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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöksége a törvényi előírásoknak 

megfelelően elkészítette a HOSOSZ 2014. évi közhasznúsági mellékletet, ami elválaszthatatlan 

részét képezi a jelen beszámolónak (PK-142-es nyomtatvány), a szakmai-  és pénzügyi 

beszámolót, valamint a 2015. évi költségvetési- és fő feladat tervét, amit a jelen formában 

terjeszt a Közgyűlés elé. 

 

Általános rész 

 

 HOSOSZ a törvényi előírásoknak megfelelően 2014. május hónapban benyújtotta az új 

Ptk. szerint előírt alapszabály módosítási kérelmét a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Törvényszékhez. Az Országos Bírósági Hivatalnál  a meghatározott módon, papír alapon 

letétbe helyeztük  a HOSOSZ előző két év (2012 és 2013. évek) közhasznúsági jelentését és 

szakmai beszámolóit. 

 

A határidőre benyújtott alapszabály módosítási kérelemre a Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Törvényszék, a jelen  szakmai beszámoló elkészítéséig nem hozott döntést.  Az 

Országos Bírósági Hivatal a  letétbe helyezett közhasznúsági jelentés és szakmai beszámoló 

alapján nem adott visszajelzést a HOSOSZ  közhasznú jogállására vonatkozólag. 

 

A szövetség  2014-ben 30 fizető tagszervezettel rendelkezett.  HOSOSZ legfőbb szerve 

a közgyűlés, ami a tagszerveztek vezetőinek az összessége. A szövetséget a közgyűlések közötti 

időszakban hét  fős elnökség irányítja és az elnök vezeti.  2014-ben  Jaksa Tibor elnökségi tag 

írásban lemondott tisztségéről, ezért a 2014. március 31-re összehívott  rendes közgyűlésen az 

elnökség előkészítettség hiányában bejelentette, hogy a következő közgyűlésig Domán Gábor 

urat, a Tapolcai Honvéd Sportegyesület elnökét kooptálta a HOSOSZ elnökségébe. 

 

HOSOSZ alapcél szerinti feladat körében a tagszervezetei  bevonásával   összehangolt, tervezett 

és szervezett keretek között zajló szabadidős sportverseny rendszert működtetetett. Támogatta 

tagszervezetei érdekérvényesítő képességét, képviselte tagjait a Honvédelmi Minisztériumban.  A 

tagszervezetek összevont taglétszáma közel 5000 fő.  

 



HOSOSZ 2014-ben elsősorban közvetlen közfeladatott látott el a Magyar Honvédség 

részére.  Közvetetten részt vett az él- és versenysport, illetve az utánpótlás nevelésben. 

Közvetett közfeladatok teljesítését szolgáló tevékenység körében kiemelt feladatként kezelte az 

ifjúság egészség tudatos életmódra  és honvédelmi, hazafias nevelésre irányuló sportprogramok 

ellátását. HOSOSZ alap tevékenysége körében ellátta az alapszabályban megfogalmazott 

feladatait. 

I. fejezet 

 2014. évi pénzügyi költségvetés (bevételek és ráfordítások) fő számai: 

 

 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) a vonatkozó törvényi 

előírásoknak megfelelően 2014-ben a közgyűlés által jóváhagyott feladat- és költségvetési terv 

szerint, a csatolt egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági mellékletben levezetett bevétel- 

ráfordítás, illetve eredmény kimutatás szerint gazdálkodott.  A gazdálkodás fő számai: 

 

2014. évi bevételek 
 

Bevétel megnevezés Tervezett Realizált 

1./ 2014. év nyitó pénzkészlet   4. 846.000.-Ft   4. 846.000.-Ft 

2./ Tagdíj       465.000.-Ft.      450.000.-Ft 

3./ Költségvetési támogatás  (HM) 13.500.000.-Ft 14.292.000.-Ft 

4./ Kamat  nem volt tervezve      68.000.-Ft 

5./ Szja 1% Nem tervezett *153.000.-Ft 

Összesen (2+3+4+5): 13.965.000.-Ft 14.963.000.-Ft 

*Korrigált bevétel (-5) - 14.810.000.-Ft 

Összes rendelkezésre álló forrás 2014-ben (1+2+3+4+5) 18.881.000.-Ft 19.809.000.-Ft 

*Korrigált bevétel abból adódóik, hogy az  előző két évben felajánlott   személyi jövedelem adó 1% összevont összege 153.000.-

Ft és azt 2014-ben használta fel a szövetség, ezért könyvelés szerint most jelentkezik bevételként. 

 

A Honvédelmi Minisztérium közhasznú feladatra és az azt biztosító működésre az év során három 

támogatást nyújtott a HOSOSZ részére. 

a.) Alap közhasznú feladatokra:     10.000.000.-Ft 

b.) Tekerj a sereggel és NATO futásra:              792.000.-Ft 

c.) Honvédelmi programokra:           3.500.000.-Ft 

 Központi költségvetési támogatás összesen:   14.292.000.-Ft 

 

2014. évi  bevételek és  a tárgyévi nyitómérleg pénzeszközzel együtt a HOSOSZ 

19.809.000.-Ft forrással rendelkezett az év során.  

 

2014-ben  a tervekhez képest a bevételi oldal kedvezőbben alakult, ami abból adódik, hogy a 

HM az év közben két külön feladattal bízta meg a szövetséget, amelyre 792.000.-Ft támogatást nyújtott. 

A bevétel növekedés másik eleme az előző két évben a HOSOSZ részére felajánlott szja 1% 2014-ben 

történő felhasználása (153.292.-Ft), ami pénzügy technikai bevétel növekedést jelent.  

 

Az adózó rendelkezése szerint a  személyi jövedelemadó meghatározott  részének 1% HOSOSZ 

részére történt  2012. év (64.290.-Ft) és a 2013. év (89.002.-Ft)  felajánlásokat, 2014-ben használta fel 

szövetségünk. Az összevont 153.292.-Ft –ot a Honvéd Sportegyesületek Története kiadvány bővített  



CD tervezésére és készítésére használta fel a szövetség. Az elkészített anyagot minden tagszervezet 

részére térítésmentesen adtuk ki. 

 

2014-ben  a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerint (Szja 

1%) a HOSOSZ részére  57.915.-Ft került felajánlásra és átutalásra. Annak felhasználása 2015. 

december  31-ig esedékes. 

 

2014. évi kiadások, ráfordítások 

 

Kiadás megnevezés Realizált Megjegyzés 

1./ Szabadidősport programokra 

(szolgáltatás, anyag, díjak, bérleti díj) 

 9.060.773.-Ft ebből tagszervezet honvéd sportegyesületek 

részére szervezési és bérleti, illetve anyag 

költségre: 3.465.000.-Ft került kifizetésre. 

(Tételes kimutatás külön táblázatban a jelen 

beszámoló része) 

2./ Működési kiadások   2.400.227.-Ft  

3. Személyi jellegű kiadások   3.392.000.-Ft.  

Összes ráfordítás 14.853.000.-Ft  

2014. december 31. záró pénzeszköz    4.905.245.-Ft  

 

HOSOSZ 2014. évi kiadások fő számai: 

 

 Szövetség közhasznú feladatra 14.292.000.-Ft ot használt fel, amelyből   

Személyi jellegű kiadások:       3.392.000.-Ft.  

a) munkabér:    1.200.000.-Ft,  

b) elnök tiszteletdíja:   1.440.000.-Ft, 

c)  bérjárulékok:               752.000.-Ft.  

 

Könyvelői szolgáltatás:                   480.000.-Ft. 

  

Iroda fenntartási és  működési kiadások főbb számai:   2.400.227.-Ft.  

a) közüzemi díjak:  250.880.-Ft 

b) bérleti díj:     93.476.-Ft 

c) telefon, internet, posta: 141.496.-Ft 

d) Nyomtatvány irodaszer:   83.602.-Ft 

e) szolgálati gépkocsi  

matrica, biztosítás, adó  

üzemanyag, vizsgáztatás: 812.213.-Ft 

f) egyéb anyag:   135.427.-Ft 

  

PR, reklám, web oldal, sportnaptár, molinó:       667.317.-Ft. 

