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2020. évi közhasznú- és szakami beszámoló és 

2021. évi pénzügyi- és szakmai tervek 

 
 

 

 

 

 

Székhely:1134 Budapest, Lehel u. 33-35. 

Adószám:19726018-1-41 

Bírósági bejegyzés:13Pk 60869/1989 

 
A 2021. május 22. napját megelőzően hatályban lévő  jogszabályi előírásokkal összhangban a jelen 

beszámoló az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5.§ (1) pontja szerint a jogi személy  ügyvezetése 

(Elnökség)  elektronikus döntéshozatal  útján a 3-6 /2021. (V.20. ) számú elnökségi határozatokkal  

egyhangúlag elfogta  a HOSOSZ 2020. évi számvitelei törvény szerinti beszámolóját, a PK 642 

közhasznúsági mellékletét, a 2021. évi tagdíjat, valamint a 2021. évre vonatkozó költségvetési tervet 

azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napig megtartandó rendkívüli 

közgyűlés napirendjére tűzi határozathozatal céljából.  

 

 

Budapest, 2021. május hó 20. napján. 
 

 

 

  

 

Honvéd Aurora Sportegyesület e l n ö k s é g e 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

Honvéd Aurora Sportegyesület 

2020. évi közhasznú- szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint az egyesület  

2021. 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 2020. évi közhasznúsági mellékletét (amit a PK-642-es 

nyomtatvány tartalmaz), a szakmai- és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2021. évi fő 

feladatok és az egyesület a 2021. 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-642 nyomtatvány), ami alapján a HASE erőforrás ellátottság 

tekintetében kettő, míg a társadalmi támogatottság mutatói közül szintén 2 feltételt 

teljesített egyesület, ezért a Honvéd Aurora Sportegyesület 2020-ban megfelel az előírt  

közhasznúsági kritériumoknak. A közhasznúsági melléklet csatolva a jelen beszámolóhoz. 

 

Tagság: 

HASE fizető taglétszáma, 304 fő, ami az elmúlt évhez képest (262 fő) mérsékelt 

növekedés mutat.  

  

Az egyesület tagságának jelentős részére a Magyar Honvédség ellátási körébe tartozó 

aktív, önkéntes és nyugalmazott katonák, honvédelmi alkalmazottak, valamint azok 

családtagjai.  Budapest főváros XIII. kerületének lakosai közül nem meghatározó tagok 

száma, de a kerület Közszolgáltató Zrt. Skult3 Divízióval jó a kapcsolat. 

 

Elnökség: A HASE elnöksége 2020. január 28-ra hívta össze az egyesület 

Küldöttközgyűlést, mely tisztújító és beszámoló ülés volt. A tisztújító Küldöttgyűlésen öt év 

határozott időtartamra az alábbi személyeket választotta vezető tisztségviselőnek: Farkas 

László társadalmi elnök, Marti György ügyvezető elnök, elnökségi tagok: Bajdik János, Sipos 

Sándor és Varga Lajos (egyben elnök helyettes is). Felügyelő Bizottság: Nagy László elnök, 

Murin János, Südi Éva tagok. 

 

A 2020. márciusában kialakult járványügyi helyzet miatt tárgyévben az elnökség 

személyes részvételét igénylő módon nem tartott ülést, helyette elektronikus hírközlő eszköz 

igénybevételével kettő alaklommal tájékoztató anyagot adott ki a szakosztályvezetők részére, 

mivel az év elején megtartásra került a Küldöttgyűlés, amit követően megtartotta első ülését az 

elnökség, később viszont  a HASE működése nem igényelt határozati döntéshozatalt.  

 

2020-ban az egyesület tevékenységét jelentősen befolyásolta a járványügyi helyzet, 

de nem bénította meg. Az egyesületi munka alapvető műhelyei a szakosztályok, melyek 

alkalmazkodtak a kialakult veszélyhelyzethez és végezték munkájukat. 2020. évre tervezett 

programok közül többet el kellett halasztani, de később végrehajtásra kerültek a feladtok. A 

gyorstollaslabda szakosztály nem tudta a veszélyhelyzet miatt bevezetett tiltások miatt 

teljesíteni a XIII. kerület számára pályázat útján vállalt programokt. A kerület által nyújtott 

támogatást visszafizette egyesületünk. 

