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Honvéd Aurora Sportegyesület 

2021. évi közhasznú- szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint az egyesület  

2022. évi fő feladat és gazdálkodás terve 

 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

 

A Honvéd Aurora Sportegyesület (továbbiakban: HASE) e l n ö k s é g e, a jelen 

formában elkészítette az egyesület 2021. évi közhasznúsági mellékletét (amit a PK-742-es 

nyomtatvány tartalmaz), a szakmai- és pénzügyi beszámolóját, a kiegészítő mellékletet, 

valamint a 2022. évi fő feladatok és az egyesület a 2022. évre vonatkozó pénzügyi tervét, 

amit a jelen formában jóváhagyásra a t. Küldöttközgyűlés elé terjeszt. 

 

Általános rész: 

Az éves pénzforgalmi és könyvelési adatok alapján elkészítésre került a HASE 

közhasznúsági melléklete (PK-742 nyomtatvány), ami alapján a HASE erőforrás ellátottság 

tekintetében 1, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül 2 feltételt teljesített 

egyesület, ezért a Honvéd Aurora Sportegyesület 2021-ban megfelelt az előírt  

közhasznúsági kritériumoknak. A közhasznúsági melléklet csatolva a jelen beszámolóhoz. 

 

Tagság: 

HASE fizető taglétszáma 304 fő.  

  

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 

gazdálkoádása 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, valamint 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 cvil társadalom felé.  A túrázók minden hétvégén szerveztek 

programot a tagság és az érdeklődők részére. 

 

Szakosztályok bemutatása: 

 

Katonafutó Szakosztály 2021. évben is a COVID-19-hez kapcsolódó egészségügyi 

intézkedések határozták meg a szakosztály intenzitását. A megszokottakhoz híven, nagy 

létszámmal vett részt a Budapest Sportiroda (BSI) versenyein. Januárban a Zúzmara 

futófesztiválon, áprilisban a Vivicittán, júliusban a K&H éjszakai futófesztiválon, augusztus 

végén a WizzAir futófesztiválon, októberben a SPAR Maraton fesztiválon, novemberben 

pedig a Balaton Maraton fesztiválon vett  részt a tagság szép számmal. Mindenki sikeresen 

teljesítette az általa kiválasztott távot. Az augusztus végén megrendezésre került WizzAir 

futófesztiválon, ami a Magyar Honvédség utcai futóbajnoksága is volt, katonai kategóriában 

egy korosztályos (férfi) 1. és (férfi és női) 2. helyet szereztek a szakosztály tagjai. Egy tag 

vegyes váltóban, nyílt kategóriában szintén 1. helyezést ért el.Októberben több szakosztály 

tag részt vett a Budapest legnagyobb futófesztiválján, a SPAR Maratonon. Ezen a 

futófesztiválon is sikerült katonai kategóriában több korcsoportban is a dobogóra állni (férfi 

korcsoportos 3. hely és női korcsoportos 2. hely). Futás mellett a szakosztály több 



 

 

futóeseményen is részt vett, mint segítő. Több Balaton melletti versenyen közreműködött a 

szakosztály és ellátott különböző logisztikai fekadatot.  

Gyorstollaslabda szakosztályban 2021. évben a pandémiás  helyzet miatt  a 

sportélet megállt. A  COVID-19 miatt, 2021-ban 2 verseny került hazai szinten  

megrendezésre, amelyen  a női O40-es mezőnyben egy bronzérmet szerzett a HASE  

versenyző.Szeptemberben a Duna House Ingatlan sportnapon részt vett a szakaosztály és  

népszerűsítette a sportágat. A szakosztály 2022-es évben 4 sportrendezvényen kíván részt 

venni az alaábbiak szerint: májusban a XIII.kerületi sportnapon, a Nagy Sportágválasztón. 

Szeptemberben a Nagy  Sportágválasztón és a XIII.kerületi sportnapon. Július hónapban a 

VB-n való részvétel van kitűzve célként. A rendezvény  Horvátországban, Zágrábban kerül 

megrendezésre. Ez mellett fő cél, hogy minél több hazai versenyen vegyenek részt a 

szakosztály versenyzői.  A szakosztály taglétszáma a pandémiás helyzett miatt visszaesett 

