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Honvéd Sportegyesületek            Hungarian Association of 

    Országos Szövetsége Military Sports Clubs 
   

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1134 Budapest. Dózsa György út 53. 
 Posta cím : 1134 Budapest , Dózsa György út 53. Tel./Fax: 791-1549. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: 2016. április 28-án, Budapest, Dózsa György út 53. alatt a HOSOSZ 

székhelyén 10:00 óra és 12:00 óra között lefolytatott HOSOSZ rendes közgyűlésén 

elhangzottak kivonatos, lényegi történésekről, utólag, feljegyzés alapján.  

Jelen vannak:  A Közgyűlésen részt vett Dr. Simicskó István, Magyarország 

honvédelmi minisztere és a csatolt jelenléti íven, aláírásukkal igazolt személyek.   

A Közgyűlés, levezető elnöknek: Szentes László HOSOSZ alelnököt, 

jegyzőkönyvvezetőnek: Márta Emese HOSOSZ munkavállalót, jegyzőkönyv 

hitelesítőknek:Bakó László és Domán Gábor elnökségi tagokat választotta meg. 

A jelenléti ív alapján megállapítást nyert, hogy a 31 tagból szavazati joggal jelen van 

20 tag, ezért a Közgyűlés határozatképes. A meghívóban közreadott napirendi pontokat a 

Közgyűlés egyhangúlag, kiegészítés nélkül  elfogadta ( napirend csatolva a jelen 

jegyzőkönyvhöz). 

 A Közgyűlést  Farkas László HOSOSZ elnök nyitotta meg, majd köszöntötte a 

megjelenteket, azt követően  röviden elmondta a HOSOSZ létrehozásának célját, a honvédelem 

érdekében kifejtett munkáját és kiemelte a  tagszervezetek tevékenységét. Az elnök 

kihangsúlyozta, hogy a HOSOSZ és tagszervezeti évtizedek óta a honvédelem szolgálatában 

állnak és készek a tárcát támogatni minden olyan törekvésében, ami a sporttal összefüggő 

feladat és az a honvédelem ügyét szolgálja. 

 

Azt követően a HOSOSZ  elnök felkérte Dr. Simicskó István urat, Magyarország 

honvédelmi miniszterét, hogy ossza meg a Közgyűléssel a gondolatait.  

 

Dr. Simicskó István köszönetet mondott a HOSOSZ-nak a folyamatos munkáért, 

amivel segíti a honvédelmi ágazatot. Kiemelte, hogy a tizennégy megyében működő, összesen 

harmincegy tagszervezettel rendelkező szövetség komoly bázist és lehetőséget jelent a tárca 

számára is.  A tárcavezető a beszédében kihangsúlyozta a sport szerepét a társadalom és 

honvédség kapcsolatában, a sportoló nemzet építésében, az ifjúság hazafias, honvédelmi 

nevelésében. Miniszter elmondta, hogy már akkor is megéri a sportra áldozni, ha csak a testi-

lelki egyensúly megteremtésének egyik eszközeként tekintünk rá, viszont ennél jóval többről 

van szó.  Simicskó úr, kitért az önkéntes tartalékos rendszer megújítására, amely során kiemelte, 

hogy ebben a munkában számít  a tárca a HOSOSZ-ra is.  Megerősítette, hogy a honvédségnek 

nyitnia kell a társadalom felé. Elmondta, hogy a haza védelme nemzeti ügy  és nemcsak puszta 

deklaráció. Kihangsúlyozta, hogy  társadalom felé történő nyitás egyik legnagyobb lehetőség 

az emberek  sport útján történő megszólítása, mert az emberek szeretik a sportot, és a sport 

nyelvét mindenki érti. A sport fontos szerepet tölthet be az önkéntes tartalékos rendszer hosszú 

távú fenntartásában és a területvédelmi elvű újjászervezésében.  
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Azt követően a miniszter röviden ismertette a megújuló tartalékos rendszert, amely 

során kihangsúlyozta, hogy az ideológia- és politikamentesen működő, de a haza védelme 

szempontjából fontos szerveződéseket fel kell karolni, a tárca célja pedig ennek érdekében egy 

átfogó honvédelmi sportszövetség létrehozása a HOSOSZ kiemelt szerepvállalásával. A sport 

eszközeivel egy széles alapokon nyugvó rendszert kell kiépíteni, ami biztosítaná a tartalékos 

utánpótlást. Ebbe a széles bázist képező rendszerbe adott esetben a honvédségi létesítményeket 

is fel lehet használni, akár „katonai mentorok” rendszerének megteremtése mellett. A 

tárcavezető kiemelte, hogy mindez természetesen szigorúan önkéntes alapon történne. 

