
 

 
 

 
 

 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2010. ÉVRŐL 
 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 
 A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek 
megfelelően, a Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) e l n ö k s é g e - a társadalmi 
szervezet alapszabályával összhangban - összeállította a 2010. évi közhasznúsági 
jelentését, amelyet a jelen beszámoló formájában az SZHSE Küldöttgyűlése elé 
terjeszt   j ó v á h  a g  y á s r a. 
 

I. fejezet 
 
         1./ Számviteli beszámoló és eredmény kimutatás ( eFt-ban): 
 
 A számviteli törvénynek megfelelően az SZHSE elnöksége elkészítette az 
egyszerűsített mérlegét és a 2010. évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünk 
mérleg szerinti tárgyi eszköz állománya 206.-eFt, pénzeszköz: 5072.-eFt. Eszköz összesen: 
5476.- eFt. 
 
 A 2010. évi alaptevékenységéből (közhasznú tevékenység) származó eredmény 576 
e.-Ft. A Sportegyesületnek 2010. évben vállalkozási tevékenységből származó bevétel 
eredmény 180 e.-Ft.  
 
 2./ Az egyesület bevételei – kiadásai: 
 

A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, az SZHSE összes közhasznú 
tevékenységének pénzügyileg rendezett bevétele 2010.évben: 11.665.198  Ft. 
Ebből közhasznú célú működésre kapott (nem pályázati) támogatás: 460.000 Ft 
Pályázati úton elnyert támogatás:  5.378.623 Ft 
Közhasznú célból származó bevétel:  887.400 Ft 
Tagdíjból származó bevétel:  4.841.050 Ft 
Egyéb bevétel:   98.311 Ft 
Vállalkozási tevékenység bevétele:      180.000 Ft 
Tényleges bevétel:    11.845.198 Ft 
 
A közhasznú tevékenység ráfordítása:           11.088.951 Ft 
A ráfordításként érvényesíthető kiadások:   11.023.720 Ft 
Ráfordítást jelentő elszámolások:     65.000 Ft 
 
Tartalék:  4.392.629 Ft 
 

 
A szakosztályok összes bevétele 2010. évben:  11.161.013 Ft 



A szakosztályok összes kiadása 2010. évben:  8.014.716 Ft 
A szakosztályoknál keletkezett maradvány összege:   3.146.297 Ft 
Az igazgatási kiadások összege: 3.009.004 Ft 
- Bér, mb.díj,béren kívüli juttatás, járulékok: 1.503.119 Ft 
- Telefon költség (82% előfizetési díj): 75.616 Ft  
- Bank költség: 69.082 Ft 
- Posta költség: 22.295 Ft 
- Anyagok (irodaszer, nyomtatvány, patronok): 109.473 Ft 
- Bérleti díj: 440.952 Ft 
- Egyebek: 788.467 Ft 
(SOSZ,HOSOSZ tagdíjak, Web lap, tagsági kártya készítés,pólók, 
laptop,fénymásoló javítás, adó online előfizetés, adótanfolyam, év végi rendezvény 
költsége) 
 
 
 3./ Vagyon felosztása: 
 
 Társadalmi szervezetünknek induló tőkéje 448 000 Ft. A 2010. évi pénzügyi 
eredmény 821 000 Ft. 
  
 4./ Célszerinti juttatások felhasználása: 
 
 Célszerinti juttatások csak természetben történtek. 
  
  5. Kimutatás a kapott támogatásokról: 
 
            Az SZHSE 2010. évben 2300.-eFt. összegben részesült HM sport célú 
támogatásban. A pályázati támogatást az atlétika, asztalitenisz, kosárlabda, labdarúgó, 
sakk, tájfutó, tenisz, tollaslabda és a tömegsport szakosztályok használták fel. 
 

Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata 910. eFt összegű támogatásban 
részesítette a sportegyesületet. Az önkormányzati támogatást a gumiasztal, tájfutó, 
műugró, tenisz, tollaslabda, úszó, kosárlabda, szakosztályok használták fel. 

 
Az Önkormányzati Minisztérium 1025. eFt támogatásban részesítette a 

sportegyesületet, melyet az asztalitenisz, gumiasztal, labdarúgó, műugró, sakk, 
tájfutó szakosztályok használtak fel. 

 
Az NCA által nyújtott 1200. eFt támogatást a sportegyesület teljes egészében  

igazgatási kiadásokra fordította. 
 
A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából befolyt 337.809 Ft-ot az 

atlétikai, asztalitenisz, labdarúgó, tájfutó, tenisz, és tollaslabda szakosztályok, 
valamint 100,809 Ft mennyiségben az igazgatás használta fel. 

