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Bírósági bejegyzés száma: PK 60.263/1989.
Székhely: 5000 Szolnok, Kilián út 1.
Adószáma: 19866839-1-16

I.

- Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának mérlege

II.

- Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített
beszámolójának eredménylevezetése

III.

– Közhasznúsági jelentés

A közgyűlés (küldöttgyűlés) jóváhagyta: 2012.05.

III/1. A támogatások felhasználása 2011.
Dátum Tsz.

Támogatott

3. 31.
3. 31.
3. 31.
4. 14.
8. 29.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 13.
9. 26.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
9. 29.
10. 20.

szakosztály
Gumiasztal
Műugró
Tömegsport
Műugró
Igazgatás
Asztalitenisz
Atlétika
Kézilabda
Kosárlabda
Labdarúgó
Tájfutó
Tenisz
Tollaslabda
Igazgatás
Úszó
Asztalitenisz
Atlétika
Tömegsport
Kosárlabda
Labdarúgó
Műugró
Tájfutó
Tenisz
Tollaslabda
Igazgatás
Atlétika

7/8
7/8
7/8
5/23
10/24
11/24
11/24
11/24
11/24
11/24
11/24
11/24
11/24
11/24
12/20
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
12/25
14/11

Honvédelmi
Min.

Önkorm.

NCA

Szja 1%

Atl.
Szöv.

Összesen Pályázaton nyert

Elsz.Hi:

155 000
155 000

100 000
0
200 000
0
120 000
120 000
400 000
400 000
400 000
400 000
100 000
100 000
80 000
80 000
119000
119000
80 000
80 000
41 000
41 000
359 000
359 000
50 000
50 000
171 000
171 000
150 000
150 000
40 000
40 000
30 000
30 000
21 000
25 000
40 000
30 000
80 000
30 000
84 000
47 781
155 000
155 000
2 982 781 2 265 000

2011.03.31
2011.03.31
2011.03.31
2012.01.31
2011.10.31
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2012.02.28
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.10.31
2011.09.30

100 000
200 000
120 000
400 000
400 000
100 000
80 000
119000
80 000
41 000
359 000
50 000
171 000
150 000
40 000

1 150 000 860 000
400 000
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

30 000
30 000
21 000
25 000
40 000
30 000
80 000
30 000
84 000
47 781
417 781

Szolnok, 2012. 05.18.
Varga Csaba
Elnök

Felhasználva
év
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

Elszámolás

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

19866839-1-16
Szolnoki Honvéd Sportegyesület
5000 Szolnok, Kilián út 1.

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2011.
adatok E. Ft-ban.

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a, alapítótól
b, központi költségvetéstől
c, helyi önkormányzattól
d, egyéb , ebből 1 % 417
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

II.Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

C. Tényleges bevételek
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

Előző év Előző év hely Tárgyév
11 665
9 842
11 665
9 842
460
718

460
5 379
887
4 841
98

300
418
2 265
1 269
5 310
280

300 000
417 781
2 265 000
1 268 833
5 310 600
279 885

180
180

250
250

250 000

11 845

10 092

11 089
11 024

9 898
9 160

9 160 203

65
0

71
667

70 893
667 490

821
641
180
-65
-65

265
15
250
-71
-71

180
0
756
576
180

250
0
194
-56
250

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredménye

1. Közhasznú tev.t.évi pü. eredménye
2. Vállalk. tev. t.évi pü.eredménye
H. Nem pénzben realizált eredmény
1, Kh.tev. nem pénzben r.eredménye
2, Vállalk.tev nem pénzben realizált er.
I. Adózás előtti eredmény

J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1, Kh.tevékenység tárgyévi eredménye

2, Válalkozási tev. tárgyévi eredménye

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jelelgű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: -megbízási díjak
-tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű
ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások
pénzügyileg rendezett
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 %

1 013
293

1 074
169

727
268

874
241

9 016
65
392

6 474
71
497

418

339

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Szolnok, 2012.05.
Varga Csaba
elnök

338771

Szolnoki Honvéd Sportegyesület
19866839-1-16

III/3 Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (ezer Ft-ban)
2011.év

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
adóköteles pénzbeli támogatás
adóköteles nem pénzbeli támogatás
adómentes pénzbeli támogatás
adómentes természetbeni juttatás

Előző év
Tárgyév
0
0
0
0
0
0
nem kiszámítható nem kiszámítható

Változás

III/4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás (ezer Ft-ban.)
Megnevezése
Tiszteletdíj
Költségtérítés
Egyéb juttatások
Összesen:

Előző év
0
16
0
16

Tárgyév
0
8
7
15

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Szolnok, 2012. 05.18.
Varga Csaba
elnök

Változás
0
-8
7
-1

Szolnoki Honvéd Sportegyesület
19866839-1-16
III/5. Kimutatás
a jóváhagyott támogatásokról (adományokról)
2011.év

Sorszám

Támogató
megnevezése

1. Homvédelmi Minisztérium.

2. Önkormányzati Minisztérium

3. Önkormányzat

4. Wekerle Alapítvány

5. Szja 1 %

6. Szponzor

Támogatott
cél

Támogatás, adomány összege
Előző évi (Ft)
Tárgyévi (Ft)

Verseny rendezés
Versenyeztetés
Felkészülés
Összesen:

1 097 000
779 000
424 000

Szakosztályok működtetése
Összesen:

1 025 628

Szakosztályok működtetése
Verseny rendezés
Versenyeztetés
Eredményességi támogatás
Összesen:

600 000
210 000
0
300 000

Működési kiadások
Összesen:

800 000

Egyesület közhasznú tev.
Összesen:

417 781

Műugró szakosztály működése
Futófesztivál
Összesen:

500 000
0

Eltérés
(%)

(Ft)

41 000
675 000
434 000
1 150 000

-50,00

-1 150 000

0

-100,00

-1 025 628

860 000

-22,52

-250 000

400 000

-50,00

-400 000

417 781

338 771

-18,91

-79 010

500 000

0

-100,00

-500 000

2 300 000
0
1 025 628
440 000
120 000
300 000
1 110 000
400 000
800 000
338 771

7. Magyar Atlétikai Szövetség

Kővágó Zoltán támogatása
Összesen:

Összesen:

0

310 000
0

310 000

100,00

310 000

6 153 409

3 058 771

-50,29

-3 094 638

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Szolnok, 2012.05.