Elmondta, hogy a cél a tartalékos rendszer fejlesztése és a sportélet kiterjesztése, illetve a kettő 

összekapcsolása. Hozzá tette, hogy nem lesz könnyű dolga a tárcának és az ebben 

közreműködőknek, mert a fiatalokat nehéz kimozdítani a számítógépek elöl. 

 

 Farkas László elnök megköszönte miniszter úr tájékoztatóját és hozzászólásra 

adott  lehetőséget.  

 

Hozzászólás: Tóth Sándor a Nyíri Sportegyesület elnöke hozzászólásban elmondta, 

a tervezett elgondolások megvalósításába együtt kell működni az oktatással, az iskolákkal, és a 

tanárokkal. 

 

A honvédelmi miniszter válaszában egyetértett a hozzászólóval és elmondta, hogy 

folyamatban vannak  az elgondolások kidolgozásai e területre és a szorosabb együttműködésre. 

Az elgondolások közül megemlítette a testnevelő tanárok képzésébe történő katona sportok, 

illetve a hazafias és honvédelmi nevelés ismeret jövőbeni beintegrálása. A tárcavezető 

elmondta, hogy az elképzelést már ismertette a kormánnyal, és a második, részletesebb 

koncepciót a tervek szerint májusban terjeszti a kabinet elé. Hozzá tette, hogy a rendszer 

beindításának ütemezéséről még nem tud beszámolni. 

 

A HOSOSZ elnöke megköszönve Miniszter úr válaszát szünetet rendelt el, amely  

alatt a tárcavezető távozott a Közgyűlésről. A szünet után Szentes László levezető elnök 

felkérte Farkas Lászlót a 2015. évi HOSOSZ szakmai beszámoló előterjesztésére. 
 

Az elnök elmondta, hogy a szövetség beszámolója, közhasznúsági melléklete és a 

HOSOSZ 2015. évi főkönyvi kivonata teljes terjedelmében, mindenben kiterjedően 

megküldésre került a tagok részére, és ezzel egy időben hozzáférhetően kihelyezésre került 

www.hososz.hu weboldalra. A tagok megerősítették, hogy ismerik a beszámolót. Azt követően 

a HOSOSZ elnöke szóban az alábbiakkal egészítette ki a beszámolót: 

- bejelentette, hogy a Szolnoki Törvényszék 2015-ben jogerőre emelkedett,  végző 

határozatával megadta a szövetség közhasznú jogállását és elfogadta a Közgyűlés 

által módosított alapszabályát.  

- elmondta, hogy a 2015. évi gazdálkodás alapján, a PK 142-es közhasznúsági 

melléklet szerint az erőforrás ellátottság mutatói közül kettőnek, míg a társadalmi 

támogatottság mutatói közül egyet teljesített, ezért megfelel a közhasznú jogállás 

kritériumainak. 

- a szövetség gazdálkodása takarékos volt és Közgyűlés által jóváhagyott 

költségvetési tervet mind bevételi és kiadási oldalon túlteljesítette. A tagszervezetek 

részére 3.288.000.-Ft szervezési támogatást nyújtott a szövetség. Ezen túl négy 

millió forint támogatást is adott a tagszervezetek részére HOSOSZ, de ez majd a 

2016.évi beszámoló tárgyát fogja képezni. 

http://www.hososz.hu/
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- kiemelte, hogy a HOSOSZ és több tagszervezete részt vett a Nemzeti Bor 

Maratonban szervezésben, illetve a tagok annak végrehajtásban. Szerződés alapján 

997.000.-Ft díjazásban részesül a HOSOSZ a végzett munkáért. A bormaraton ebből 

300.000.-Ft-ot fizetett ki a szövetség részére. tartozik 697.000.-Ft-al. A tartozás 

behajtása nem peres úton zajlik és várhatóan 2016-ban teljesíti a követelést a 

szolgálattó.  

- 2015-ben a tagok száma 31 egyesület. A gróf Hadik András Honvéd Sportegyesület 

kivált a szövetségből (megszűnt). 

- Rendezvények közül a migrációs helyzet miatt többet is el kellet hagyni, köztük a 

HOSOSZ Sportnapot is, de ez mellett a szövetség szervezésben 30 verseny, míg a 

tagszervezetek rendezésében 190 sporteseményt került lebonyolításra. 

- Az elnök kihangsúlyozta, hogy bizakodóan tekint a HM vagyonkezelésű ingatlanok 

(sportlétesítmények) használatával (bérlés, közüzemi díjak) kapcsolatos 

tárgyalásokra, Kedvező elmozdulás történt ezen a területen és 2016-ban talán 

megszületik a mindenki számára kedvező megoldás. Ennek tudható be a nyújtott 4 

MFt-os támogatás is. 

