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Honvéd Aurora Sportegyesület 

2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, valamint az egyesület 2018. évi  

fő feladatai, illetve  költségvetési terve 

 

 

 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

 

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

jogszabályokkal összhangban,  a jelen formában elkészítette a HASE 2017. évi közhasznúsági 

mellékletet (amit a PK-342-es nyomtatvány tartalmaz), a szakmai- és pénzügyi beszámolóját, 

valamint a 2018. évi fő feladatokat, illetve az egyesület a 2018. évre  vonatkozó pénzügyi tervét, 

amit jóváhagyásra a Küldöttközgyűlés elé terjeszt. 

 

I. rész 

Általános rész: 

 

 HASE elnöksége a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállította és 2018. május 15-én 

14:00 órakor véglegesítette az egyesület 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, illetve ö a 2018. 

évi gazdálkodásával és szakmai programjával összefüggő tervét, amit jóváhagyásra a jelen formában 

terjeszt a Küldöttgyűlés elé. 

 

Ezzel egy időben az éves pénzforgalmi és könyvelési adatok alapján a könyvelő elkészítette az 

egyesület közhasznúsági mellékletét (PK-342 nyomtatvány), ami alapján a HASE erőforrás ellátottság 

tekintetében egy, míg a  társadalmi támogatottság mutatói közül 2 teljesített, ezért megfelel a 

közhasznúsági kritériumoknak. A jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi az egyesület PK-342-

es közhasznúsági melléklet. 

 

A Fővárosi Törvényszék a 13. PK 60.869/1989/38. számú végzéssel (jogerőre emelkedett 2016. 

november 28. napján, a végzés száma:13. PK 60.869/1989/39), 2015. július 13. napján bejegyezte és 

elfogadta az egyesület alapszabályát és a törvényi előírásokba foglaltak alapján közhasznú jogállású 

civil szervezetté minősítette a megszerzéstől folyamatosan. 

Szakosztályok: 

A HASE  2017-ban tíz szakosztállyal működött. Szakosztályok: gyorstollaslabda (24 fő), 

tollaslabda (35 fő), sakk (12 fő), kispályás labdarúgó (14 fő), természetbarát (68 fő), túraevezős (12 fő), 

tenisz (7 fő), motorcsónak (31 fő), katonafutók (59 fő),  közelharc-kézitusa (10 fő). A szakosztályok 

munkáját a szakosztályvezető és az elnöksége végezte. 

 

Tagság: 

HASE fizető taglétszáma, 2017-ban 262 fő volt. Az előző évhez képest (71 fő) minimális 

létszám csökkenés volt az egyesületben.  Az egyesület taglétszám bázisát jelentős mértékben a Magyar 

Honvédség budapesti állománya (katonák), és dolgozói, valamint azok családtagja adják. Budapest 

főváros XIII. kerület lakosainak érdeklődése nem jelentős, de az egyesület jó kapcsolatot alakított ki a 

kerülettel. Az egyesület tagjainak korfája átlagban 48-55 év között mozog. Fiatal korú tagok aránya 10% 

körül mozog. 

 

Az egyesületben  elsősorban a Katonafutó Szakosztályban nő taglétszáma az előző évekhez 

képest, de a többi szakosztályban nem megoldott, a tagtoborzás nincs kellő mértékben kidolgozva. 



Hozzá kell tenni, hogy nehezíti a tagtoborzást a sportlétesítmény hiánya. A HASE nem rendelkezik saját 

sportlétesítménnyel, ezért nem vonzó az egyesület. A tagok elsősorban a jó  közösség miatt  alakít ki 

tagsági viszonyt az egyesülettel. 

 

A civil önkéntesek tevékenysége jelenleg még nincs a törvényi előírásoknak megfelelően 

kezelve az egyesületben, ami a közhasznúsági megfelelés szempontjából kedvezőtlen az egyesületre 

nézve. 