Varga Csaba
elnök

Szolnoki Honvéd Sportegyesület
19866839-1-16

III/2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (ezer Ft-ban)
2011.év

Megnevezés
Saját tőke
ebből: Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
T.évi eredm.alaptev.
T.évi eredm.váll.
Tartalék
Kötelezettség
Források összesen

2010. megoszlás
ezer Ft
%
5 281
96,43%
448
4 077
576
180
-683
878
5 476

-12,47%
16,03%

A mérlegben szereplő tárgyieszköz értéke növekedett
A záró pénzkészlet összege növekedett
A követelés összege növekedett :

2011.év megoszlás
ezer Ft
%
5 956
96,31
448
5 314
-56
250
-342
570
6 184

-5,53
9,22

596 e. Ft-al.
82 e. Ft-al.
30. e Ft-al.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Szolnok, 2012.05.

Varga Csaba
elnök

Változás
ezer Ft
675

Változás
%
-0,12%

341
-308
708

6,94%
-6,82%

19866839-1-16
Szolnoki Honvéd Sportegyesület
5000 Szolnok, Kilián út 1.

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege
2011.év
Sorsz. A tétel megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A./ Befektetett eszközök
I. Inmateriális javak
II. Tárgyieszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B./ Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen:
C./ Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
V. Tárgyévi eredmény.váll.tev.-ből
D./ Tartalék
E./ Céltartalék
F./ Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen:

Előző év Előző évek helye

Tárgyév

206

802

206

802

5 270

5 382

198

228

5 072
5 476
5 281
448
4 077

5 154
6 184
5 956
448
5 314

576
180
-683

-56
250
-342

878

570

878
5 476

570
6 184

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Szolnok, 2012. 05.18.

Varga Csaba
elnök

802197

228492
5153314
6184003

569771

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. ÉVRŐL

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 2011. évi
közhasznúsági jelentését, amelyet a jelen beszámoló formájában az SZHSE
Közgyűlése elé terjeszt j ó v á h a g y á s r a.
I. fejezet
1./ Az egyesület bevételei – kiadásai:
A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban, az SZHSE összes közhasznú tevékenységének
pénzügyileg rendezett bevétele 2011.évben:
9.842.099 Ft.
Összetételét az eredmény kimutatás tartalmazza.
Vállalkozási tevékenység bevétele:
250.000 Ft,
mely reklám bevételből származott.
A közhasznú tevékenység ráfordítása:

9.827.693 Ft volt.

A szakosztályok közvetlen verseny költsége (nevezési díj, utazási költség, szállás költség,
szövetségi tagsági díjak, engedélyek) összege 3. 378. 385 Ft-ot tett ki. Bérleti díjra 418. 511
Ft-ot költöttünk.
A 2011. évet a korábbi évről áthozott összeget is figyelembe véve 4. 657. 035 Ft
maradvánnyal zártuk.
2./ A támogatások felhasználása (mellékletként csatolva)
A támogatások felhasználása a tárgyévben megtörtént, azokkal határidőre elszámoltunk.
A támogatási összegek 75,93 %-a pályázati úton nyert , 14 %-a szja 1%-ból származó, 10 %a pedig eredményességi támogatás volt.
A Honvédelmi Minisztériumtól, a helyi önkormányzattól, az Atlétikai Szövetségtől kapott,
valamint az NAV által, az szja 1%-ból kiutalt összegek sportfelszerelések, sporteszközök,
bérleti díjak és versenyeken történő részvétel költségeire kerültek felhasználásra a
táblázatban szereplő szakosztályok részére. A Wekerle Sándor Alapkezelő működési
támogatását bérleti díjra, irodaszer-nyomtatvány beszerzésre, bér, megbízási díj, és azok
járulékaira, illetve bankköltségre költöttük az előírás szerint.

3./ Kimutatás a vagyon felhasználásáról (mellékletként csatolva)
Társadalmi szervezetünknek vagyonának összetevőit a mérleg tartalmazza. Tárgyi
eszközeink nettó értéke 696. 000 Ft-al, pénzeszközünk 82. 000 Ft-al növekedett. A 2011.
évi pénzügyi eredmény 265 000 Ft.
4./ Célszerinti juttatások kimutatása (mellékletként csatolva)
Célszerinti juttatások csak természetben, a tagdíjak ellenében igénybe vehető, közhasznú
szolgáltatás keretében történtek.
5./ Tisztségviselők részére nyújtott juttatások (mellékletként csatolva)
A vezető tisztségviselők részére egy esetben történt gépjármű költségtérítés kifizetése a
HOSOSZ értekezlet alkalmával, 7 ezer Ft összegben pedig az Elnök Úr kapott tárgyjutalmat
az éves munkája elismeréseként.
6./ Összehasonlító kimutatás a jóváhagyott támogatásokról (mellékletként
csatolva)
Ez a táblázat a jóváhagyott támogatás összegeit tartalmazza, függetlenül attól, hogy azok
kiutalása a tárgyévben megtörtént-e.
Az SZHSE 2011. évben 1150. eFt összegben részesült HM sport célú támogatásban. A
pályázati támogatást az atlétika, asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgó, tájfutó,
tenisz, tollaslabda és a tömegsport szakosztályok használták fel.
Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata 860. eFt összegű támogatásban részesítette a
sportegyesületet. Az önkormányzati támogatást a gumiasztal, műugró, és úszó
szakosztályok használták fel.
Az NCA által nyújtott 400. eFt támogatást a sportegyesület teljes egészében igazgatási
kiadásokra fordította.
A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából befolyt 417.781 Ft-ból 10 szakosztályunk
részesült.
Az SZHSE a kapott támogatásokat a szerződésekben meghatározott célokra használta fel,
azokkal maradéktalanul elszámolt.

II. fejezet
Szakmai beszámoló a 2011. évi közhasznúsági tevékenységről
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.
Egyesületünk 14 szakosztállyal működött 15 sportágban.

