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Honvéd Aurora Sportegyesület
2018. évi közhasznú- szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint az egyesület
2019. évi fő feladat és gazdálkodás terve
Tisztelt Küldöttközgyűlés!
A Honvéd Aurora Sportegyesület (továbbiakban: HASE) e l n ö k s é g e összhangban
az egyesület alapszabályával, a jelen formában elkészítette a HASE 2018. évi közhasznúsági
mellékletét (amit a PK-442-es nyomtatvány tartalmaz), a szakmai- és pénzügyi beszámolóját,
valamint a 2019. évi fő feladatok és az egyesület a 2019. évre vonatkozó pénzügyi tervét,
amit jóváhagyásra a Küldöttközgyűlés elé terjeszt.
Általános rész:
HASE e l n ö k s é g e összeállította és 2019. április 1-jén véglegesítette az egyesület
2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, illetve a 2019. évi gazdálkodásával és szakmai
programjával összefüggő tervét.
Ezzel egy időben az éves pénzforgalmi és könyvelési adatok alapján a könyvelő
elkészítette az egyesület közhasznúsági mellékletét (PK-442 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-442-es közhasznúsági melléklet.
Szakosztályok:
A HASE 2018-ban tíz szakosztállyal működött. Szakosztályok: gyorstollaslabda (10
fő), tollaslabda (35 fő), sakk (20 fő), kispályás labdarúgó (15 fő), természetbarát (76 fő),
túraevezős (132 fő), tenisz (11 fő), motorcsónak (41 fő), katonafutók (61 fő), közelharckézitusa (10 fő).
Tagság:
HASE fizető taglétszáma, 2018-ban 247 fő, ami az elmúlt évhez képest (262 fő)
minimális csökkenést mutat. Két év viszonylatát vizsgálva megállapítható, hogy tagság
csökkenése már jelentős.
Ez abból adódik, hogy a Budapest helyőrség bajnokságban versenyző labdarúgók közül, akik
nevezési díjat fizetnek, azokat nem szerepeltetjük a tagnyilvántartásban. Ez eredményezi a
közel 100 fős létszám csökkenést.
Az egyesület tagságának bázisát elsősorban a Magyar Honvédség ellátási körébe
tartozó aktív és nyugalmazott katonák, honvédelmi alkalmazottak, valamint azok családtagja
adják. Budapest főváros XIII. kerület lakosainak érdeklődése nem jelentős, de az egyesület jó
kapcsolatot ápol a kerülettel. Az egyesület tagjainak korfája átlagban 48-55 év között mozog.
Elnökség: Az elnökség 2018-ban négy alkalommal tartott rendes elnökségi ülést és
egyszer rendes küldöttközgyűlést.

