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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége e l n ö k s é g e a törvényi 

előírásoknak megfelelően elkészítette a HOSOSZ 2016. évi közhasznúsági mellékletét (PK-

242-es nyomtatvány) a szakmai-  és pénzügyi beszámolóját, valamint a 2017. évi költségvetési- 

és fő feladat tervét. Az elnökség az elkészített anyagot alkalmasnak tartja a közgyűlés elé 

történő terjesztésre és javasolja annak elfogadását. 

 

I. rész 

Általános rész 

  

 A HOSOSZ 2015-től mint közhasznú jogállású civil szervezet működik. A 

szövetségnek 2016-ban 30 civil szervezet volt tagja. A tagszervezetek összevont taglétszáma 

közel 4870 fő. 2016-ban a HOSOSZ Közgyűlés egy alkalommal, rendes ülésrendben ülésezett. 

Az elnökség három alkalommal ülésezett rendes ülésrendben. Az Országgyűlés 2016. 

november 11-én megalkotta a 2016. évi CXXXII. törvényt a Honvédelmi Sportszövetségről. 

 

2016. évi feladatok bemutatása. 

A HOSOSZ munkája alapcél szerinti és közhasznú feladatokban valósult meg. Az 

alapcél szerinti feladatok körében elsősorban a tagszervezetek keretein belül, az egyesületek 

tagjai részére biztosított rendszeres és szervezett sportolási feltételek  biztosításában valósult 

meg.  Ebbe a tevékenységbe  bele tartoznak   a működési feltételek megteremtését és fenntartást 

szolgáló  tevékenységek is. Ezt a munkát operatív, napi szinten az elnök és  egy fő 

munkavállaló, valamint a megvásárolt könyvelői szolgáltatás  látta el. Kiemelt feladat volt a 

tagszervezetek érdekében végzett érdekképviselet. 

 

Közhasznú tevékenység során   elsősorban a Magyar Honvédség alaptevékenységébe 

nem tartozó, de a védelmi képességek  fenntartása szakfeladat, valamint az ágazat állami 

feladatát segítő, az állomány kiképzési kereteken kívüli, szabadidőben, civil szervezet keretein 

belül végzett rendszeres, szervezett sportolási feltételek biztosítása, a katonák számára előírt 



egészségi, pszichikai  és fizikai megfelelés támogatása, továbbá a nemzetközi katona sportban 

történő szerepvállalás segítése, támogatása volt a fő feladat. 

 

E tevékenység kiegészült  a HOSOSZ és tagszervezetei által a  hazafias és honvédelemi 

nevelés keretében végzett  katonasuli és a haditorna, valamint a légfegyveres lövészet  

programmal. 

 

 HOSOSZ a közgyűlés által elfogadott éves feladat- és költségvetési terv szerint 

gazdálkodott és végezte munkáját 2016-ban.  HOSOSZ realizált tartaléka: 4.300.000.-Ft 2016-

ban. 

II. rész 

Szakmai beszámoló 

 

Jelen szakmai beszámoló 2016. január 01. és 2016. december 31. közötti időszakot 

felölelő feladatokat mutatja be. Az elvégzett feladatok alapcél szerinti és közhasznú 

tevékenységet szolgáltak. 

 

1./ HOSOSZ alapcél szerinti  feladata elsősorban a Magyar Honvédség 

alaptevékenységébe nem tartozó, de a védelmi képességek  fenntartása szakfeladat, valamint az 

ágazat állami feladatát segítő, az állomány kiképzési kereteken kívüli, szabadidőben civil 

szervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett sportolási feltételek biztosítása, a 

katonák számára előírt egészségi, pszichikai  és fizikai megfelelés támogatása, továbbá a 

nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás segítése, támogatása volt a fő feladat. A 

HOSOSZ alapcél szerinti feladat ellátására a HM 11.000.000.-Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújtott 2016-ban.  

 

Az alapcél szerinti feladatok több esetben érintik a közhasznúsági körbe tartozó 

tevékenységet is lásd „Tekerj a sereggel!” kerékpártúra, Balaton-átúszás ÚSZÓ ERŐD, 

vagy a helyi rendezvények közül több program is. 

 

Feladatok, programok részletes bemutatása 

 

A Magyar Honvédség kiképzési kereteken kívüli sportolási feltételek 

megszervezése, a rendszeres és szervezett keretek között történő sportolás, versenyzés 

biztosítása és MH amatőr sportbajnokságok- és versenyek szervezése. 

 

2016. február 11-én megrendezésre került az MH amatőr síbajnokság 

Mátraszentistvánon. Szintén február hónapban került megrendezésre Olaszországban a CISM 

síverseny, amelyre a támogatás terhére biztosítottuk a MH válogatott kiutazását. 

 

 
 

 

 



 

 
 

2016. február 18-án Magyarország honvédelmi minisztere részvételével rendeztük meg a CISM 

futónapot Budapesten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Február hónapban a Szentendrei Honvéd Kinizsi Sportegyesület rendezte meg  az MH 

közelharc-kézitusa versenyt.  A rendezvény egy versenysorozat része, amely során  a 

elsősorban katona állomány számára biztosítottunk versenyzési lehetőséget és  felkészülést a 

különböző katonai közelharc küzdőtechnikák gyakorlására. A rendezvény egyre nagyobb 

érdeklődés mellett kerül megrendezésre, ahol nagykesztyűs-kiskesztyűs és földharc 

versenyszámokban mérik össze tudásukat az indulók. Az állomány részéről nagy az  érdeklődés 

közel 120 induló volt a versenyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Meghívásos kispályás labdarúgó kupa versenysorozat.  Első mérkőzés március 

hónapban került megrendezésre Budapesten a Vasas pályán,  júniusban az MH Kispályás 

labdarúgó-bajnokság keretében a Bozsik Stadionban, szeptember hónapban az MH BHD a 

Honvédszakszervezet jubileumi ünnepség alkalmából, majd a záró mérkőzés  decemberben 

megint a Vasas létesítményében bonyolítottuk le. A versenysorozat 2015-ben nemzetközi 

szintű lett és 2016-tól már meghívást kapott a szerb védelmi minisztérium is. A magyar 

tábornoki kar és főtisztek április hónapban meghívást kaptak Szerbiába egy mérkőzésre. 