2

Tagjaink száma a pártolói tagokkal együtt eléri az 500 főt.
A szakmai tevékenységet a 14 tagból álló elnökség irányította. A folyamatos munkát az
önkéntesek, és a heti munkarendben fenntartott iroda biztosítja.
A versenyekről készített beszámolókat és képeket az egyesület honlapja (www.szhse.hu)
mutatja be. A honlap növeli 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 is
népszerűsíti. Nagy népszerűségnek örvend sportolóink és pártoló tagjaink körében a
kondicionáló termünk, amelyet a befolyó bevételek figyelembe vételével folyamatosan
bővítünk és törekedünk korszerű gépekkel felszerelni.
Szervezetünk 2011-ben az alábbi kiemelt feladatokat hajtotta végre:
-

Részt vett a Magyar Honvédség amatőr sportbajnoki versenyein,

- 2011.03.05-én megrendezte a Repülőrajt Hídavató Emlékfutást, 2011. 09. 24-én a IV.
Repülőrajt futóversenyt egybekötve az MH Amatőr mezei futóbajnoksággal,
- 2011. június 20- és július 01 között megszervezte a gyermekek sporttábort, amelyen a
két hét alatt összesen 108 fő vett részt.
- Maradéktalanul végrehajtotta a Honvédelmi Minisztériummal kötött szerződésben
vállalt feladatokat,
- 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,

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

A szakosztályok tevékenységének bemutatása
Amerikai football szakosztály

Folyamatos működésének kezdete 2011.10.01.
Létszáma 65 fő
ebből- aktív katona 9
- nyugdíjas katona 0
- civil személy 56
továbbá- 18 év alatti korú 16
- 19-50 év közötti 48
- idősebb korú 1
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Edzések időpontja, helyszíne
szerda-péntek 17.00-19.00, szombat( az időpont 10.00-16.00 közt lehet amikor
mindenki ráér, és ha nincs meccs a hétvégén.) Laktanya, focipálya, télen teremben
Edzők száma 1 vezető edző és 3 segédedző
Tagja a Magyar Amerikai Football Szövetségnek
A 2011. év szakmai értékelése.
Röviden felsorolva: milyen versenyeken, bajnokságokon vettek részt.
Mafl Divízió 1, Mafl Junior kupa
A résztvevők átlagos létszáma. 30
Eredmények. Felnőtt 4.hely, junior 5.hely
A rendelkezésre álló pénzeszközök a bajnokságok lebonyolítására elég volt éppen,
edzés felszerelés vásárlásra nem jutott.
Utánpótlás nevelés folyik-e a szakosztályon belül, milyen eredménnyel.
Folyamatos az utánpótlás nevelés és nagyobb hangsúlyt próbálunk rá fektetni.
Minimum 40 fős junior bázist szeretnénk kialakítani amivel, nyugodtabban tudunk
nekivágni a junior szezonnak.
A 2012. év szakmai tervei
A felnőtt csapat a MAFL Divízió 1-ben indul. Cél a rájátszásba illetve a döntőbe jutás.
A junior csapat ha megfelelő létszámmal rendelkezik akkor indulunk a junior
kupában.
Asztalitenisz szakosztály