és tagdíjfizetés szüntelt mivel semmilyen szolgáltatást nem vettek igénybe a tagok. Az 

egyesülethez való kötődésüket fenntartják a tagok, ha 2021. évre visszamenőleg nem kell 

tagdíjat fizetni. A szakosztály 2022-től 8000.-Ft tagdíjat javasol a küldöttközgyűlésnek 

jóváhagyásra. Sportági bemutatókon való részvételből 30 - 50 000.-  Ft közötti összeg várható 

pályázaton keresztül. 2022. évi küldöttközgyűlés küldötteinek névsora Czékmán Attila, 

Wiesner Zoltán 

Kispályás Labdarúgó Szakosztály 2021-ben pandémiás helyzet miatt a megszokott 

tavaszi kezdés helyett csak június 2-án tudta megkezdeni a bajnokságot. A rövid időre való 

tekintettel át kellett szervezni a szakosztálynak a lebonyolítás rendjét, aminek köszönhetően 

2022. novembar 30-án befejeződhetett a Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-

bajmnokság. A bajnokságban már csak 8  csapat vett részt, ami az előző évhez képest 

csökkenő tendenciát mutat. A szakosztály vezetése a jövőre nézve csapatszám bővítést tűzte 

ki célul és megoldásnak a civil társadalom felé történő nyitást látja, aminek az a kockázata, 

hogy elvesztheti  a bajnokság a létrehozásának célkitűzéseit.  

 

Közelharc-kézitusa szakosztály tekintettel arra, hogy honvédségi területen bérel 

edzőtermet, ezért a Magyar Honvédség áltlal a  pandémia alatt alkalmazott szigorításó 

intézkedések nem tették lehetővé a a működést. A Kerepesi úton lévő dojóban nem folyt 

sportmunka, helyette a tagságot oktató videókkal, szabadtéri tréningekkel próbálta a 

szakosztály  megtartani, de a vonatkozó járványügyi szabályzók a kézitusa gyakorlását csak 

szeptembertől tették lehetővé! Versenyeken nem indultak a tagok, noha a versenyzői 

engedélyekkel rendelkeztek. A szakosztály taglétszáma 10 fő nem változott. A jövőben 

taglátszámot szeretne növelni a szakosztály. Küldött Dr. Zöllei Zoltán szakosztáklyvezető. 

 

   Természetjáró Szakosztály HASE TBSz tagjainak létszáma: 65 fő (2022. 

március 16-ai helyzet, ami még változni fog a növekedés irányában, mivel sokan igényelték, 

hogy szeretnének szervezett túratársak lenni).Ugyanakkor a szakosztályvezetés határozata 

értelmében 8 fő lett a „Természetbarát szakosztály Örökös Tagja”. (Az oklevél elismerés 

mellett a tagdíjfizetéstől mentesülnek. CZUCZKA ÁRPÁD, SÜDI  ÉVA,  Dr. BABITS 

LAJOS Dr.BABITS LAJOSNÉ, MARIKA , JAKAB SÁNDORNÉ, MAJA ,VISMEG 

KATALIN, FARKAS LÁSZLÓ) 

 

2021-ben összesen: 65 túrát servezett a szakosztály (közöttük 10 többnaposat és egy külföldi 

utazást). A túrák a koronavírus-járvány miatt több esetben kisebb csoportokat alakítva 



 

 

kerültek végrehjatásra.Tervezett túra sem a vírusjárvány korlátozásai, sem a kellemetlen 

időjárás miatt nem maradt el, ami elsősorban a túravezetőknek köszönhető. Külön ki kell 

emelni Pozder Zsuzsa, Komócsin József szervező és túravezetői tevékenységét, Sulyok Ildikó, 

Füvessy Lajos előkészítő, szervező és végrehajtó tevékenységét a többnapos túráknál, Dr. 

Babits Lajos és Veres Zoltán munkáját, akik két csoportba megszervezték, és levezették a 

RPDDK-túráit, időt, fáradtságot nem kímélve segítették azok eredményes teljesítését, amíg a 

korlátozó intézkedések lehetővé tették.  
 

2021-ben is az OKT-szakaszainak egy-egy részét 22 alkalommal Pozder Zsuzsa (8 fő) 

vezetésével, valamint a RPDDK-túrái teljesítését folytattuk Veres Zoltán vezetésével 8 

fővel (5 kétnapos napos, valamint egy háromnapos túrával).  

Sulyok Ildikó és Füvessy Lajos külön teljesítette a RPDDK 256 km-es szakaszát november 

13-20 (7nap/6éj), valamint december11-18. (7nap/6éj) között. 

A túrák tervezett folytatását nehezítette az útvonalakon a szálláslehetőségek korlátozott 

száma, a koronavírus járvány korlátozásai. A megkezdett vállalkozások sikerét biztosította, a 

nagy az érdeklődés és a komoly elhatározás a túratársaink körében. 