 



 

 

Adó- pénzügyek intézését megbízás alapján a Quadrantida Kft. látja el. A könyvelési 

anyagokat a HASE pénzügyi referens 

 

Az egyesület vezető tisztségviselői és a szakosztályvezetők térítésmentesen látták 

tisztségeiket, nem részesültek személyi juttatásban.  

 

Szakmai beszámoló 

Alapcél szerinti feladatokat az egyesület 11 szakosztályában valósulnak meg. A 

szakosztályok alap műhelyei a sportolási feltételek biztosításának. Az egyesület nem 

rendelkezik saját sportcélú ingatlannal, ezért azokat bérli, vagy szerződés alapján használja. 

 

A tollaslabda-, gyorstollaslabda-, tenisz-, labdarúgás-, közelharc- kézitusa-, sakk-, 

motorcsónak-, túraevezős- és a megalakult 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 és a honvédelmi alkalmazottak részére szervezett keretek között 

biztosítottuk a rendszeres edzéseket, felkészüléseket és versenyeken, túrákon való részvételt. 

E tevékenység elsősorban szabadidős sport. A versenysport területén a sakk, a 

gyorstollaslabda és darts sportágakban vesz az egyesület részt a magyar bajnokságban. 

Gyorstollaslabda és sakk sportágban nemzetközi eredménnyel rendelkező sportolóink vannak. 

 

A szabadidősport kiemelt rendezvénye a haderő számára szervezett Budapest 

helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság, melyben elsősorban katonák sportolnak heti 

rendszerességgel. A túrázók minden hétvégén szerveztek programot a tagság és az érdeklődők 

részére. 

 

Szakosztályok bemutatása: 

 

Katonafutó Szakosztály 2020. évben is, a megszokottakhoz híven, nagy létszámmal vett 

részt a Budapest Sportiroda (BSI) versenyein. Januárban a Zúzmara futófesztivál mellett 

közösségi futást is szerveztek tagjaik számára a Margit-szigeten. Februárban CISM futáson 

vettek részt, készülve a márciusi nagy megmérettetésre a Balaton Szupermaratonra. Ezen a 

rendezvényen 4 egyéni induló mellett, 5 csapattal is képviselte az egyesületet a Katonafutó 

szakosztály. Március 11-től a Kormány szigorító intézkedéseket vezetett be a COVID-19 

vírus miatt, ezért a futóversenyek halasztásra, illetve törlésre kerültek. A tagság otthon 

egyénileg folytatta a felkészülést. Május 20-án, részt vett a szakosztály a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége által kiírt „Honvédelmi Országfutás a Magyarok 

Egészségért” elnevezésű futáson és Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítményben. A 

tagság 10.00-14.00 között folyamatos futással tisztelgett a védekezésben résztvevők előtt. E 

feladat ellátásáért a HOSOSZ 70.000.-Ft sportszolgáltatási díjat fizetett az egyesület részére. 

 



 

 

 
 

A szeptemberben megrendezésre került Wizz Air futófesztivál, ami a Magyar Honvédség 

utcai futóbajnoksága volt, ahol a katonai kategóriában a szakosztály férfi párosa 1. helyezést, 

a korosztályos rangsorban 2. és 3. helyet sikerült elérni. A szakosztály egy tagja vegyes 

váltóban, nyílt kategóriában I. helyezést ért el. Októberben több szakosztály tag részt vett 

Budapest legnagyobb futófesztiválján a SPAR Maratonon. Mindenki sikeresen teljesítette az 

általa kiválasztott távot.Ez mellett  a szakosztály tagjai más  civil szervezetek által rendezett 

futóeseményeken  szervezői feladatokat vállaltak. Az ALDI női futógálán célban láttak el 

feladatokat, amely során a szakosztály tagjai részt vettek éremosztásban és a Katonafutó 

leányok részére átadhatták a befutóérmet. 2020-ban nem sikerült támogatást nyerni a Generali 

Biztosítótól. 

Gyorstollaslabda szakosztályban 2020. évben a járványügyi helyzet miatt kevés verseny 

került megrendezésre. A megrendezett versenyeken eredményesen szerepeltek és 3 arany, 7 

ezüst, 5 bronzérmet szereztek. A XIII. kerület számára nem tudta teljesíteni a vállalt 

programot, az elnyert pályázati forrást 70.000.-Ft visszafizette az egyesület.  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kispályás Labdarúgó Szakosztály 2020-ban 11 csapattal kezdte meg a bajnokságot, 

az 1. fordulót le is játszották március 11-én. Sajnos a COVID járvány miatt a bajnokságot 

március 13-án fel kellett függeszteni, májusban tudták folytatni. Mivel 2 csapat visszalépett, 

így a lebonyolítást is át kellett szervezni, de szerencsére október végén sikerült befejezni, és a 

díjakat is átadni. 