 
Az SZHSE a kapott támogatásokat a  szerződésekben meghatározott célokra 

használta fel, azokkal maradéktalanul elszámolt. 
 

 
           6.  Tisztségviselők részére nyújtott juttatások: 
 
 Az SZHSE választott vezető tisztségviselői részére 2010-ben összesen 16.000 Ft 
utazási költségtérítés került kifizetésre. (HOSOSZ közgyűlésen történő részvétel céljából.) 



 
 
 
 

II. fejezet 
 

1./ 2010. évi bevételek teljesítése (eFt-ban): 
 

Pénzügyi terv teljesítése 2010. évben (ezer Ft-ban) 
     

Szakosztály 
Bevétel Kiadás 

Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges 
       
          
Asztalitenisz 222 291 200 290 
         
         
Atlétika,tömegsport 202 302 180 171 
         
         
Gumiasztal 460 570 460 568 
         
         
Kosárlabda 264 329 220 339 
         
         
Kispályás labdarúgó 624 601 500 377 
         
         
Műugró- 3 111 3 206 1 800 2 136 
           úszó 232 267 160 141 
         
         
Sakk 105 41 100 40 
         
         
Tájékozódási futó 1 440 1 971 700 1 234 
         
         
Tenisz 313 387 230 162 
         
         
Tollaslabda 668 790 550 699 
         
         
Egyéb tömegsport 1 178 2 379 900 1 857 
         
         
Igazgatás 3 284 4 255 2 600 3 009 
         
         
Mindösszesen: 12 103 15 389 8 600 11 023 
          
Tartalék 3 503 4 393   



     
A bevételek 27,15 %-al, a kiadások 28,17%-al 
növekedtek.   
 
Az eltérésre ható tényezők: a támogatások mértékének előre nem látható 
nagysága, a  
sportolói létszám változása miatti tagdíjbevétel és a szponzori 
támogatások változása. 
Kiadásaink mértékét a bevételek nagysága 
határozta meg.   

 
  
 

III. fejezet 
 

 A 2011. évi pénzügyi terv : 
 

Tervezett bevétel:  11 415 000 Ft 
Tervezett kiadás:  8 368 000 Ft 
Tervezett tartalék:  3 047 000 Ft 

 
  

 
 

 A 2011. évre tervezett összegek az előző évekhez képest csökkentek. A 
tervtől való eltérés előfordulhat, melyhez igazítani lehet a kiadások mértékét. A jelen 
gazdasági helyzet mindenkitől reálisan tervezett, alaposan átgondolt gazdálkodást 
követel. A szűkösebb költségvetés ellenére tartalékkal jelenleg is tervezünk, hiszen 
a tárgyévi támogatások későn érkeznek, addig a tartalékból kell „élni”. 
 
 

IV. fejezet 
 
1./ A 2010. évi közhasznúsági tevékenységről szóló szakmai beszámoló 
 
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület által a szabadidősport területén 2010-ben végzett 

közhasznú tevékenység, a helyőrség ellátási körébe tartozók széles tömegét és Szolnok és 
a környező települések ifjúságát, illetve civil lakosságát érintő programokban, a honvédelem 
ügyét támogató sportrendezvények szervezésében, a tervezett és szervezett sportolási 
feltételek biztosításában valósultak meg. 
 

Az SZHSE az alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseit a honvédség helyi 
alakulataival, civil sportegyesületekkel, a helyi önkormányzatok bevonásával, illetve a 
HOSOSZ kapcsolati rendszerében más társadalmi szervezetek együttműködésével végezte. 
 

Az SZHSE-nek 2010-ben 518 fő regisztrált tagja volt. (ebből 249 pártolótag) 
 

2./ 2010. évi kiemelt feladatok: 
 
Az SZHSE együttműködve a Magyar Honvédség helyi alakulataival, civil 

sportegyesületekkel, a helyi önkormányzatokkal HOSOSZ-al, 2010-ben az alábbi kiemelt 
feladatokat hajtotta végre: 

 
- Részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein, 



 

- Bedolgozott az MH szabadidősport Versenynaptárába, 
 

- Megrendezte az MH amatőr úszóbajnokságot 
 

- A VI. HOSOSZ Sportnap rendezésében való aktív részvétel, 
 

- Maradéktalanul végrehajtotta a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben 
vállalt feladatokat, 
 

- Későbbi időpontban, de megrendezte a Hídavató Repülőrajt Futóversenyt, 
- Különböző helyszíneken népszerűsítette a Magyar Honvédséget, a sportot és a 

sportegyesületet, 
 

- Képviselte a sportegyesület szervezeti érdekeit a HOSOSZ-ban, a SOSZ-ban, és 
szakági szövetségekben, 
 

- Elismerte és díjazta a szabadidősportban jeleskedőket és kiváló munkát végzőket, 
 

- Újra létrehozta a női kézilabda szakosztályt,  
 

- Az egyesület képviseletének módosítása az alapszabályban,  
 

- A kondicionáló terem használatának rendezése, 
 

- Utánpótlás-nevelése, 
 

- A szakosztályok megőrzése. 
 