HOSOSZ szervezésében (Támogatott) 2016. decemberben viszonoztuk a meghívást a szerb 

katonai vezetők részt vettek a december hónapban megrendezett Mikulás Kupán.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Március hónap kiemelt rendezvénye volt a Balaton – Szupermaraton futóverseny és  

MH amatőr utcai futóbajnokság.     Résztvevők száma emelkedett és 2016-ban már  32 (4 

fős ) váltó, 25 fő egyéni induló vett részt. A rendezvény fő szervezője és rendezője  a Budapest 

Sportiroda (BSI),a kivel szerződést kötött a  HOSOSZ (Támogatott) . A katonák  külön 

kategóriában és  kedvezményes áron  nevezhettek  a versenyre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honvéd sakkverseny április 30-án, Budapesten a Stefánia Kulturális Központban 

került megrendezésre. A rendezői feladatokat a Honvéd Budai Sportegyesülete látta el.  

 

A civil társadalommal történő kapcsolatok erősítése, a Magyar Honvédség iránti 

érdeklődés felkeltése és az állomány aktív rekreációját szolgáló rendezvény  volt Honvéd 

Kerékpártúra a Balaton körül (TAS!)  kettő nap alatt május 7-8. és ősszel (szeptember 22., 

Szentes és környékén). A májusi kerékpártúra résztvevők száma meghaladta 400 főt. A 

rendezvény fő szervezője a HOSOSZ és a rendezésben szakmai szervezési feladatokat láttak el 

Tapolcai Honvéd Sportegyesület, debreceni Honvéd Sportegyesület. Szervezésben 

közreműködött Budapesti Honvéd Sportegyesület. Jelentős segítséget nyújtotta a települések 

önkormányzatai kiemelten  Keszthely város, Szigliget, Balatonfenyves önkormányzatai, 

valamint az MH 54. Veszprém radarezred és a Balatonakarattyai üdülő.  

  
Május hónapban a Magyar Honvédséget válogatott labdarúgó csapata részt vett KÖZIG 

Kupa néven ismert labdarúgó-bajnokságon, ahol az I. helyezést érte el válogatott. Ezzel is 

erősítve a magyar katona jó hírét.  



  
Az MH  Ludovika Zászlóalj május hónapban Budapest, Városligetben, a Honvédelem 

napja alkalmából Ludovika- throwdown néven nagy érdeklődésre számot tartó versenyt 

szervezet.  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Június 9-én került megrendezésre az MH tollaslabda verseny Budapesten a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen. A versenyen 62 fő vett részt.  

 
MH Kispályás labdarúgó-bajnokság szervezésére június 9-én került sor. A 

bajnokságnak már megszokott módon  a Budapest Honvéd Futball Club és a Magyar Futball 

Akadémia adott otthont a rendezvénynek a Bozsik Stadionban. A bajnokságra több mint húsz 

csapat nevezett, de a migrációs helyzet miatt 19 csapat  tudott részt venni a tornán. Meghívásos 

kategóriában pedig 9 csapat vett részt a bajnokságon.  A bajnokság sportszakmai szervező 

egyesülete a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület. A lebonyolításában segítséget nyújtott  a Magyar 

Futball Akadémia.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent László menet és terepfutó verseny. Fő szervező  a Tatai Tömegsport és Tájfutó 

Honvéd Sportegyesület. Közel 200 fő vett részt a meneten és terepfutó versenyen. A 

rendezvény több kategóriában, nappali és éjszakai futamokban került megrendezésre. 

Együttműködő katonai szervezet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár.  A 

rendezvény katonai jellegű verseny, amely kihívás a magyar gyalogság védőszentjének napja 

alkalmából került végrehajtásra. A meneten résztvevők elsősorban aktív katonák voltak, de 

számos egyesületei tag is teljesítette a különböző távokat. A rendezvény kettő napos, amely 

során a Szent László menet több útvonalas, és változó távon kellett teljesíteni.  

 

 
 

Balaton-átúszás és  ÚSZÓ ERŐD. A migrációs feladatok miatt nem hirdettük meg az MH 

nyílt vízi úszóversenyt. A résztvevők száma 333 fő. Az Úszó Erőd „parancsnoka” dr. Orosz 

Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök helyettese volt, aki maga is teljesítette a próbát. 

A szervezési feladatokat a HOSOSZ és tagszervezetei: a Tapolca HSE és Budapesti Honvéd 

Sportegyesülete tagja civil önkéntes munkában látták el.  

 

 



 

   
 

Honvéd Kupa Nemzetközi Atlétikai verseny. A katonák a honvédségi dolgozók 

részére lehetőség biztosítása az atlétika versenyszámainak gyakorlására. 

 
Augusztus hónapban közreműködtünk az MTTOSZ által szervezett Virtus- vetélkedőn 

Balatonszárszón, ahol díjazási költség került elszámolásra a támogatás terhére. Célja a 

társadalmi kapcsolatok erősítése. 

 

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre szervezésben szeptember 4-én 

Aranyhomok Röplabda verseny majd, december 16-án Kiskun Honvéd Kupa Asztalitenisz 

versenyt szervezett. 

 

MH amatőr futóbajnokság, Cross futás Szentesen. A versenyen elsősorban a 

térségben lévő katonai alakulatok katonái vettek részt. A rendezvénynek kiemelt jelentősége 

van a műszaki ezred sportéletére, a civil társadalommal való és a helyi önkormányzattal történő 

együttműködésre, illetve a  katonai állomány utánpótlására.  Rendező egyesület a  Honvéd 

Rákóczi Sportegyesület volt.  A rendezvényen Szentes helyőrség és körzetében szolgálatot 

teljesítő katonák és honvédelem iránt érdeklődő civilek vettek részt több 150 fővel.  

 

  
 



NATO Partnerségi futás, Nemzetközi Katona 10 km-es utcai futóbajnokság  

szeptember 23-26-a között. A futás szeptember 25-én kerül megrendezésre magyarország 

honvédelmi minisztere részvételével.  A futáson idén is több mint tíz NATO tagország vett 

részt. Ez mellett a hazai katona állomány részvétele erőteljesen megnövekedett. A megváltozott 

útvonal miatt a szervezésben részt vett a HM HIM, tekintettel arra, hogy a cél az intézet előtt 

volt ezért a protokoll részben jelentős segítséget nyújtottak. A külföldi vendégek miatt több 

napos rendezvény volt, amelyben kulturális programot is biztosítottunk a részvevő külföldiek 

számára.  



  

 

 
Szeptember 15-én részt vett az MH válogatott (MH BHD képviselte ) IV. Szirén Kupa  

labdarúgó tornán, ahol a Honvédelmi Minisztériumot Siklósi Péter helyettes államtitkár úr 

képviselte. A delegált MH válogatott a 32   csapatos mezőnyben az I. helyezést szerezte meg.  

