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I. 

Egyszerűsített Számviteli Beszámoló 
 

A számviteli törvénynek megfelelően egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és 

a 2016. évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünknek tárgyi eszköz állománya nincs, 

pénzeszköz: 735 eft. Eszköz összesen: 735 eft 

A 2016. évi alaptevékenységből (közhasznú tevékenység) származó eredmény 16 eft. Az 

egyesületnek 2016.évben vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt. 

 

 

II. 

A Költségvetési Támogatás Felhasználása 

 

A 2016. évben a PHSE a Honvédelmi Minisztériumtól támogatásban nem részesült. 

 

 

III. 

Vagyon Felhasználása 

 

 A PHSE a rendelkezésre álló pénzeszközön kívül más vagyonnal nem rendelkezik. 

 

 Pénzeszközök kimutatása (Ft-ban) 
 
2016. évi bevételek: 
2015. évi pénzeszköz maradvány           718 eft (2016 évi nyitás) 

ehhez bevétel  otp kamat              0 eft 

   2016. évi hm támogatás             0 eft 

   Szja 1%-os felajánlás           68 eft 

   2016. évi tagdíj          414 eft 

   HOSOSZ céltámogatás         420 eft 

   EGYÉB bevétel (baranta+szrt)        315 eft 

   sum.bevétel        1217 eft 

2016. évben gazdálkodni lehetett         1.935 eft 
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2016. évi kiadások, ráfordítások 
 Szakosztályok éves működése        530 eft 
 PHSE. éves műk. költsége           97 eft (ebből 11 eft otp szla.költség) 

 Terem bérleti díj          210 eft 

Honvédelmi Nevelés „ENH”, „OHT”   162 eft 

Nemzetközi Focitorna         201 eft 

  sum.kiadás        1200 eft 

 

   1.935 eft (gazdálkodási keret) 

  -1.200 eft (éves felhasználás) 

Pénzeszköz maradvány       735 eft (+16 eft a 2015-es maradványhoz képest)  

 

 ebből: OTP                      526 eft 

  lekötve                      200 eft 

  pct                          9 eft 
 

 

 

IV. 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

 A PHSE a 2016.évben a HOSOSZ -től kapott 420 eft céltámogatást, melyet a szerződés szerint az 

„Egy nap a honvédelemért!” – 2016-2017 elnevezésű program szervezésére, az Országos Haditorna 

Verseny – 2016-2017 elnevezésű Baranya megyei honvédelmi ifjúsági verseny megszervezésére, 
lebonyolítására és terembérleti díjra használt fel. 

 

 A PHSE a részére biztosított támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítette és a 
meghatározott időre felterjesztette a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségéhez. 

 

A PHSE a 2016. évben a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft -től kapott 200 eft adományt, melyet 
a szerződés szerint „a Pécsi Honvéd Sportegyesület labdarúgó szakosztálya által a 2016. évi őszi 

nemzetközi kispályás focitorna lebonyolításával kapcsolatos költségekre használt fel. 

 

 A PHSE a részére biztosított támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítette és a 
meghatározott időre felterjesztette a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-hez. 

 

 

V. 

Központi költségvetési szervtől kapott támogatás 

 

 A PHSE a 2016. évben Központi Költségvetési Szervtől NEM kapott támogatást. 

 

 

 

VI. 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 

 

 

VII. 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló 
 

 A Pécsi Honvéd Sportegyesület tevékenységével a szabadidejükben sportolni szerető hivatásos, 

szerződéses, ÖNKÉNTES, nyugállományú személyeknek, valamint családtagjaiknak, civileknek és 

támogatóinak biztosít sportolási lehetőséget, feltételeket, az állomány fizikai felkészültségének szinten 
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tartása, emelése, az egészséges és stressz-mentes életmód kialakítása, a rendszeres testedzés 

szükségességének megismertetése és a napi élettevékenységbe való beillesztés céljából. 

A Pécsi Honvéd Sportegyesület létszámának egy részét a megszűnt pécsi alakulatok állománya 

képezi, amely állományból fiatalon nyugdíjasként váltak ki illetve a közeli helyőrségekbe (kaposvár) 

kerültek áthelyezésre a sportegyesület egyes tagjai. 