A két küldöttközgyűlés között az egyesület tevékenységét a társadalmi- és az ügyvezető
elnök vezetésével az elnökség irányítja. Az egyesületi munka műhelyei a szakosztályok. A
szakosztályok ügyeit és a sportszervezési feladatokat szakosztályvezetés és az önkéntes munkát
vállaló tagok intézik.
Az egyesület vezető tisztségviselői és a szakosztályvezetők térítésmentesen látták
tisztségeiket, nem részesültek juttatásban.
Szakmai beszámoló
Alapcél szerinti feladatok keretében a tagság részére a 10 szakosztályban biztosította
az egyesület a rendszeres sportolási feltételeket. Nehézséget okoz, hogy az egyesület nem
rendelkezik saját tulajdonú sportlétesítménnyel, ezért a sportolási feltételeket létesítmény
bérléssel kell megoldani. Tollaslabda, gyorstollaslabda, tenisz, labdarúgás, közelharc- kézitus
bérelt ingatlanokban végzik munkájukat. A tagság több szakosztályban hozzájárul bérleti
díjakhoz. 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 tárolja hajóit. A túrázók nem vesznek igénybe
létesítményt. A túráik az ország területén zajlik.
Az egyesület közhasznú tevékenysége keretében elsősorban a Magyar Honvédség
állománya és dolgozói részére biztosít az egyesület szervezett keretek között sportolási
lehetőségeket, illetve szervez versenyeket, programokat. A társadalmi nyitottság alapján a
Természetjáró Szakosztály szinte minden hétvégén túrákat szervez az érdeklődők számára. Az
egyesület szervezője volt az MH úszóbajnokságnak, az MH Tollaslabda bajnokságnak és részt
vett a Haditúra szervezésben. Közreműködött a HOSOSZ kérésére az első hazai Kung- Fu
verseny szervezésében és a 170 éves a Magyar Honvédség kerékpártúra rendezésében
Verseny rendszerben működtettük a Budapest helyőrség kispályás labdarúgóbajnokságot. Az egyesület részt vesz a magyar bajnokságban gyorstollaslabda, tollaslabda és
sakk sportágakban. Gyorstollaslabda és sakk sportágban nemzetközi szintű versenyzőkkel
rendelkezik az egyesület.
Az egyesület megrendezte a Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokságot, az
Amatőr Kézitusa Bajnokságot, és a HASE 20 km-es teljesítménytúrát, Közelharc-kézitusa
versenyt, a Karácsony Kupa teniszversenyt, az MH úszóbajnokságot, az MH Tollaslabda
bajnokságot és közreműködött a HOSOSZ kérésére az első hazai Kung- Fu verseny
szervezésében és a 170 éves a Magyar Honvédség kerékpártúra rendezésben. Megszervezte a
hátrányos helyzetű gyerekek részére sakktábort Balatonlellén.
Az egyesületben egész évben biztosítva volt a tagok és a katonák számára a rendszeres
labdarúgás, az utcai futóversenyeken való részvétel. Ez utóbbi egyre népszerűbb az állomány
körében. Ez mellett tollaslabda, gyorstollaslabda, tenisz, sakk, közelharc sportágakban az év
minden napján biztosítottuk a sportolást. Túraevezés, motorcsónak és triatlon sportágakban
idény jellegű sportolási lehetőségeket biztosítottunk.
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.

HASE kiemelt közérdekű és közhasznú tevékenysége az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által, pályázati úton támogatott Vak, Siket, Roma sakktábor volt. A tábor
2018. szeptember 7-10. között Balatonlellén került megrendezésre. A programban 15 fő
vak, 15 fő siket és 15 fő roma sakkozó és 15 fő kísérő vett részt.
A táborban a versenyek és az edzések a Szent István Hotelben, a szállások a Lelle Strand
Apartmanházban, az étkezés a Sekli étteremben voltak. Az egyesület megszervezte a
Budapestről történő oda-vissza szállítást, ami nagy segítség volt a fogyatékkal élők számára.
A vakok és siketek csapata jó felkészülésnek tartotta a parasportolók sakk világjátékokra való
felkészülésükre. A felnőtt válogatott csapatokon kívül ifjúságiakkal is részt vettek a vakok is,
siketek is, romák is. A versenyek és edzések program szerint zajlottak. Mivel az étkezések, és
a szállások is közös helyszínen voltak, jó volt látni, hogy mennyire segítették egymást
mindenben a résztvevők. A közlekedésben, az étkezésben, de még a sakkozásban is. Sok
barátság született, mindenki jelezte, hogy jövőre szívesen eljönne újra. Mivel mindenkinek
ingyen volt a részvétel, sokan másképp nem jutottak volna el ide. Sokan még sosem jártak a
Balatonnál, és köszönhetően a jóidőnek a Balatonban is tudtak fürödni. Balatonlelle
polgármesterének köszönhetően a rendezvény résztvevői ingyenesen meglátogathatták a
balatonlellei élményfürdőt is. Egy átlagos sakkversenyhez, vagy edzőtáborhoz képest sok
segítőre volt szükség a vakok miatt, de a segítők is részt vettek a rendezvényen.
A versenyt 2 csoportban került megrendezésre, az erősebb mezőnyben főleg olyanok
mérkőztek, akik a világversenyeken is szokták képviselni Magyarországot, míg a gyengébb
csoportban az ifjúságiak, kísérők, családtagok, és a gyengébb versenyzők voltak. Mindkét
kategóriában hétfordulós, svájci rendszerű versenyben döntötték el az első helyet, illetve a
helyezések sorsát. A kezdőknél Sóti Szabolcs 6,5 ponttal lett első, megelőzve Sóti Tivadart 5
pont és Botos Leventét 4,5 pont. A haladóknál pedig Matuska Miklós 6 pont, Szilágyi S. Attila
5 pont és Nemes György 4,5 pont sorrend alakult ki.
A versenyen mellett edzéseken vehettek részt a résztvevők. Az erősebbeknek Györkös Lajos
nemzetközi mester, a Magyar Sakkszövetség versenyiroda vezetője segített, illetve tartott
edzéseket, míg a fiataloknak, és vakoknak Varga Péter nemzetközi mester, a Magyar
Sakkszövetség ifjúsági bizottságának elnöke adott iránymutatást a jövőre nézve.
A rendezvényt meglátogatta a felnőtt válogatott keret sakkozója, akik a Sakkolimpiára történő
felküszülésük után, az edzőtáborozásukról törtek be hozzánk. Egyrészt nagy siker volt az összes
táborozónak, mert élőben még nem találkoztak velük, csak 1-2 résztvevő. De az
olimpikonoknak is új volt, hogy ők azt hitték tudnak vakon sakkozni. Ezt a kifejezést használják
is, de vakon nem, csak fejben jók. Ugyanis a lépések megtétele nem mindig sikerült.
Egyrészt a rendezvény érdekessége, másrészt az olimpikonok látogatása miatt több újságcikk
jelent meg a nyomtatott, és az internetes sajtóban is.A rendezvény sikerének tekinthető, hogy
minden hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő csoport tagjai vihettek haza érmet.Ez
közérdekű, közhasznú rendezvény az EMMI pályázati támogatásából és Marti György HASE
ügyvezető elnök és az általa szervezett önkéntesek munkájának köszönhetően valósult meg.
Kispályás Labdarúgó Szakosztály az év során folyamatosan és biztosította a tagok
részére egész évben a szervezett keretek közötti sportolást. Kiemelet rendezvény volt a
Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság, ami márciustól novemberig tartott. A
bajnokságot Budapest főváros XIV. kerületi Kövér Lajos utca, Zuglói Sportközpontban bérelt
sportlétesítményében került megrendezésre. A bajnokságban Budapest helyőrség katonái és az
MH ellátási körébe tartozók közel 110 fővel vettek részt. A mérkőzések heti rendszerességgel
(heti egy-egy alkalom), kettő fordulóban és egy osztályban kerültek megrendezésre. Minden