- köszönetet mondott a könyvelői szolgáltatást nyújtó cég vezetőjének Benke 

Margitnak, aki megbízható módon segíti   a szövetség    munkáját és Márta 

Emesének munkavállalónak. 

-  

A beszámoló után a Levezető elnök hozzászólásra adott lehetőséget, de annak 

hiányában szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 

 

 A Közgyűlés 20 igen, nem és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta a 

HOSOSZ 2015. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. 

 

Levezető elnök felkérte a Szövetség elnökét, hogy ismertesse a 2016. évi fő 

feladatokat és a költségvetési tervet. 

 

Az elnök hasonlóan, mint a beszámoló során szóban az alább összefoglaltan 

kiegészítette a részletesen közreadott 2016. évi fő feladatokat és a költségvetési tervet: 

- feladatok tekintetében tovább folytatja a szövetség azt a munkát, amellyel megbízza 

a Honvédelmi Minisztérium. 

- Fontos feladatának tekinti a Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó 

feladatok ellátását az állomány, a dolgozók és a  honvédelmi ágazat ellátási körébe 

tartozók részére. 

- a HOSOSZ kész együttműködni a Honvédelmi Minisztérium önkéntes tartalékos 

rendszer megújításában és felajánlja képességeit erre a feladatra. 

- tovább folytatjuk a tárca katonasuli programjában és haditorna versenyek, illetve a 

megkezdett lövészet programban való közreműködést. 

- 2016-ban is fenntartjuk és működtetjük az MH amatőr sportverseny rendszert. 

- tervezzük a HOSOSZ weboldal szolgáltató váltást 

- átszervezzük a HOSOSZ Sportnapot és a haditorna versenyrendszert. 

 

Az elnök hozzá tette, hogy a fent felsorolt feladatok az elnökség  terve alapján került 

összeállításra, de amint hallható volt Magyarország honvédelmi minisztere számít a 

HOSOSZ és tagszervezeti munkájára, ezért 2016-ban kiemelt  feladat az önkéntes 

tartalékos rendszer megújításában való közreműködés. 
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A feladatok tükrében az elnök összefoglalta a 2016. évi költségvetés fő számait. 

Elmondta, hogy a HOSOSZ saját bevétele a tagdíj (450.000.-Ft, az 1%: (20.000.-Ft), és a 

vállalkozási bevétel: 697.000.-Ft tartozás).  Közhasznú bevétele a HM támogatás 11 MFt., 

Katonasuli program, ami várhatóan  3,5 MFt. 

 

2016-ban az  összes bevétel: 15.667.000.-Ft, amihez hozzá jön a 2015. évi maradvány: 

3.376.000.-Ft,. 2016. évi összesen költség, amivel gazdálkodhat a HOSOSZ: 19.043.000.-

Ft. 
Kiadási oldal fő számai között az elnök elmondta, hogy a HM által folyósított 

támogatást maradék nélkül fel kell használni a tárgyévben. A HM által biztosított közhasznú 

támogatás terhére elszámolható lesz Márta Emese munkabére (1.734.750.-Ft), az elnök 

lecsökkentett tiszteletdíja (éves 562.000.-Ft), a feladatokkal összefüggő közvetett kiadások         

( gépkocsi használatával összefüggő kiadások, telefon, internet, bankköltség stb.) és  egyéb 

kiadások 600.000.-Ft., illetve a sportcélú feladatok.  

 

Összesen kiadás 15.100.000.-Ft.   A tervezett bevétel és kiadás ismeretében 

megállapítható, hogy minimális eredménnyel (567.000.-Ft)  fogja zárni a szövetség a 2016. 

évet. 

 

Levezető elnök hozzászólásra adott lehetőséget, amely során a hozzászólók a 

HOSOSZ Sportnappal és haditornával kapcsolatos kérdéseket tettek fel, ami szerepel az egyéb 

napirendi pontban, ezért a Levezető elnök azzal, hogy a következő napirendben részletesen 

tárgyalni fogja a Közgyűlés a felvetetteket lezárta a hozzászólásokat és szavazásra tette fel 

2016. évi fő feladat és költségvetési terv elfogadását. 

 

A Közgyűlés egyhangú, 20 igen szavazattal elfogadta a részletesen közreadott és 

szóban kiegészített 2016. évi feladatokat és költségvetést. 

 

Levezető elnök szünetet rendelt el, majd a Közgyűlés folytatta munkáját az egyéb 

napirenddel. 