Bank szolgáltatási díjak:         138.296.-Ft 

Utazási és kiküldetési költségek:             59.920.-Ft 

Szállás költség:                17.600.-Ft 

 

 

 

 

Tagszervezetek részére nyújtott szervezési költségek kimutatása: 



 

Egyesület neve 
Felhasználás jogcíme termék v. szolgáltatás 

megnevezése 
Bruttó érték,Ft-ban 

Szentendrei Kinizsi HSE 

MH Közelharc kézitusa bajnokság szervezése  50 000 Ft 

Honvédelmi Járőr verseny szervezése         50 000 Ft  

Honvédelmi kötelék, versenyek szervezése        60 000 Ft  

 összesen 160 000 Ft 

Tapolcai HSE Tekerj a sereggel! Rendezvény szervezése 150 000 Ft 

 

MH Tájfutó bajnokság rendezése         70 000 Ft  

"Tekerj a Sereggel !" rendezvény szervezése 135 000 Ft 

összesen 355 000 Ft 

Hercules F. HSE 
"Tekerj  a sereggel!"szervezése         60 000 Ft  

Évzáró meghívásos labdarúgó torna 90 000 Ft 

összesen     150 000 Ft  

Szolnoki HSE 

Hososz Sportnap úszás rendezése         40 000 Ft  

Repülőrajt futóverseny szervezése 60 000 Ft 

összesen     100 000 Ft  

Debreceni HSE 

 

 

"Tekerj  a sereggel!"szervezés, rendezés 85 000 Ft 

Honvédelmi kötelék versenyek szervezése        60 000 Ft  

Bocska Portya 2014 rendezése, szervezése         80 000 Ft  

Karácsony kupa szervezése, rendezése 50 000 Ft 

összesen 275 000 Ft 

TTT HSE 

Honvédelmi Kötelék szervezése         25 000 Ft  

VIII. Szent László Menet szervezése         80 000 Ft  

összesen     105 000 Ft  

Honvéd Ezüst Nyíl SE 

 

MH IV.Katonai Túlélő futás  szervezése       250 000 Ft  

Honvédelmi verseny szervezése, Pápa         50 000 Ft  

összesen       300 000 Ft  

Honvéd Zrínyi SE 

Akadálypálya szervezése, rendezése         70 000 Ft  

Röplabda rendezése, szervezése         90 000 Ft  

Hososz Sportnap rendezése         90 000 Ft  

összesen       250 000 Ft  

H. Kossuth Lövész Klub 

 

Honvédelmi Járőr verseny szervezése         70 000 Ft  

HOSOSZ Sportnap lövészet szervezése         70 000 Ft  

összesen     140 000 Ft  

H. Szondi Gy.SE 

 

Közelharc-kézitusa verseny szervezése  80 000 Ft 

Grundbirkózás szervezése 40 000 Ft 

Hososz Sportnap rendezése, szervezése       980 000 Ft  

összesen 1 100 000 Ft 

Taszár HSE "Tekerj  a sereggel!"rendezése, biztosítása         60 000 Ft  

Pécsi Honvéd SE Honvédelmi kötelék szervezése        60 000 Ft  

Nyíri HSE Versenyrendezés ( lőverseny)         70 000 Ft  

Honvéd Bottyán SE 2014 évi szilveszteri futónap  szervezése, rendezése         60 000 Ft  

Egri HSE Kispályás labdarúgó torna szervezése, rendezése         80 000 Ft  



Honvéd Sas-Hegy SE. MH Kispályás labdarúgó-bajnokság szervezése        200 000 Ft  

 

Pénzügyi beszámoló összegzése: 

  

A bevétel (14.963.000.-Ft) és a kiadás (14.853.000.-Ft) tárgy évi eredménye 110.000.-Ft, ami 

az előző évhez képest pozitív. A könyvelési adatok alapján kimutatott záró pénzeszköz (4.905.245.-

Ft) nem azonos a HOSOSZ saját pénzeszközével, mivel  a honvédelmi programokra nyújtott 

3.500.000.-Ft HM támogatás felhasználásának végső időpontja 2015. február 15. Tekintettel arra, hogy 

2014-ben 1.442.433.-Ft nem került felhasználásra a kapott támogatásból, ezért a fennmaradó összeg 

könyvelésileg növelte  a HOSOSZ záró pénzeszközét. A fent leírtakra figyelemmel, levonva a fel nem 

használt támogatást,  a HOSOSZ saját pénzeszköze 2014. december 31-ei záráskor: 3.462.812.-Ft.  

 

A szövetség pénzeszköz állománya a 2014. évi nyitó pénzeszközhöz viszonyítva, ami 

4.846.000.-Ft volt, 1.383.188.-Ft-al csökkent a tárgyévben.  Ez azt jelenti, hogy a HOSOSZ saját 

forrásból ekkora összeget használt föl a tárgyévben. 

 

 A kiadások között fontos megjegyezni, hogy a bank szolgáltatási díjak vonatkozásában meg kell 

vizsgálni a jelenlegi számlacsomagot és szükség esetén azt változtatni, vagy kedvezőbb feltételekkel 

szolgáltatót, bankot célszerű váltani.   2014-ben a tárgyévi pénzforgalom után 138.296.-Ft. bankköltség 

kiadás, míg a lekötött pénzállomány után 68.173.-Ft bevétel keletkezett. Ez mínusz 70.123.-Ft  olyan 

kiadást eredményezett, ami nincs arányban a bank által  végzett munkával tekintettel arra, hogy a 

szövetség saját maga intézi pénzügyi műveleteit, tranzakcióit.  
 

A fent leírtakra  figyelemmel megállapítható, hogy a szövetség 2014-ben  a HOSOSZ a 

közgyűlés által jóváhagyott költségvetésében meghatározott pénzgazdálkodást folytatatott,  és   a 

tervezett 2.900.000.-Ft pénz maradvánnyal  szemben 3.462.812.-Ft.  pénzeszközt realizálhatott a 

tárgyév végén.  

 

A szövetség a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott költségvetési támogatással az 

előírásoknak megfelelőn, határidőre, maradvány és hiány nélkül elszámolt. A HOSOSZ-nak tartozása 

és hitele nincs. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerint (Szja 1%) 

a HOSOSZ részére 2014-ben felajánlott   57.915.-Ft-ot az elnökség javaslata alapján, a közgyűlés 

jóváhagyásával   2015. december  31-ig tervezzük felhasználni. 
 

 Tisztelt Közgyűlés!  
 

HOSOSZ a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók közül az 

erőforrás ellátottság vonatkozásában megfelel egy kritériumoknak, mivel az átlagos éves 

bevétele meghaladta  az egymillió forintot. A társadalmi támogatottság mutatói közül pedig 

a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás 

felét a két év átlagában, ezért ott is megfelel egy feltételnek. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a HOSOSZ a 2014. évi egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete alapján megfelel a törvény szerint előírt közhasznú jogállás 

minősítésnek. 



A jelen szakmai- és pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képezi a HOSOSZ 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete, amely dokumentumokat minden Tag 

részére hozzáférhető módon közzé tettünk a szövetség a www.hososz.hu honlapon. 

 

II. fejezet 

 

Szakmai beszámoló 

 

A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 2014-ben elsősorban a Magyar 

Honvédség állománya és dolgozói részére szervezett sportprogramokat. Az éves szabadidős 

rendezvények sportnaptárban, papír alapon kiadásra kerültek, és a HOSOSZ honlapon 

folyamatosan közre adta a szövetség az érdeklődők részére. 

 

1/. 2014.  évi   MH amatőr sportbajnokságok, szabadidősport  programok, 

sportrekreáció és egyéb rendezvények összefoglalása. Ezek a feladatok a HM által nyújtott 

10.000.000.-Ft támogatás és a HOSOSZ saját forrásából 1.383.188.-Ft kerültek finanszírozásra. 

 

MH amatőr síbajnokság 2014. február 27-re, Eplény sípályára  volt tervezve. Az 

előkészítés során többszöri egyeztetésre került sor a helyszínen, ami alapján és a hazai hó 

helyzetre való tekintettel  a 2014. évi MH Sí bajnokság  nem került megrendezésre.  

 

A következő MH szintű rendezvény a közelharc-kézitusa verseny volt Szentendrén. 

A sportszakmai szervezési és rendezési feladatokat a Szentendrei Kinizsi Honvéd 

Sportegyesület szervezte meg 2014. 02.27-én. A rendezvényen kizárólag katonák vettek részt. 