 
 

Közelharc-kézitusa szakosztály az év kezdés után a pandémiás helyzet kialakulásával 

a szakosztály munkája megrekedt, március hónap elejétől az edzőtermet nem vehették 

igénybe, annak ellenére, hogy a Kerepesi úti dojót önerőből felújították! Júniusban, Velencén 

tudtunk egy csonka, sátoros edzőtábort megszervezni. Személyi változások is hátráltatták a 

szakosztály tevékenységét Lovász Zsolt nyá. alez. egészségügyi állapotára hivatkozva 

leköszönt titkári tisztségéről, valamint Kalina Bianka a legeredményesebb versenyző is 

családi okokra hivatkozva elköszönt az aktív munkától. A tagságot oktató videókkal, 

szabadtéri tréningekkel próbáltuk megtartani, de a vonatkozó járványügyi szabályzók a 



 

 

kézitusa gyakorlását nem tették lehetővé! Versenyeken nem indultak. Sajnos a 14 fős tagság 5 

főre redukálódott, a tagdíjak befizetése megtorpant! A távlati célok közé tartozik a nyitás után 

a taglétszám bővítése, oktatással, bemutatókkal a bevételi források növelése! 

 

    
 

Természetjáró Szakosztály aktív rekreációs tevékenységet folyta. A szakosztály a 

COVID járvány miatti korlátozások miatt nem tudta a korábbi évek szerinti minden hétvégére 

túrát szervezni. Az önkéntes túravezetők túráira nem csak az egyesület tagjai vesznek részt, 

hanem azon kívüli természetes személyek is. A szakosztály fő tevékenysége a sportrekreáció. 

 

 
 

  A HASE sakk szakosztály részt vesz a magyar nemzeti bajnokságban NB2 

osztályban. 2020-ban 3. helyen végzett a csapat! Ez mellett erős szabadidős jellegű sport is 

folyik a szakosztályban. A csapat edzéseit a Huszti úton és a Magyar Honvédség Kulturális 

Központjában folytatja, a mérkőzéseket is a Stefánia úton játsszák. Utánpótlás korú 

versenyzőink a felnőtt csapattal együtt edzőtáboroznak minden nyáron, Balatonlellén, melyet 

2020-ban is meg tudtak tartani.  

 

   
 

Tollaslabda Szakosztály felnőtt, amatőr versenyszakosztályként működik 2004-től az 

egyesületben. A szakosztály sportolóinak felkészítését (edzését) önkéntes munkában 

Varga Lajos ny.áll. alezredes (HASE elnökhelyettes, elnökségi tag) és szakosztályvezető-

helyettes segíti. A COVID-19 járvány miatt a 2020. év korlátozásokkal telei év volt a 

szakosztály számára ennek ellenére az 1. osztályban 1. hely – már a 3. alkalommal az 



 

 

elmúlt 4 évben! Senior CsB-n 2. hely.  2019-2020-as versenyévadban a Férfi és a Senior 

CsB-n szokásos 2-2 csapatot indítottunk, ezzel 18 játékosnak volt biztosítva a versenyzési 

lehetőség.  Férfi CsB 1- és 2. o. csapataink a 4-4. hely, Senior CsB 1. osztályban 3. és 6. hely.  

A járványügyi helyzet miatt 2020. júliusában került végrehajtásra szinte az egész éves 

bajnokság, és sajnos, sokak betegsége miatt az egyesület nem tudott a legerősebb csapattal 

részt venni a mérkőzéseken. 

Az országos MH amatőr tollaslabda bajnokságot a Szolnoki SE rendezte a ceglédi 

sportcsarnokban, októberben, ahol 8 fővel vett részt, mint a legnagyobb létszámú csapat és 5 

bronzérmmel zárta a HASE bajnokságot. Külön elismerést érdemel Erdős Tibor, aki leányával 

indult vegyes párosban, és igen erős mezőnyben érte el a 3. helyezést.  Szakosztály 2021. évi 

tervei eseményei között szerepel részt venni az MH és HOSOSZ országos amatőr 

tollaslabda versenyein, továbbá nevezni a Bp-i Csapat bajnokságra 3 csapattal. Szakosztály 

elismerésre méltó módon szerepelt a Budapesti Tollaslabdázók Szövetségének 1960 óta kiírt 

Férfi Csapat Bajnokságának az 1. osztályban, ahol az  1. helyezést  már a 3. alkalommal 

nyerte el az elmúlt 4 évben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcsónak Szakosztály a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós 

Ezred kikötőjében működik. Sajnos 2020-ban a pandémia miatt nem tudott rendezvényt 

tartani, ezeken részt venni, mert bejutni a telepre be lehetett, de rendezvények tiltva voltak. 