 

A Levezető elnök az egyéb napirend 1.) pont vonatkozásban bejelentette, hogy 

Magyarország honvédelmi minisztere a HOSOSZ elnök bevezető köszöntője után elmondta 

beszédét, ezért a témához kapcsolódóan felkérte Dr. Eleki Zoltán alezredes urat az MH 

Kiképzési és Doktrinális Központ főtisztjét, hogy ismertesse Vezérkar terveit a honvédelmi 

táborokkal kapcsolatosan. 

 

Eleki úr ismertette az önkéntes tartalékos szolgálat megújításával összefüggésben a  

területvédelmi elven működő rendszer lényegét, a több pilléren álló struktúrát, amiben a sport 

széles bázison nyugvó alapot adna a katonai pályára irányításnak. Elmondta, hogy 10 városban 

lennének önkéntes tartalékos kiképző központok, amelyekhez az utánpótlást a sport adná. A 

rendszer beindítását fogja szolgálni a nyárra tervezett tíz honvédelmi- és katonai tábor. A 

táborok a logisztikai hátterét a katonai szervezetek fogják ellátni. Az étkezést a résztvevőknek 

kell finanszírozni. A táborok speciális sportági és általános katonai jellegűek lesznek. A 

sportági táborban a búvár, a lövészet és küzdősport programok kapnak helyet, illetve a 

hagyományos katonai programok biztosítják a fiatalok Magyar Honvédség iránti 

érdeklődésének felkeltését. 

 

Levezető elnök megköszönte Eleki úr előadását és hozzászólásra adott lehetőséget. 
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Hozzászólások: Tóth István Szentendrei Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület 

Szentendre elnöke hozzászólásban neheztelt az előadóra, hogy az egyesületek miért nem 

került megszólításra a búvár tábor vonatkozásban, amikor évtizedes gyakorlata van a civil 

szervezetüknek a táboroztatásban. 

 

  Farkas László HOSOSZ elnök válaszában elmondta, hogy a Magyar Honvédség 

által 10 helyre tervezett tábor mellett a HOSOSZ is szervez nyári programokat, amihez 

partnereket keres a szövetség. A HOSOSZ  külön keretből támogatni fogja azokat az 

egyesületeket, amelyek vállalnak tábor szervezést. Az elnök elmondta: a tervek között szerepel, 

hogy nyáron a zánkai gyerektáborban, július hónapban „Egy Nap a Honvédlemért” programot 

tervez a HOSOSZ, amihez partnereket keres a Szövetség. A rendezvény lényege, hogy július 

hónapban, minden héten, egy-egy napon katonai programokat biztosítana a Zánkán üdülő 

gyerekek részére az a honvéd sportegyesület, amelyik csatlakozik ehhez a programunkhoz. 

 

Az elnök kérte a résztvevőket 2016. május 5-ig, írásban, elektronikus úton a 

hososz@citromail.hu e-mail címre jelentkezzenek be azok az egyesületek, amelyek 

szerveznének  tábort, illetve vállalnak zánkai programot.   

 

Levezető elnök rátért a 2.) pontban szereplő HOSOSZ Sportnapra és felkérte a 

Szövetség elnökét, hogy ismertesse elgondolást a sportnappal kapcsolatosan. 

 

 Farkas László elnök elmondta, hogy a Sportnapot át kell alakítani. A jelenlegi, 

verseny szellemű sportnap tovább folytatását nem javasolta az elnök. Kiemelte, hogy szerinte 

egy olyan sportnapok szervezzenek az egyesületek, ami nyitott a civil társadalom felé és 

megmutatja a honvéd sportegyesületekben zajló sportéletet és felkelti az érdeklődést a Magyar 

Honvédség iránt. 

 

Hozzászólások: A sportnaphoz számos hozzászólás történt ( Tóth Sándor, Lőrincz 

Gábor, Bakó László, Domán Gábor, Szentes László, Varga Lajos, Tóth István) . A 

hozzászólások azt igazolják, hogy az egyesületek nem szeretnék megszüntetni a sportnapot. 

Azt is elmondták, az eredményességhez egy időben sok tagra van szükség a Sportnapon, de azt 

a kisebb egyesületek nem tudják biztosítani, ezért hátrányba kerülnek. Összességében 

egyetértettek abban, hogy felül kell vizsgálni a Sportnap jövőjét. A sportnap legyen a Magyar 

Honvédség Sportnapja, ahol katona és civil együtt sportol, de ne az eredményességen legyen a 

fő hangsúly, hanem  inkább a társadalmi kapcsolat erősítésén és az egyesületek által végzett 

munka bemutatásán. Összefoglalva arra következtetésre jutott a Közgyűlés, hogy az elnökség 

vegye figyelembe a javaslatokat és dolgozza ki a HOSOSZ Sportnapot. 

