KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET 2012.
ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

A Szolnoki Honvéd Sportegyesület az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény,
a
civil
szervezetek
gazdálkodásáról
szóló
350/2011. (XII.30.) Kormány rendelet, és a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolási és
könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet alapján elkészítette
a 2012. évi beszámolóját.
I. FEJEZET
A
közhasznú
tevékenység
ráfordításai fő számai.
Az
eredmény
részletezése:

pénzügyi

kimutatásban

Az
eredmény
levezetésben
összege: 2 282 880 Ft, mely
támogatás volt.

bevételei

szereplő

és

összegek

kimutatott
támogatás
vissza nem térítendő

ebből 155.000 Ft Kővágó Zoltán diszkoszvető
2011. évi támogatása a Magyar Atlétika Szövetség által,
melynek átutalása 2012-ben történt meg.
A
Magyar
Olimpiai
Bizottság
támogatása
1.450.000 Ft volt, Kővágó Zoltán felkészülésére. /2012.
évben felhasználásra került sportruházatra, és étrend
kiegészítőre./
A
Szolnok
Megyei
Jogú
Város
működési
támogatását 250.000 Ft összegben a műugró szakosztály
kapta. /2012. évben felhasználásra került a Műugró OB - én
történő
részvétel
költségeire,
sportanyagokra
és
versenyrendezésre./
Eredményességi
támogatásban
részesült
egyesületünk az Önkormányzattól Hajnal András műugró,
Némedi Flóra gumiasztal, és Kővágó Zoltán diszkoszvető
sportolónk után 300.000 Ft összegben. A tárgyévben
136.565 Ft került felhasználásra, étrend kiegészítőre és
sportanyagra.
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256.000
Ft
támogatást
(adományt) kaptunk a műugró szakosztály, illetve az
atlétikai
szakosztály
működéséhez
elszámolási
kötelezettség nélkül. Az összeget tartalékoljuk 2013. évre.
A DA-KO Trade kft. 35.315 Ft-al járult hozzá az év
végi rendezvényen a sportolók jutalmazásához
-2-A Szolnoki Honvéd Sportegyesület összes közhasznú
bevétele: 11 322 ezer Ft, vállalkozási bevétele: 228 ezer Ft
volt.
A
Vállalkozási
tevékenység
versenyeken
történő
reklámozás bevételét jelenti, mely összeget a közhasznú
tevékenységre fordítottunk.
Az aktív időbeli elhatárolás: 792 ezer Ft. A 2013.
évben befizetett tárgyévi tagdíjak összegét, és a MOB
támogatás 2012-es szerződés szerinti, de 2013. évben
átutalt 2. részletét tartalmazza.
A passzív időbeli elhatárolás összege: 1 053 ezer Ft.
715 ezer Ft a 2012. évben megkapott, de még fel nem
használt támogatás, illetve szja 1% összege, 338 ezer Ft
pedig a 2012. évben teljesített szolgáltatások 2013-ban
kifizetett összegeit tartalmazza
Rendkívüli bevételként került könyvelésre a 2011.
évben átutalt, de 2012. évben felhasznált önkormányzati
támogatás, és az szja 1% összege./539 ezer Ft./
Egyesületünk bevétele a támogatásokon túl az alábbi
jogcímeken keletkezett:
Tagdíjak: szakosztályi 4303 ezer, pártolói 2 402 ezer
Ft,
Rendezvény: 1 473 ezer Ft, (diáktábor, nevezési díj,
versenyszervezés),
Kamat bevétel: 148 ezer Ft,
Szja 1%: 512.ezer Ft.
A közhasznú tevékenység ráfordítása: 11 594 ezer Ft
volt.
Anyagköltségek: 1 983 ezer Ft,
Igénybevett szolgáltatás: 5 416 ezer Ft, (ebből bérleti
díj 1 416 ezer Ft)
Egyéb szolgáltatás: 1 100 ezer Ft,
Személyi ráfordítás: 2 906 ezer Ft,
Egyéb ráfordítás 57 ezer Ft,
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Az egyesület 1 főt alkalmaz részmunkaidőben, 1 főt
folyamatos megbízási szerződéssel.
Bérköltségünk
(1
355
ezer
Ft)
tartalmazza
a
munkabért, 3 fő megbízási díját, és a kosárlabda bajnokság
játékvezetőinek díjazását.
Az egyéb személyi költségben (1 383 ezer Ft) szerepel
az edzések, versenyek étkezés, étrend kiegészítő költsége,
az önkéntesek jutalma, a tárgyjutalmak, serleg, érem,
reprezentációs kiadások összege.
Járulék kiadás: 168 ezer Ft volt.
A vagyon változása:
2012.
évben
nem
vásároltunk
elhasználódó tárgyi eszközt.
Meglévő eszközeink értéke
után 132 ezer Ft-al csökkent.

az

egy

elszámolt

éven

túl

amortizáció

Pénzeszközünk – figyelembe véve az aktív
elhatárolás összegét – 619 ezer Ft-al növekedett,

időbeli

Követelésünk csökkent 71 ezer Ft-al.
Eredmény:
Egyesületünk tárgyévi eredménye: - 44 ezer.
A
2011.
évről
áthozott
pénzmaradványból használtuk fel
meghaladó költségek összegét.