Célja a katonai közelharc ismeretek verseny helyzetben történő alkalmazása. A verseny egy 

több részből álló küzdősport program első része, amelyen idén több mint 80 fő  vett részt. 

Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balaton – Szupermaraton futóverseny, ami egyben MH amatőr utcai 

futóbajnokság, 2014. március 20-23 között került megrendezésre. A versenyen 23 (4 fős ) 

váltó, 4 (2 fő) páros és 11 fő egyéni induló vett részt. A rendezvénnyel kapcsolatosan  416.000.-

Ft ( nevezési díj, üzemanyag, szállás)  került felhasználásra. A rendezvény fő szervezője és 

rendezője  a Budapest Sportiroda (BSI). Szerződés keretében az MH állomány külön katonai 

kategóriában, kedvezményes áron  nevezhetett a versenyre. A szerződés alapján a rendező 

biztosította a HOSOSZ részére, hogy versenyen  el- és kihelyezze a Magyar Honvédség logóját. 

A BSI katonákról külön jegyzőkönyvet készített és egyben hozzájárult ahhoz is, hogy az MH 

http://www.hososz.hu/


állomány az abszolút verseny értékelésben is részt vehetnek. A Magyar Honvédség állománya 

szinte minden kategóriába első, illetve dobogós helyezéseket értek el. A rendezvény nagyon 

népszerű az állomány körében, amit igazol növekvő részvételi arány is. Közhasznú 

tevékenység. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rekreációs  országos szintű rendezvény volt a „Tekerj a sereggel!” elnevezésű tavaszi, 

kettő napos kerékpártúra a Balaton körül, 2014. május 10-11. A kerékpározásra több mint  

háromszázan neveztek. Többen a  helyszínen és a településeken csatlakoztak a túrához és 

voltak, akik csak egy-egy szakaszt teljesítettek.  A sportszervezési feladatokban közreműködött 

a Tapolcai Honvéd SE, a Szentendrei Kinizsi Honvéd SE, a Hercules Fiai Honvéd SE, amely 

szervezetek részére rendezési költségek kerültek kifizetésre. HOSOSZ kiváló együttműködést 

alakított ki az útvonalon lévő települések önkormányzataival. A kettő napos túra komoly 

előkészítést és szervezést, illetve útvonal biztosítást igényelt. A kerékpártúra népszerű az 

állomány és családtagjaik körében. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultra Balaton futóverseny. A Magyar Honvédség társadalmi kapcsolatának erősítése 

céljából szövetségünk egy 11 fős MH válogatott váltó csapatot és egy fő egyéni futót  Sárosi 

Gyula alezredes ultrafutót nevezte a versenyre. A benevezett katonák kiváló dobogós helyen 

végeztek a rendezvényen, ezzel igazolva a katonák  civil lakosságot meghaladó jobb fizikai 

felkészültségüket. Eredményeikkel hozzá járultak a Magyar Honvédség jó hírének 

elmélyítéséhez.  

 

Honvédelmi ágazat vezető szervei, illetve vezetői részére, rendszeres időközönként 

labdarúgó torna került megszervezésre. A program fő célja az érintett  állomány csoport 

(kategória)  sportolásra történő motiválása. A programban egyre több tábornok és vezető 

beosztású személy vesz részt. Kiemelt rendezvény volt a 2014. május 15-én megrendezett 



közigazgatás szervezeti egységei részére kiírt  sportnap, ahol a honvédelmi ágazatot a tábornoki 

állomány tagjai  képviselték. Az ágazatot képviselő játékosok a  tornán, a  36 részt vevő csapat 

közül a II. helyezést érték  el. Az eredmény igazolta a katonákkal szemben támasztott  fizikai 

képességeket, kondíciót. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH Kispályás labdarúgó-bajnokság  2014. június 12. A rendezvényt  Budapesten a 

Bozsik Stadionban rendezte meg a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület. A bajnoksághoz 

szükséges  pályákat és a sportlétesítményt a Budapest Honvéd FC térítésmentesen biztosította. 

A bajnokságon 24 katonai szervezet (alakulat) és a 8 meghívott VIP csapat   vett részt. Honvéd 

Sas-hegy SE volt a fő szervező. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

MH  Túlélő Futás, Pápa 2014. június 25 – 26-én. A rendezvény része az MH Katonai 

Tízpróba versenynek. A verseny a katonai kiképzést támogatja. Rendező a Honvéd Ezüst Nyíl 

Sportegyesület. A rendezvény elsősorban az aktív állomány fizikai képességeinek fejlesztésére 

szolgál. 2014-ben meghívást kaptak külföldi katonák és a  társ fegyveres testületek tagjai is. A 

verseny kettő napos rendezvény és csak korlátozott számú részvétellel lehet  megrendezni, amit 

120 főben limitáltak a szervezők.  A versenyen  nagy számban vettek részt katonanők. 

Közhasznú tevékenység. 

ű 

   

 

 

VIII. Szent László menet 2014. június 26-27. A rendezvény része az MH katonai 

tízpróba versenyek. A verseny több teljesíthető távból állt. A rendezvényen részt vehettek a 

honvédelem iránt elkötelezett civilek és a meghívott társ fegyverese testületek tagjai is. A kettő 



napos verseny 160 fő vett rész. A résztvevők 90%-a MH állomány. A versenyt a Tatai 

Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület szervezte. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

MH akadálypálya verseny 2014. július 11-én. A versenyt a Honvéd Zrínyi SE  

rendezte meg. Speciális felkészültséget igénylő verseny, ezért elsősorban a honvéd tisztjelöltek 

vettek részt a versenyen. A rendezvényt az MH Ludovika Zászlóalj bázisán került  

végrehajtásra. Az esemény része a Magyar Honvédség által meghirdetett  katonai tízpróba 

versenynek. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország honvédelmi minisztere meghívására  Balatonkenesén tartózkodó lengyel 

diákok részére rekreációs sportnapot szervezett a HOSOSZ,  2014. július 17-én. A 

rendezvényt a Tapolcai Honvéd Sportegyesület közreműködésével  került megrendezésre.  A 

rendezvényen részt vett Magyarország honvédelmi minisztere. Közvetett közérdekű feladat. 

 

 
 

Balaton - átúszás keretében ÚSZÓ ERŐD, 2014. július 19. A rendezvény Révfülöp és 

Balatonlelle között zajló sportrekreációs program.  Az Úszó Erőd a honvédelmi ágazat 

dolgozói, és katonák, illetve a HM  ellátási körébe tartozók részére kerül megrendezésre.  Az 

Úszó Erődöt Dr.  Orosz Zoltán altábornagy vezette, aki személyes példamutatással maga is  

átúszta a Balatont. Idei rendezvény különlegessége, hogy nehéz- és könnyűbúvárok is 

teljesítették az 5,2 km-es távot. A katona résztvevők teljes szervezését a HOSOSZ és a Tapolcai 

HSE végezte. A rendezvény nagyon népszerű az állomány körében. A többszöri elhalasztások 



ellenére közel 400 fő vett részt az úszáson, köztük több katonai vezető. A résztvevő katonai 

szervezetek részére külön díjat adományoztak Orosz Zoltán altábornagy  és Fucsku Sándor 

vezérőrnagy  urak. Közérdekű tevékenység.  

 

 

 

 

 

 

Honvéd Sportegyesületek Országos Sportnap, 2014. augusztus 28. Székesfehérvár. A 

rendezvényen több mint 800 fő vett részt. A Sportnap szerezésében több honvéd sportegyesület 

is bevonásra került. Fő szervező a Honvéd Szondi György Sportegyesület volt. 

Együttműködésével nagyban segítette a szervezést az MH ÖHP és alárendelt katonai 

szervezete. A rendezvényen részt vett Kun Szabó István vezérőrnagy a HM Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár. A Sportnapon 18 sportág került megszervezésre. 

HM központi költségvetésből (támogatásból) 1.4 MFt szervezési költség került felhasználásra. 

Közhasznú tevékenység. 