 

 Elnökség: 

 

Az elnökség létszáma 5 fő. Új elnökségi tag Ott Gábor katonafutó szakosztályvezető. Ez utóbbi 

személy vidéki munkavállalása miatt nem tud kellő aktivitással részt venni az egyesület munkájába, de 

az elnökség működőképességére nincs kedvezőtlen hatással. 

Az elnökség három alkalommal ülésezett. A HASE 2017-ban egy alkalommal tartott rendes 

küldöttgyűlést. 

 

A HASE szakmai irányítását a társadalmi- és az ügyvezető elnök vezetésével az elnökség 

irányítja. A sportszakmai vezetést a szakosztályvezetők, illetve az önkéntesek látták el. 2017-ban az 

egyesületben elkülönült a társadalmi és az ügyvezető elnök munkája. 2017-ben az elnökhelyettesi munka 

betegség miatt háttérbe szorult ez nehezítette az éves működést. Az egyesület vezető tisztségviselői és a  

szakosztályvezetők térítésmentesen látták társadalmi tisztségeiket. 

 

Szakmai beszámoló 

Küldöttgyűlés az alábbi fő feladatokat hagyta jóvá 2017. évre az egyesület számára, 

amelyek közül az  

 

Alapcél szerinti sportszolgáltatások keretében: 

 

- A Magyar Honvédség aktív állomány kiképzési kereteken kívüli, szervezett sportolási 

feltételek biztosítása,  

- Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság megrendezése, 

- A tagság részére a szakosztályokban történő rendszeres sportolási feltételek segítése, 

támogatása, 

- Az egyesület új működési struktúrájának stabilizálása. 

- HASE honlap napi működtetése  

- Sakk sportágban a nemzeti bajnokságban történő szereplés fenntartása, utánpótlás nevelés 

fejlesztése, támogatók felkutatása, megnyerése és versenyzés feltételeinek megteremtése, 

anyagi helyzet javítása. 

- Tagtoborzás, tagság számának növelése 

 

Közhasznú tevékenység keretében pedig : 

- MH szintű sportbajnokságok vállalása küzdősportban, 

- HASE 20 km-es teljesítménytúra nyílt szervezése, 

- Honvédelmi Minisztériumtól és Budapest XIII. kerülettől közhasznú feladat vállalása. 

 

A beszámolóban nem szakosztályonként számol be az elnökség az elvégezett feladatokról, 

hanem tevékenységi körönként kerül bemutatás az elvégzett munka. 

Budapest helyőrség kispályás labdarúgó - bajnokság, 2. HASE 20 km-es teljesítménytúra, 

Amatőr Kézitusa bajnokság, Tollaslabda házi-bajnokság, Őszi Vízitúra és  Karácsony Kupa 

teniszverseny.  

Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság. A bajnokságot Budapest főváros XIV. kerületi 

Kövér Lajos utca, Zuglói Sportközpontban bérelt sportlétesítményében rendezte meg az egyesület. A 



bajnokságban Budapest helyőrség katonái és az MH ellátási körébe tartozók közel 110 fővel vettek 

részt. A mérkőzések heti rendszerességgel (heti egy alkalom), kettő fordulóban (márciustól-június és 

augusztustól- novemberig), és egy osztályban kerültek megrendezésre. Minden mérkőzést szakképzett 

játékvezetők vezettek. Díjazás a bajnokság végén, november  hónapban a HM Kulturális központban 

került megrendezésre, ahol az I-VI. helyezett csapatot díjazták a szervezők. A bajnokságra történő 

felhívás az MH belső kommunikációs rendszerén, a HASE és a HOSOSZ honlapokon lett közzétéve. A 

bajnokságban résztvevő állomány számára biztosítva volt a rendszeres sportolás, ami hozzá járult  

 

 

 

 

 

 

HASE 20 km-es teljesítménytúra 2017.  szeptember 17-én került megrendezésre a Budai 

hegyekben. A rajt cél hely az úttörő vasútként ismert Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásánál volt, 

amit bérelt az egyesület. 