(4
657
ezer
Ft)
a 2012. évi bevételt

II. FEJEZET

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA AZ ELMÚLT ÉV
SZAKMAI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület székhelye, és működési helye a
Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis területén található. (Hely
hiány miatt a tájékozódási futó szakosztály az edzéseit Szolnokon, a judo
szakosztály Rákóczifalván tartja,).
Irodánkat, a sportpályákat, termeket, és az uszodát bérleti
szerződés alapján a szabadkapacitás erejéig használhatjuk a közhasznú
tevékenységünk biztosítására. Nyitottak vagyunk. A katonai bázis
területén lévő létesítményünket civilek is látogathatják korra, nemre,
egészségi állapotra tekintet nélkül.
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kedvükre választhattak a sportolni vágyók.
Ezek voltak: amerikai football, asztalitenisz, atlétika, gumiasztal,
íjász, judo, kispályás labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, műugró,
tájékozódási futó, tömegsport, tenisz, tollaslabda, úszó. Tömegsport
szakosztályunk magába foglalja a kondicionáló terembe látogatókat.
Minden szakosztályban rendszeres, tervszerinti edzés folyik heti
több alkalommal. Sportolóink létszáma: 310 fő.
Pártoló tagjaink létszáma 177 fő) önállóan, az úszó szakosztály
keretein kívül saját időbeosztásuk alapján használhatják a bérelt
uszodánkat és kondicionáló termünket szerény pártolói tagdíj fejében
hétfőtől péntekig. A családok anyagi helyzetének romlása létszámunk
csökkenésében is megmutatkozik. Szakosztályaink tagjai az anyagi
lehetőség függvényében tömegsportversenyeken is megmérettetik
magukat. A siker élménye is hozzátartozik a sporthoz.
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület ugyan rendelkezik a látványsport
kategóriába sorolt sportágakkal, de erre tekintettel nem kapunk állami
támogatást.
Kiemelkedő sportolók azért nálunk is előfordulnak. Az atlétikában,
műugrásban és a gumiasztal szakosztályban vannak sikeres sportolóink.
Ők a versenyeiket „saját zsebből”, maguk által keresett szponzori
adományból, vagy MOB, esetleg Szövetségi támogatásból fedezik. Ezek az
összegek címzettek, nem használhatók fel az egyesület más területén.
A 2011. évi CLXXV. számú civil törvény alapján a közhasznúsági
fokozatunk megtartása érdekében 2012-től áttértünk a kettős
könyvelésre, melyet könyvelő iroda végez.
Ettől függetlenül ilyen nagy egyesület pénzügyi és adminisztratív
tevékenysége nem végezhető el csak önkéntes munka keretében. Egy fő
részfoglalkozású dolgozót és a bevételek beszedésében segítő egy fő
megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozót foglalkoztatunk.
A csekély összegű- havi 500, 1000- Ft egyesületi tagdíj a
szakosztályok bevételét képezik. Azzal önállóan gazdálkodnak. A
bérköltség, járulék, a létesítmény bérlet, telefon, bankköltség, honlap
fenntartás, egyéb adminisztrációs költség fedezetére a pártolói tagdíjakat,
és
az
egyre
csökkenő
működési
támogatást
használjuk
fel.
Önkénteseinket szerződéssel alkalmazzuk. Jelenleg 18 fővel van
érvényben írásbeli szerződésünk, de ennél sokkal többen segítenek.

1. Amerikai futball :
Folyamatos működésének kezdete: 2011 október 01.
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Edzések időpontja, helyszíne: kedd-csütörtök 1700-1900 óra, Szolnoki
Helikopterbázis, (télen) kedd- péntek 1700-1900 óra, Mátyás Király úti
Általános iskola.
Edzők száma: 2 fő. A szakosztály tagja a sportági szövetségnek.

A 2012. év szakmai értékelése:
A magyar Amerikai futball szövetség által szervezett Divízió 1-es
bajnokságban vettünk részt.
A résztvevők átlagos létszáma 28 fő. A bajnokság küzdelmeinek
lezárása után a csapat a VI. helyen végzett.

Utánpótlás csapatunk nincs. A fiatalok együtt edzenek a
felnőttekkel, és amennyiben lehetséges, folyamatosan vonjuk be őket a
felnőtt csapat munkájába.
2. Asztalitenisz szakosztály:
A szakosztályunk tényleges, az országos szövetség által
nyilvántartott és versenyzési engedéllyel ellátott sportolói létszáma

-6(megyei és NB3 rendszerben játszók): 11 fő. Az edzések heti két
alkalommal kedden és pénteken 1900 – 2200 közötti időszakban
zajlanak. A szakosztály nem rendelkezik edzői végzettségű
szakedzővel. Szakosztályunk tagja a megyei és az országos
szövetségnek is. A megyei asztalitenisz szövetség alelnöke Katona
Csaba.
Szakmai értékelés:
A versenyév során részt vettünk:
-

egyéni versenyeken, meghívásos versenyeken: évi 15-20
alkalom;

-

veterán versenyeken: évi 9 alkalom;

-

NB-III csapatbajnokság őszi – tavaszi rendszerében: évi 22
alkalom;

-

megyei csapatbajnokság őszi – tavaszi rendszerében: évi 20
alkalom;

-

nemzetközi versenyeken, amelyek közül kiemelném a júniusi
stockholmi világbajnokságot.

Az egyéni versenyeken átlagosan 90-100 fő vesz részt, a veterán
versenyeken a létszám a 150 főt is eléri.
A csapunk tagjai a veterán ranglistán, az alábbi helyen
szerepelnek (2012-es adat):
Dr. Sági László

1.

Vass Imre

2.

Katona Csaba

10.

Gulyás Vince

16.