 

 
HOSOSZ Sportnap, 18 sportág versenye egy nap alatt, Székesfehérvár 

Szolnoki repülőrajt, szeptember 4. A Szolnoki Honvéd SE szervezésében egész napos 

sportnap került megrendezésre a szandaszőlősi  repülőtéren. Az egyesület együttműködve a 

helyőrségben lévő katona szervezetekkel és a Honvéd Sportrepülő Egyesülettel nyílt nap jellegű 

sportrendezvény keretében  gyerekek, családok, diákok és katonák részére futóversenyt, katonai 

bemutatókat és jutalom repülést szervezett. Közhasznú tevékenység. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MH amatőr tájfutó verseny Szigligeten, 2014. szeptember 6. A rendezvényen közel 

80 fő vett részt. Egyéni és csapat  versenyszámokból állt verseny. A rendezvény folytatása volt 

a 2014. augusztus 28-án a HOSOSZ Sportnapon megkezdett MH amatőr bajnokságnak. A 

versenyt a Tapolcai Honvéd SE szervezte. Közhasznú tevékenység. 

 

MH Bocskai Portya, 2014. szeptember 13-14.  A rendezvény katonai jellegű verseny 

és része az MH katonai tízpróba rendezvény sorozatnak. Versenyt a Debreceni Honvéd 

Sportegyesület rendezte. Rendezvényen  40, illetőleg  70 km-es távokból álltak, amelyen  225-

en indultak. A verseny  katonák és más rendvédelmi szervek  tagjai,  KatonaSuli diákjai, 

középiskolás diákok, akik a honvédelmi kötelék programhoz csatlakoztak és  a Magyar 

Honvédség társadalmi kapcsolatának erősítése céljából meghívást kaptak Debrecen város  

Különleges Mentőszolgálat, valamint a NAV dolgozói. A „portya” Debrecen és Hajdúhadház 

térségében, kijelölt útvonalon került végrehajtásra. Közhasznú tevékenység. 

 

 

 

 

 

 

HASE 20 km-es teljesítménytúra, 2014. szeptember 21-én a budai hegyekben. 

HOSOSZ a Honvéd Aurora SE közreműködésével szervezte meg a túrát. A szervezésbe 

bevonásra került, mint együttműködő a Puskás Híradó és Informatikai Technikum. A 

rendezvény népszerű az állomány körében, mert egy olyan kihívás, ami tartalmazza azokat 

katonai alapismereteket, amivel rendelkeznie kell minden katonának. Az idei verseny több mint 

350 fő  állt rajthoz. A teljesítménytúra hozzájárul  a Magyar Honvédség társadalmi 

kapcsolatának erősítéséhez, azzal, hogy nyitott a civilek számára is. A rendezvény útvonala 

érint több   katonasírt a budai hegyekben, ahol a szervezők koszorút helyeznek el sírokra. 

Közhasznú tevékenység. 

 



Szeptember hónap kiemelt ifjúsági rendezvénye  a honvédelmi járőr verseny. A 

döntő 2014. szeptember 26-án, Pákozdon volt. A rendezvény elsősorban középiskolás diákok 

részére szól. Célja a Magyar Honvédség katonai alapismeretek terjesztése a sport eszközeivel, 

a fiatalok számára katonai élmény (ek) nyújtása és sportos, egészséges életmódra történő 

nevelés. A fiatalok részéről egyre nagyobb az érdeklődés honvédelem iránt, amit nagy számú 

nevezés is  36 csapat alátámaszt.  A rendezvény szervezésébe több honvéd sportegyesületet is 

bevonásra került. Fő szervező a Honvéd Szondi György SE volt. A rendezvény évek óta része 

a Magyar Honvédség Szárazföldi Haderő Napjának. Közhasznú tevékenység. 

 

Szentes – Csongrád MH amatőr terepfutóverseny, 2014. szeptember 27. A 

rendezvény Kelet Magyarország térségében elhelyezkedő katonai alakulatok állomány és a 

térség civil lakossága részére került megrendezésre, a szentesi és csongrádi önkormányzattal 

együttműködve. A versenyen  közel 300 fő  vett részt. A szentesi alakulat katonái szakasz 

kötelékben, hadi- gyakorló öltözetben, bakancsban menetalakzatban teljesítették a 6 km-es 

távot az  alakulat parancsnokának a vezetésével. A térségben jelentős sajtó nyilvánosságot 

kapott az esemény, amely során a média kiemelte a katonák teljesítményét. Közhasznú 

tevékenység. 

  
 

Honvéd Sportoktatói tanfolyam és Magyar Honvédség nyugalmazott testnevelő és 

sportszervező állomány évzáró értekezlete, megemlékezés, amit  2014. november 21-én 

rendezett a HOSOSZ. A rendezvényt együttműködve a Magyar Honvédség Kiképzési és 

Doktrinális Központtal hajtottuk végre. A megemlékezés a Budapesti Honvéd Sportegyesület 

sportobjektumában, Budapest, Dózsa György  út 53. sz. ingatlanban elhelyezett emléktábla 

koszorúzásával kezdődött. Azt követően előadások és szakmai egyeztetések, beszélgetések 

hangzottak el. A rendezvényen 50 fő vett részt. Közhasznú tevékenység. 

 

   
 

VI. Késharc Verseny és Önvédelmi Szeminárium 2014. november 22. Budapesten a 

BHSE küzdősport centrumban került végrehajtásra. A versenyen   több mint 60 fő vett részt, 

köztük számos oktató, akik szemináriumot tartották.  A verseny célja küzdősport technikák 



bővítése és lehetőség biztosítása a honvédelem iránt érdeklődők részére a katonai közelharc 

alaptechnikák megismerésre. Közhasznú rendezvény. 

 

TEK - Sparta  300 Crossfit verseny november 27-28. A versenyt BM TEK rendezte. 

A  Magyar Honvédség társadalmi kapcsolatainak erősítése és jó hírének elmélyítése céljából  2 

férfi és egy nő csapatot delegált a HOSOSZ a versenyre, összesen 9 fő.   Csapat válogatást a 

HOSOSZ irányította. Az MH válogatott  csapat versenyben egy  II. és egy III. helyezést értek 

el. Egyéni versenyszámban, férfi kategóriában egy fő I. és  női kategóriában egy III. helyezést 

ért el az MH válogatott. HM  terhére anyag (MH logóval emblémázott pólók) került 

felhasználásra. Közhasznú tevékenység. 

 

  
 

MH amatőr tollaslabda bajnokság 2014. november 29-én került végrehajtásra. A 

verseny népszerű az állomány körében. Célja, hogy  téli időszakban versenyzési lehetőséget és  

fizikai alapozást biztosítsunk az állomány számára. Közhasznú feladat. 

 

HM - HOSOSZ közös évzáró rendezvény 2014. december 3-án. A rendezvényen 

részt vett Kun Szabó István vezérőrnagy a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes 

államtitkár. A résztvevők száma 38 fő. Az évzáró rendezvényen a HM és a HOSOSZ 

elismeréseket adott át, értékelésre került a Magyar Honvédség szabadidősport tevékenysége és 

a honvéd sportegyesületek munkája. A HM részéről  bemutatásra került a HM   Társadalmi 

Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság struktúrája működése és feladat rendszere. 

Megfogalmazásra kerültek a jövőbeni feladatok, elvárások és lehetőség nyílt kérdések 

megfogalmazására. A HOSOSZ elkészítette az összefoglaló emlékeztetőt a tárca számára, amit 

írásban beterjesztett a Honvédelmi Minisztérium részére. Alapcél szerinti feladat. 

 

  

 

 

 

 

 

December hónapban több tervezett sport esemény is végrehajtásra került. 

Nyíregyházán lőverseny (december 06), és Ó-év záró futóverseny (dec. 31.). Debrecenben 

Karácsony Kupa (Katonasuli) terem labdarúgó torna (december 16.).  Kiskunfélegyházán 

asztalitenisz verseny. Budapesten MH és Társ fegyveres testületek Röplabda bajnokság és 



december 13-án meghívásos fedett pályás labdarúgó – bajnokság. Székesfehérvárott 

Grundbirkózás (december 4-én)  és MH Közelharc-kézitusa bajnokság (december 5-én). Ez 

utóbbi egy versenysorozat részére. A bajnokságon 80 katona vett részt.  