 

Közhasznú feladatok: A „Facebook” HASE TBSz lapoldalán minden héten közreadjuk a 

tervezett túráinkat, szívesen fogadjuk mindazokat, akik csatlakozni kívánnak túráinkhoz, 

amelyek nagyon kedveltek és ingyenesek. Felkérésre túravezetőink szívesen segítenek más 

természetjáró szakosztályok túráinak levezetésében is (itt meg kell említeni Szöllősi Zsuzsát, 

aki 8 alkalommal vezetett túrát a Túrázók Baráti Körénél), hiszen kiváló terepismerettel 

rendelkeznek. 

 

A szakosztály vezetése és túravezetői 2021-ben is nagy figyelmet fordítottak a túrák 

megszervezésére, új túraútvonalak felfedezésére, beillesztésére az éves túratervekbe, valamint 

azok bejárására. A szervezett túráinkkal már „elmerészkedtünk” a Gerecsére, a Vértesre, a 

Cserhátra, a Mátrába, a Börzsönybe.  A túraútvonalak kiválasztásánál nagyon fontos 

szempont, hogy újabb és újabb tájegységeket bejárva bemutathassuk a túratársainknak az 

adott terület szépségét, kilátópontjait, tájtörténeti érdekességeit. 

Bevezetésre kerültek  a 2-3 többnapos, de egy turistaszálláshoz köthető csillagtúrák mintegy 

20-30 fővel. Ezeknek a túráknak nagyon jelentős a közösségteremtő ereje, a túratársak közötti 

barátságok megerősödése. 

 

2021. évi anyagi helyzetünk. Legfontosabb bevételi forrásunk az éves tagdíj. Az előző 

években, mint ismeretes előttünk a közgyűléseken nem emeltük a tagdíjakat, ezt a jövőben 

sem tesszük, így továbbra is 3.000,- Ft/év a TBSz- tagdíj. Az új tagok esetében csekély 

emelkedés van, mivel a tagsági igazolványokat már nem tudjuk a régi áron beszerezni, ezért 

az 4.000,-Ft lesz 2022. január 01-től (majd, mint régi tagtársnál marad a 3.000,-Ft/év). 

A szakosztály minden évben pontosan eleget tesz az országos és a fővárosi természetjáró 

szövetségek részére: MTSz 10.000,-Ft/év, valamint a BTSSz 5.000,-Ft/év befizetési 

kötelezettségének. 

 

A szakosztály vezetése e-mailek segítségével hetente, alkalmanként személyes beszélgetések, 

telefonon és internet (e-mail, FB, valamint a Messenger) útján tart közvetlen és közvetett 

kapcsolatot a túravezetőkkel és a túratársakkal. Ez a kialakított rendszer jól biztosítja a túrák 

megszervezését, levezetését, azok értékelését, a fényképek megosztását, valamint más 

feladatok (statisztikai jelentések) operatív megoldását. 

 

Szakosztály  küldöttek: Dr.Babits Lajos, Czuczka Árpád, Farkas László, Südi Éva, Vismeg 

Katalin, Sulyok Ildikó,Nagy László Gerő, Füvessy Lajos, Komócsin József 



 

 

 

  A HASE sakk szakosztály 2021 nyarán az NB 2 osztályban 3. helyen végzett 

csapatunk! 2021. év őszétől csapatunk újra az NB 2-ben szerepel, és a minimálisan kitűzött 

cél a dobogó. Szerencsés esetben megnyerve a csoportot visszajuthatunk az NB 1/B 

osztályba, de ez újra nagy anyagi terheket róna ránk. 

 

Tollaslabda szakosztály: A pandémiás helyzet a szakosztály munkáját is 

megnehezítette. Az „amatőrök” a Hodos csarnokban játszottak, heti 2 alkalommal, 1 pályán, 

2-3 órát. A versenyzőink, 2021.januártól októberig nem tudtak edzeni a Zrínyi Takács 

teremben, nekik egy középiskola tornatermében, heti 2 alkalommal, 2 pályán, 2 óra edzés 

jutott.A tagdíjat a szakosztály ügyintézésben élen járó Szentesi házaspárból Adrienn 

bevételezi és pontosan könyveli, tagdíj-elmaradás nem volt. Ez úton is köszönöm Adrienn 

munkáját!  Az éves Budapest CsapatBajnokságokban a részvétel már hagyomány, 2020/21-

ben is és 2021/22-ben is  2 csapattal vett részt a HASE. Senior bajnokság a covid miatt nem 

indult.  (A pandémia miatt csökkentett létszámmal zárult 2020-2021-es bajnokság). 