A versenyek érem táblázata:
9 arany

csapatban: 2011/2012 évvége – 5. hely (12 csapat)

12 ezüst

csapatban: 2012/2013 félév – 3. hely (11 csapat)

7 bronz

megyei csapatban: 1. hely (9 csapat)

Szakmai értékelés:
Az edzések csekély száma és a pénzügyi források
csökkenése mellett is sikerült szép eredményeket felmutatni. A
2012 év második felétől a megyei csapatunk kizárólag saját
költségen vesz részt a bajnoki rendszerben. Ebben az évben sok
amatőr
látogatott
hozzánk
a
sportág
szeretete
miatt.
Természetesen folyamatosan cserélődnek az érdeklődők, de az
egész évet figyelembe véve 15 -20 fő versenyzővel dolgoztunk. A
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eredményeket.
Utánpótlás nevelés a szakosztálynál:
A tagság felnőtt és veterán korú játékosokból tevődik össze,
utánpótlás nevelés nem folyik.

3. Atlétika Szakosztály:
Az atlétikai szakosztály 2011.június 1-jétől működik jelenlegi
formájában. Folyamatos működésének kezdete: 1951. Létszáma: 31
fő.
Edzések időpontja: kedd-csütörtök 14:00-16:00 óra.
száma: 1 fő. A Magyar Atlétikai Szövetség tagja 2011-óta.

Versenyek, amelyeken részt vettünk:

Edzők

-8március:
Pécs Harkány Országúti futóverseny, 5 fő
Balaton Szupermaraton, 14 fő
április:
Vivicitta városvédő futás, Budapest, 4 fő
Vivicitta városvédő futás, Szolnok, 5 fő
június:
15.Kékes-csúcs futás,7 fő
július:
9.EON Délibáb futás és bringatúra,Hortobágy, 5 fő
22.Hosszútávú Triatlon OB,váltó, 3 fő
augusztus:
Sportolna Triatlon, Fadd-Dombori, 1 fő
szeptember:
5.Repülőrajt futóverseny, szervezés,rendezés + indulás (7 fő)
27.Nike Félmaraton, 8 fő
november:
Balaton maraton, 9 fő
A résztvevők átlagos létszáma. 6 fő
Utánpótlás nevelés nem folyik a szakosztályon belül.
A 2013. év szakmai terve:
Pécs-Harkány Futóverseny egyéni és váltó
Balaton Szupermaraton egyéni és váltó résztvevőkkel
2012 Tavasz - április 1. - Vivicittá Félmaraton 2013 - Budapest
A K&H maraton váltó 1 férfi 1 női csapat; 2013 Nyár - június 09.-20. Maraton és félmaraton váltó – Budapest
Június 15.-16. Kékes csúcs futás
Szekszárdi Félmaraton egyéni és váltó Ausztriában, Veitschben
Alpesi Maraton 3 fős váltóban
2012 Nyár - július 13. - 10. Délibáb Sportfesztivál Futás Hortobágy
Túri Kupa, női és férfi egyéni.
NIKE félmaraton2013 Ősz - szeptember 8. - 28. Budapest
Nemzetközi Félmaraton – Budapest

-96.Repülőrajt Futóverseny és 3. MH amatőr mezei futóbajnokság,
szeptember 14.

SPAR maraton
Nagyatádi Ironman verseny egyéni és váltó
2013 Tél - november
Félmaraton – Siófok

16-17.

-109.

Balaton

Maraton

és

4. Gumiasztal szakosztály:
Folyamatos működés kezdete: 2002. Létszám: 5 fő – versenyző, 4
fő 18 év alatti. Edzések időpontja: kedd – szerda – csütörtök 15-17 óra.,
szombat: 09-11 óra. Edzések helye: Budapest, Katona J. Szakképzőiskola
tornaterme 1138. Bp. Váci út 107. Edzők száma: 2 fő. Szakosztály tagja a
Magyar Tornaszövetségnek.
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Szakmai értékelés:
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
Nemzeti Bajnokság
Némedi Flóra felnőtt női ” A” kategória I. hely
Vámos Éva felnőtt női „B” kategória I. hely
Benedek Ádám ifi „A” kategória III. hely
Jakubecz Tiziano Felnőtt „A” kategória III. hely
Kalántai Linett Újonc „A” kategória IV. hely
Mesterfokú Bajnokság
Benedek Ádám V. hely
Vidék – Budapest Bajnokság
Kalántai Linett újonc kategória I. hely
I.