 

Utcai Futóversenyek a Budapest Sportirodával kötött szerződés alapján, a honvéd 

sportegyesületek kedvezményesen vehettek részt utcai futóversenyeken. 2014-ben 8 országos 

szintű versenyen jelent meg nagy létszámban  a katona állomány, valamint a honvéd 

sportegyesületek tagsága. A versenyekre történő nevezést a honvéd sportegyesületek végezték. 

Versenyek: május 24-én Kékes Csúcsfutás, június 15-én K&H mozdulj! maraton és 

félmaraton, június 21-én Brutálfutás, július 12-én Délibáb futás, szeptember 14-én WIZZ Air 

Budapest félmaraton, október 11-én SPAR Budapest Maraton és Flóra Maratonstaféta, október 

25-én Normafa futó- és gyalogló verseny, november 15-16-án Balaton maraton és félmaraton. 

Az elmúlt évekhez képest nőt a részvételi arány és közel 2500 fő ellátási körbe tartozó személy 

vett részt a versenyeken. A program népszerű az állomány körében és igény van rá. Közhasznú 

feladat. 

   

HOSOSZ  a feladatai állátása érdekében irodát tart fenn. Az év során  bérleti és 

közüzemi, illetve karbantartási költségek,  irodaszer, számítástechnikai fogyóeszköz kiadások 

merültek fel. HOSOSZ a versenyek és sportszervezési ügyek intézéséhez  a saját tulajdonában 

lévő szolgálati gépkocsit használta, amely során  autópálya-, biztosítási-,  üzemanyag-, 

javítási-, parkolási díj költségek keletkeztek, amely közvetetten szolgált közhasznú 

feladatokat..  

HOSOSZ a napi ügyintézéssel, működéssel és a sportszerezési tevékenységgel  

összefüggő adminisztrációs feladatok   törvényes  végrehajtásához beszerezte az előírt 

nyomtatványokat. A törvényi előírásoknak megfelelően  kettős könyvvitelt vezet. Annak 

szakaszerű végrehajtásához könyvelői szolgáltatást vesz igénybe A szolgáltató teljes körű  

adó- és  pénzügyi  tanácsadást nyújtott és elvégezte a naprakész könyvelést, adóbevallást. A 

működési jogi tanácsadásra és ügyek intézését és a szükséges bírósági eljárást ügyvéd intézte 

szerződés alapján, díjazásért. 

HOSOSZ  működéséhez és a feladatok ellátásához egy fő munkavállalót alkalmazott. 

A szövetség főtitkári tisztség nincs feltöltve. A HOSOSZ elnök napi több mint nyolc órában 

látja el vezető tisztségét. Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján havi tisztelet díj 

jutatásban részesül az elnök. HOSOSZ elnökségi tagok feladatuk ellátásért nem részesülnek 

személyi juttatásban, azok részére ügyek intézésére, és az üléseken történő részvételre 

kiküldetési rendelvény alapján útiköltség elszámolás történik, napidíj nélkül. 

PR marketing tevékenység keretében a HOSOSZ éves szinten összefoglalta a 

sporteseményeket, amit egy kiadványban és elektronikus formában  térítésmentesen 



közreadott az állomány részére. HOSOSZ  a napi információ, kommunikáció fenntartása  

céljából web lapot üzemeltetet és internetet, illetve kommunikációs eszközöket, telefont 

használt. A www.hososz.hu honlapon folyamatos tájékoztatás, hírközlés folyt, amelynek 

keretében az érdeklődők információt szerezhettek a programokról.  A honlap arculatában a 

Magyar Honvédséget jeleníti meg és népszerűsíti,  híreivel,  képeivel a honvédelmi ágazatról 

adott tájékoztatást. A honlap működtetését, fenntartását, szerkesztését, valamint  a szabadidős 

eseményekről  fotó (k), film készítését megbízással szolgáltatóra bízta és vele együttműködve 

látta el. Egyes eseményekhez molinót, arculati anyagot készítettünk.  HOSOSZ kiadta a 

Honvéd Sportegyesületek története kiadványt és annak CD-ben történt bővített változatát, amit  

az szja1% 153. 292.- Ft terhére készítettünk el. 

2./ A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott 3.500.000.-Ft Honvédelmi Kötelék 

program szakmai beszámoló.   

A program fő célja  országos szintű honvédelmi versenyek szervezése, és a Magyar 

Honvédség nyilvános megjelenéséhez kapcsolódó, illetve más civil rendezvények honvédelmi 

ismeretekkel történő színesítése   ( Tavaszi Szemle, Békéscsaba-Arad futás, Ludovika 

fesztivál), valamint a diákok minden napi testnevelési órák és szakkörök  lövészet sportággal 

történő bővítése. 

 

2./1. Honvédelmi versenyek 

 

A Honvédelmi versenyek a hazai oktatási intézmények diákjai részére kerültek kiírásra. 

A program fő  kidolgozója a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége.                                 

 

HOSOSZ  kidolgozta és összeállította az országos honvédelmi verseny programsorozat 

lebonyolítási- és értékelési rendszerét. Az elkészített anyagot véleményeztette a HM-el és a  

jóváhagyott versenykiírást  kiadta  papír alapú kiadványban és elektronikus formában, illetve  

eljutatta az érdeklődő iskolák részére. Megtervezte a lebonyolításhoz szükséges anyag, eszköz 

és emberi erőforrás igényeket. A program megvalósítása terhére a HOSOSZ elnök részére, éves 

szinten bruttó 600.000.-Ft tiszteletdíj került kifizetésre. Az itt elszámolt költség csökkentette a 

HOSOSZ saját forrásból történő kiadást. 

A Honvédelmi Kötelék program, országos versenysorozat összhangban volt az oktatási 

intézmények 2013/2014-es és a 2014/2015-ös  tanévek elfoglaltságaival. 

 

2014-ben a Honvédelmi versenyek 18 központi helyen, hazánk mind  a 19  megyéjének  

bevonásával, és azok  részvételével kerültek lebonyolításra. A program sportszakmai 

irányítását, szervezését a HOSOSZ  végezte. Az iskolák meghívását a Magyar Honvédség 

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság végezte. A rendezvény koordinálását 

szakmai felügyeletét a HM látta el. A versenyek elsősorban katonai szervezetek bázisán 

kerültek megrendezésre. 

 

HOSOSZ  biztosította az egységes arculati elemként is megjelenített díjakat. A tavaszi 

2013/2014. tanév programsorozat díjazására 190.398.-Ft, az őszi 2014/2015. tanév versenyeire 

397.281.-Ft-ot és a Honvédelmi Kötelék program lezárására és annak országos döntőjére, ami 

http://www.hososz.hu/


2015. április 15-én kerül végrehajtásra 165.068.-Ft költség került elszámolásra a támogatás 

terhére. 

 

A közreműködő civil szervezetek szervezési költségeire és sporteszközök, illetve terület 

biztosítására 341.000.-Ft került  felhasználásra. A jelképes költség annak köszönhető, hogy a 

közreműködő civil szervezetek kizárólag  felmerülő közvetlen kiadásokat  számolták csak el és 

a biztosított emberi erőforrás munkadíjait, illetve  az egyéb ráfordításaikat, a honvédelem iránti 

elkötelezettségükből adódóan  nem  számlázták le. 

 

HOSOSZ  az országos rendezvények helyszínbejárásaira, a rendezvényeken való 

részvételre üzemanyag költségre, éves szinten  39.282.-Ft.-ot használt fel. 

 

A 2013/2014. tanévben, országos szinten több mint ezer fő diákot vontunk be a 

programsorozatba. A 2014/2015. tanév őszi fordulóira már  jelentősen megnőtt az érdeklődő 

iskolák száma, ezért a jövőben szükséges lesz meghatározni az egyes megyékben a résztvevők 

számát, tekintettel arra, hogy a rendezés szempontjából ( szervezési idő ráfordítás miatt)  nem 

növelhető korlátlanul az érdeklődők száma. A 2014/2015. tanév országos döntő előkészítésében 

is közreműködik a HOSOSZ  és megkezdtük  a szükséges okmányok kidolgozását, a díjak 

megtervezését, azok beszerzését, illetve megkezdtük a közreműködők bevonását. A 

versenykiírást közzé tettük a www. hososz honlapon. 