A túrázás elsősorban az 45 – 60 közötti korosztály számára kedvelt és egészségügyileg hasznos  

időtöltés. A Magyar Honvédség nyugdíjkorhatárának emelése szükségessé teszi az ebbe a korosztályba 

tartozók számára a nem erőltető, de  rendszeres fizikai aktivitást igénylő mozgásformák biztosítását  az 

állomány számára. A megrendezett teljesítménytúrán, a kedvezőtlen időjárás ellenére, több mint 117 fő 

vett részt. A túra nyitott volt, ezért a katona állomány családtagjai is és civilek is részt vehettek.  

A rendezvényen teszt segítségével interaktív programot szerveztünk a célban a Magyar 

Honvédségről és az önkéntes katonai szolgálatról. A túra szervezését a HASE túravezetői és a vele 

együttműködő Puskás Tivadar Szakképző Technikum tanárai és diákjai végezték, összesen 34 fő.  

A rendezvény a budai-hegyekben került megrendezésre. A túra útvonala érintette a hegyekben 

lévő katonasírokat. A részvevők a fizikai feladat mellett, a célban tesztet töltöttek ki a túrázással, a 

Magyar Honvédséggel, a NATO-val és az önkéntes katonai szolgálattal kapcsolatos témában.  

 

HASE amatőr közelharc verseny 2017. június 24-én Budapest, Kerepesi úti  

sportlétesítményben került megrendezésre.  A verseny rendezésére a megbízási szerződés értelmében  

40.000.-Ft-ot használtunk szervezési költségre. A versenyt meghirdettük a katonai kommunikációs 

rendszeren, a honvédelem, illetve a HOSOSZ és a HASE honlapokon. A Magyar Honvédség és a HM 

ellátási körébe tartozók mellet a katonasuli diákjai is részt vehettek a versenyen. A résztvevők száma 45 

fő. Az MH utánpótlás és önkéntes tartalékos katonai szolgálat utánpótlása céljából a nyitás indokolt 

lehet. Az értékelést férfi-női kategóriában egy szakmai zsűri (bírók) értékelték a teljesítményeket, amit 

súlycsoportonként egyéni és csapatban díjazott az egyesület. Az I-VI.  helyezettek érem, serleg, oklevél 

és egyéb különdíj elismerésben részesültek, amit a Közelharc - Kézitusa szövetség biztosított.  



 

Őszi vízitúra. A vizes sportokat és a természet kedvelők részére motor vízi biztosítás mellett 3 

napos őszi vízi túrát szerveztünk. 12 hajóval 18 fő vett rész a rendezvényen és a vízi biztosítást végzők 

8 fővel. A rendezvény során a szerződés terhére üzemanyag költség (38.630.-Ft)  került elhasználásra. 

A túrán nagyobb számban a HM ellátási körébe tartozók vettek részt. 

 

 

 

 

 

 

Tollaslabda házibajnokság lebonyolítása 2017. április és május, illetve október és november 

hónapra volt tervezve. Sajnos az őszi fordulót már rövidített formában kellett végrehajtani, mert a 

tollaslabdázóinknak otthont adó  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Takács Károly sportcsarnok 

tetőszerkezetét október végén megrongálta a vihar, de ennek ellenére be tudtuk fejezni a kiírt házi 

versenyt. A versenyben 36 fő vett részt vegyesen nők és férfiak egyaránt.  A tagok között nagyobb 

arányban vannak  HM ellátási körébe tartozók.  

 

Karácsony Kupa Teniszverseny december 28-án került megrendezésre. A rendezésre  a 

HOSOSZ biztosított forrást.  A versenyt  Budapest Tengerszem utcai teniszcentrumban bérelt pályákon 

rendeztük meg a versenyt. 

 Tekintettel arra, hogy a rendezvény téli időszakra esik, ezért a pályabérlés korlátozott 

lehetőségére való tekintettel a verseny meghívásos volt és elsősorban az egyesület szakosztályának 

tagjai és Budapest helyőrségben szolgálatot teljesítő aktív és nyugalmazott katonák kerültek 



meghívásara a rendezvényre. A verseny jellege páros. A meghívott versenyzők száma 16 fő. A 

versenyen I-III. helyezett párosok és egy páros különdíj került kiosztásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyesület tagsága tervezetten és rendszeresen részt vett  hazai és külföldi katonai, illetve 

civil szervezetek által rendezett futó-, triatlon-, tollaslabda, gyorstollaslabda, evezős, sakkversenyeken 

és teljesítménytúra programokon.    