Pontszerző versenysorozat 2012. évi bajnoka: Kalántai Linett

- 11 A szakosztály rendelkezésére álló pénzösszegek, a hazai versenyek
utazási, részvételi költségeinek egy részét fedezte. Nemzetközi
versenyekre, illetve eszközvásárlásra nem tellett.
2013-ban folytatni kívánjuk az eddigi minőségi munkát. Anyagi
lehetőségek
hiányában
a
hazai
versenyekre
koncentrálunk,
hagyományainkhoz híven sikerrel szeretnénk szerepelni az országos
versenyeken.
5. Íjász szakosztály:
Folyamatos működésének kezdete 2012.03.20. Létszáma: 13 fő
Edzések Hétfő - Péntek 14-18 óráig, az MH 86 SZHB Kispuska
lőtéren, hétfő 20-22, szerda 19-22, MH 86 SZHB Tornaterem (Télen)
zajlanak. Edzők száma 4 fő. A szakosztály nem tagja a sportági
szövetségnek.
Szakmai értékelés:
Az íjász szakosztály nem vett részt semmilyen versenyen, vagy az
országos bajnokságban. Ennek oka főleg az, hogy mivel majdnem minden
tagja az egyesületnek aktív katona és többen is folyamatosan külföldi
missziós szolgálatban vannak. A legtöbb tag csupán hobbi szinten űzi a
sportot és csak nagyon kevés tag gondolkodik a komolyabb
megmérettetésen. Az új tagok között többen is vannak, akik a
versenyekre helyezik a hangsúlyt, így várhatólag ebben az évben már
fogunk tudni felmutatni eredményeket.
A szakosztály a tagdíjak befizetésével gazdálkodhat és jelenleg is az
alapvető eszközök beszerzésére (vesszőfogó háló) gyűjt a szakosztály. Az
íjászat, az meglehetősen anyagias sport. Elsődleges célként, a vesszőfogó
hálót szeretne vásárolni a szakosztály, mivel igazából ez szavatolná csak,
az edzések végrehajtását a téli időszakban. Jelenleg télen, csak a tényleg
jó lövők vállalják az edzést az anyagi felelősség teljes tudatában. A
vesszőfogó háló beszerzése után, olcsóbb íjak beszerzését is tervezi a
szakosztály azért, hogy az íjjal nem rendelkezők is érdeklődjenek a sport
iránt.
Jelenleg egyetlen 18 év alatti sportolója van a szakosztálynak. Az
íjászatot leginkább az érettebb korosztály kedveli. Az utánpótlás
neveléshez és az erre vonatkozó törekvések elősegítéséhez, a
szakosztálynak saját eszközökre lenne szükségük, de ehhez az anyagi
háttér jelenleg nem áll rendelkezésre. Tervben van az, hogy olcsóbb
tradicionális íjakat szerez be a szakosztály és így próbálunk nyílt napokat
tartani, amivel jobban megismertethetjük és toborozhatjuk a tagokat.
Valószínű, hogy ha utánpótlást szeretnénk nevelni, akkor előbb a szülőt
kell meggyőznünk a sport biztonságáról és szépségéről.
A 2013. év szakmai tervei:

- 12 Tovább folytatni a toborzást és elindulni kisebb-nagyobb
versenyeken. Mivel a szakosztály elég csekély anyagi háttérrel
rendelkezik, így leginkább az a célunk, hogy az edzéseket biztonságosan
végre tudjuk hajtani és ehhez tudjunk biztosítani eszközöket. A tavalyi
évben nagyon el volt bújva a szakosztályunk, mivel csak elég későn
tudtunk beindulni. Szeretnénk idén már megmutatni magunkat és aktívan
részt venni az SZHSE és HOSOSZ rendezvényein. Véleményem szerint,
ezek lehetnek idén a reális célok. Amit tavaly elkezdtünk, azt szeretnénk
tovább építeni.
6. Judo szakosztály:
Utánpótlás nevelés : társadalmi edzők Földi Imre, Molnár János
Helye: Rákóczifalva Szabadság tér 1 iskola tornacsarnoka
Létszám: 14 fő
Edzések időpontjai hétfő szerda péntek fél 5-től fél 7-ig megosztva
óvodás, iskoláskorúak egymást követően. Versenyzést 2013-ban kezdik
el.
Senior edzések edző : Német Tibor
Helye: Abonyi úti iskola tornaterme /sportiskola terme/
Létszám: Változó 4-6 fő állandó
Edzések időpontja :hétfő-péntek 17;30-tól 19;30-ig minden nap
Edzéseket 8-10 fő hivatásos katona is látogatja. Szerdai edzések
nyílt
rendezésűek,
úgynevezett
földharc
edzések,
amit
más
küzdősportágak versenyzői is látogatnak. Az elmúlt évben sportolóink nem
indultak versenyen
7. Kézilabda szakosztály:
2010 őszén csatlakozott szakosztályunk a sportegyesülethez.
Működésünk azóta is folyamatos. Sportolói létszámunk 2012.
decemberben: 19 fő volt, akik 19-50 év közöttiek voltak. Az év folyamán
2 fő aktív katona is tagunk volt. (Kísérői létszámunk 16 fő). A 2012-ben
összesen 31 fő sportoló fordult meg a szakosztályunknál, akik 19-50 év
közöttiek voltak, illetve ebből 2 fő katona volt. A meccsekre
felkészüléseinket kettő edző segítette. Edzéseinket keddenként 17:0018:30 óráig és csütörtökönként 19:00-20:00 óráiig a Helikopter bázis
tornatermében tartottuk. Az év folyamán nem voltunk tagja sportági
szövetségnek.
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Szakmai értékelés:
- 2012. 01.19-én részt vettünk Kovács Krisztián a Szolnoki KC SE
néhai játékosa tiszteletére megrendezett Emléktornán, ahol a Szolnoki KC
SE NB-II-es női csapata ellen játszottunk.
- 2011/2012-es évi Megye I. kézilabda bajnokságban részt vettünk,
mely 2012. május 25-én fejeződött be, 7. helyen végeztünk.
- Egyéb nyári bajnokságok:
2012-es
évben
is
strandkézilabdákon,
illetve
sportrendezvényeken:

részt
vettünk
a
kézilabda
kupákon

nyári
rendezésű
továbbá
egyéb

-2012. 04. 30-án Tiszasülyön a "Kézi-majális" elnevezésű kézilabda
tornán I. helyezést értünk el.
- 2012.05.24-én Szentendrén a HOSOSZ sportnapon részt vettünk,
bár nem volt kézilabda torna, de indultunk strandröplabdában,
lövészetben, női kispályás labdarúgásban. Ez utóbbiban a 3. helyen
végeztünk, köszönhető annak, hogy szakosztályunk tagjai szívesen
vesznek részt bármilyen sportágban, mert nagyon szeretnek sportolni.
2012.06.23-án
4.helyezést értünk el.