 

2./2. Magyar Honvédség nyilvános megjelenéséhez és más civil rendezvényekhez 

kapcsolódó rendezvények: 

 

 Békéscsaba-Arad futáshoz való kapcsolódás elsősorban a térség civil lakossága és 

diákjai részére szóló rendezvény volt, amiben közreműködött a HOSOSZ. A rendezők 

biztosították a versenykiírásukban a Magyar Honvédség megjelenítést.  A Debreceni Honvéd 

Sportegyesület közreműködött a katonasuli és a honvédelem iránt érdeklődő diákok 

összefogására, megszervezte a versenyen való részvételüket. A rendezvény szolgáltatásaira, 

szerződés alapján bruttó 150.000.-Ft került felhasználásra. 

 Tavaszi Szemle. A rendezvény Budapest fővárosban, a Hősök terén és a Városligetben 

került végrehajtásra. A rendezvény fő szervezője az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 

Helyőrség Dandár. A katonai díszszemlét, felvonulást követően a   Városligetben haditechnikai 

és egyéb bemutatók keretében a HOSOSZ  egész napos statikus és dinamikus airsorft programot 

biztosított az érdeklődők részére. Megállapítást nyert, hogy a lövészet nagy érdeklődést váltott 

ki a résztvevők körében. A szolgáltatást, szerződés keretében a Phalanx Paintball Egyesület 

biztosította. A látványos bemutatóra és a honvédelem iránti érdeklődés felkeltésére bruttó 

300.000.-Ft került felhasználásra.  
 

Ludovika Fesztivál keretében a honvédelem irántiérdeklődés felkeltése volt a cél. A 

program megvalósításában a Honvéd Zrínyi Sportegyesület, illetve annak tagjai, akik honvéd 

tisztjelöltek vettek részt. A szóróanyagokat központilag HM biztosította.  A program 

megvalósításában közreműködőként vett részt a HOSOSZ. Költség nem keletkezett.  

 



2./3.   Anyag, áru. 
 

A diákok minden napi testnevelési órák és szakkörök  lövészet sportággal történő 

bővítése, valamint  az ifjúság lőkészségének fejlesztése céljából 27 db légpuska, 81 doboz 

lőszer és 1000 db lőlap  került beszerzésre. A fegyverek kiadásra kerülnek, kölcsön anyagként 

iskolák részére. A lövészet sportág kiszélesítése céljából és a kedvezményezetti körbe 

bevonható intézmények, szervezetek összeállítására szakmai bizottságot hozott létre a HM, 

amelybe meghívást kapott a HOSOSZ  és több tagszervezete. A kiadásra kerülő  légfegyverek 

használata előírt feltételekhez lesz kötve. A fegyverek használatát HOSOSZ tagszervezeti és a 

Magyar tartalékosok Szövetsége (MATASZ) felügyeli, koordinálja, illetve a helyszínen 

szakmai munkával  segítik. A lövész szakkörök kialakítására és légfegyver beszerzésre 

1.277.120.-Ft került felhasználásra. 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

  

3./ NATO Partnerségi futás és a „Tekerj a Sereggel!” a Tisza-tó körül 

kerékpártúra szervezésének szakmai beszámolója. 

 

A két programra, külön szerződésben 792.000.-Ft támogatást nyújtott a Honvédelmi 

Minisztérium a HOSOSZ részére.  

3./1. NATO – futás sportrendezvény 

 

A rendezvény ideje: 2014. október 5. Helye: Budapest főváros. A NATO Partnerségi futás, 

MH 10 km-es Nemzetközi katonai futóverseny, sportrendezvény a Budapest Futófesztivál keretében, 

Magyarország NATO-hoz való csatlakozásának 15. jubileumi évfordulója tiszteletére, a NATO Public 

Diplomacy Divison (PDD)  helyettes vezetője, Ted Whiteside úr és  Domján László vezérőrnagy katonai 

képviselő kezdeményezésére, a Honvéd Vezérkar főnök útján, Magyarország honvédelmi miniszterének 

jóváhagyásával került megrendezésre. 

 

A sportrendezvény évek óta zajló esemény, de a jubileumi évforduló alkalmából és a NATO 

partnerség erősítése érdekében a 2014. évi verseny kiemelt hangsúlyt kapott, ezért  a honvédelmi ágazat 

kiemelt szerepet vállalt a program megvalósításában.  

 

A fenti előzményekre való tekintettel vezetői jóváhagyással (HM TKHKF belső ügydarabban 

részletezve)  és azzal összhangban 2014-től, a közismerten csak  NATO - futás rendezvénynek ismert 



sportrendezvény  a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége 

(továbbiakban: HOSOSZ) és  a Budapesti Atlétikai Szövetség közös rendezvénye lett. 

A 2014. évi NATO – futás előkészítésében és annak irányításában közvetlenül részt vett a HM 

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság. A program megvalósítását folyamatosan 

felügyelte és operatív munkával segítette a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 

Főosztály. 

A NATO - futásra a HM Nemzetközi Főosztály 43 külföldi meghívást küldött ki a nemzetek 

védelmi minisztériumai és katonai attaséi részére. A HOSOSZ (Kedvezményezet) pedig az MH 

állománya és az ágazat dolgozói körében tette közzé rendezvényt. 

 A nemzetközi meghívásra 6 ország ( Albánia, Görögország, Horvátország, Szlovákia Szlovénia 

és Németország) fogadta el a meghívást.  A rendezvényre  öt ország csapata, 19 fővel  érkezett 

Magyarországra. A külföldiek 2014. október 2 és október 6-a között tartózkodtak Magyarországon. 

A külföldi katonák ellátását 2014. október 2-án és  3-án, illetve 4-én 10:00 óráig a 

Budapesti Atlétikai Szövetség és HOSOSZ ( ez utóbbi szervezet a HM támogatás terhére) 

közösen látta el. 2014. október 4-én, 5-én és 6-án az ellátást a Magyar Honvédség vitéz Szurmay 

Sándor Budapest Helyőrség Dandár (továbbiakban:MH BHD) végezte.  A külföldi és az MH 

ellátási körébe tartozók nevezését, versenyeztetését és a teljes körű  sportszakmai szervezési 

feladatokat a HOSOSZ (Kedvezményezett)  biztosította és hajtotta végre. Fő szervező a 

Budapesti Atlétikai Szövetség volt. 

A külföldi vendégek október 2-án érkeztek Magyarországra, akik számára  2-án a Budapesti 

Honvéd Sportegyesület objektumában kulturális programmal egybekötött technikai értekezletet 

szervezett a HOSOSZ (Kedvezményezett), aminek a költsége  12.000.-Ft volt, majd  a 13 fő részére 

Budapesten, a HOTEL GÓLIÁT szállodában szállás, étkezés ellátásban részesültek a meghívottak. A 

költségviselő  a Budapesti Atlétikai Szövetség volt.   

2014. október 3-án a külföldi katonák részére a HOSOSZ (Kedvezményezett)  kulturális 

program keretében dunai hajókirándulással egybekötött fővárosi városnézést szervezett az előírt 

protokoll szerint. E célra a HM támogatás terhére 73.400.-Ft került felhasználásra. 

NATO Partnerségi futás, MH 10 km-es Nemzetközi katonai futóverseny előkészítése során a   

magyar katonai válogatott,  5 fő részére (4 fő versenyző, egy fő vezető)  egységes sportruházat került 

beszerzésre. A sportruházatot emblémáztatva lett az   MH logóval. Ezek (anyag, emblémázás)  összes 

költsége 23.200.-Ft.  

2014. október 4-én 10:00 órától a külföldi vendégek, 16 fő  az MH BHD, Petőfi laktanya 

objektumában  kerültek elszállásolásra. Így  a szervezőkkel együtt 19 főt látott el az alakulat 2014. 

október 5-ig. 

A rendezvény előtt a HM szervezésében sajtótájékoztatóra került sor a megalakulásának 100. 

évfordulóját ünneplő  a Petőfi Sándor laktanyában, amely során a magyar és külföldi újságírók részére 

sportfoglalkozás keretében ismertetve lett a tervezett program. 