 



Az őszi  Honvéd Kerékpártúra ( közismert nevén a „Tekerj a sereggel!” ) szeptember 

22-én, Szentes – Ópusztaszer – Szentes útvonalon került megrendezésre. A rekreációs program 

része volt a Mobilitás hétnek és annak zári eseményeként került megrendezésre. Az MH II 

Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred a Magyar Honvédség képességeinek bemutatása és a 

társadalom honvédelem iránti érdeklődésnek felkeltése céljából ponton hidat vert a Tiszán, 

amelyen áthaladhattak a túrázók, majd vissza katonai vízi szállítójárművel kelhettek át a folyón 

a résztvevők. Az előkészítés során több egyeztetést és útvonal bejárást kellett végrehajtani  

balesetmentes végrehajtás érdekében.  

 
Szeptember 27-én került megrendezésre a II. Honvéd Kupa Nyílt Tekeverseny, Tatán. 

A teke sport egyre népszerűbb az állomány körében és kiváló rekreációs program. 

  
A Nyíri Honvéd Egyesület, szerződés alapján három versenyt szervezett, amelyekre  

200.000.-Ft szervezési költség került elszámolásra. Október hónap 21-én a sportnapot, ahol  

24 csapat vett részt és honvédelmi sportokban vetélkedtek. November 12-én egyesületei 

asztalitenisz versenyt rendeztek meg, majd december 3-án Mikulás- napi családi napot 

szervezetek. 

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 2016. október 22-én rendezte 

meg a 14. Tatai Honvéd Kupa tájfutó versenyt. A rendezvény helyszíne Komárom Monostori 

Erőd, mely komoly kihívást jelentett a 91 fő  versenyző részére, egyrészt a részlet gazdag és 

technikás tájfutó terep és a burjánzó aljnövényzet miatt.  

November 18-án rendezte a kedvezményezett az MH Amatőr Úszó bajnokságot a 

Budapesti Honvéd SE térítésmentes szakmai segítségével. A rendezvényt Dr. Orosz Zoltán 

altábornagy nyitotta meg. Az úszóbajnokságon részt vettek a Magyar Honvédség nyugalmazott 

testnevelői, akik a SPOTI tanfolyam megemlékezés keretében jelentek meg a rendezvénye.  

A SPOTI rendezvény koszorúzással és katona olimpikon, Rédli András sz. százados  

előadásával  folytatódott. 



 
November 24-én a Honvéd Rákóczi SE a támogatás terhére megrendezte Szentes 

helyőrségben  az MH evezős - ergométeres versenyt. Térítésmentes szakmai segítséget 

nyújtott a városban lévő Kurca Egyesület. 

 

November és december  hónapban került megrendezésre a Borbála Napi 

sportrendezvény sorozat Győrött, amely során több sportágban, sportoltak a katonák és a 

honvédelem iránt érdeklődők.   

 

December hónapban több rendezvény került megszerezésre a támogatás terhére. 

December 3-án volt a jelen beszámolóban már márciusban bemutatott meghívásos labdarúgó 

torna, amelyen részt vett a Szerb védelmi Minisztérium is.  

 
Maratoni Kispályás labdarúgó tornát szervezett a Debreceni Honvéd Sportegyesület 

a  Krtochvil K. középiskola diákjai részére. 

 

December hónapban került lezárásra a BSI és HOSOSZ közötti  szerződés szerinti 

utcai futóversenyek rendezése. A HOSOSZ-BSI közötti szerződésnek köszönhetően 2016-ban 

közel 2500 fő  MH ellátási körbe tartozó részére tudtuk biztosítani a rendszeres versenyzést. A 

tervezett részvétel a hazánkat érintő  migrációs helyzet miatt elmaradt  vártaktól, de a   futás 

egyszerűsége miatt még mindig a legkedveltebb sportolási forma az állomány körében. 

 

2016. év versenyek záró rendezvénye a december 31-én megrendezett Szilveszteri 

futás, amit a Honvéd Bottyán Sportegyesülete szervezett Nyíregyházán.  

 

 

 



  Összefoglalva megállapítható, hogy a katonák kiképzési kereteken kívüli sportolási 

feltételeket érdekében  41 sportversenyt szervezett a HOSOSZ és tagszervezeti. Ezek a 

versenyek  kiegészültek a tagszervezetek által szervezett egyéb versenyekkel.  A támogatásból 

végrehajtott versenyek  szervezett és rendszeres sportolási lehetőséget nyújtottak a katonák és 

dolgozók és az érdeklődők számára. Ezzel, alapvető szinten biztosított volt a  szabadidős 

sportolási  lehetőség.  

 

2./ A sportolási feltételek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a Magyar Honvédség 

állományát  és dolgozóit  tájékoztató  weboldal  működtetésére, honvédelmi ágazat és a 

honvéd sportegyesületeket népszerűsítő, a kommunikációt támogató PR, reklámanyagok, 

kiadványok megjelentetésére. 

 

A szövetség a www.hososz.hu néven weboldalt tart fenn és működtet. A weboldal 

biztosítja azt a kommunikációs felületet, amelyen keresztül tájékoztatást tudunk nyújtani a az 

érdeklődők számára.  Az oldal megjelenésében  a Magyar Honvédség arculatát tükrözi. A 

weboldal működtetését, fenntartását szerződés alapján vállalkozó látja el, aki elvégzi a 

szabadidős események fényképészeti munkáját is.  Az MH szabadidősport események  

elektronikus formában, illetve 600 db példányban  papíralapú kiadványban is kiadásra kerültek, 

sportnaptár néven. A naptár írását, összeállítását és szerkesztését a HOSOSZ elnöke végezte. A   

sportnaptárat  térítésmentesen adtuk az állomány részére a katonai szervezetek, alakulatok 

útján.  a Népszerűsítés területén PR, reklám célból az  országos szintű versenyeken részt vevő, 

Magyar Honvédséget képviselő sportolók részére MH logóval ellátott sport-felső ruházatot 

adtunk ki.    

A HOSOSZ alapcél szerinti feladatainak és közhasznú tevékenysége ellátás 

céljából a szövetség iroda tart fenn és működtetet.   Az iroda a Magyar Állam tulajdonában 

van, de a vagyonkezelői jog 2016-ban volt tisztázott, ezért a BHSE, mint HOSOSZ tagszervezet 

a vagyon kezelője  nem szedett bérleti és közüzemi díjat a szövetségtől és azt utólag sem 

követeli. Az iroda  Budapest, Dózsa György út 53. szám alatt található a  BHSE 

sportlétesítményében van. Az iroda működtetése során javítás, karbantartási kiadás merült fel. 