Jászszentandráson

2012.07.07-08-án
strandkézilabda kupán!

Harmadik

strandkézilabda

helyezés

az

tornán

Abádszalóki

- 2012.07.21-én Tiszakécske strandkézilabda torna.
- 2012.08.04-én Tiszasülyön a Tiszavirág falunap keretében
megrendezésre került Baráti kézilabda mérkőzésen 1. helyezést értünk el.
- 2012. szeptember 15-én 5. Szolnoki Repülőrajt Futóversenyen
szervezőként, illetve futóként is részt vettünk. 3000m-en a saját
korcsoportjában Vindeizen Katalin 1. helyen végzett, illetve a legidősebb
női futó dÍját is kapta. Szűcs Nikoletta a sajátkorcsoportjában 2. helyen
végzett.

- 14 - 2012.12.21-én Évadzáró rendezvényen a megnyitó beszéd után a
2012.-es év kiemelkedő teljesítmény elismerésben részesülő sportolok
jutalmának átadására került sor. A mi szakosztályunknál Dömsödi Tamás
és Mlcochné Kovács Terézia vehették át a kis kupát.
- A 2012-es évet a „Szilveszteri Társasági Futással” búcsúztattuk
2012. dec. 31-én, mely óév búcsúztatásra szerveztek meg a sportolni
szerető emberek részére. A mérkőzéseinken általában 12 fő vett részt.
A rendelkezésre álló pénzeszközt a 2012/2013-as évi Megye I.
kézilabda bajnokság nevezési és néhány mérkőzés bírói díjára volt
elegendő. A többi egyéb kiadásokat, mint utazási költségeket, egyéb
tornák nevezési díjait saját önerőből oldottuk meg. Külső edzői díjat nem
kellett fizetnünk, mivel az egyik csaptársunk gyermeke és annak barátja
vállalta e teendőket.
Utánpótlás nevelés jelenleg nem működik a szakosztályon belül.
A 2013. év szakmai tervei:
A 2012/2013-es évi Megye I. női kézilabda bajnokságban a
tisztes helytállás mellett a középmezőnyben szeretnénk végezni. Az őszi
fordulót 9 csapatból a 6. helyen végeztünk, és a tavaszi idényre bizakodva
tekintünk.
Szeretnénk nevezni 2013/2014-es évi Megye I. nő kézilabda
bajnokságba. (Nagy segítség lenne szakosztályunknak, ha az SZHSE a
nevezési díjat ki tudná fizetni, vagy legalább egy kisebb összeggel tudná
támogatni. Kb. 80-90 ezer Ft-körül várható a nevezési díj.)
Egyéb
nyári
tornánkon,
bajnokságokon
részt
venni.
(abádszalóki strandkézilabda torna, tiszakécskei strandkézilabda torna,
szarvasi kézilabda torna, tiszasülyi kézilabda torna, Velence kupa,
műfüves kézilabda torna, illetve egyéb felkészülési tornákon)
8. Kosárlabda szakosztály:
A Szolnoki Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztályát 2008.
év elején alapítottuk. Jelenleg 20 fővel működünk, ebből 10 aktív katona
és 10 civil személy. Mindenki 19 és 50 év közötti.
Edzéseink szerdai napon vannak 14-16 óráig a tornateremben.
Edzőnk Keresztes Réka, aki kosaras múlttal rendelkezik, és remekül
irányítja a fiatal civil és rutinos katonákból álló csapatot.
Szolnoki Honvéd Sportegyesület néven tagjai vagyunk a Magyar
Kosárlabda Szövetségnek.
2012-ben, ahogy addig is minden évben, indultunk a Szolnok Megyei
Amatőr Kosárlabda Bajnokságban. Az alapszakaszt a 12 csapatos
bajnokság hetedik helyén zártuk, így a Jászberényi KSE II. csapatával
harcoltunk a négyes döntőbe jutásért. A mindent eldöntő harmadik
mérkőzésre Jászberényben került sor, ahol végig vezetve, erős bírói
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helyért zajló helyosztókat, amit elnyertünk, így saját tornatermünkben a
hetedik helyet szereztük meg. A legjobb hárompontos dobó díját – mint
eddig valamennyi alkalommal – a mi játékosunk, Kovács Attila érdemelte
ki, amit a júniusi záró ünnepségen vehetett át.
A szakosztálynak 13 db jó minőségű meze, és 4 db kiváló minőségű
kosárlabdája van. A rendelkezésre álló pénzeszközökből befizettük az
indulás feltételeként kért díjakat (MKOSZ tagdíj, nevezési díj, igazolások,
stb.) és a hazai mérkőzések bírói díjait, ami alkalmakként kb. 10 000 Ft.
2012 volt az első év, amikor nem kaptunk HM támogatást, de az
egyesülethez befolyt 1%-os pénzből részesültünk, ami 50 000 Ft volt.
Ezzel minimális pozitív egyenleggel zártuk az évet.