   

 

A NATO Partnerségi futás, MH 10 km-es Nemzetközi katonai futóverseny, 2014. október 5-én 

került végrehajtásra. A versenyen katonai nemzetközi kategóriájában, csapat versenyszámban: Albánia, 

Görögország, Horvátország, Szlovénia és Magyarország egy – egy,  Szlovákia pedig kettő csapattal 

vettek részt. Ezen túl több hazánkba delegált katonai attasé is részt vett a rendezvényen. A futóversenyen 

minden ország csapat tagja egyben egyéni versenyzőként is értékelésre kerültek, köztük a Magyar 

Honvédség ellátási köréből nevezett teljes állomány, akik térítésmentesen, nevezési díj fizetése nélkül 

vehettek részt a futáson. A versenyen 1939 fő futó vett részt, amelyből a HM ellátási körébe tartozó 

személyek száma  410 fő, továbbá  61, 2 fős váltó is indult, akik közül 13 váltó (26 fő)  az MH 

állományába tartozott. Így összesen, a külföldi meghívottakkal együtt  436 fő katona vett részt a 

versenyen. 

  

 



  

NATO Partnerségi futás, MH 10 km-es Nemzetközi katonai futóverseny helyezései: I. Magyar 

Honvédség, II.: Szlovákia, III.: Szlovénia, IV.: Horvátország, V.: Szlovákia, VI.: Görögország és a VII. 

helyezett Albánia csapata. A díjakat Szpisják József dandártábornok adta át. A támogatás terhére 

vásárolt díjak értéke: 85.870.-Ft. Ezen túl a HOSOSZ (Kedvezményezetett) saját forrásból különdíjakat 

adományozott. 

A NATO – futás sportszervezési feladatira a HM támogatás terhére 277 km 10.000.-Ft    

üzemanyag felhasználás került elszámolásra.  

3./2. Tisza- tó kerülő „Tekerje a sereggel!” kerékpáros túra 

A rendezvény 2014. október 18-án került végrehajtásra. A rendezvény fő szervezője a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége. A rendezvény előkészítésében és annak  végrehajtásában - 

szerződés alapján - feladatot látott el a Tapolcai Honvéd Sportegyesület és  Debreceni Honvéd 

Sportegyesület.  

A kerékpártúra előkészítésében részt vett a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, továbbá a  HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály jelentős 

szerepet vállat a  program előkészítésében és közreműködésével nagyban segítette a rendezvény 

lebonyolítását. A „Tekerj a sereggel!” elnevezésű kerékpáros túra lebonyolításában jelentős segítséget 

nyújtott Tiszanána és Tiszafüred önkormányzata, a megyei rendőr főkapitányságok és a Magyar 

Honvédség MH BHD, illetve az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, valamint a HM Zrínyi Kft. 

A kerékpártúra  országos szintű, sportrekreációs program, ami  az MH állománya és honvédelmi 

ágazat dolgozói, azok családtagjai és HM ellátási körébe tartozók, illetve a Magyar Honvédség 

társadalmi kapcsolatának erősítése érdekében nyitott volt, ezért azon részt vehettek  a honvédelem iránt 

érdeklődő civilek is. 

A rendezvény rajt és cél helye: Tiszanána ( Dinnyéshát strand) volt. A kerékpártúra a Tisza-

tavat kerülte meg, amely során a kerékpározók több települést is érintették köztük Tiszafüredet, és 

Poroszlót. A túra hossza 64 km. A kerékpártúrán 258 fő vett részt. A túra újdonsága, hogy Poroszló és 

Tiszanána között sprinttávú kerékpáros verseny is lebonyolításra került a kerékpártúrán belül. A 

sprinttávú verseny sportszervezési feladatait, az időmérő berendezést, az emberi erőforrást, rajt – cél 

ballonkaput, eredményjegyzőkönyvet, díjátadás megszervezését  a Debreceni Honvéd Sportegyesület 

biztosította.  

A kerékpártúra helyszíni nevezését, regisztrációt, rajtszámok és szükség esetén láthatósági 

mellények kiadását, csomagmegőrzést, mobil kerékpártároló kiépítését, kerékpártárolást, résztvevői 

csomagok összeállítását , azok kiosztását és a rajt – cél hely teljes körű működtetését, az ahhoz szükséges 



emberi erőforrást 6 fő a Tapolcai Honvéd Sportegyesület látta el és biztosította szerződésben foglaltak 

szerint. 

 

Megnyitó, regisztráció, kerékpártároló 

 

A kerékpártúra alatt mobil kerékpárszerviz szolgáltatást biztosítottunk a résztvevők számára, 

amit Hóbort Sport Kft. végzett térítés ellenébe. 

Tiszanána önkormányzat biztosította a rajt-cél helyet Dinnyésháton, a strandon.  Dr. Tóth József 

polgármester úr, segítőkészsége és személyes segítségnyújtása, illetve részvétele a rendezvényen  

nagyban hozzájárult a rendezvény sikeres végrehajtásához. Tiszanána Enter-Nána Kft. térítés ellenében 

biztosította a rajt-célhely működtetését, frissítést, mobil WC-k kihelyezését.  Tiszafüred önkormányzata, 

illetve munkatársai biztosították a frissítő hely kialakítását és közreműködtek annak üzemeltetésében. 

A város polgármestere Ujvári Imre úr, személyesen fogadta Siklósi Péter HM védelempolitikáért és 

védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár urat a településen. 

 



 

A „Tekerj a sereggel!” elnevezésű Tisza-tó kerékpártúra maradéktalan végrehajtása érdekében 

többszöri helyszínbejárt kellett végrehajtani az útvonal pontosítása, a közreműködőkkel történi 

egyeztetés és a számításba vehető helyszínek kialakítása céljából. A túrán minden  résztvevő számára 

kétszer frissítőt biztosítottunk. Minden célba érkezős számára átadtuk Magyarország honvédelmi 

miniszterének emléklapját és egy-egy frissítő csomagot. Kölcsön anyagként láthatósági mellényeket 

adtunk ki, amit a célba érkezéskor vissza vettünk. 

 

 

A sprinttávú versenyt férfi és női kategóriában, I-III. helyezetteket  díjazásban részesültek a  

célban. A verseny előtt egy nappal egy szerző csoport,  6 fő elutazott a helyszínre (Tiszanána), ahol 

előkészítette  a másnapi versenyt és kerékpárral végig ellenőrizte az útvonalat, leegyeztette a szükséges 

útvonal biztosítási feladatokat. Részükre szállás költség került elszámolásra.  

 



4./ Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége alapcél szerinti tevékenysége 

körében végzett feladatok: 

HOSOSZ tagszervezeti közül több egyesületben folyik él- és versenysport. Az 

egyesületekben zajló versenysport és utánpótlás nevelés  az adott civil szervezet szakmai 

irányítása és költségvetése terhére történik,  azt a szövetség nem tudja  támogatni. A honvéd 

sportegyesületek kiemelt egyesülete a Budapesti Honvéd Sportegyesület, amely szervezett  

komoly segítséget nyújtott 2014-ben a HOSOSZ részére, létesítmény használat és szakmai 

együttműködés területén. A honvéd  sportegyesületekben zajló versenysport eredményessége 

nagyban hozzájárul a Magyar Honvédség elismertségének erősítéséhez, és a szövetség 

kedvező megítéléshez. 

HOSOSZ alapcél szerinti feladat körében megtervezte az éves szabadidősport 

programokat, azokat egyeztette tagszervezetivel és papír alapú kiadványban, valamint  

elektronikus formában megjelentette, illetve  közreadta tagjai és az érdeklődők részére. 

 

Az év során tervezetten összehangolta és koordinálta a szabadidősport programokat. 

Közreműködött minden kiemelt rendezvényben. 

 

Közreműködött, felhívást tett közzé és segítséget nyújtott tagszervezeti részére  a 

sportpályázatok megírásához. 

 

Az év során szakmai segítséget  nyújtott a civil törvény és az új Polgári Törvénykönyv 

által előírt törvényességi feladatokhoz. HOSOSZ összefoglalta és a honlapon megjelentette a 

törvényi előírások fő feladatait. 

 

Nem történt érdemi erőlepés a  Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében 

lévő ingatlanok használata, illetve a közüzemi díjak, közterhek  területén. A tagszervezetek (17)  

által használt HM vagyonkezelésű ingatlanok bérleti díja megnyugtató és kedvező. Éves szinten 

12.000.-Ft. A bérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi díjak mértéke, illetve annak kikötését vitatjuk 

és túlzónak tartjuk. Ezen a területen előkészített, több oldalú konzultáció és egyeztetés 

szükséges a jövőben a további működések fenntartása érdekében.  