 

Levezető elnök rátért a 3.) alpontra, amely során  Farkas László elnök ismertette 

a  Haditorna- és honvédelmi versenyekkel kapcsolatos jelenleg meglévő helyzetet, ahol 

kihangsúlyozta, hogy a honvédelmi programmal többen is foglalkoznak. Fontos, hogy egy 

mederbe tereljék ezt a programot és átlátható legyen az az iskolák, és az egyesületek számára 

egyaránt.  A jövőben Pákozd lenne az országos döntő helyszíne, csak ki kell dolgozni az 

országos program tervét. 2016-ban még egy átmeneti állapot lenne és a 2016/2017. tanévvel 

kezdődne az új alapokon nyugvó program. Szentes László elmondta, Pákozd kiválóan 

alkalmas a rendezvény helyszínének, nem beszélve arról, hogy egybeesik a Magyar Honvédség 

Szárazföldi Haderő Nappal, ahol biztosított a logisztikai háttér. Az elnök válaszában elmondta, 

hogy a HM nem pont szeptembert preferálja az országos döntő szervezésének időpontjának. 

Összességében az a döntés született, hogy 2016. május hónapra összehívásra kerül egy 

munkacsoport, amit a HOSOSZ fog összehívni, ahova meghívást kap a Honvédelmi 

mailto:hososz@citromail.hu


6 
 

Minisztérium, a HVK, és az MH KDK, illetve a honvéd sportegyesületek és kidolgozzák a 

haditorna jövőbeni programját, struktúráját, rendszerét. 

 

A Levezető elnök az egyéb napirend, 4. pontjában kérte a résztvevőket, hogy a HOSOSZ 

körlevél alapján, az egyesület éves közgyűlése után szíveskedjenek a beszámolójukat 

megküldeni a Szövetség részére. A beszámolókba szerepeljenek azok a kért adatok, amelyek 

az egyesületre vonatkoznak. A beszámoló adjon képet az egyesület munkájáról, képességeiről 

és létszámáról. Mind ezek után a Levezető elnök összefoglalva a 2016. évi Közgyűlés 

napirend szerinti munkáját a jegyzőkönyv számára, a résztvevők szavazata alapján  az 

alábbi h a t á r o z a t o k a t foglalta össze: 

 

 1/2016. (IV.28.) számú Közgyűlési  határozat:  

A HOSOSZ Közgyűlése  a mai napon, egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és 

jóváhagyta a  2015. évről szóló közhasznúsági mellékletet, a 2015. évi szakmai beszámolót 

és költségvetést (gazdálkodást).  Az elfogadott dokumentumok elválaszthatatlan részér 

képezik a jelen határozatnak. 

2/2016. (IV.28.) számú Közgyűlési  határozat:  

A HOSOSZ Közgyűlése  a mai napon, egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és 

jóváhagyta a  Szövetség 2016. évi fő feladat tervét, és a 2016. évi bevételi- és kiadási 

költségvetését, a benne részletezett kiadásokkal, személyi juttatásokkal, gazdálkodással. 

Az elfogadott dokumentumok elválaszthatatlan részér képezik a jelen határozatnak. 

Levezető elnök megköszönte a hozzászólásokat és felkérte Juhász László urat, a 

HOSOSZ alapító és tiszteletbeli elnökét, hogy zárja be a 2016. évi Közgyűlést. 

 

Juhász László megköszönte az aktív tanácskozást és az elhúzódó üléssel szembeni  

kitartásukat, majd elmondta, hogy a HOSOSZ előtt álló jövőbeni feladatok továbbra is egy jól 

összefogott és összehangolt szervezeti munkát igényel. Az elnök zárszavában reményét fejezte 

ki, hogy a HOSOSZ és tagszervezeti megfognak felelni az új kihívásoknak és továbbra is 

megfelelő módon fogják szolgálni a honvédelem ügyét. 

 

k. m. f. 

 

             Márta Emese s.k.                  Szentes  László   s.k.               Farkas László s.k. 

jegyzőkönyvvezető                       levezető elnök                       HOSOSZ elnök 

 

 

Hitelesítő tanúk: 

 

…………………………….      ………………………… 

          Bakó László s.k.                                   Domán Gábor s.k. 

…………………………….      ………………………… 

……………………………      ………………………… 

Készült: Egy  példányban 

Egy példány: 6    lap 

Kapják:   1. sz. pld. HOSOSZ irattár 

Készítette:  Márta Emese 