Eredmények:    1. osztály, pandémia miatt nem értékelt - csapatkapitány Pittner Ferenc 2. 

osztály, 1. hely – csapatkapitány Erdős Tibor 

Nyílt MH versenyt a vírus-helyzet miatt nem rendezett a szakosztály. Az MH amatőr 

tollaslabda versenyen, Cegléden, 3 fővel képviselte megát a HASE.  

Eredmények: Erdős Tibor egyéniben és Fanni lányával vegyes párosban 2. hely,  

Fanni női egyéniben 3. hely, női párosban 2. hely. 

 

Francia Botond 2022-re bekerült a Magyar tollaslabda válogatott korosztályos és felnőtt 

keretébe is. Elsimerés  a több éves versenyeredményeihez is és köszönet illetei az 1. osztályú 

csapatban való játékát, eredményességével mindig dobogón áll a HASE! Egy versenytárs 

tollaslabda egyesületben játszó sporttársunk felesége váratlanul elhúnyt (a 3. gyermek 

születésekor, covid-ban); a család megsegítésére a szakosztálytagjaink adomnyoztak 50.000 

Ft-ot.  A taglétszám 2021-ban 27 fő volt. A tagdíjfizetési fegyelem megfelelő volt, elmaradás 

nem volt. Az éves tagdíj 7.000,- Ft volt.  

A covid-előírások miatt 2021-ben, edzéseken és Bajnokságokon csak MTLSZ VERSENY-

engedéllyel (vagy védettségi / oltási igazolvánnyal) lehetett játszani, 2 fő engedélyét 

beszerezte az egyesület. Szakosztály gazdálkodása visszafogott a bevételhez képest (105.550) 

a kiadás:  90.000 Ft. 

A 2022. évi szakmai terv:A Zrínyi-ben lévő Takács-csarnokot helyettesítő, stabil átmeneti 

edzés-helyszínt szeretnénk találni. Ennek érdekében és az amatőröknek a Hodos csarnokban, 

heti 2 x 2 h edzés-lehetőséget keresünk .Tervezzük az őszi Bp. Csb.-ben az indulást, 2 Férfi és 

1 Senior csapattal. Tervezzük a MH és HOSOSZ versenyeken való indulást 

A 2022. év pénzügyi terv tagdíj változatlan, 7.000 Ft./fő/év. A taglétszám: 2022-ben, 

várhatóan, 27 fő.  

Motorcsónak Szakosztály a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 

Ezred kikötőjében működik ebből adódóan, a pandémia latt a haderőben bevezett korlátozásik 

miatt visszaesett 2021-ben a szakosztály sportaktivitása. A Magyar Honvédség 1. Honvéd 

Tűzszerész és Hadihajós Ezred bérleti szerződést tervez 2022. évtől. Tisztázni kell a HASE 

tulajdonát képező nagy ponton használatát és a jövőbeni kérdését.  

 



 

 

Tenisz szakosztály 2021. évben a Budapest XV. kerület Szentmihályi úton található 

Mini Garros teniszpályákon hajtotta végre  edzéseit vasárnaponként 9-11 óra között. A tagok  

többsége ezen kívül HASE  vagy külsős játékosokkal még heti több alkalommal is játszik, 

mivel a heti egy alkalom kevés arra, hogy formába tartsa magát a játékos. 

December 12-én megrendezésre került az előző évben kihagyott, hagyományosnak mondható 

Mikulás tenisztorna. Eredmények: I. Nagy András - Takáts Zoltán. II. Kovács Géza - Illés 

István. III. Kovács Richárd - Csoma Róbert 

Tagjaink névsora: Kabos Gábor, Végh Tibor, Bor József, Csoma Róbert, Takáts Zoltán, 

Dávid János, Illés István, Pásztor László, Lázár László, Nagy András (fél évi-6.000.- Ft), 

Kovács Géza. 2021. évi pénzügyi beszámoló: Nyitó egyenlegünk: 148.604.- Ft. A 2021-es 

évben a 12.000.- Ft/fő éves tagdíjat mindenki (11 fő) befizette, ezt a 126.000.- Ft-ot a HASE 

pénztárába befizettem. Pályadíjfizetésre szeptemberre  185.000.- Ft-ot vettem fel,a HASE 

pénztárában. Pályadíjat, 412.320.- Ft-ot fizettem be a téli szezonra. Ez a befizetés 2021. 

szeptember 20-tól 2022. április 24-ig jogosítja a HASE tenisz szakosztály tagjait 

vasárnaponként a két pálya 09-11 óra közötti használatára. Számításaim szerint a szakosztály  

2021 évi záróegyenlege 1000.- Ft. 