A szakosztályban nem folyik utánpótlás nevelés.
2012. októberében kezdődött az új bajnokság. Tehetséges, fiatal
katonákat toboroztunk a laktanyában, őket folyamatosan beépítettük a
csapatba. Minden héten van mérkőzésünk, ezekről részletes beszámolót
lehet olvasni a www.jnksz-basketball.hu internetes oldalon, a hírek
menüpont alatt. Jelenleg a 10 csapatos bajnokság 3. helyén állunk,
nyolcas győzelmi szériában vagyunk. Célunk a négyes döntő, ahol
várhatóan a Karcag csapatával szemben kell mindent elkövetnünk, hogy
öregbítsük a Szolnoki Honvéd Sportegyesület hírnevét.
9. Labdarúgó szakosztály:
Az SZHSE Labdarúgó szakosztályának létszáma 10 fő. Tornatermi
igényünk és egyéb laktanyát érintő sportlétesítmény használati igényünk
nincs. A gyakorlások néhány edzőmérkőzést leszámítva nincs. Viszont
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játszik a csapat.
A csapat a városi másodosztályban 7. helyen áll.
Az elnökség által megszavazott 1500Ft / fő / hónap tagdíjat a
játékosok nem tudják a jövőben fizetni. A 2013. év szeptemberében
induló másodosztályú városi bajnokságban új játékos állomány
versenyezne. A tagok vállalják a költségeket és mind egytől egyig
katonák.
10.

Műugró szakosztály:

A szakosztály 1992-ben kezdte meg működését. Jelenleg 12 fő
igazolt versenyzővel folyik a felkészülés két helyszínen, Szolnokon a
reptéri
uszodában
és
Budapesten
a
margitszigeti
Nemzeti
Sportuszodában. 3 edző, Hajnal Attila, Szabó Kinga és Dr. Dunai Pál
dolgozik a szakosztályban. Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Magyar
Műugró Szakszövetségnek, Dr. Dunai Pál jelenleg is tagja a szövetség
elnökségének.
A korosztályos országos bajnokságokon 1 arany, egy ezüst és egy
bronzérmet nyertek versenyzőink, míg a felnőtt országos bajnokságon, 2
arany és 2 bronzérmet. Bajnokaink Rombolotto Marina, Rombolotto
Leonardo, Hajnal András és Tóth Gergely.
Szolnok város önkormányzatától 250 ezer forint céltámogatást
kaptunk, amelyet a felkészülés céljaira fordítottunk. Hajnal András
részesült 100 ezer forint támogatásban a felnőtt országos bajnoki címéért.
December 8-án, Szolnokon rendeztük meg Szolnok Kupa néven
országos korosztályos műugró versenyünket nagy sikerrel. A versenyen
valamennyi hazai utánpótlás nevelő egyesület részt vett. Versenyzőink 6
aranyérmet nyertek. A legeredményesebbek voltak: Hrabovszky Janka,
Kis Rebeka, Rombolotto Marina, Rombolotto Leonardo és Tóth Gergely.
2013-ban célunk a korosztályos és felnőtt országos bajnokságokra
történő eredményes felkészülés. Ismételten meg szeretnénk rendezni idei
Szolnok Kupa versenyünket. A szakosztály pénzügyi lehetőségei, és a
tervszerű gazdálkodás biztosítani tudja szakmai céljaink elérését.
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11.

Sakk szakosztály:

Folyamatos működésének kezdete 2011. Létszáma 1fö.A szakosztály
nem tagja a sportági szövetségnek.
szakmai értékelés:
A szakosztály létszám hiány miatt gyakorlatilag nem működik! A
működést egyik akadályozó tényezője az képzett edző hiánya. 2012 évben
egy amatőr versenyt rendeztem ami érdektelenség miatt eredménytelenül
zárult.
A 2013. év szakmai tervei.
A „SAKK ÉVSZAKOK” címmel négy tagtoborzó versenyt szervezek
meg.
12. Tájékozódási futó szakosztály:
Folyamatos működésének kezdete: 1992 (Tiszaliget SE-től
átigazolás éve). Létszáma 29 fő. Edzések időpontja, helyszíne: hétfő,
csütörtök (Műszaki Szakközépiskola Pálfy J.). Edzők száma 1 fő.
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A szakosztály tagja a sportági szövetségnek.
Szakmai értékelése:
Szakosztályunk tagjai közös edzéseken és önállóan is készültek az
év kiemelt versenyeire. 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 Honvéd Kupán azért nem tudtunk
részt venni, mert hiányos információ, versenykiírás volt csak elérhető, és
az utolsó pillanatig bizonytalan volt a rendezvény.
A három megye (Heves-JNSZ-Nógrád) rövidtávú bajnokságát nem
rendeztük meg, mivel a keleti régióban rendezendő más megyék
versenyei megosztották a versenyre nevezők számát. Így a verseny
megrendezése csak jelentős veszteséget eredményezett volna (térkép,
pályák nyomtatása, terembérlet, takarítás…). Új térkép készült a belváros
(piac) eddig térképpel le nem fedett részéről, amelyet később egy
országos verseny keretében így felhasználhatunk, mivel a Tallinn és a
Szolnok Ispán városrészen még hivatalos tájékozódási futóverseny nem
volt. (A térkép készítésének költségeit a JNSZ Megyei Tájfutó Szövetség
fedezte.)
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
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150 diákkal ismertettük meg sportágunkat.
Tagjaink közül dr. Cserjés Andrea versenyorvosként vett részt a
Maccabi Kupa nemzetközi verseny rendezői között, ahol minden nap
rajthoz is állt.
Tokaji Mónika jelenleg a júliusban született Zorka kislányával
foglalatoskodik, de már az Őszi Boróka Kupán versenyzett.
Veresné Sipos Etelka I. osztályú versenybíró, a Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség Fegyelmi Bizottságának tagja, valamint a Tájfutásért
Alapítvány kuratóriumi tagja, JNSZ Megyei Tájfutó Szövetség elnöke,
Veres Pál a főtitkára.