2011. évi létszám adatok:
Szakosztály tagok: 14 fő
Aktív katona 1
Nyugdíjas katona 2
Civil 11
továbbá :
18 év alatti 19 – 50 év közötti 8
idősebb korú 6
A szakosztályi edzések időpontjai, helyszíne, edzők száma:
 Az edzések heti két alkalommal kedden és pénteken 1800 – 2130 közötti
időszakban zajlanak.
 Helyszíne a 86. Szolnok Helikopter Bázis tornaterme
 A szakosztály nem rendelkezik edzői végzettségű szakedzővel
Szövetségi tagsági viszony:
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 szakosztályunk tagja a megyei és az országos szövetségnek
 szakosztályunk tagságában sportol az észak alföldi régió és a veterán
szövetség elnöke (Gulyás Vince), valamint a megyei asztalitenisz szövetség
alelnöke (Katona Csaba)
A szakosztály 2011 évben végzett szakmai munkájának rövid értékelése:
 A szakosztályunk több szintű versenyeken vesznek részt:
o egyéni versenyek, meghívásos versenyek
o veterán versenyek
o NB-III csapatbajnokság
o megyei csapatbajnokság
 Az egyéni versenyeken átlagosan 70 fő vesz részt, de a nagyobb verseken 150 fő
is elindul.
 A csapunk tagjai a veterán ranglistán nagyon szép helyet foglalnak el:
o Dr. Sági László 1.
o Vass Imre
3.
o Katona Csaba 14.
o Gulyás Vince
15.
 Az egész 2011-es évet figyelembe véve összességében 15 versenyen vettünk
részt, egyéni meghívásos versenyek, valamint veterán versenyek. A
versenyeken az érem táblázat a következő képpen alakult:
o 12 arany
csapatban: 2010/2011 évvége – 5. hely (12 csapat)
o 9 ezüst
csapatban: 2011/2012 félév – 5. hely (12 csapat)
o 9 bronz
megyei csapatban: 2. hely (10 csapat)
A veterán Európa bajnokságon, vigaszágon ezüstérmet szerzet Katona Csaba.
 A rendelkezésre álló pénzeszközök a következő lehetőségeket biztosították:
o lehetőség nyílt versenyek felkészülésére
o sporteszközök beszerzésére (labda, ütő borítás)
o versenyeken való részvétel lehetősége (nevezési díjak, utazási költségek)
o barátságos mérkőzések lebonyolítása (felkészülés a versenyekre)
o a további pénzügyi keretek további versenyek finanszírozását tennék
lehetővé, nagyon sok versenyen önköltségen veszünk részt, másképpen
az elért eredményeket nem lenne lehetőség megtartani
 Rövid szakmai értékelés:
o Az edzések és a pénzügyi források lehetővé tették a verseken való
részvételt, és az eredmények felmutatását. A 2011 év második felében
lehetőség nyílt a létszám megnövekedéséből adódóan a megyei
csapatbajnoki rendszerben is részt venni, ahol a csapat a második
helyen végzett.
o Az edzéseken az év második felétől az érdeklődők száma megnőtt, az
eddigi 5-6 fő helyett 10-12 fő jelenik meg. Számunkra megtisztelő, hogy
egyre több más szakosztály tagok is megjelennek edzéseinken.
o Összességében rendszeres és komoly munka folyik az edzéseken.
Minden versenyen szerzünk dobogós helyezést.
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Utánpótlás nevelés a szakosztálynál:
 Szakosztályunk tagsága felnőtt és veterán korú játékosokból tevődik össze,
utánpótlás nevelés nem folyik
A 2012. év szakmai tervei:
Az edzéseinket nyár óta immár 11-15 fő látogatja rendszeresen.
Lehetőség nyílt a megyei bajnoki rendszerben is részt venni és szép eredményt
elérni. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal gazdálkodva megtartani
helyünket a mind a megyei, mind az NB3-as rendszerben.
Biztosítani a sporteszközök, felszerelések beszerzését, melyek az
edzések megtartását, és edzőmérkőzések lebonyolítását leszik lehetővé.
Részt venni egyéni és veterán versenyeken, melyeken az előző évben
megszerzett eredményeket, helyezéseket kívánjuk megtartani.
A 2012 évben a veterán világbajnokságon történő részvétel, és egy szép
eredmény elérése.
Atlétikai Szakosztály
Szakosztály neve: Atlétika szakosztály 2011.június 1-jétől.
Folyamatos működésének kezdete: 1998. 02. 15.
Létszáma: 31fő
ebből- aktív katona 27 fő
- nyugdíjas katona 3 fő
- civil személy 1 fő
továbbá- 18 év alatti korú 0
- 19-50 év közötti 28 fő
- idősebb korú 3 fő
4, Edzések időpontja, helyszíne: Kedd-csütörtök 14:00-16:00
Edzők száma: 1 fő
5, Tagja-e a sportági szövetségnek: Magyar Atlétikai Szövetség tagja 2011-óta.
6, A 2011. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése.
Röviden felsorolva: milyen versenyeken, bajnokságokon vettek részt.
 március:
o Pécs Harkány Országúti futóverseny, 5 fő
o Balaton Szupermaraton, 6 fő
 április:
o Májusfa futás, Tiszaliget, 15 fő
 május:
o 2.Borvidék Félmaraton,Szekszárd, 3 fő
o K&H maraton váltó, Budapest, 6 fő
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 szeptember:
o 4.Repülőrajt futóverseny, szervezés + indulás (6 fő)
o 26.Nike Félmaraton, 8 fő
 október:
o Spar maraton, 2 fő
o "AZ EDZÉSTUDOMÁNY AZ OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS, AZ
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS ÉS A
SZABADIDŐSPORT SZOLGÁLATÁBAN" című Magyar Edzők
Társaságának kongresszusán való részvétel – szakosztályvezető - .
 november:
o Balaton maraton, 5 fő
A résztvevők átlagos létszáma. 6 fő
Eredmények.
Balaton szupermaraton, női páros I. hely – Vas Tímea-Szabó Krisztina Májusfa futás, Tiszaliget, váltó; Sportegyesületek kategória II.hely
A rendelkezésre állt pénzeszköz mire volt elegendő, mire lett volna még szükség.
2010.évi Bécs-Budapest futóversenyt néhány nappal a rajt előtt törölték, sajnálatos
módon a kedvezményes nevezési díjat – 125.000 Ft-ot – a mai napig nem kapta
vissza a szakosztály. A 2011.évi versenyen az új szervezőségtől lehetőséget kaptunk –
a többi katona csapattal egyetemben – 50%-os nevezési díjra, de nem sikerült
megszervezni és tartottunk is az előző évi tapasztalatoktól. Senkinek nem kellett azt
mondani, hogy pénzhiány miatt nem indulhat egy versenyen. Ekkor még a
Tömegsport is hozzánk tartozott, 1 fő erőemelő versenyzőnk szponzorálása nem
sikerült, a nemzetközi szereplését nem tudtuk az általa elvárt módon finanszírozni.
2012-től önálló Atlétika szakosztállyá váltunk és ez a probléma részünkről
megoldódott.
A szakosztályon belül nem folyik utánpótlás nevelés.
A 2012. év szakmai tervei.
Pécs-Harkány Futóverseny egyéni és váltó
Balaton Szupermaraton egyéni és váltó résztvevőkkel
2012 Tavasz - április 1. - Vivicittá Félmaraton 2012 - Budapest
A K&H maraton váltó 1 férfi 1 női csapat; 2012 Nyár - június 10. - 19. Maraton és
félmaraton váltó - Budapest
Szekszárdi Félmaraton egyéni és váltó
Ausztriában, Veitschben Alpesi Maraton 3 fős váltóban
2012 Nyár - július 14. - 9. Délibáb Sportfesztivál Futás - Hortobágy
Túri Kupa, női és férfi egyéni és mindenki
NIKE félmaraton2012 Ősz - szeptember 9. - 27. Budapest Nemzetközi Félmaraton Budapest
SPAR maraton
Nagyatádi Ironman verseny egyéni és váltó
2012 Tél - november 17-18. - 9. Balaton Maraton és Félmaraton – Siófok
Szakosztályunk életében legfontosabb szereplés a Londoni Olimpián való részvétele
Kővágó Zoltánnak. Zoli felkészülési versenyeit a www.kovagozoltan.hu oldal
tartalmazza.
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Gumiasztal szakosztály
Folyamatos működés kezdete: 2002
Létszám: 5 fő – versenyző, 4 fő 18 év alatti.
Edzések időpontja: kedd – szerda – csütörtök 15-17h, szombat: 09-11h.
Edzések helye: Budapest, Katona J. Szakképzőiskola tornaterme 1138. Bp. Váci út
107.
Edzők száma: 2 fő
Szakosztály tagja a Magyar Tornaszövetségnek.
szakmai értékelés:
A 2011-ik évben különböző okok, miatt sok élversenyzőnk befejezte pályafutását.
Megmaradt kicsiny utánpótlás csapatunk a nehézségek ellenére jól szerepelt a
hazai országos versenyeken.
Nemzeti Bajnokság
Némedi Flóra felnőtt női ” A” kategória II. hely
Vámos Éva felnőtt női „B” kategória I. hely
Benedek Ádám ifi „A” kategória III. hely
Mesterfokú Bajnokság
Benedek Ádám V. hely
Vidék – Budapest Bajnokság
Schudabek Stella kezdő kategória I. hely
Kalántai Linett újonc kategória II. hely
A szakosztály rendelkezésére álló pénzösszegek, a hazai versenyek utazási,
részvételi költségeinek egy részét fedezte. Nemzetközi versenyekre, illetve
eszközvásárlásra nem tellett.
2012 évadnyitása jól sikerült. Az eddig lezajlott három versenyen jól szerepeltek
versenyzőink.
Ajka Kupa
Kalántai Linett újonc „A” kategória II. hely
Benedek Ádám „FIG” kategória III. hely
Szakági Diákolimpia
Némedi Flóra „FIG” kategória I.hely
Kalántai Linett 3.korcsoport II. hely
Kecskeméthy Manó „B” 6. korcsoport I. hely
Pontszerző Verseny, Szolnok
Kalántai Linett újonc 3. korcsoport I. hely
Benedek Ádám „FIG” kategória III. hely
2012-ben folytatni kívánjuk az eddigi minőségi munkát. Anyagi lehetőségek
hiányában a hazai versenyekre koncentrálunk, hagyományainkhoz híven sikerrel
szeretnénk szerepelni az országos versenyeken.