mérkőzést szakképzett játékvezetők vezettek. A bajnokság végén, november hónapban a HM
Kulturális központban díjazásra kerültek a csapatok.

Közelharc-kézitusa Szakosztály a Kerepesi úton működik. A szakosztály évek óta
megrendezi a Közelharc – kézitusa versenyt Budapesten. A verseny elsősorban az MH és a HM
ellátási körébe tartozó katonák és dolgozók részére van kiírva, de részt vesznek rajta a
katonasuli diákjai is. Több mint 50 fő vett részt a versenyen. Minden súlycsoportot díjazásban
részesült. A szakmai felügyeletet a Közelharc - Kézitusa Szövetség biztosította. A szakosztály
szoros kapcsolatot ápol a Hercules Fiai Honvéd Sportegyesülettel.

Természetjáró Szakosztály elsősorban tagjai részére szervez szinte minden hétvégén
túrákat. 2018-ban 1250 fő vett részt a túrákon, ebből 324 külsős, nem egyesületi tag. Kéktúrán
13 fő vett részt. Kiss Alajos teljesítette a Rockenbauer Pál Dél- dunántúli Kéktúrát. A
szakosztály közhasznú társadalmi nyitottság alapján több közhasznú programot, túrát biztosított
az érdeklődők részére. A Magyar Honvédség részére biztosítja a részvételt a túrákon. Részt vett
és közreműködött Gödöllőn és környékén a Haditúra szervezésében. HASE 20 km-es
teljesítménytúrát szeptember hónapban. Ez utóbbi rendezvény a Budai hegyekben került
megrendezésre és már hagyományos teljesítménytúraként jegyezve A Magyar Természetjáró
Szövetség honlapján. A teljesítmény túrán 168 fő állt rajthoz és teljesítette a távot. A katonák
a és honvédségi dolgozók, valamint a az egyesület tagsága mellett civilek is részt vettek a túrán.
A túrázóknak tájékozódás mellett a Magyar Honvédségről is tájékoztatót kaptak a
szervezőktől.