A HASE sakkozói közül többen a magyar sakk kiválóságai közé tartoznak és tagjai 

magyar sakk válogatottnak. Ez mellett amatőr szinten az egyesület részt vesz a nemzeti bajnokságban. 

A bajnokság  előírt versenyrendszerben zajlik az év során és több vidéki versenyen is részt kell venni a 

bajnokságban A sakk csapat részére  egy zalakarosi, 3 napos i versenyen való részvétel  szállás 

költségére fordítottunk, illetve számolunk el 61.600 Ft-ot a megbízási szerződés terhére. 

 

 

Versenyen való részvétel. Ez elsősorban a futókat érintette, akik hazai és nemzetközi amatőr 

utcai, terep és kevert típusú futóversenyeken vettek részt, minta amatőr futók. A résztvevők kivétel 

nélkül a HM ellátási körébe tartozó személyek. Az év során 58 fő részére biztosítottuk a rendszeres 

versenyzési lehetőséget amatőr szinten. A megbízási szerződés terhére nevezési díj, szállás, és utazási 

költség került elszámolásra. A versenyeken való részvétel megosztásra került az 58 fő futó között és a 

várható  eredményesség függvényében került elosztásra, hogy ki milyen versenyen indult. Kiemelt 

rendezvények voltak a BSI versenyek, amelyekre a HOSOSZ-nak köszönhetően kedvező feltételek 

mellett nevezhettek a katonák. A katonák futottak éjjel, nappal, síkterepen, hegyen, barlangban, mezőn. 

A szerződés terhére egy nemzetközi versenyen való részvétel került elszámolásra (Pisa maraton). 

Igazolni látszik, hogy azok a katonák, akik rendszeresen sportolnak az egyesület keretein belül, azok 

munkaképessége, fizikai kondíciója az átlagot meghaladó. Az év során a futóversenyeken való több mint 

1 Millió forintot használt fel az egyesület.  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Egyesületünkben az év során (2017-ben) 10 szakosztályban biztosította a rendszeres 

edzési, illetve sportolási feltételeket a tagság részére. Sportlétesítmény hiányában mindent bérelni 

kellett, ami nagy nehézséget okozott. Az egyesület a tagság és Budapest helyőrségben az érdeklődő 

állomány részére, atlétika, triatlon, sakk, evezés, lövészet sportágakban és általános kondicionáló 

programokra. A programokat elsősorban a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítményiben, a 

Hajógyári szigeten. A futók részére csoportos foglalkozások ( edzések) kerültek bevezetésre. Kiemelten 

kezeltük az  egyesület keretei között a folyamatosan biztosítottuk a  szabadidős sportolásához a 

sporteszközöket, a rendszeres sportolási feltételeket.  

HASE 2017. évi gazdálkodása  

 

2017. évi bevételi terv 

 

2017. évi kiadások 

Tárgy Tervezett kiadások 

(eFt) 

Tényleges kiadás (eFt) 

Pályázat ( HOSOSZ, XIII. ker.) 1400 1520 

Könyvelési szolgáltatás 240 240 

Bérleti díjak 1450 918 

Bírói díj 1300 417 

Egyéb ráfordítás (működési feltételekhez, 

anyag, telefon, internet, kamat stb.) 

2000 6037 

Összesen: 6400 9132 

 

Tárgy tervezett bevétel (eFt) Tényleges bevétel (eFt) 

2017. évi nyitó  13590 13590 

Tagdíj, nevezési díj 3600 3346 

Kamat 10 - 

Pályázatok (HM, és egyéb) 1400 1300 

Szja adó 1% 200 356 

Egyéb bevétel 930 220 

Bevétel összesen: 6140 6263 

Összesen (+2017. évi nyitó) 20039 21853 



HASE 2017. évi gazdálkodása alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből tevődik össze: 

2017. évben  21 853 000.-Ftal gazdálkodhatott az egyesület. A kiadások eltérnek a tervezett 

ráfordításoktól, de ez abból adódik, hogy a szakosztályok sportolási hajlandósága megnőtt, ami 

nevezési díjak emelkedéshez vezetett. 