Ezen, illeve az önkéntes tartalékos, valamint a tényleges állományba maradó (MH.KIKNYP 7.KÉI 

és a KFH. Tenkes hegyi álls.) személyeknek, a PHSE tagjainak valamint az „ Orzságos Haditorna” 

programban résztvevő középiskolás korosztálynak a PHSE által biztosított sportolási lehetőségekkel 

fenntartani a MH. helyőrségei közötti, aktív és nyugállományú katonák közötti kapcsolatot, segíteni a MH. 
megtartó képességét, valamint népszerűsíteni a Magyar Honvédséget az „ Egy Nap a Honvédelemért”, 

rendezvényeken történő részvételünkkel. 

A Pécsi Honvéd Sportegyesület keretén belül a 2016. évben labdarúgó szakosztály, asztalitenisz 
szakosztály, túra és tájfutó szakosztály, AIKIDÓ szakosztály, rádió-amatőr szakosztály és Baranta 

szakosztály működött 69 fő taglétszámmal 

Az egyesület nem nyereségorientált szervezet, honvédséghez kötődő civil szervezet, közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

A Pécsi Honvéd Sportegyesület 2016. évi tevékenységét a versenyek és szabadidősport 

rendezvények szervezése, lebonyolítása, a hazai versenyen való részvétel, a versenyzők versenyekre való 
felkészülése, az MH. amatőr bajnokságokon, illetve a hazai helyi és országos versenyeken való részvétel 

határozta meg. 

Közhasznú tevékenység során elsősorban a Magyar Honvédség alaptevékenységébe nem tartozó, de 
a védelmi képességek fenntartása szakfeladat, valamint az ágazat állami feladatát segítő, az állomány 

kiképzési kereteken kívüli, szabadidőben, civilszervezet keretein belül végzett rendszeres, szervezett 

sportolási feltételek biztosítása, a katonák számára előírt egészségi, pszichikai és fizikai megfelelés 

támogatása, volt a fő feladat. 
E tevékenység kiegészült a hazafias és honvédelemi nevelés keretében végzett katonasuli és a haditorna, 

valamint a légfegyveres lövészet programmal. 

 

Ennek megfelelően: 

a versenyek és szabadidősport rendezvények szervezése lebonyolítása területén 

- az AIKIDÓ szakosztály kyu és dan felkészítő edzőtábort szervezett 2016 márciusban 20fő 

- megrendeztük a „március 15,-ei asztalitenisz emlékversenyt  2016 márciusban 20+15fő 
- az AIKIDÓ szakosztály országos edzőtábort szervezett  2016 júliusban  30+10fő 
 (Nagyharsány, Czéh László, Kriszt Gábor sensei-ek vezetésével) 

- megrendeztük a „zrínyi” asztalitenisz emlékversenyt   2016 szeptemberben 30+20fő 
 (amely egyben a városi évadnyitó bajnokság is volt) 

- az AIKIDÓ szakosztály nemzetközi edzőtábort rendezett  2016.december  40fő 
 (PHSE AIKIDÓ szakosztály,((shinken aikido dojo)) Günther Steger sensei vezetésével) 
- közösen megrendeztük az „Országos Haditorna” őszi fordulóját 2016.október  120 fő 

(MH.HKNYP 7.KIÉI +, baranta szakosztály) 

- közösen megrendeztük az alábbi helyszíneken az „Egy nap a honvédelemért!” – 2016-2017 elnevezésű 

programot  (MH.KIKNYP 7.KIÉI + baranta szakosztály)  2016. 06. – 12.hó 800fő 
június hónapban:   - Nagy László Gimnáziumban Komló 

      - PÉCSI SZC II. BÉLA Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  

       Szakközépiskolája és kollégiumában Pécsvárad 

  július hónapban:   - Baranya Megyei Polgárőr Szövetség Sportnapján Boda 

  augusztus hónapban:  - XV. Megyei Polgárőr Szakmai és Véradó Napon Orfű  

  szeptember hónapban:  - X.Megyei Polgárőr Járőrversenyen Nagykozár 

      - Járási Honvédelmi napon  Szigatvár 

  október hónapban:  - PÉCSI SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziumában  