Megpróbálják 2021-ben pótolni az elmaradt túrákat. A tagdíjak összege változatlan maradt, 

sajnos egyik tag elhunyt a COVID járványban. 

 



 

 

 
 

Tenisz szakosztály a régi megszokott Tengerszem utcai bérelt teniszpálya helyett, a 

XV. kerületi Mini Garros pályát választották a szakosztály tagjainak egyhangú szavazata 

alapján. A tagdíjak változatlanok maradtak. A szakosztály kiemelt rendezvénye a Mikulás 

Kupa Tenisz verseny elmaradt pandémia miatt, és 2021-ben a Húsvéti, és a Mikulás Kupával 

fogják pótolni.  

 

    
 

 Túraevezős Szakosztály 2020-ban a COVID járvány miatt nem tudott rendezvényt 

tartani, ezeken részt venni, és a Budapesti Honvéd telepére amatőrként a sportolóként nem 

lehetett bejutni. Az utánfutót le tudták vizsgáztatni, és megpróbálják 2021-ben pótolni az 

elmaradt túrákat. A tagdíjak összege változatlan maradt.  

 

 
 

Darts szakosztály A kialakult járványhelyzet miatt, több hónapig zárva volt 

klubhelységük. A felfüggesztett időszakban több forduló nem került megrendezésre. A HASE 

Darts csapata Budapest másodosztály „A” csoportjában versenyez. Eddig 6/4, 100% győzelmi 

mérleggel állnak a bajnokságban! Sikerült felkészítő mérkőzéseket szervezni, a Kinizsi KKT 

és az ÉRD-EL SE csapataival. A pandémiás helyzet miatt a vendéglátóhelység zárva tart, 

vasárnapi edzéseink is elmaradtak. 



 

 

        

 

HASE 2020. évi gazdálkodása 

A Honvéd Aurora Sportegyesület alapvető bevételek, tagdíj, nevezési díj, egyéb 

szolgáltatás, értékesítés bevételei. 

 

2020. évi bevételi terv 

Tárgy Tervezett/Ft 

 

Realizálva/Ft 

Tagdíj   2 000 000.- 2 226 830.- 

Nevezési díj 1 300 000.-  1 066 520.- 

Egyéb sportszolgáltatás bevétel  

                                     HOSOSZ 

                                     XIII. kerület 

                        Tagkönyv 

Sakk szöv. 

Kerekítési különbözet bevét 

Kamat 

 

700 000.-  

 

720 000.- 

 

5835.- 

52 000.- 

189.- 

4.- 

30 000.- 

- 

-  

- 

- 

Szja 1 % 391 000  192 524.- 
Összesen: 4 421 000.-Ft  4 263 902.-Ft 

 

Az egyesület tagdíjbevétel minimális szinten elmaradt (157.098.-Ft) a tervezetthez képest. 

HASE a saját forrással és a bevételekkel együtt 2020-ban 17.586.131.-Ft-al 

gazdálkodhatott. Az szja1% esetében fontos kiemelni, hogy a bevételként nevesített 

192.524.-Ft a 2018-as adóév felajánlás elköltése, ami nem azonos a 2020-ban befolyt 

304.036.-Ftal. Az szja1% mindig a felhasználáskor válik bevételnek. 

 

2020. évi kiadások 

Tárgy Felhasználva/Ft 

Sportanyag, versenydíjak, üzemanyag, 

nyomtatvány 

571 656.- 

XIII. kerület (visszautalásra került -

70.000.-Ft 

0.- 

Posta, telefon, bérleti díjak, kiküldetési, 

rendezvények frissítő, honalap és egyéb 

szervezési kiadások, játékvezetői-, 

nevezési díjak, könyvelői szolgáltatás 

3 035 658.- 

Bankköltség, biztosítás 83 819.- 

Járulékok, adók 8788.- 

Értékcsökkenés és hűtő vásárlás 93 745.- 

Összesen: 3 793 666.-Ft 



 

 