  

2022. évi szakmai terv: A szakosztály nem tervez  változást az edzési időpontban. 2022-ben is 

betervezésre került   a Mikulás kupa, amit december 11-én bonyolít le a szakosztály.  2022. 

évi pénzügyi terv: A szakosztály nem tervez 2022-ben tagdíj emelést és  továbbra is 12.000.- 

Ft/fő. 2022. évi küldöttgyűlés küldöttei: Kovács Géza, Nagy András   

 

 Túraevezős Szakosztály 2021-ben sajnálatos módon a telep zárva tartása miatt nem 

tudott rendesen működni és akadályokba ütközött a zavartalan tevékenység.Ennek ellenére a 

tagság rendben befizette az éves tagdíjakat. 

A tavaszi nagytakarítást, hajók mosását, rendbe rakását két hétvégén április 9-én és 23-án 

szombati napokon tervezzük. A 2022. évi túrákkal kapcsolatosan kéri a tagságtól a 

javaslatokat. Szakosztály szolgáltatása:  igény esetén hétvégenként Dunabogdány – hajóház 

túrák szervezését, kéri jelezni kinek, mikor lenne alkalmas. A Pünkösdi túra Vajas fok – 

Dusnok – Szeremle, vagy Mosoni – Duna túra, ahogy a többség igényli. 

 

A szakosztály a meglévő facebook oldalát  aktívabbá kívánja tenni. A tervek között szerepel  

a taglétszám növelése.2022-ben nyílt napokat tervez a szakosztály, ahol bemutatná az 

egyesületet, a meglévő hajóparkot és egyéb anyagkészleteket. Igény esetén vízi jártássági  

oktatást biztosít a szakosztály az érdeklődők részére a tervek szerint térítésmentesen. 

A tagság kifejezett kérésére idén szeretnénk minél több túrát tervezni, az időpontokat előre 

három – négy héttel meghatározni, annak érdekében, hogy mindenki időben tudjon tervezni és 

csatlakozni. Egész télen és tavasszal minden szombaton reggel 7-től – 9-ig kint voltam és 

leszek a vízi telepen ahol a tagdíjat ezen alkalmakkor is be lehet fizetni. 

Darts szakosztály 2018-ban alakult 12 fővel. Jelenleg a létszám 10 fő, amelyből 5 tag 

versenyzői státuszban van. Sajnos a covid miatt átaigazolt  egy értékes versenyző Szalai 

Balázs, aki Tököli DC-hez igazolt és  Jamriska Attila EBDE-s lett, Turkovics Attila 

hazaköltözött Komlóra. Hatalmas veszteség, hogy Budafokon bezárt a Klubhelység, ahol 

edzeni tudtak a tagok. 

 

A 2020. évben elkezdett Budapesti II. osztályú bajnokság, mely 2021 dec 31-ig tartott a sok 

nehezség ellenére  veretlenül megnyerte a szakosztály, illetve a HASE. Bajnok lett az 



 

 

egyesület, ami jó hír, de kötelezettséggel jár.  A Budapest Darts Szövetség is átalakult, ezért  

nem tudni, hogy  hogyan alakulnak a 2022 csapatversenyek az idei szezonban, de a nevezés 

leadásra került. A jó szereplésnek köszönhetően a  HASE bekerült a 2022 Darts Magazinba. 

 

A szakosztály  új klubhelysége  most van kialakítás latt a 22. kerületben, a Nagytétényi 

Kohász pályánál.  Honvéd Auróra SE neve alatt több  háziverseny szervezésével  volt 

biztosítva az edzés  és gyakorlás lehetősége,  Amatőr+ és OPEN fordulókat  tervez a 

szakosztály. 

 

Várakozás övezi  a 11 táblás helység kialakítása, ami reményt ad arra, hogy nő a taglétszám.  

Jelenleg játékosaink, Magyar Darts Liga fordulókon, háziversenyeken, amatőr és páros 

versenyeken vesznek részt, a Magyar Darts Szövetség egyéni Nemzeti bajnokságain nem. 