- Barátság kupa  4 csapat     2016 november  50 fő 
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a hazai, helyi és országos versenyeken való részvétel területen 

- 2016. évi Pécsi városi labdarúgó és asztalitenisz bajnokság     25fő 

- 2016. évi Pécsi vasutas nap         15fő 

- Barátság labdarugó torna         10fő 

- különböző focikupák          15fő 
- Pécsi-Tüke asztalitenisz verseny         6fő 

- Pécs-Harkány országúti futóverseny        6fő 

- Rádió Amatőr URH Országos Bajnokság        5fő 

- az ország különböző helyein baranta edzőtáborokon való részvétel     3-5fő 

- az ország különböző helyein AIKIDÓ edzőtáborokon való részvétel     10-15 fő 

- különböző helyi futó versenyeken és teljesítménytúrákon,      15 fő 

- helyi, országos és nemzetközi edzőtáborokban       20fő 

 

a versenyzők versenyekre való felkészítése területen 

- a felkészülés érdekében több alkalommal terem-és pálya bérléssel biztosítottuk a felkészülési tevékenységet 

a szakosztályok részére. 
 

 

A szakosztályok tagjai a több helyi és országos sporteseményen az alábbi eredményeket érték el: 
 

- Pécs-Harkány futóversenyen egyéniben     47/105/123, .hely 

           Csapatban     9/65/78. hely 
 

- 2016. évi városi labdarúgó bajnokság 

az „50+” bajnokságban a pécsi honvéd old boys csapata 2. hely 

az „50+” bajnokságban a pécsi honvéd se. csapata  8. hely 

- 2016. évi Pécsi vasutas nap      6. hely 

- Pécs-Eszék magyar oktatási központ labdarugó torna   4. hely 
 

- 2016.-17 évi városi asztalitenisz bajnokság 1.oszt.-ban honvéd 1 2. helyezést ért el 

        honvéd 2 7. helyezést ért el 

- „március 15” asztalitenisz emlékverseny     A/B/C helyezések 
- „zrínyi” asztalitenisz emlékverseny     A/B/C helyezések 
 

- Rádió Amatőr URH Országos Bajnokság    1. hely  
 

- Baranta (Mecseki Sólymok) III. Rossebb Kupa   kesék 2.,3. hely 
        öskü 1 hely 
- AIKIDÓ-ban nincs versenyzés. Az eredményeket a sikeres kyu és dan vizsgákban mérik: 

  2016-ban sikeres vizsgát tett:   6-2 fokozatú kyu vizsga: 5fő 
 

- a túra és tájfutó szakosztály tagjai szabadidős sporttevékenység keretében részt vett különböző helyi futó 
versenyeken és teljesítménytúrákon 

 

- a labdarúgó szakosztály tagjai részt vettek különböző helyi és megyei labdarúgó tornákon ahok külömböző 

helyezéseket értek el 

 

Az elmondottakat figyelembe véve a PHSE elnöksége kéri a tisztelt közgyűlést, hogy a 2016. 

évi közhasznúsági jelentést szíveskedjen elfogadni. 
 

Csatolva: 1. számú melléklet: a kettős könyvelést vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklete 

   2. számú melléklet: kimutatás a kapott támogatásokról 2016.évben 

 

Pécs, 2017 . év  ……05.…. hónap  …10….   nap. 

 

 

          / Pintér Tibor / 

             PHSE elnök 
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 Záradék: 

 A Pécsi Honvéd Sportegyesület 2017. május 18.-n megtartott közgyűlése a 2016. évi 

közhasznú jelentést, a 2016. évi megvalósult pénzügyi tervet és az egyesület közhasznú illetve fő 

feladatait …………számú igen, ……….számú nem, és ………számú tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 2017. május 18. 

 

 

 …………………………..     ………………………….. 

  levezető elnök            jegyzőkönyv vezető 

 

hitelesítők: 

 

 …………………………     ………………………… 

 

 …………………………     ………………………… 

 

 …………………………     ………………………… 

 