 

Szervezési feladatok végrehajtáshoz elsősorban  a HOSOSZ tulajdonát képező KMH 

702 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatából adódó kiadások ( üzemanyag, útdíj, 

javítás, biztosítás, kötelező szerviz díj) keletkeztek, illetve Budapest helyközi jegy vásárlás 

kerül elszámolásra  a támogatás terhére.  Indokolt esetben  előfordult, hogy a HOSOSZ 

munkavállalójának és az elnök  gépkocsija is bevonásra került egyes sportszervezési feladatok 

végrehajtására, amikor  kiküldetési rendelvény alapján, NAV norma szerint került 

elszámolásra a futott kilométer felhasználás. Az iroda működtetéséhez előírt dokumentumok, 

nyomtatványokat használt a szövetség. A nyomtatványok a támogatás terhére kerültek 

beszerzésre. A törvényi  előírásoknak megfelelően szakképzett könyvelői szolgáltatást vesz  

igénybe a szövetség a könyveléshez, ami éves szinten 480.000.-Ft. 

 Kedvezményezett egy fő munkavállalót alkalmazott, akinek közteherrel együtt, a 

havi  munkabére és annak közterheire 1.773.300.- Ft. A HOSOSZ elnöke részére az év során 

http://www.hososz.hu/


közteherrel együtt 562.000 .- Ft tiszteletdíj került jóváhagyásra amelyből felhasználva: 

512.181.-Ft. 

 3./ Közhasznú tevékenység keretében kiemelt rendezvény sorozat volt az „Egy nap 

a honvédelemért!”.  A programra a HM 5.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást 

nyújtott. Ezt a feladatot 2016. május 01 és december 31-e között hajtotta végre a HOSZOS és 

a tagszervezetei. A program nyitó rendezvénye 2016. május 31-én az  olimpia jegyében, 

olimpikonok részvételével, Budapest főváros iskolái részére került megrendezésre. Főrendező 

a Budapesti Honvéd Sportegyesület volt. A helyszínt  az MH BHD biztosította. A program 

katona olimpikonok interjújával kezdődött, amely során a közel háromszáz résztvevő 

kérdéseket tehettek fel a katonai pálya és sport kapcsolatáról. A nap során tíz sportágon 

keresztül került bemutatásra a sport és a Magyar Honvédség kapcsolata. A rendezvényen részt 

vett Vargha Tamás HM parlamenti államtitkár és több katonai vezető. A rendezvényt Dr. Orosz 

Zoltán altábornagy zárta be.  

 
A nyári szünet alatt, együttműködve a Magyar Honvédséggel és a HOSOSZ 

tagszervezeteivel  „Egy nap a honvédelemért!”  néven  sportnapokat  szerveztünk a fiatalok 

részére. A rendezvények célja, hogy a sport segítségével megismertessük a fiatalokkal Magyar 

Honvédséget. A HOSOSZ a tagszervezetei útján csatlakozott a Magyar Honvédség nyári táboraihoz 

és a tábor alatt egy nap katonai jellegű sportversenyeket, túlélő technikákat, játékos sport 

programokat szerveztünk, amit díjaztunk.  
 

Az „Egy nap a honvédelmért!”  rendezvénysorozatra készítettünk PR, kreatív  terveket  

(logókat), amelyek közül a kiválasztott logót bögrékre nyomattuk és minden táborban díjként 

(díjazás) átadtunk a gyerekek részére. 

 



 

 
 

A négy kreatív közül a zöld színű, alakos logót használtuk a táborok alatti és egyéb 

rendezvények  díjazására. 

A nyári szünet alatt szervezett „Egy nap a honvédelmért!” program 2016. június és 

július hónapokban kerültek végrehajtásra. Helyszínek:  Kaposvár (2), Pápa(1), Pécs (3)Várpalota 

(2), Kecskemét(2), Tata (2), Győr (2), Szentes(1), Veszprém(1), Szolnok(2), Székesfehérvár 

(2+5), Debrecen(1), Szentendre (1). A katonai sportok körében elsősorban a lövészet, a járőrtípusú 

menetek, túrák és egyéb honvédelmi sportok  tartoztak. Ez mellett megismerkedhettek a diákok a 

katonai fizikai követelményekkel és kipróbálhatták képességeiket. A minden Egy nap a 
honvédelmért versenyt díjaztuk. 

 

 

 

 

 

Az álcafestékkel való maszkírozás az „Egy nap a honvédelemért” rendezvény keretein belül megrendezett Harci 

Túra során igen hasznosnak is bizonyult 



   

 

Az álcafestékkel való maszkírozás az „Egy nap a honvédelemért” rendezvény keretein 

belül megrendezett Harci Túra során igen hasznosnak is bizonyult. 

Az „Egy nap a honvédelemért!” programot színesítették az Alba Volán Sportclub 

Öttusa Szakosztály által szervezett nyári öttusa sporttáborok és az abban megszervezett  

„Hajrá Rio, hajrá öttusa!” program.  

Az Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály, Székesfehérvárott az iskolai nyári szünet 

alatt  5 alkalommal (turnusban) szervezett, egy - egy hetes napközis, sportági gyerektábort 

diákok részére.  

 

A HOSOSZ és a HM  helyszínbejárással megtekintette Pápán, Kaposváron és Pécsen, továbbá 

Székesfehérváron, Várpalotán, Győrben, Szolnokon, Szentendrén rendezett táborokat.   

A tanítási időszak alatt, a  2016/2017-es tanévben folytattuk az „Egy nap a 

honvédelemért!” programsorozatot. 

A Debreceni Honvéd Sportegyesület, 2016. augusztus 20-án szervezett egy futóversenyt 
az „Egy nap a honvédelemért!” program keretében.  

 

2016. szeptember 22-én, Szentesen került megrendezésre az „Egy nap a 

honvédelemért!”  program, ami egyben  egész napos városi sportnap is volt. A rendezvényen részt 



vett Szentes város polgármestere, a helyőrség parancsnoka és Kővágó Zoltán őrnagy olimpiai 

ezüstérmes diszkoszvető. 

 

 

 
 

Nyíri Honvéd Egyesület szerződés alapján az „Egy nap a honvédelemért!” program 

keretében kettő honvédelmi versenyt szervezett Nyíregyházán és Besztercén, 120-120 fő diák 

részvételével. 

 
 

Pécsi Honvéd Sportegyesület szerződés alapján szeptember hónapban megyei „Egy  nap 

a honvédelmért!” elnevezésű járőrversenyt hajtott végre középiskolások részére, Nagykozáron és 

járási szinten, Szigetváron. Október hónapban a Pécsi Zipermowsky Műszkaki Szakgimnáziumban. 
 