8

Kézilabda szakosztály
2010 őszén csatlakozott szakosztályunk az SZHSE-hez, és attól kezdve a működésünk
folyamatos.
Létszámunk 20 fő volt,
melyből 3 fő 18 éven aluli és
17 fő 19-50 év közöttiek voltak.
Az év folyamán 3 fő aktív katona is tagunk volt.
A meccsekre felkészüléseinket kettő edző segítette. Edzéseinket keddenként 17:0018:00-ig és csütörtökönként 19:00-20:00-ig a Helikopter bázis tornatermében
tartottuk.
Az év folyamán nem voltunk tagja sportági szövetségnek.
A 2011. év szakmai értékelése:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kézilabda bajnokságok:
- A 2010/2011-es évi Megye II. Amatőr kézilabda bajnokság 2011 májusában
fejeződött be, melyen 3. helyezést értünk el.
- 2011 őszén erőnket meghaladva magasabb szinten indultunk: 2011/2012-es
évi Megye I. kézilabda bajnokságba, mely 2012. május 25-én ér véget. A célunk
a tisztes helytállás.
- Egyéb nyári bajnokságok:
- 2011. évi Velence kupára a Szolnoki KC SE-vel közösen neveztünk be, ahol a
kiemelt csoportba helyeztek minket, és a 4. helyen végeztünk.
- Tiszakécskei és kunhegyesi strandkézilabda tornákra is vegyes csapattal
indultunk, ahol 2. helyezést értünk el.
A mérkőzéseinken általában 12 fő vett részt.
A rendelkezésre állt pénzeszköz a 2011/2012-es évi Megye I. osztályú
kézilabda bajnokság nevezési díjára és néhány mérkőzés bírói díjára volt elegendő. A
többi egyéb kiadásokat, mint utazási költség, tornákra nevezési díjakat a tagdíjakból,
illetve saját önerőből oldottuk meg. Külső edzői díjat nem kellett fizetnünk, mivel az
egyik csaptársunk gyermeke és annak barátja vállalta e teendőket. Ha a következő
idényben 2012/2013-as bajnokságon nem tudnák vállalni, akkor egy új edző anyagi
költségeit is be kell kalkulálnunk a 2012-es évre.
Utánpótlás nevelés még folyamatban volt a szakosztályon belül.
A 2012. év szakmai tervei:
- 2011/2012-es évi Megye I. kézilabda bajnokságba a tisztes helytállás a cél.
- Szeretnénk nevezni 2012/2013-as évi Megye I. kézilabda bajnokságba.
- Egyéb nyári tornánkon, bajnokságokon részt venni. (Abádszalóki
strandkézilabda torna, Tiszakécskei strandkézilabda torna, Szarvasi kézilabda
torna, Tiszasűlyi kézilabda torna, Velence kupa)
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Kosárlabda szakosztály
2008-ban alakult meg az SZHSE Kosárlabda-szakosztálya, amely jelenleg 16
fővel működik. Közülünk 9 fő katona, 7 fő civil. Heti egy edzéssel készülünk a Szolnok
Megyei Kosárlabda Szövetség szervezésében zajló amatőr kosárlabda bajnokságra. A
kezdeti dobogós helyezések után tavaly a kilencedik helyen végeztünk, idén viszont
újra esélyünk van a legjobb négybe kerülésre. Ehhez már csak a Jászberényi KSE
fiataljait kellene legyűrnünk.
Idei munkánkat is hátráltatták a missziós vezénylések, jelenleg is két
meghatározó játékosunk tartózkodik külföldön. A gyengébb rajt után 2-3 remek
igazolással sikerült azonban megerősíteni, felrázni a csapatot, amelyben így az
idősebb, rutinos játékosok ötvöződnek a fiatal tehetségekkel. Nagyon összetartóak
vagyunk, mindenki egy emberként akarja a sikert, lelkesedésünkkel közel kerültünk a
dobogós helyekhez, ami biztató a jövőre nézve.
A megyei bajnokság rendszere előnyére változott, a 12 csapatnak októbertől
minden héten van mérkőzése, így az edzéseket is figyelembe véve folyamatosan
játékban vagyunk. A hazai mérkőzéseink megszervezése sajnos nehézségekbe ütközik,
a laktanyába való beléptetés, és a munkaidőben lévő edzésidőnk miatt, de a többi
szakosztály rugalmas hozzáállásával sikerül mindig megoldást találnunk. Ezúton
szeretném megjegyezni, hogy tornatermünk felfestése már alkalmatlan a mai
szabályok szerinti mérkőzések megrendezésére, így ha szolnoki csapattal mérkőzünk,
feladjuk a pályaválasztási jogot.
A Honvéd kupát idén sem tudjuk megrendezni a fentebb említett feszes
program miatt, de a megyei bajnokságban való aktív részvételünk biztosítja
szakosztályunk folyamatos fennmaradását.
Labdarúgó szakosztály
Folyamatos működésének kezdete : 1989. év
Létszáma 11 fő
ebből- aktív katona : 7
- nyugdíjas katona: 0
- civil személy : 4
továbbá- 18 év alatti korú : 0
- 19-50 év közötti : 11
- idősebb korú :0
Edzések időpontja, helyszíne : Tiszaligeti sportpályák
Edzők száma : 1
A szakosztály nem tagja a sportági szövetségnek
.
A 2011. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése.
A szolnoki városi kispályás labdarúgó bajnokság 2. osztályának középcsapata.( 4
osztály/20 csapat versenyzik évente ). Tavaszi –őszi lebonyolítási rendszerben oda –
visszavágós alapon kb.35 mérkőzés évente. Amatőr alapokon működik, a szakosztály
tagjainak rendszeres sportolását biztosítja. rendelkezésre álló pénzből be tudtunk
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nevezni a bajnokságba, és a pályabérleti díjakat fedezte .A játékvezetői díjakat
szponzor segítségével fizettük ki.
A szakosztályban nem folyik utánpótlás nevelés.
A 2012. év szakmai tervei.
Célunk a tisztességes helytállás a bajnokságban, a tabella első öt helyének
valamelyikén végezni.
Műugró szakosztály
Folyamatos működésének kezdete: 1992
Létszáma
ebből- aktív katona
- nyugdíjas katona
- civil személy
továbbá- 18 év alatti korú
- 19-50 év közötti
- idősebb korú
Edzések időpontja, helyszíne
Edzők száma