A bevétel 4 263 902.-Ft és a kiadás 3 793 666.-Ft fő számai alapján 470 236 .-Ft adózott 

eredménnyel zárt az egyesület. A Honvéd Aurora Sportegyesület 2020. december 31. 

napjával 13.959.174.-Ft  

 

2021. évi bevételi terv 

Tárgy Tervezett/Ft 

 

Tagdíj   2 000 000.- 

Nevezési díj 1 000 000.-  

Egyéb sportszolgáltatás bevétel  

                                     HOSOSZ 

                                     XIII. kerület                        

 

800 000.-  

30 000.- 

NEA pályázat 2 500 000.- 

Szja 1 % 199 000.-  
Összesen: 6 529 000.-Ft  

 

A bevételek a meglévő 11 szakosztályra van tervezve. A HASE nyert a NEA pályázaton, 

aminek a kifizetése 2021-ben realizálódik. Az szja1%-ból 199 000.-Ft-ot tervezünk 

felhasználni, ezért ez bevételként van kimutatva. Mint látjuk a tervezett bevétel 6 529 000.- Ft 

és a 2021. évi induló saját forrás: 13 959 174.-Ft, ezért a tárgyévben 20 516 342.-Ft-ból 

gazdálkodhat a HASE. 

2021. évi bevételi terv 

 

Tárgy Kiadás/Ft 

Tagdíj   170 000.- 

Nevezési díj 600 000.-  

Egyéb sportszolgáltatás bevétel  

                                     HOSOSZ 

                                     XIII. kerület                        

 

800 000.-  

30 000.- 

NEA pályázat 2 500 000.- 

Könyvelői szolgáltatás 240 000.- 
Posta, telefon 120 000.- 
Bérleti díj 1 000 000.- 
Egyéb közhasznú kiadás (ok): 1 000 000.- 
Összesen: 6 460 000.-Ft  

 

A tervezett kiadás 6 460 000.-Ft és ezzel szemben a bevétel 6 529 000.-Ft, aminek az 

eredménye 69 000.-Ft pozitívum.  HASE 2021-ben ünnepeli megalakulásának 50. 

évfordulóját, ami nem várt kiadást eredményezhet, ezért várhatóan a 2021. év záró 

pénzeszköz több mint 13 MFt-ra van tervezve. 
 

2021. évi kiemelet feladatok 

- Az egyesület megalakulásának 50. évfordulójáról való megemlékezés a 

Kamaraerdőben, sportnap szervezésével. 

- A tagság részére a szakosztályokban történő rendszeres sportolási feltételek 

biztosítása és támogatása, 

- az MH részére közhasznú feldatok vállalása, 

- Budapest helyőrség kispályás labdarúgó-bajnokság szervezése, 



 

 

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

történő részvétel, 

- HASE honlap működtetése  

- Budapest XIII. kerülettől közhasznú feladat vállalása 

 

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

hogy a 2020. évi közhasznú- és szakmai beszámolót, és  a 2020. évi bevételi- és kiadási 

pénzügyi levezetést, valamint a 2021. évi bevételi és kiadási tervet, továbbá az egyesület fő 

feladatait, a jelen előterjesztett formában szíveskedjen elfogadni és jóváhagyni. 

 

      

Budapest, 2021. május 20.      

P. H . 

 

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

 (ügyvezető elnök) (társadalmi elnök) 

 

 Záradék: 

 

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

elnök által a jelen formában előterjesztett 2020. évi közhasznúsági melléklet ( PK 642)  és 

szakmai beszámolót, valamint a  felügyelőbizottsági jelentést, továbbá a 2021. évi 

költségvetési-  és az egyesület fő feladat tervet  a HASE ügyvezető szerve, az elnökség   5 fő 

egyhangú igen, nem  és tartózkodás  nélkül elfogadta. 

 

Budapest, 2021.    május                hó    20.        nap. 

  

             Vismeg Katalin s.k. 

           (Jegyzőkönyvvezető)         

              

          Marti György s.k. 

                     (levezető elnök) 

 

Hitelesítő tanúk: (Az elektronikus döntéshozatalban résztvevő elnökségi tagok)  

  

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

            név    s.k.                               név  s.k.                                              név  s.k. 

 

……………………………     ……………………………           …………………………… 

 

……………………………      ……………………………           …………………………… 

 
Készült: 1 példányban 

Egy példány: 11 oldal 

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

Kapják:  

1. sz.: példány: HASE  

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

 