 
 

A Honvéd Szondi György  SE, Pákozdon megrendezte meg az „Egy nap a 

honvédelmért!” komplex honvédelmi napot,  szeptember 23-án. A rendezvény egyben az 

Országos Haditorna verseny része is. A győztes csapat indulási jogot szerzett a 2017. április 

27-ei Országos Haditorna döntőn való indulásra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



A Budapesti Honvéd Sportegyesületet létesítményében október 27-én került 

megrendezésre az „Egy nap a honvédelmért!” rendhagyó testnevelési ára.  

 
A sportnapon akadálypálya fitt teszt, lövészet, 4x400 m-es fegyveres váltó, katonai 

ismeretek, kézigránát hajítás, toborzás, fegyverismeret program volt. A rendezvényt Gergely 

István kétszeres olimpiai bajnok nyitotta meg. a díjakat olimpikonok adták.  

 
Az Egri Honvéd Sportegyesület december 3-án rendezte meg az  „Egy  nap a 

honvédelemért!” elnevezésű sportnapot, amely során a lövészet mellett honvédelmi sportokon 

keresztül betekintést nyerhettek a  diákok a katonák által végzett sportmozgásokba, 

sportágakba. 

 
 



Az „Egy nap a honvédelmért!” program keretében 38 rendezvényt szerveztünk az 

ország területén. A rendezvények szervezése során megállapítható volt, hogy a honvédelmi és  

katonai ismereteket nyújtó programok hiányoznak a felnövekvő fiatalok életéből. Az „Egy nap 

a honvédelemért!”  hiánypótló és sikeres  program volt. Májustól decemberig több mint 3000 

diák vett részt a programban.  A tapasztalat azt igazolja, hogy igénylik a diákok és  a fiatalok a 

honvédelmi jellegű programokat, kihívásokat. Az „Egy nap a honvédelemért!” programot 

javaslom az HOSOSZ elnökség folytatni, mert igény van rá.  A fiatalokat érdekli a sport útján 

megszerezhető katonai, honvédelmi ismeretek, az ismeretlen, de a leküzdhető  kihívást jelentő  

programok, amilyen az „Egy nap a honvédelemért!”.   

 

4./ A honvédelmi programok másik kiemelt rendezvény a 2016/2017. évi tanévhez 

kapcsolódó haditorna versenysorozat és a 2015-ben megkezdett nem engedélyköteles 

légfegyveres sportlövészet továbbfejlesztése a lövészet alapjainak bővítése. Erre a 

feladatra a HM 10.000.000.-Ft támogatást biztosított a HOSOSZ részére. Ez a program 

oktatási évhez kapcsolódik és 2016. szeptember 01-től 2017. április végéig tart, de a jelen 

beszámolóban csak a 2016-ban elvégzett feladatok kerülnek bemutatásra. A támogatás terhére 

2016. december 31-ig 2.790.528.-Ft került felhasználásra. 

 

A haditorna versenysorozat 2016. szeptemberében kezdődött és ősszel az ország minden 

megyéjében megszervezésre kerültek a megyei döntők.  

 

 

 

 

 

A haditorna program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez egy közös munka volt, amiben közreműködtek a katonai szervezetek, alakulatok és 

más civil szervezetek. a szervezésért a megyei toborzó irodák voltak a felelősek, de 

sportszakmai feladatokat a HOSOSZ tagszervezeti a honvéd sportegyesületek látták el.  

 



A szövetség biztosította légpuskákat és lövészeti szakanyagokat, az egyesületek pedig 

megszervezték a versenyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015-ben megkezdett nem engedélyköteles légfegyveres sportlövészet 

továbbfejlesztése és a lövészet alapjainak bővítése program keretében a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) a KatonaSuli-programban résztvevő 

iskolák tanulói számára Légfegyveres Lövész Kupa néven szervezett versenyt. Költség kímélés 

érdekében az országos versenyt megelőzte egy Postaverseny, amelynek a lényege, hogy az 

egymástól távol eső területen működő szervezetek azonos versenyrendszerben tudjanak 

versenyezni. Ezeket a versenyeket minden induló szervezet maga rendezte meg, és az 

eredményekről jegyzőkönyvet vettek fel megküldtek a rendező HOSOSZ részére.  

A postaversenyben több mint 1300 fő diák vett részt. A 2017. március 4-ei, gödöllői 

döntőre 37 csapat kapott meghívást és vett részt.  

  

 

 

 

 

A versenyek mellett tovább folytattuk a lövész oktatói tanfolyam szervezését, ami 

önként jelentkezés alapján, tanárok és egyesületi tagok, illetve a honvédelem ügye iránt 

elkötelezett személyek részére került megszervezésre.  A tanfolyam  Budapesten, a SYMA 

csarnokban megszervezett, kettő napos oktatáson 21 fő vett részt.  

 

 

 

 



HOSOSZ tovább folytatta a Katonasuli programban résztvevő iskolák és a honvédelem 

szolgálatában álló civil szervezetek részére a légpuskák kölcsönbe adását szerződés szerint és 

a lövészethez szükséges fegyverzetei anyagok kiadását. A HOSOSZ 2016. december 31-ig 127 

db légpuskát, 780 doboz lövedéket, 100db golyófogót, 2000 db lőlapot, és 25 db biatloncélt  

vásárolt HM támogatás terhére. Ebből kölcsön kiadásra került 86 db légpuska, 18 db biatloncél, 

700 doboz lövedék,  93 db golyófogó és 100 db lőlap.    

 

Honvéd sportegyesületek közül H. Szondi György SE, Kecskeméti HSE, Szolnoki 

HSE, Debreceni HSE, Pécsi HSE, TTT-HSE, Tapolcai HSE, H Ezüst Nyíl SE, Egri HSE, H 

Kossuth L HSE és 12 iskola részére adtunk légpuskát. 

 

5./ HOSOSZ tagszervezetei által biztosított sportolási feltételek, 

sportlétesítmények használatára, sportanyagok beszerzése a HM az év végén (2016. 

december 12.) 10.540.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a szövetségnek. A 

biztosított támogatás terhére 2016. szeptember 01- és 2017. április 30-a között az állomány és 

tagság részére vásárolt szolgáltatás és sportanyag beszerzése valósítható meg. A beszámolás 

időszakáig 2.195.676 .-Ft került felhasználásra. Ez az összeg kilenc egyesület részére került 

átutalásra. Alapvetően sportlétesítmény használata, és a sportolási feltételek színvonalasabb 

biztosításához sportanyagok beszerzésére fordították az egyesületek. A teljes elszámolásra  

2017. május 15-ig kerül sor. 