25
1
24

2

18
5
hétfő-péntek 16.00-19.00 óra
4

A szakosztály megalakulása óta tagja a Magyar Műugró Szakszövetségnek.
A 2011. év szakmai értékelése:
Hajnal András felnőtt versenyzőnk a 2011. évben rendre hozta a bajnoki címeket,
Sajnos a versenyző olimpiai kvalifikációja már nem szerepel szakmai terveink között.
Az ifjúsági (gyermek) csapatunk a 2011. évben jelentősen fejlődött, úgy
ugrásanyagban, mint minőségben. Versenyzőink eredményeinek köszönhetően, a
magyar bajnokságokon elért helyezéseik köszönhetően az egyesületi éves rangsorban,
az SZHSE műugró csapata a 2. helyen végzett. A kis létszámú utánpótlás csapatunk
folyamatos fejlődést mutat, de tőlük jelentős eredményeket csak a 2013-as évben
várhatunk.
A versenyeken résztvevők átlagos létszáma: 15 fő
A rendelkezésre állt pénzeszköz felhasználása a takarékosságot szem előtt tartva
történt. Az a felkészülést és a versenyek nevezési, szállásdíjait fedezte. Az utazást
személygépkocsikkal oldottuk meg, melynek költsége nem minden esetben történt
kifizetésre, mivel a szállítást végző ezzel kívánta támogatni a szakosztályt.
A 2012. év szakmai terveink:
Az Országos Bajnokságokon további érmes helyezések elérése, az egyesületi
rangsorban a 2. hely megtartása. Fő cél az utánpótlás korú gyermekek nemzetközi
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versenyeken történő menedzselése, kiutaztatása. A létesítményhez 1db új elugró-hely
beszerzése
Tájékozódási futó szakosztály
Folyamatos működésének kezdete: 1992 (Tiszaliget SE-től átigazolás éve)
Létszáma
ebből- aktív katona
- nyugdíjas katona
- civil személy
továbbá- 18 év alatti korú
- 19-50 év közötti
- idősebb korú
Edzések időpontja, helyszíne
Edzők száma

32
2
2
28
6
20
6
kedd, csütörtök (Műszaki Szakközépiskola Pálfy J.)
1

Tagja-e a sportági szövetségnek Igen
A 2011. év szakmai értékelése:
Szakosztályunk tagjai közös edzéseken és önállóan is készültek az év kiemelt
versenyeire, a Szenior Világbajnokságra, a honvéd sportegyesületek által rendezett
versenyekre. A technikai felkészülés, fejlődés érdekében domborzatos, erdős
területen történő gyakorlás érdekében felkészülési versenyeket jelöltünk ki, ahol a
fizikai megterhelés mellett a technikai, taktikai tudást is fejleszthettük. Így kisebb
kupa és regionális versenyeken is indultunk, ahol a technikai elemeket gyakoroltuk,
amelyekre környezetünkben nincs lehetőségünk a megfelelő terep hiánya miatt. Így
pl. a finom pontfogást, vagy a domborzat olvasást.
A téli alapozás időszakában heti 1 tornatermi edzést tartottunk.
A tervezett versenyek közül a HOSOSZ sportnapon, mivel nem került megrendezésre,
a Honvéd Kupán pedig azért nem tudtunk részt venni, mert hiányos információ,
versenykiírás volt csak elérhető, és az utolsó pillanatig bizonytalan volt a rendezvény
megtartása, valamint a versenyre történő utazás is jelentős költséggel járt volna
(Bakony).
Szolnok város tömegsport eseményei közül a Tiszaligeti Napokon és a Belépés
nemcsak tornacipőben rendezvényen népszerűsíthettük a tájfutást egy tájékozódási
feladatot tartalmazó játékos akadálypálya, illetve szintén térképpel megközelíthető
állomások kialakításával megrendezett városismereti verseny keretében.
Szakosztályunk ezzel a tevékenységével a pénzeszközét 40 e Ft-tal gyarapította,
valamint több mint száz diákkal ismertettük meg sportágunkat.
Tagjaink közül dr. Cserjés Andrea versenyorvosként vett részt a Hungária Kupa
nemzetközi verseny rendezői között, ahol minden nap rajthoz is állt.
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Tokaji Mónika ellenőrző bíróként tevékenykedett a Bakonyban megrendezett Pannon
Kupa nemzetközi versenyen.
Veresné Sipos Etelka a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Fegyelmi Bizottságának
tagja, valamint a Tájfutásért Alapítvány kuratóriumi tagja, JNSZ Megyei Tájfutó
Szövetség elnöke.
A versenyeken való részvételről, azokon elért eredményekről az SZHSE honlapján
folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket és versenyek hangulatát visszaidéző
képeket töltöttünk fel rá.
A versenyeken résztvevők átlagos létszáma: 10 fő
A versenyeken elért eredményeink:
Senior Világbajnokság :
Rövidtáv „B” 45 év:
55 év:

12. Bálint Ildikó
1. Fehér Mihály

Klasszikus „B” 45 év:

4. Bálint Ildikó

Országos bajnokságok:
Éjszakai Bajnokság F21
Pontbegyűjtő Csapatbajnokság N 125
Dalmadi Andrea
Nappali Egyéni Bajnokság
Megyei bajnokságok:
Hosszútávú F 21
F 45
F 55
N 21
N 45
Nyílt
Középtávú

F 21
F 40
F 50
N 21
N 40
N50

Normáltávú F 21
F 55
N 45
N 55

11. Veres Tamás
6. Bálint Ildikó - dr. Cserjés Andrea –
6. Veresné Sipos Etelka

2. Berecz Gábor
3. Farkas Viktor
2. Fehér Mihály
1. Drávucz Imre
2. Tokaji Mónika
1. Bálint Ildikó
3. Terjékiné Tóth Edit
1. Csinger Csaba
1. Berecz Gábor
2. Farkas Viktor
3. Szász Tibor
2. Drávucz Imre
2. Tokaji Mónika
2. Dalmadi Andrea
3. Bálint Ildikó
1. Veresné Sipos Etelka
2. Terjékiné Tóth Edit
1. Farkas Viktor
1. Budai Ferenc
2. Szekeres Sándor
1. Terjékiné Tóth Edit
1. Veresné Sipos Etelka
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Megyei Diákolimpia: N II. kcs.

1. Zupkó Vanda
3. Kürti Karina
4. Csomós Nóra

Dél-alföldi Középtávú Bajnokság
F 50

2. Fehér Mihály

Spartacus Kupa N 21 BR 1 nap
2 nap

1. Tokaji Mónika
2. Tokaji Mónika

Chio Balaton Kupa N 21 B

1. Tokaji Mónika

Pannon Tájfutó Napok F 21 Br 1n.
F 21 B 1n.