 

A sportág hazai és a nemzetközi eseményeit facebook közösségi oldalunkon folyamatosan 

publikálja a szakosztály. (Nagytétényi Kohász Darts Klub). Klubhelység címe: 1225 

Budapest, Angeli u. 64. 

       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:  3 042 961.-Ft 

NEA:      2 535 000.-Ft 

EMMI:                       437 961.-Ft 

Budapest XIII.ker.:              70 000.-Ft 

Szja.1%:               199 018.-Ft 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 4 210 000.-Ft 

Összesen:      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: 13 217 491.-Ft. 

 

2022. évi bevételek 

Nyitó pénzeszköz: 13 217 491.-Ft. 

Tagdíj:      2 100 000.-Ft 

Nevezési díj:                   700 000.-Ft 

Költségvetési támogatás:    3 100 000.-Ft 

NEA:  2 500 000.-Ft 

Budapest XIII.ker.:50 000.-Ft 

Szja.1%:              150 000.-Ft 

Egyéb szolgáltatás, értékesítés:      300.000.-Ft 

Összesen:               6  350 000.-Ft 

  

2022-ben az egyesület a saját tőkéjével együtt várhatóan 19 871 491.-Ft-ból 

gazdálkodhat. 

 

2022. évi kiadási  terv 

Költségvetési támogatás felhasználás:  3 100 000.-Ft 

NEA:    2 500 000.-Ft 

Budapest XIII.ker.:            50 000.-Ft 

Szja.1%:               150 000.-Ft 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei: 4 000 000.-Ft 

Összesen:      7 250 000.-Ft 

 

A tervezett kiadás 7 250 000.-Ft és ezzel szemben a bevétel 6 350 000.-Ft, aminek az 

eredménye - 900 000.-Ft. Erre azért van szükség, mert a költségevetési támogatásból és az 

egyesület saját forrásából a szakosztályok részére egyéb anyagjellegű ráfordításokra forrást 

kívánunk biztosítani. Az így nyújtott támogatás kizárólag olyan anyag vásárlásra használható 

fel, ami a közösséget szolgálja és nem az egyén (tag) egyéni használatába kerül.  Igénybe 

vehető szolgáltatások köre kiterjedhet labdák (futball, tenisz, tollaslabda, bérleti díj, utazás, 

rendezvény szervezés és annak étkezési költdége (ez utóbbi a rendezvény szervezés teljes 

költségének 10%-a lehet). 

2022. évi kiemelet feladatok 

 

- Az egyesület taglétszámának növelése  

- Az egyesület tagsága részére a rendszeres sportolási feltételek biztosítása és annak  

támogatása, 

- az MH részére közhasznú feladat(ok) vállalása, 

- Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság fenntartása és a részt vevő 

csapatok számának növelése, 

- Sakk, gyorstollaslabda, tollaslabda és darts sportágakban a nemzeti bajnokságban  

különböző osztályokban történő versenyzés, 

- HASE honlap és a szakosztályok facebook  oldalak működtetése, 

- Budapest XIII. kerület sportjában történő részvétel. 

 

A Honvéd Aurora Sportegyesület e l n ö k s é g e     kéri a Tisztelt Küldöttközgyűlést, 

hogy a jelen 2021. évi költségvetési  és szakmai beszámolót, továbbá a közhasznúsági 



 

 

mellékletet, valamint a 2022. évi bevételi és kiadási tervet és az  egyesület fő feladatait az 

előterjesztett formában szíveskedjen elfogadni és jóváhagyni. 

 

A beszámoló elválaszthatatlan része a PK 742-es köszhasznúsági- és kiegészítő 

melléklet, valamint  a főkönyv. 

     

Budapest, 2022. május 18.      

P. H . 

 

 Marti György s.k. Farkas László s.k. 

 (ügyvezető elnök) (társadalmi elnök) 

 

Záradék: A Honvéd Aurora Sportegyesület Küldöttgyűlése 2022. május 18. napján 27 igen 0 

nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a jelen beszámolót, a PK 742-es közhasznúsági és 

kiegészítő mellékletet és FB jelentést. 

                          

Hitelesítő tanúk: 

 

 

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

          Sándor Zsolt s.k.                                                                    Szakkay Adrienn s.k. 

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

  

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

 
Készült: 1 példányban 

Egy példány: 10 oldal 

Ügyintéző/tel.: Marti György  00-36-30-941-4754 

Kapják:  

1.  sz.: példány: HASE  

 

Sokszorosítva: 1 pld. elektronikus formában, honvedase.hu –ra elhelyezve! 

 

 