 

6./ HOSOSZ alapcél szerinti feladat körében továbbra is akadályokba ütközik, és 

nincs végleges megoldás a HM vagyonkezelésű ingatlanok kérdésében. A tárgyalás 

eredménye, hogy a Felek elismerik a HOSOSZ és tagszervezeti által honvédelem érdekében 

végezett munkát, de a térítésmentes létesítmény használat a HM álláspontja szerint nem 

egységesíthető és az a döntés születetett, hogy jogilag helyes döntés az, ha a tárca a 

megnövekedett feladattal és költséggel járó kiadásokat támogatja.  

A tárgyalás eredménye a HOSOSZ tagszervezetek sportlétesítményekkel 

összefüggő kiadásaira ismét biztosít támogatást. A HM vagyonkezelésében lévő 

ingatlanok használatával összefüggő tárgyalások eredmény 2017-ben  realizálódhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. rész 

 

2016. évi gazdálkodás  

 

2016. évi bevételek: HOSOSZ  2016. évi nyitó pénzeszköze (2015. évi maradvány) az  

éves mérleg adatai szerinti  értéke  3.376.000.-Ft. Ez egyben a HOSOSZ  induló saját 

forrása is. 

 

2016. év nyitó pénzkészlet 3.376.000.-Ft.  

Bevétel megnevezés Terv Realizált bevétel 

1./ Tagdíj       450.000.-Ft.      405.000.-Ft 

2./ Költségvetési és egyéb támogatás (ok) 

- „Egy nap a honvédelemért!”   

- Sportlétesítmény sportanyag 

11.000.000..-Ft 11.000.000.-Ft 

5.000.000.-Ft 

10.540.000.-Ft 

3./ Honvédelmi program 3.500.000.-Ft 10.000.000.-Ft 

5./ Vállalkozási bevétel  697.000.-Ft Bormaraton:318.800.-Ft 

Allianz: 750.000.-Ft 

6./ Egyéb bevétel (kamat, szja 1%) 20.000.-Ft 563.-Ft 

82.423.-Ft 

Összes bevétel  15. 667.000.-Ft. 38.096.786.-Ft 

 

A tervezett 15.667.000.-Ft bevétellel szemben 38. 096.786.-Ft bevételt teljesített  a 

szövetség. A pozitív irányú eltérés a HM által nyújtott plusz támogatás és az Allianz Biztosító 

által biztosított 750.000.-Ft, illetve a 318.800.- Ft vállalkozási bevétel eredményezi. 

 

2016-ban  a 2015. évi a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerint (Szja 1%) a HOSOSZ részére felajánlott összege:  82.423.- Ft.  

2016. évi kiadások, ráfordítások 

 

Kiadás megnevezés Felhasználva, 

elszámolva 2016. 

2017. évre átnyúló 

1./ HM alap feladat       11.000.000..-Ft 0.-Ft 

2./ „Egy nap a honvédelemért!”   5.000.000.-Ft 0.-Ft 

3./Honvédelmi program  2.790.528.-Ft 7.209.472.-Ft 

4./Sportlétesítmény, sportanyag  2.195.676.-Ft 8.344.324.-Ft 

5./ Közhasznú kiadások  314.378.-Ft 0.Ft 

   

Összes bevétel  19.104.906.-Ft 15.553.796.-Ft 

 

HOSOSZ 2016. évi  bevétele 38.096.786.- Ft a kiadás pedig  19.104.906.-Ft. A szövetség 

2016. december 31-ei pénzügyi zárás eredménye: 21.094.000.-Ft. A   2016. évi HM támogatások  

közül a 10.000.000.-Ft  és 10.540.000.-Ft felhasználása áthúzódott a 2017. évre, ezért 

figyelembe véve ezt a HOSOSZ 2016. évi saját  pénzeszköze (kerekítve): 4.440.000.-Ft. A 

szövetség megszorító gazdálkodásának köszönhetően a tervezett 3.100.000.-Ft maradványhoz 

képest 4.440.000.-Ft eredményt realizált. 



 

Pénzügyi beszámoló összegzése: 

 

A HOSOSZ 2016-ban 41.472.786.-Ft-al gazdálkodott. 2016. december 31-ei pénzügyi 

zárás 21.183.736.-Ft, de ebben az összegben szerepel az a pénzeszközt is, amit  2017. április 

30-ig kell felhasználni és ami  16.654.000.-Ft. Ezt az összeget  leszámítva HOSOSZ 2016. évi 

pénzeszköze (saját tartaléka): 4.440.000.-Ft.  Megállapítható, hogy a szövetség a Közgyűlés 

által jóváhagyott bevételekhez és kiadásokhoz képest pozitív gazdálkodást folytatott. A 

HOSOSZ saját pénzeszköze nem csökkent és a terven felül realizálódott. Tagszervezetek 

részére , sportszervezési feladatokra nyújtott pénzeszköz 8.640.778.-Ft, amit részleteiben a 

jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képező az  1. számú melléklet tartalmaz. 

 

HOSOSZ  éves pénzforgalmi és könyvelési adatai alapján a könyvelő elkészítette a 

szövetség közhasznúsági mellékletét (PK-242  nyomtatvány), ami alapján  a civil szervezet 

erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt, míg  a társadalmi támogatottság  mutatói közül 

1-et  teljesített, ezért a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2016-ban megfelel 

a közhasznú kritériumoknak. A jelen beszámoló elválaszthatatlan részét képezi a HOSOSZ  

közhasznúsági melléklete (PK-242-es  nyomtatván). HOSOSZ egyszerűsített beszámolót és 

közhasznúsági jelentést (PK-242-es nyomtatvány) az 2. sz. melléklet tartalmazza.  

 
Összefoglalva a HOSOSZ 2016. évi alapcél szerinti és a közhasznú tevékenység 

körébe tartozó  feladatokat, illetve a szövetség  gazdálkodásával kapcsolatosan  

megállapítható, hogy  a tárgyévben több mint 60 kiemelt  programot szervezett és 

finanszírozott a szövetség.  Ezen túl, a tagszervezetek saját bázisukon ( egyesületükben) napi 

rendszerességgel biztosították tagjaik és az állomány számára a sportolási feltételeket, illetve 

a beszámoló szerint szinte minden HOSOSZ által finanszírozott rendezvényben 

közreműködtek. 

Honvédelmi, ifjúsági  versenyek szervezése területén kiemelt projekt volt az „Egy nap 

a honvédelemért!”, az Országos Haditorna versenysorozat, a lövészeti program. Ezen a 

területen továbbra is átfedések vannak a HM és a HOSOSZ, illetve a tagszervezeti által 

szervezett rendezvények között. 