 

Tagszervezetek érdekérvényesítése területén a HM vagyonkezelésű ingatlan 

probléma kör megoldásra vár. A 2014. december 3-án megtartott HM – HOSOSZ év 

értékkelő értekezleten előre mutató párbeszéd alakult ki a honvéd sportegyesület és HM között. 

Összefoglalásra kerültek a megoldásra váró feladatok, amelyeket 2015-ben végre kell hajtani. 
 

Összefoglalva a HOSOSZ 2014. évi alapcél és közhasznú tevékenység körébe tartozó  

feladatait megállapítható, hogy  a tárgyévben számos szervezett programot biztosított a 

szövetség és tagszervezeti az érdeklődők számára. A programok tervezett és szervezett keretek 

között kerültek megrendezésre. A honvéd sportegyesületekben az év során folyamatosan 

biztosítva voltak a sportolási és versenyzési  feltételeket. 

A versenyek a HM ellátási körébe tartozók részére térítésmentesen és kedvezményes 

térítéssel  kerültek biztosításra.  

A  szervezésébe bevonásra kerültek a HOSOSZ tagszervezetei, akik részére szervezési 

költségek kerültek kifizetésre. 



Honvédelmi, ifjúsági  versenyek szervezése területén kiemelt projekt volt a Honvédelmi 

Kötelék program. Ezen a területen átfedéssel zajlottak a honvédelmi versenyek és a  

Honvédelmi Kötelék program keretében Haditorna jellegű versenyek míg a HOSOSZ és 

tagszervezetei honvédelmi járőr versenyeket szervezet. A Honvédelmi járőr kiemelt 

rendezvénye az MH Szárazföldi Haderő Nap keretében, Pákozdon végrehajtott országos döntő 

volt, amelyre a Magyar Honvédség népszerűségének köszönhetően túl  jelentkezés volt, ezért  

korlátozni kellett a résztvevő csapatok, iskolák számát.  

 

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. 

III. fejezet 

2015. évi költségvetési tervek és fő  feladatok 

  

2015. évi pénzügyi tervek 

 
HOSOSZ  2014. évi pénzeszköz maradványa 4.905. 245.-Ft, amelyből a 2015. február 

hónapban, a  HM támogatás terhére felhasználásra került  1.442.433.-Ft, ezért a szövetség induló 

pénzeszköze 3.462.812.-Ft. 
 

2015. év alapcél- és közhasznú tevékenység bevételei: 

 Induló pénzeszköz :        3.462.812.-Ft  

Tagdíj (30 tagszervezet esetén) :              450.000.-Ft. 

 Költségvetési és egyéb támogatás (ok): 

HM támogatás éves feladatokra:     11.000.000.-Ft 

Honvédelmi programokra:                   3.500.000.-Ft 

 Vállalkozási bevétel:            300.000.-Ft 

 Egyéb bevételek: (kamat, szaj1% )            80.000.-Ft 

      

Összesen bevétel:                 15. 330.000.-Ft. 

 

HOSOSZ  2015-re tervezett bevételei és a 2014. évi pénzeszköze együtt 18.792.812.-Ft 

költségvetési forrást biztosít a szövetség alapcél és közhasznú feladatai ellátására. 

2015. évi kiadások, ráfordítások 

HM  támogatás alapcél és közhasznú  feladatokra:  11.000.000.-Ft, 

Honvédelmi programokra (közhasznú tevékenység):    3.500.000-Ft, 

Elnök tiszteletdíja :          1.440.000.-Ft. 

Egyéb ráfordítás:           600.000.-Ft 

 

Az összes ráfordítás:   16. 540.000-Ft. 

 

HOSOSZ 2015. évi  15.330.000.-Ft bevétele és a tervezett összes ráfordításának tárgyévi 

eredménye  - 1.210.000.-Ft eredményt fog hozni. 

 



A HM támogatás terhére elszámolható lesz a munkavállaló személyi jellegű kiadásai teljes 

mértékben, az elnök tiszteletdíja részben  ( tervezve 1.000.000.-Ft), bérleti- és közüzemi díjak, 

könyvelői díj, szolgálati autó javítása, üzemeltetése, biztosítás és egyéb kiadásai, a honlap működtetése 

stb., ezért a HOSOSZ saját forrásából (3.462.812.-Ft) az elnök tisztelet díja és az egyéb nem tervezhető 

kiadás (ok) fogják terhelni, ami 1.210.000.-Ft.    A tervek szerint 2015-ben a HOSOSZ saját 

pénzeszköze várhatóan 2.252.812.-Ft lesz.   

 

2015. évi fő feladatok: 

 
HOSOSZ kiemelt  közhasznú feladatok: 

- Szabadidős sport programok, amelyben helyet kapnak a katonai jellegű versenyek, az  MH 

amatőr sportbajnokságok és versenyek.  

-  Kiemelt, országos szintű szabadidős és rekreációs rendezvények.  

-  Honvédelmi ifjúsági programok. 

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, Nemzeti Bor Maraton 

- Nemzetközi Katonai versenyek ( NATO – Futás Budapesten, CISM Katonai 

Világjátékok Dél Korea) 

- Honvédelmi ifjúsági programok, honvédelmi versenyek, döntő 2015. szeptember 

hónapban, Pákozdon. 

- HOSOSZ Sportnap (szeptember 4., Tatai Edzőtábor) 

- HOSOSZ honlap működtetése, tájékoztatás, PR, reklám tevékenység 

- Sportnaptár kiadása, kiadvány az egyesületi vezetők részére.  

- Pályázatokban történő segítségnyújtás. 
Katonai jellegű versenyek és az MH amatőr sportbajnokságok az aktív állomány részére 

kerülnek kiírásra.  

A szabadidősport versenyek  és az országos szintű rendezvények már nyitottak, azokon bárki 

részt vehet. 2015-ben folytatjuk a „Tekerj a sereggel!” elnevezésű kerékpártúra a Balaton kerülő és az 

őszi változatát, ami idén Budapest – Visegrád - Budapest útvonalon kerül megrendezésre.  

Új rekreációs program a Nemzeti Bor Maraton. A HOSOSZ felkérést kapott sportszakmai, 

szervezői munkába való közreműködésre.  

HOSOSZ Sportnap 2015. szeptember 4-re  van tervezve. Helye: Tata, Edzőtábor. A HOSOSZ 

sportnap tervezett költsége 1.6 MFt.  



Kiemelt rendezvény lesz a NATO Partnerségi Futás. Időpont 2015. szeptember 27. Idén is 

meghívást kapnak NATO tagországok.  

CISM Katonai Világjátékok, Dél Korea. Ideje: 2015. október 02-10. HOSOSZ kandidált a 

Világjátékok Katonai Öttusa szervezési feladatai elvégzésére. A szükséges dokumentumokat beadta a 

szövetség. Felelőse: Chmelik Ernő elnökségi tag. 

2015-ben, a 2015/2016. tanévben új alapokra helyezzük a HM honvédelmi ifjúsági  programját. 

A  Honvédelmi Kötelék név megszűnik és helyette Haditorna néven fog szerveződni a program. A 

programba bevonásra kerül a MATASZ is. Ebből adódóan megoldásra vár a HOSOSZ és  tagszervezetei 

által eddig végzett honvédelmi versenyek integrálása az új projektbe, illetve össze kell hangolni a HM 

által nyújtott honvédelmi ifjúsági programokat. 

 

HOSOSZ fontos feladatnak tekinti a tagszervezetek és az érdeklődők folyamatos tájékoztatását, 

amit  www.hososz.hu,   honlapon tervez megvalósítani. 

 

HOSOSZ alapcél szerinti feladatai között szerepel tagszervezeti él-versenysportban 

való eredményes szereplés. 

 

Kiemelt faladat Budapesti Honvéd Sportegyesület Magyar Államtulajdonában lévő több 

sportcélú ingatlanok vagyonkezelési jogának, törvényi kijelölés útján a BHSE részére történő 

átadása és az abból adódó jövőbeni HM-BHSE együttműködés kialakításának támogatása. 

 

Budapest, 2015. április 22. 

 

            Előterjesztő: 

 

         Farkas László s.k. 

           HOSOSZ elnök 
 

http://www.hososz.hu/