A HASE sakkozói közül többen a magyar sakk kiválóságai közé tartoznak és tagjai
magyar sakk válogatottnak. Ifjúsági versenyzők részt vettek a korcsoportos magyar bajnokságon,
az országos ifjúsági egyéni rapid bajnokságon. 2018 nyarán az NB I/B osztályban 2. helyen végzett,
és nem jutottunk vissza az élvonalba. 2018 tavaszán NB II-ben szereplő csapatunk 9. helyen zárt,
amivel bent tudott maradni. 2017. év őszétől az első csapat az NB 1/B-ben szerepelt, és a
minimálisan kitűzött cél a dobogó. Szerencsés esetben megnyerve a csoportot visszajuthat az NB
1-be, de ez újra nagy anyagi terheket róna az egyesületre. Az NB 2-ben szereplő csapattól elvárás
a középmezőny. A Budapest Bajnokság másodosztályában a középmezőnyben szerepel a HASR.
Legjobb női sakkozónk Hoang Thanh Trang a Sakkolimpián a női válogatottunk első
tábláján szerepelt, és az 700 fős mezőny második legjobb teljesítményét teljesítette, és a magyar
női csapat az 5. helyre vezette. A korcsoportos bajnokságokon Kovács Judit és Görcsi Gábor
képviselte az egyesületet. Gábor utolsó éve volt, jövőre kiöregszik az ifi mezőnyből.
Tollaslabda szakosztály nem csak tagság részére biztosítja a sportolási feltételek, hanem
megszervezete az MH amatőr tollaslabda bajnokságot is. A tagság részére a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen van biztosítva rendszeres játék lehetőség.

Motorcsónak Szakosztály a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós
Ezred kikötőjében működik. A szakosztály tagjai a túrákon túl közérdekű és közhasznú
feladatokat ellát a vízi rendészettel. Aktívan részt vettek a Hadihajós Napon az augusztus 20ai tűzijáték biztosításában.

Katonafutó Szakosztály tagjai aktívan részt vesznek utcai és más futóversenyeken. A
rendszeresen sportolók száma 65 fő. A szakosztály részt vesz minden kiemelet futóversenyen.
Több csapatot indította Balaton Szupermaratonon. Ott voltak NATO futáson a CISM
futónapon. Az tagság túlnyomó részére az MH ellátási körébe tartozó személy.

Tenisz szakosztály tagjai bérelt létesítményben teniszeznek. Sportolási feltételeket
elsősorban a tagság részére van biztosítja. December hónapban megrendezte a Karácsonyi
Kupa Tenisz versenyt.
Gyorstollaslabda szakosztály a szabadidősport mellett meghatározó erőt képvisel
a sportág versenyrendszerében . A HASE gyorstollas szakosztályát 2 fő versenyző képviselte
nemzetközi versenyen. A női Braun Helga a csoportjában az első helyen jutott tovább. Az
elődöntőben a világelsőt győzte le, majd a döntőben kikapva a 2. helyet szerezte meg. Szalmási
János a férfiak o50-es osztályban, 22 nevező állt "rajthoz". Csoportgyőzelem után a döntőig
menetelt és a II. helyezést érte el.
Túraevezős Szakosztály a Budapesti Honvéd Sportegyesület Kajak- kenu Szakosztály
telephelyén a Hajógyári- szigeten működik. A Magyar Honvédség térítésmentesen biztosít az
egyesület részére 2 db konténert, melyben táruljuk a hajókat és az egyéb anyagokat. A BHSE
térítésmentesen biztosítja a telehelyét a szakosztály számára. A szakosztály elsősorban a
tagsága számára biztosít idényszerűen sportolási lehetőségeket. Az egyesület a szakosztály
részére biztosít egy utánfutót a hajók szállítására.
HASE 2018. évi gazdálkodása
2018. évi bevételi terv
Tárgy
2018. évi induló pénzeszköz
Tagdíj (ebből pártoló tagdíj 63)
Nevezési díj
Költségvetési támogatás (NEA, MSSZ)
Egyéb sportszolgáltatás bevétel
HOSOSZ
BÁV Zrt.
XIII. kerület
Tagkönyv
Szja 1 %
Támogatás ( Generali)
Összesen (+2018 évi nyitó pénzeszköz nélkül)