Az SZHSE kiemelt sportfeladatainak végrehajtásában és azok megvalósításában 
valamennyi szakosztálya közreműködött, illetve vállaltak rendezési és szervezési 
feladatokat. 
 

 
2./  A támogatások felhasználásának sportszakmai értékelése:  

 
2.1. A működési kiadások jogcímen az SZHSE működési fenntartását szolgáló 

és a szakosztályok szakmai támogatását biztosító kiadások tartoznak.  Fő tételeiben 
az SZHSE által bérelt sportlétesítmények és iroda helyiség bérleti díja képezi. Ezen 
túlmenően az iroda fenntartásához vásárolt új eszközök, telefon, internet, személyi jellegű 
kiadások: gazdaságvezető munkabére, annak munkáltatói közterhei, valamint eseti 
megbízási díjak, anyagi ráfordítások (irodaszer, irodatechnika), utazási költség (kiküldetési 
rendelvény alapján), valamint posta költségekre került felhasználásra a biztosított 
támogatás. 

 
A működésre biztosított támogatás kimutatható eredménye, hogy a 

Sportegyesület munkája: 
 

- folyamatos, amit a heti munkarendben fenntartott iroda biztosít, 
 

- az egyesület honlapja lehetővé tette a honvédelem ügyében tevékenykedő honvéd 
sportegyesületekkel, valamint más szervezetekkel való szoros kapcsolattartást, 
összehangolt és szervezett feladat végrehajtását, annak koordinálását, 
 

- a Magyar Honvédségben az állomány érdekében pályázat útján támogatott és 
működtetett MH szabadidősport rendszer hatékonyabbá vált, 
 



- az egyesület szövetséghez való tartozása és azok összehangolt irányítása kedvező 
hatással van a Magyar Honvédség helyi alakulatai sporttal összefüggő munkájára, 
 

Összességében megállapítható, hogy az SZHSE részére biztosított működési 
támogatás kedvezően járult hozzá a Magyar Honvédség szabadidősportjának tervezett, 
szervezett munkájához és a HM ellátási körébe tartozók rendszeres sportolási feltételeinek 
biztosításához. 
 

A versenyeken történő egységes megjelenéshez, az egyesület logójával ellátott pólót 
kaptak a sportolóink.  

A versenyekről készített beszámolókat és képeket az egyesület honlapja mutatja be. 
A honlap szélesíti az egyesület népszerűségét, illetve tájékoztatást és információt közöl az 
SZHSE életéről, eredményeiről. A honlap megjelenésében a Magyar Honvédséget, Szolnok 
várost és annak környezetében az egyesülettel együttműködő szervezeteket népszerűsíti.  

 
 

 
V. fejezet 

 
2011. évi fő feladatok 
 

- Részt venni a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein, 
- A HOSOSZ honlapjára eljuttatni az egyesületre vonatkozó főbb híreket, 
- A támogatói szerződésekben vállat feladatok végrehajtása, 
- Az SZHSE megalakításának 60. jubileumi évfordulójának méltó megünneplése, 
- A bérleti szerződés megkötése két évre, 
- A 2011-re készített verseny és edzésnaptárban rögzített feladatok végrehajtása. 

 
 
Az egyesület célja a Magyar Honvédség aktív hivatásos és szerződéses 
állományának, tagjainak és pártoló tagjainak szervezett és rendszeres sportolási 
feltételek biztosítása, azon keresztül a kondicionális képességek fejlesztése, a 
résztvevő állomány megjelenésével és teljesítményével az MH jó hírének, társadalmi 
elismertségének elmélyítése.  
 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 
 A Szolnoki Honvéd Sportegyesület E l n ö k s é g e  kéri a Tisztelt 
Küldöttgyűlést, hogy a 2010. évi közhasznúsági jelentést és a 2011. évi bevételi- és 
kiadási pénzügyi tervet, valamint a jelen szakmai beszámolót szíveskedjen elfogadni. 
 
 
 
 
  

 Szolnok, 2011. május 27. 
 
 

p. h 
 
 Varga Csaba 
 SZHSE elnök 