1. Farkas Viktor
1 Veres Tamás

BudaSprint N 40

2. Dalmadi Andrea

Simon Lajos ev. N 35
N 45
NyK

4. Dalmadi Andrea
3. Szász Tibor
5. Fox Dani

A rendelkezésre állt pénzeszköz felhasználása a takarékosságot szem előtt tartva
történt.
Az a felkészülést és a versenyek nevezési, szállásdíjait fedezte. Az utazást
személygépkocsikkal oldottuk meg, melynek költsége nem minden esetben történt
kifizetésre, mivel a szállítást végző ezzel kívánta támogatni a szakosztályt.
Utánpótlás nevelés folyik-e a szakosztályon belül, milyen eredménnyel.
Az utánpótlás nevelés területén ugyan nem sikerült jelentősen előre lépnünk, de
egyre több felnőtt versenyző gyermeke ismerkedett meg a tájfutással, s indult
versenyen
A 2012. év szakmai terveink:
Utánpótlás szervezése, iskolákkal jó kapcsolat kialakítása, a sportág, az egyesület, a
szakosztály népszerűsítése a honvédek és a civilek körében. A Szandaszőlősi
Általános Iskola testnevelő tanárának támogatásával az iskolában tájfutó csoport
létrehozása. A gyerekeken keresztül eljutni olyan szülőkhöz is, akik esetleg hivatásos
katonák. (Az iskola a SZHSE „vonzáskörzetében” helyezkedik el.)
Hivatásos állomány körében, valamint a város sporteseményein a családok,
testnevelő tanárok, diákok számára megmutatni, megismertetni az SZHSE tájfutói
segítségével sportágunkat. Edzőtábor, több napos verseny keretében a fizikai,
szellemi, technikai tudás fejlesztése. Szponzor, támogató felkutatása, akár egy
versenyzőhöz kötődve is.
Egyesületünk szakosztályai által rendezendő rendezvényeken részvétel sportolóként,
ill. segítőként. Eredményes pályázatokkal, támogatásokkal megteremteni a
versenyzés anyagi hátterét.
Három megye – Heves – Nógrád – Jász-Nagykun-Szolnok – Rövidtávú
Bajnokságának színvonalas megrendezése.
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Tenisz szakosztály
Folyamatos működésének kezdete: 1990
Létszáma: 27 fő
ebből - aktív katona: 1 fő
- nyugdíjas katona: 2fő
- civil személy: 24fő
továbbá - 18 év alatti korú:5 fő
- 19-50 év közötti:17fő
- idősebb korú:5 fő
Edzések időpontja :
csütörtök 17-19-ig
szombat 14-16-ig
vasárnap 14-16ig
Edzők száma:1fő
A szakosztály tagja a Magyar Tenisz Szövetségnek.
A 2011. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése:
Eredmények: megyei felnőtt férfi csb, tavaszi, őszi forduló 3. hely, megyei egyéni és
páros felnőtt bajnokság: női páros 1. hely (Sülyös Szilvia-Juhász Adrienn), női egyéni:
3. hely(Juhász Adrienn), férfi páros 2.hely(Boczek Balázs-Kispál László), megyei
diákolimpia 1. hely(Sülyös Szilvia-Oleár Evelin), Kisújszállás egyéni és páros
bajnoksága (Boczek Balázs: férfi egyéni 3. hely), férfi páros 3.hely( Boczek Balázs –
Kispál László )
Pénzügyi helyzet:A meglévő források az alapvető működéshez elegendőek voltak.
Pálya fenntartás, felújítás, felszerelések vásárlása, utazás stb. .A régóta tervezett
műanyag vonalakat nem tudtuk megvenni, ami a két pályára kb. 12000 Ft. .A
legnagyobb költségvetési tételek a húr, és labda vásárlások,valamint a megyében a
versenyekre utazások jelentik. A szakosztály költségvetését túlnyomórészt a beszedett
tagdíjból fedezi.
Utánpótlás nevelés: sajnos az utóbbi évek gazdasági válsága rányomta a bélyegét a
munkánkra. Huszonhárom fő utánpótlás korú versenyzőből összesen heten
maradtak. A szakosztály költségvetéséből csak a megyei versenyekre futja, így
komolyabb eredményeket nem tudtunk elérni. Legutóbbi legjobb eredményünk
megyei olimpián első hely (Sülyös Szilvia, Oleár Evelin).
A 2012. év szakmai tervei:
Az előző évekhez hasonlóan megpróbáljuk az alaptevékenységünket folytatni, a
meglévő anyagiakat úgy felhasználni, hogy az edzéseket a felszereléseket, a kisebb
versenyeket finanszírozni tudjuk.
Tollaslabda szakosztály
Folyamatos működésének kezdete: 1978.
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Létszáma
Ebből:- aktív katona: 2
- nyugdíjas katona: 1
- civil személy: 28
Továbbá: - 18 év alatti korú nincs
- 19-50 év közötti: 17
- idősebb korú: 14
Edzések időpontja: Hétfő- Szerda- Szombat
Helyszíne:. MH 86 Szolnoki Helikopter Bázis tornaterme
Edzők száma. 1
a szakosztály tagja a sportági szövetségnek.
A 2011. év szakmai értékelése.
A szakosztály 2011-ben igen jó évet zárt. Az edzéseinket, mint azt az elmúlt években
rendszeresen látogatják a szakosztály tagjai. 12-16 fő vesz részt szerdán és szombaton. A
szakosztályunknak 1fő
minősített versenyzője van, aki a felnőtt ranglistán a 13. helyen szerepel. Szereplését a
lehetőséghez képest anyagilag támogatjuk a hazai ranglistás versenyeken.
A 2011-es évben szakosztályunk kettő versenyt rendezett idehaza és csak egy vidéki
rendezvényen vett részt. A hazai rendezésű versenyeinken minden esetben 50 fő feletti létszám
vesz részt, azok népszerűek a vidékiek körében is.
2011. október 29.-én szombaton a Szolnoki Honvéd SE tollaslabda szakosztálya
rendezte meg a „Őszi Meghívásos Egyes és Páros Tollaslabda versenyt”. A
rendezvényen összesen 35 fő vett részt a meghívott vendégekkel együtt. A verseny
maga nagyon jól sikerült mind rendezés és szereplés szempontjából.
2011. december 03.-án Budapesten az „MH Nyílt Amatőr Tollaslabda Bajnokságon”
vett részt szakosztályunk. A rendezvényen kb. 50 fő vett részt a ZMNE Takács Károly
sportcsarnokban megrendezett versenyen, a legtöbb versenyzőt a Szolnoki Honvéd
tollaslabda szakosztály indította. Csapatunk 9- fővel vett részt a rendezvényen, és
igen jól szerepelt és eredményesen is.
A rendelkezésre álló pénzeszköz HM. támogatásból, szja 1%-ból és saját tagdíjbevételből
származott. Az összeg elegendő volt a szakosztály működéséhez.
Sajnos a megtett erőfeszítéseink ellenére sem sikerült még az utánpótlás nevelés megindítása,
pedig iskolába is elmentünk bemutatót tartani de a mai fiatalokat olyan sport nem érdekli,
amelyben sokat kell mozogni. A legszomorúbb az, hogy a szülök sem támogattak abban hogy a
gyerekük valami értelmes dolgot csináljon.
A 2012. év szakmai tervei:
Megpróbálni talpon maradni, a csökkenő támogatások ellenére is talpon maradni. Az
edzéseket folyamatosan megtartani.
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A szakosztály az idei esztendőben is folytatja igen sikeres szereplését a megrendezésre kerülő
versenyeken, és reméljük, hogy az egy fő ranglistás versenyzőnknek sikerül a 13. helyről előbbre
lép pár hellyel.
Úszó szakcsoport

Folyamatos működésének kezdete: 1992
Létszáma
ebből- aktív katona
- nyugdíjas katona
- civil személy

10 fő
1 fő
9 fő

továbbá- 18 év alatti korú
- 19-50 év közötti
- idősebb korú
Edzések időpontja, helyszíne
Edzők száma

4 fő
5 fő
1 fő
hétfő-péntek 16.00-19.00 óra
1

2007. 04. 03-tól Szakosztályunk tagja a Magyar Úszó Szövetségnek. Jelenleg
szüneteltetjük a tagsági viszonyunkat.
A 2011. év (január 01-december 31-ig) szakmai értékelése:
A versenyeken elért eredményeink:
Nemzetközi: Arena-Kupa Hajdúszoboszló 5. és 11. hely;
Senior: Országos versenyen I. helyezés.
A rendelkezésre állt pénzeszköz felhasználása a takarékosságot szem előtt tartva
történt. Az a felkészülést és a versenyek nevezési, szállásdíjait fedezte. Az utazást
személygépkocsikkal oldottuk meg, melynek költsége nem minden esetben történt
kifizetésre, mivel a szállítást végző ezzel kívánta támogatni a szakosztályt.
Utánpótlás nevelés folyik-e a szakosztályon belül, milyen eredménnyel.
Az utánpótlás nevelés területén ugyan nem sikerült jelentősen előre lépnünk, de
egyre több felnőtt versenyző gyermeke ismerkedett meg a tájfutással, s indult
versenyen
A 2012. év szakmai terveink:
•

A lehetőségekhez képest az eredményeink megfelelőek és bizalomra adhatnak
okot a jövőre nézve.

•

A 2012-ben a legfőbb feladatunk az utánpótlás nevelés és a szakosztály
létszámának növelése, valamint a versenyeken sikeres szereplés.
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•

Úszásoktatás szervezésével próbáltuk a sportágat népszerűsíteni.

•

A szakosztály tagjai részt vettek az MH 2012. évi amatőr Úszóbajnokságának
lebonyolításában

Mellékletek:
1. A támogatások felhasználása
2. kimutatás a vagyon felhasználásáról
3. kimutatás a célszerinti juttatásokról
4. a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás
5. kimutatás a jóváhagyott támogatásokról

Szolnok, 2012. május 18.
p. h

Az SZHSE. Képviseletében:

Varga Csaba Elnök
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