A versenyeken való részvételről, azokon elért eredményekről az
SZHSE honlapján ez évben kevesebb tájékoztatatást tudtunk közölni a
nagyobb munkahelyi elfoglaltságok, terhek miatt. Azonban a téli
időszakban - a képek rendezését követően - feltöltjük azokat.
A versenyeken résztvevők átlagos létszáma: 8 fő.
A versenyeken elért eredményeink: Ez évben az eredményeket hozó
versenyzőink - úgy örömteli, mint sajnálatos események miatt - nem
tudtak indulni a versenyeken. A váltó és csapatbajnokságon eddig bajnoki
helyezésre esélyes női váltó, csapat betegség, sérülés miatt nem tudott
egyik bajnokságon sem rajthoz állni. Az Országos Egyéni Bajnokságon
Dalmadi Andrea a döntőben elszenvedett darázscsípés következtében a
sporttársak, az orvosok gyors segítségének köszönhetően kerülte el az
életveszélyes állapotot. Veres Tamás és Fehér Mihály hosszú sérülés,
Terjékiné Edit hosszadalmas gyógykezelés, illetve betegség miatt nem
tudott rajthoz állni. Tokaji Mónikának pedig Zorka nevű kislánya született.
Az aktív katonák a szolgálatot és a versenyeket nehezen tudják
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más városba, munkahelyre szintén nehezíti a versenyzést.
Fiataljaink más sportágakban is megmérettették magukat, így
kevesebb rajthoz állásuk volt.
Bajnoki helyezést Veresné Sipos Etelka tudott elérni a Zánkán
megrendezett Rövidtávú Országos Bajnokságon, ahol a hatodik helyen
végzett. Nemzetközi versenyek közül a Hungária Kupa 5 napos ntk.
versenyen Dalmadi Andrea összetettben 5. JNSZ Megyei Középtávú
Bajnokságon Berecz Gábor, Szász Tibor kategóriájában első, Drávucz Imre
3. helyet szerezte meg.
A rendelkezésre állt pénzeszköz felhasználása a takarékosságot
szem előtt tartva történt.
A szakosztály bevételét az előző évi
maradvány, a befizetett tagdíj és a városi rendezvények szervezéséért,
lebonyolításáért kapott versenybírói díjak képezték.
Mindez 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 tagdíj befizetése a tagok részéről.
Utánpótlás nevelés:
A Szolnok város Műszaki- Vegyipari Szakközépiskolája, a Belvárosi,
a Kassai úti iskola fogadó arra, hogy megismertessük sportágunkat
sportnap keretében a gyerekekkel a park és terem-tájfutást. A korábbi
évek városi népszerűsítő versenyek meghirdetésén, tartásán túl
próbáltunk színes, érdeklődést felkeltő szórólapokat eljuttatni a
gyerekekhez, testnevelési órákon felkelteni az érdeklődést sportágunk
iránt. Sajnos mindez kevés volt. Segítséget nyújtottunk a Szolnoki
Műszaki
Szakközépiskola
Szakiskola
ÉPFA
tagintézmény
Szakmunkásképző
Intézet
tanulóinak
az
országos
honvédelmi
(járőrversen) versenyre történő felkészítésében, melyről 2. és 3. hellyel
érkeztek haza.
A 2013. év szakmai terveink:
Az előző évben megkezdett utánpótlás toborzása, szervezése,
iskolákkal jó kapcsolat kialakítása, a sportág, az egyesület, a szakosztály
népszerűsítése a honvédek és a civilek, családok körében.
Nem mondtunk le azon tervünkről, hogy a Szandaszőlősi Általános
Iskola testnevelő tanárának támogatásával az iskolában tájfutó csoportot
hozzunk létre. A gyerekeken keresztül szeretnénk eljutni olyan szülőkhöz
is, akik esetleg hivatásos katonák. (Az iskola a SZHSE „vonzáskörzetében”
helyezkedik el.) Testnevelőket, gyerekeket szeretnénk megnyerni
sportágunknak a terem-tájfutás keretében. Segítünk az általános- és
középiskoláknak a sportnapjukat megszervezni, becsempészve a tájfutást
a napi programjukba. Tantervi anyag lett az általános iskolákban a
tájékozódási ismeret és a tanároknak ehhez készítettünk egy
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remélve, hogy az utánpótlásban majd „megjelenik” az eredménye.
Szeretnénk a hivatásos állomány körében (hisz járőrversenyen is
hasznosíthatnák a sportági tudásukat), valamint a város sporteseményein
a
családok,
testnevelő
tanárok,
diákok
számára
megmutatni,
megismertetni az SZHSE tájfutói segítségével sportágunkat.
Célunk önköltséges edzőtábor (több napos ünnep, hosszú hétvége
alkalmával), több napos verseny keretében a fizikai, szellemi, technikai
tudás fejlesztése.
Sajnos azonban több aktív tagunk jelezte, hogy nem tudja vállalni a
tagsággal, a versenyzéssel, utazással járó költségeket. Jellemző, hogy egy
családból többen versenyeznek és ez jelentős kiadást jelent számukra. Az
aktív katonák pedig, mivel beosztásuk miatt csak kevés versenyre tudtak,
tudnának eljutni, az atléták közösségét erősítik majd a jövő évben.
Szponzor, támogató felkutatás, akár egy versenyzőhöz kötődve is fontos
feladatunk, továbbá olyan személy megnyerése, aki részt tud venni a fenti
feladatok szervezésében, végrehajtásában.
Tervezzük az egyesületünk, városunk sportrendezvényein részt
venni sportolóként, ill. segítőként. Pályázati lehetőségekkel élve,
támogatásokkal, tagdíj bevétellel, ésszerű takarékossággal megteremteni
a versenyzés anyagi hátterét.
Veresné
Sipos
Etelka
felkérést
kapott
az
MTFSZ
Versenybizottságától a Miskolcon megrendezésre kerülő Országos
Diákolimpia ellenőrző bírói teendőinek ellátására.
13.

