagdíj:
2 043 700.-Ft
Nevezési díj:
673 800.-Ft
Kötségvetési támogatás:
3 105 000.-Ft
NEA:
2 535 000.-Ft
EMMI:
500 000.-Ft
Budapest XIII.ker.:
70 000.-Ft
Szja.1%:
199 018.-Ft
Egyéb szolgáltatás, értékesítés:
587.100.-Ft
Összesen:
6 608 618.-Ft
Az egyesület Küldöttközgyűlése 2021. évre 6 529.000.-Ft bevételt tervezett, ezzel szemben a
realizált bevétele: 6 608 618.-Ft.
2021. évi kiadások
Költségvetési támogatás felhasználás:
NEA:
2 535 000.-Ft
EMMI:
437 961.-Ft
Budapest XIII.ker.:
70 000.-Ft
Szja.1%:
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei:
Összesen:

3 042 961.-Ft

199 018.-Ft
4 210 000.-Ft
7 451 979.-Ft

A kiadások vonatkozásában ki kell emelni, hogy a költségvetési támogatásból (EMMI által
biztosított forrás) 62.039.-Ft felhasználása áthúzódik 2022. évre, amit a támogatási szerződés
megenged. A Személyi jövedelem adó 1% terhére 199.018.Ft. került felhasználásra. Ezen felül

egyéb igénybe vett szolgáltatásra, benne anyag jellegű és más szolgáltatásokra (pl. posta,
telefon, szállítás, utazás, bérleti díjak, rendezvény szervezés, bér, és annak járuléka)
4. 210.000.-Ft került felhasználásra.
Az egyesület adózott eredménye – 905.417.-Ft. A Honvéd Aurora Sportegyesület 2021. évi
maradvány pénzeszköze: 13 695 291.-Ft.
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