 

A versenyek rendezése során a HOSOSZ kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a 

megrendezett versenyek arculatukban tükrözzék és  népszerűsítsék  a Magyar Honvédséget, 

továbbá járuljon hozzá  a haderő és a civil társadalom kapcsolatának  erősítéséhez. 

HOSOSZ 2016. évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között zajlott, 

annak eredménye pozitív. A HOSOSZ saját pénzeszköze nem csökkent és a terven felül 

realizálódott. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. rész 

 

2017. évi fő feladatok: 

 

HOSOSZ kiemelt  alap – és közhasznú feladatai: 

A Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó, de a védelmi képességek  

fenntartása szakfeladat, valamint az ágazat állami feladatát segítő, az állomány kiképzési 

kereteken kívüli, szabadidőben civil szervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett 

sportolási feltételek biztosítása, a katonák számára előírt egészségi, pszichikai  és fizikai 

megfelelés támogatása, továbbá a nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás segítése, 

támogatása.  

2017. év kiemelt feladata a HOSOSZ jövőképének kialakítása, a katonák és a dolgozók 

részére nyújtható szolgáltatások kidolgozása, az MH amatőr versenyrendszer új alapokra 

helyezés, a tagszervezetek támogatásának többcsatornás pénzügyi támogatásnak 

racionalizálása, koordinálása. 

A Honvédelmi Minisztérium sportfeladatiban való szerepvállalás és közreműködés. 

A Honvédelmi Sportszövetségben való tagsági viszonyban történő feladatok ellátása és 

az általános honvédelmi sportok szervezése, rendezése. A hazafias, honvédelmi nevelésben való 

közreműködés 

A tagszervezetek érdekképviselete  

   Részleteiben:. 

Szabadidős sport programok, MH amatőr sportbajnokságok és versenyek 

szervezése, rendezése ( részleteiben a 2017. évi sportnaptár tartalmazza),  

Kiemelt, országos szintű sportrekreációs rendezvények szervezés, 

Honvédelmi ifjúsági programok új alapokra helyezése  

MH  amatőr sportbajnoki rendszer megújítása  

Nemzetközi Katonai és  CISM sportversenyekben való szerepvállalás és az 

abban való közreműködés, 

Új HOSOSZ honlap létrehozása, szolgáltató váltás, 

Honvédelmi Sportszövetségben való szerepvállalás, tagi feladatok,  

Ifjúsági, honvédelmi feladatok ellátása a HS keretein belül és az általános 

honvédelmi sportok működési feltételeinek kialakítása, 

Lövészeti program koordinálása 

  

HOSOSZ alapcél szerinti fő feladatok: 

- Tagszervezetek munkájának segítése (szakmai tanácsadás).  

- HM vagyonkezelésű ingatlanok használatával összefüggő kérdések megoldása,  



- Programok tervezése, koordinálása és a tagszervezetek érdekérvényesítésének 

támogatása. 

- HOSOSZ működési feltételek megteremtése  

Kiemelt sportversenyek és programok: 

    MH amatőr sportbajnokságok és versenyek,  

- Szabadidősport versenyek, 

- Országos szintű, nyílt közhasznú programok: Tekerj a sereggel! tavaszi és őszi 

kerékpártúra, Balaton-átúszás, a NATO Partnerségi Futás 

- A 2016/2017. tanév Országos haditorna verseny rendezése, 

- A 2017/2018. tanév Országos haditorna verseny szervezésében való 

közreműködés, 

- Új HOSOSZ honlap működtetése, tájékoztatás, PR, reklám tevékenység, 

- Sportnaptár kiadása, kiadvány az egyesületi vezetők részére,  

 

2017-ban, a 2017/2018. tanévben új alapokra kerül a HM honvédelmi ifjúsági  

programja. Tovább folytatjuk a lövészet sportág széles alapokon való kiépítést.  

 

Kiemelt feladat a Honvédelmi Minisztérium területvédelmi alapokon működő önkéntes 

tartalékos rendszer kialakításában való közreműködés, a HOSOSZ által vállalható központi 

szerepvállalása feltérképezése, és az esetleges szerepvállalások formáinak kidolgozása. 

 

HOSOSZ alapcél szerinti feladatai között szerepel tagszervezetei él-versenysportban 

való eredményes szereplés. 

 

Meg kell vizsgálni HOSOSZ elnökség napi feladatokba történő operatívabb 

bevonásának lehetőségeit 

 

2017. évi költségvetési tervek és fő  feladatok 

  

2017. évi pénzügyi tervek 

HOSOSZ  2016. évi pénzeszköz maradványa 4.440.000.-Ft. 

  

2017. év alapcél- és közhasznú tevékenység bevételei: 

  

1./ Induló pénzeszköz :      4.440.000.-Ft. 

2./ Tagdíj (28 tagszervezet esetén) :              420.000.-Ft. 

 3./ Költségvetési és egyéb támogatás (ok): 

HM alap támogatás éves feladatokra:   11.000.000.-Ft 

Egyesületekben folyó feladatokra:    20.000.000.-Ft

 Ingatlan használatra:         6.000.000.-Ft

  

 4./ Vállalkozási bevétel követelés:          750.000.-Ft 

 5./ Egyéb bevételek: (kamat, szaj1% )                      20.000.-Ft

   

Bevétek összesen (2+3+4+5) :                 38.190.000.-Ft. 

 



HOSOSZ  2017-ben várhatóan a 2016. évi pénzeszköz maradvánnyal és a 2017-re 

tervezett bevételek realizálása esetén 42.630.000.-Ft-al gazdálkodhat. 

 

2017. évi kiadások, ráfordítások 

 

1./ HM  támogatás (költségvetési támogatás)  

alap és közhasznú feladatokra:     37.000.000.-Ft 

Ebből munkavállaló bére: (2.008.116.-Ft) 

2./ Egyéb közhasznú kiadások:           600.000.-Ft 

Kiadások összes  (1+2):                         37. 600.000-Ft. 

 

HOSOSZ 2017. évre tervezett  38.190.000.-Ft bevétellel szemben 37. 600.000.- Ft 

kiadás van tervezve.   2017-ben, a tervek szerint megszüntetésre kerül a HM Sportpályázat és 

helyette  közvetlen feladat támogatás kerül bevezetésre. 

 

A HOSOSZ saját forrásából (4.440.000.-Ft) közhasznú kiadásként  600.000.-Ft került 

betervezésre, ami azt eredményezi, hogy a szövetség 2017. december 31-ei pénzügyi tartaléka 

várhatóan : 3.840.000.-Ft lesz.   

 

 

HOSOSZ Közgyűlés elé történő terjesztés ideje: 2017. május 11. 

 

 

              Előterjesztő: 

 

         Farkas László s.k. 