Ennek ellenére az egyesület  éves gazdálkodása visszafogott és takarékosságra törekvő vol, aminek 

az eredménye 13.510 000.-Ft maradvány. 

 

2018. évi bevételi terv 

 

2017. évi kiadások 

Tárgy Összeg (eFt) 

Pályázat 800 

Könyvelési szolgáltatás 240 

bérleti díjak 1000 

Bírói díj 700 

Egyéb ráfordítás (működési feltételekhez, anyag, telefon, 

internet, kamat stb.) 

2000 

Összesen: 4740 

 

HASE 2018. évi gazdálkodása alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből tevődik össze: 

2018. évre tervezett bevétel összege:    17510 

2018. év kiadás (ok):     4740 

2018. év tervezett maradvány:  12.770 

 

 Az egyesület szigorú gazdálkodással tartani tudja a tervezett pénzügyi tervet és a HASE 

közel 13.000.000.-forint maradvánnyal zárhatja az évet. 

 

 

V. Fejezet 

2018. évre tervezett fő feladatok 

 

Alapcél szerinti sportszolgáltatások keretében: 

 

- A Magyar Honvédség számára tagsági viszony keretében szervezett sportolási feltételek 

biztosítása,  

- Budapest fővárosban (helyőrség) kispályás labdarúgó-bajnokság megrendezése, 

- A tagság részére a szakosztályokban történő rendszeres sportolási feltételek segítése, 

támogatása, 

- Az egyesület  működéshez a személyi feltételek megteremtése. 

-  HASE honlap működtetése  

- Tagtoborzás, tagság számának növelése 

 

Közhasznú tevékenység keretében 

- MH szintű sportbajnokságok vállalása küzdősportban, és tollaslabda sportágban 

- HASE 20 km-es teljesítménytúra nyílt szervezése, 

- Honvédelmi Minisztériumtól és Budapest XIII. kerülettől közhasznú feladat vállalása. 

Tárgy Összeg (eFt) 

2017. évi pénzügyi eredmény 13510 

Tagdíj, nevezési díj 2800 

Támogatások és pályázat (HOSOSZ XIII.ker. 800 

Szja adó 1% 150 

Egyéb bevétel 250 

Bevétel összesen: 4000 

Összesen (+2016) 17510 



 

A Honvéd Aurora Sportegyesület e l n ö k s é g e kéri a Tisztelt Küldöttközgyűlést, hogy a 2017. 

évi beszámolót és a 2018. évi bevételi- és kiadási pénzügyi tervet, valamint az egyesület fő feladatait, a 

jelen előterjesztett formában szíveskedjen elfogadni és jóváhagyni. 

 

A jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi: 1 példány a Felügyelőbizottsági 

jelentés, 1 pld. meghívó, 1 példány jelenléti ív,  1 pld. közhasznúsági melléklet. 

      

P. H . 

 

 

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

 (ügyvezető elnök) (társadalmi elnök) 

 

 Kötelező záradék: 

 

 A Honvéd Aurora Sportegyesület e l n ö  k s é g e által összeállított és az elnök által a jelen 

formában előterjesztett 2017. évi beszámolót, közhasznúsági mellékletet, felügyelő bizottsági jelentést, 

valamint a 2018. évi költségvetésit, és az egyesület fő feladatait a Küldöttközgyűlés  25 fő egyhangú 

igen szavazattal elfogadta. 

 

Budapest, 2018. május 09. 

  

    Vismeg Katalin s.k. 

(  jegyzőkönyvvezető )         

              

  Marti György s.k. 

         ( levezető elnök) 

Hitelesítő tanúk:          

                      

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

      Varga Lajos s.k.                    Dr. Zöllei Zoltán 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. 