Tenisz szakosztály:

Jelen pillanatban 26 fő a taglétszám.
Eredmények: A 2012-es évben, hasonlóan az elmúlt évekhez, főként
a szolnoki, vagy a megyei versenyeken indultunk. A megyei felnőtt férfi
bajnokságban a negyedik helyen végeztünk. A megyei diákolimpián két
versenyzőnk végzett első helyen. Részt vettünk kisebb egyesületi
tornákon is, Kisújszálláson, Martfűn stb. Komolyabb pontszerző
versenyeken, főleg anyagi okok miatt versenyzőnk nem indult, s így
egyéni minősített versenyzőnk nem volt. A tiszaligeti versenyeken
valamennyin indultunk.
A szakosztály szinte kizárólag a saját tagdíjaiból tartja fenn magát.
Sajnos a taglétszám egy év alatt a felére csökkent, s így a bevétel is.
Mégis azt lehet mondani, hogy az alapvető tevékenységünket fedezi.
Természetesen ehhez kell az is, hogy a honvédségi létesítményeket
majdhogynem ingyen használhatjuk. A tagdíjbeszedéssel rengeteg a
gond, sokan késve, többszöri felszólításra hozzák, vagy egyáltalán nem.
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A 2012-es év sportszakmai értékelése. A 2012-es évben is az volt a
fő kitűzött cél hogy, a működő képességet fenn tartsuk, a sportolási
lehetőséget ebben a sportágban is biztosítsuk. Különösen érvényes ez az
utánpótlás korosztályokra. Jelen pillanatban 8 olyan utánpótlás korú
versenyzőnk van akik példamutató szorgalommal dolgoznak, látogatják az
edzéseket. Célkitűzések a 2013-as évre. A legfontosabb cél a
működőképesség fenntartása, ezzel párhuzamosan az eredményesség
növelése, főleg a versenyeredményességé. Az idén érnek be azok az
utánpótláskorúak, akik már 2-3 éve itt edzenek, tőlük lehet elsősorban jó
eredményeket várni.
14.

Tollaslabda Szakosztály:

A szakosztályunk a 60-as években alakult, azóta folyamatos. A
működésünk. Létszámunk: 27 fő, ebből 2 fő aktív katona, 1 fő nyugdíjas,
1 fő polgári alkalmazott, és 23 fő civil. 18 év alatti személy a
szakosztályunkban nincs, 19 és 50 év között 12 fő, 50 év feletti 15 fő.
Edzéseinket az MH 86. Szolnoki Helikopter Bázis tornatermében tartjuk,
hetente 2 alkalommal. Szerdán 17-20 óra között, szombaton 16-20 óra
között. Edzők száma 1 fő: Csertői László. A Tollaslabda Szövetség aktív
tagjai vagyunk.
A 2012-es évben egy hazai versenyt rendeztünk, és egy versenyen:
Budapesten vettünk részt az MH Tollaslabda Bajnokságon.
Az itthon megrendezett verseny:
Tollaslabda verseny.

MH

Nyílt

Őszi

Meghívásos

A versenyen 47 fő vett részt. Saját versenyzőink
eredményeket értek el (több I-III. helyezett lett).

igen

jó

- 23 Budapesten az MH Nyílt Tollaslabda Bajnokságon vettünk részt
decemberben, 13 fővel. A versenyen igen jó eredményeket hoztunk haza.
A tavalyi évben a gazdasági helyzetünk – mint ahogy az évről-évre
tapasztalható – tovább romlott, ugyanis Honvédségi támogatást nem
kaptunk, pályázaton nem nyertünk. Így egész évben csak a saját
bevételeinkből tudtunk gazdálkodni, ami igen szűkös volt.

Utánpótlás nevelés a szakosztályon belül jelenleg 1 fő: Kovács
Levente, aki 10 éves.
2013-ban még rosszabb anyagi támogatással kell számolnunk. A
tagdíjakból levonásra kerülő működési alapba befolyó összeg még rontja a
helyzetünket. Idén egy hazai versenyt tervezünk április hónapban és talán
egy lesz Budapesten.
Első osztályú versenyzőnk; Sándor Réka, aki a ranglistán igen jó
helyen szerepel. Sok pontszerző versenyen vesz részt. Az elmúlt években
próbáltuk a szakosztályunk részéről támogatni, ez sajnos idén, gazdasági
helyzetünk miatt egyre kilátástalanabb. 2013-ban sem válthatjuk meg a
világot, hiszen az Egyesület részéről csak szóbeli támogatást kapunk,
némi erkölcsi megbecsülést. (Ebből sajnos labdát, húrt nem lehet
vásárolni).
15.

Úszó szakosztály:

Folyamatos működésének kezdete: 2005-től létszáma 20 fő. edzők
száma: 1fö. Jelenleg a szakosztály szünetelteti tagságát a Magyar Úszó
Szövetségben.
Szakmai értékelés:
2012-ben utánpótlás nevelés és keretbővítés folyt. Mivel nincsenek
versenyek ezért a tagsági díjból befolyt összeg az éves működést, fedezte.
Az utánpótlás nevelés jelenleg is folyik 6 gyerekkel.
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Szolnok, 2013. április 17.

Varga Csaba
elnök.