           HOSOSZ elnök 

HOSOSZ Közgyűlési záradék: 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2017. május 11-ei rendes 

Közgyűlése: ….. fő …… szavazati aránnyal ………..fogadta a jelen beszámolót. 

 

 

 

Mellékletek:  

1. 1. sz. melléklet: Tagszervezetek részére nyújtott pénzeszköz, szervezési feladatokra. 

2. 2. sz. melléklet: PK-242-es nyomtatvány ( külön anyag) 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet a 2016. évi HOSOSZ beszámolóhoz. 

Tagszervezetek részére nyújtott támogatás 

Egyesület neve Feladat, szolgáltatás Összeg 

(Ft-ban) 

Honvéd Aurora Sportegyesület Sportszolgáltatás  300 000 Ft  

Összesen: 300 000 Ft 

Pécsi Honvéd Sportegyesület Sportszolgáltatás  100 000 Ft  

Pécsi Honvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        100 000 Ft  

Pécsi honvéd Sportegyesület Országos Haditorna verseny  megyei döntő, szervezés 

rendezés 

120 000 Ft 

Összesen: 320 000 Ft 

      

Honvéd Ezüst Nyíl SE Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        200 000 Ft  

   Összesen:   

Szentendrei Kinizsi HSE közelharc bajnokság        150 000 Ft  

Szentendrei Kinizsi Honvéd 

Sportegyesület 

"Egy nap a honvédelemért " szervezés, rendezés 90 000 Ft 

Szentendrei Kinizsi Honvéd 

Sportegyesület 

Országos Haditorna verseny   szervezése          80 000 Ft  

   Összesen:        320 000 Ft  

      

Honvéd Szondi György SE Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        500 000 Ft  

Honvéd Szondi György SE Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        800 000 Ft  

Honvéd Szondi György SE Sportszolgáltatás  400 000 Ft  

   Összesen:  1 700 000 Ft  

      

Tapolcai HSE TAS szervezés, rendezés        150 000 Ft  

Tapolcai Honvéd Sportegyesület Sportszolgáltatás        200 000 Ft  

   Összesen:        350 000 Ft  

      

Honvéd Budai SE Mh amatőr Sakk verseny          60 300 Ft  

Honvéd Budai Sportegyesület Sportszolgáltatás  150 000 Ft  

   Összesen:  210 300 Ft  

      

Debreceni Honvéd Sportegyesület TAS szervezés, rendezés        100 000 Ft  

Debreceni Honvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        130 000 Ft  

Debreceni Honvéd Sportegyesület Kispályás labdarúgó bajnokság szervezési költség        130 000 Ft  

Debreceni Honvéd Sportegyesület Országos Haditorna verseny  megyei döntő, szervezés 

rendezés 

       100 000 Ft  

   Összesen:        460 000 Ft  

      

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 

Sportegyesület 

XIV. Tatai Honvéd Kupa tájfutó verseny szervezése 150 000 Ft 

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 

Sportegyesület 

X. Szent László menet és terepfutó verseny 

szervezése, rendezése 

       150 000 Ft  



Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 

Sportegyesület 

II. Tatai Honvéd Kupa Nyílt Országos Tekeverseny 

szervezés, rendezés  

       120 000 Ft  

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 

Sportegyesület 

Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        175 000 Ft  

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 

Sportegyesület 

Országos Haditorna verseny  megyei döntő, szervezés 

rendezés 

         70 000 Ft  

   Összesen: 665 000 Ft 

      

Honvéd Rákóczi Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        200 000 Ft  

Honvéd Rákóczi  Sportegyesület MH amatőr futóverseny,Cross futás         250 000 Ft  

Honvéd Rákóczi Sportegyesület MH amatőr  evezős verseny szervezés, rendezés 100 000 Ft 

Honvéd Rákóczi Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        150 000 Ft  

Honvéd Rákóczi Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        250 000 Ft  

   Összesen:        950 000 Ft  

      

Honvéd Sas-hegy SE MH kispályás labdarúgó bajnokság        100 000 Ft  

   Összesen: 100.000 Ft  

   

Nyíri Honvéd Egyesület  Lövészet és asztalitenisz        200 000 Ft  

Nyíri Honvéd Egyesület  Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        160 000 Ft  

   Összesen:        360 000 Ft  

      

Honvéd Arrabona Sportegyesület Borbála napi rendezvény sorozat- szervezés ,rendezési 

költség  

       250 000 Ft  

Honvéd Arrabona Sportegyesület "Egy nap a honvédelemért " szervezés, rendezés 100 000 Ft 

Honvéd Arrabona Sportegyesület Országos Haditorna verseny  megyei döntő, szervezés 

rendezés 

150 000 Ft 

Honvéd Arrabona Sportegyesület Sportszolgáltatás  500 000 Ft  

   Összesen: 1 000 000 Ft 

      

Kecskeméti Honvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés          72 000 Ft  

   Összesen:          72 000 Ft  

   

Kiskunfélegyházi   Sportszervezés          80 000 Ft  

    Összesen:          80 000 Ft  

   

Veszprémi Honvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        200 000 Ft  

     Összesen:        200 000 Ft  

   

Szolnoki Hondvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés          57 802 Ft  

Szolnoki Hondvéd Sportegyesület Egy nap a honvédelemért  szervezés, rendezés        120 000 Ft  

Szolnoki Honvéd Sportegyesület Sportszolgáltatás        280 676 Ft  

      Összesen:        458 478 Ft  

      

Taszár HSE Országos Haditorna verseny  megyei döntő, szervezés 

rendezés 

         50 000 Ft  



      Összesen:          50 000 Ft  

   

Honvéd Bottyán Sportegyesület Futónap szervezése rendezése 60 000 Ft 

      Összesen: 60 000 Ft  

   

Honvéd Zrínyi Sportegyesület Röplabda bajnokság szervezése rendezése 80 000 Ft 

       Összesen: 80 000 Ft  

   

Egri Honvéd Sportegyesület Országos Haditorna verseny  Heves  110 000 Ft 

Egri Honvéd Sportegyesület "Egy nap a honvédelemért "  100 000 Ft 

Egri Honvéd Sportegyesület Országos Haditorna verseny  Nógrád  150 000 Ft 

Egri Honvéd Sportegyesület Sportszolgáltatás  195 000 Ft  

        Összesen:  555 000 Ft  

      

Hercules Fiai  Honvéd Sportegyesület Lőverseny szervezése, rendezése 80 000 Ft 

        Összesen: 80 000 Ft  

   

Honvéd Vitorlás Egyesület Sportszolgáltatás          70 000 Ft  
 

      Összesen: 70 000 Ft 
 

Mind összesen: 8 640 778 Ft 

 