Összeg (e Ft-ban)
13 511
1 891
1 298
1 760
1 880
250
20
10
320
150
7 579

HASE 2018-ban 21.090.000.-Ft-al gazdálkodhatott. A rendelkezésre álló forrásból 2018ban az alábbi kiadások voltak.
2018. évi kiadások
Tárgy
Egyéb sportszolgáltatás (HOSOSZ)
BÁV Zrt
Költségvetési támogatás (NEA, MSSZ)
Bérleti díjak
Bírói díj
Egyéb ráfordítás (működési feltételekhez, anyag, telefon,
irodaszer stb.)
Összesen:

Tervezett összeg (eFt)
1880
250
1 760
989
445
2221
7545

Az egyesület 2018. évi gazdálkodása pozitív. A bevételek 7 579 (eFt) a kiadások összege:
7545 (eFt). A tárgyévi eredmény: 34 (eFt).
A Honvéd Aurora Sportegyesület 2018. december 31-ei záró pénzeszköze: 13.371.636.-Ft.
A 2018. évi Küldöttgyűlés 13.000.000.-Ft tartalékot tervezett, amit az elnökség teljesített.
13 914 943
2019. évi kiemelet feladatok
- A tagság részére a szakosztályokban történő rendszeres sportolási feltételek biztosítása
és támogatása,
- A Magyar Honvédség számára tagsági viszony keretében szervezett sportolási
feltételek biztosítása,
- Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság szervezése,
- Az egyesület működéshez a személyi feltételek megteremtése.
- HASE honlap működtetése
- MH szintű sportbajnokságok vállalása úszó sportágban és küzdősportban
- HASE 20 km-es teljesítménytúra nyílt szervezése,
- Honvédelmi Minisztériumtól és Budapest XIII. kerülettől közhasznú feladat vállalása.
HASE 2019. évi gazdálkodása
2019. évi bevételi terv
Tárgy
2019. évi induló pénzeszköz
Tagdíj (ebből pártoló tagdíj 63)
Nevezési díj
Egyéb sportszolgáltatás bevétel
HOSOSZ
XIII. kerület
Szja 1 %
Összesen (+2019 évi nyitó pénzeszköz nélkül)

Összeg (e Ft-ban)
13 371
1 500
1 300
700
30
233
3763

Az egyesület bevételi forrásai korlátozottak, ezért a tervezés visszafogott. A tárgyévi
bevételek és az egyesület saját pénzeszközével együtt a HASE 2019-ben várhatóan
17.134.000.-Ft-al gazdálkodhat.
2019. évi kiadások
Tárgy
Egyéb sportszolgáltatás (HOSOSZ)
XIII. kerület
Szja 1%
Bérleti díjak
Bírói díj
Egyéb ráfordítás (működési feltételekhez,
anyag, telefon, irodaszer, szervezési,
nevezési díjak stb.)
Összesen:

Tervezett összeg (eFt-ban)
700
30
233
900
500
2000

4363

Az egyesület 10 szakosztállyal való működése várhatóan 4363 (eFt) kiadást fog
eredményezni. A tervezett bevételek és kiadások tárgyévi eredménye enyhe (600eFt)
csökkenést fog mutatni. A HASE megszorító gazdálkodása esetén 2019. évi záró pénzeszköz
várhatóan 12. 500.000.-Ft.
A Honvéd Aurora Sportegyesület e l n ö k s é g e kéri a Tisztelt Küldöttközgyűlést, hogy
a 2018. évi közhasznú- és szakmai beszámolót és a 2019. 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.
(ügyvezető elnök)

Farkas László s.k.
(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 2018. évi közhasznú- és szakmai beszámolót, a felügyelő
bizottsági jelentést, valamint a 2019. évi költségvetési- és az egyesület fő feladat tervét a
Küldöttközgyűlés ……. fő …………………szavazattal ……………… .
Budapest, 2019. április 25.
…………………………………..
( jegyzőkönyvvezető)
……………………………
( levezető elnök)
Hitelesítő tanúk:
………………………….

…………………………

……………………………..

………………………….

Készült: 1 példányban
Egy példány: 9 oldal
Ügyintéző/tel.: Marti György 00-36-30-941-4754
Kapják:
1. sz.: példány: HASE
Sokszorosítva: 1 pld. elektronikus formában, honvedase.hu –ra elhelyezve.

