
  

Pécsi Honvéd Sportegyesület       …. számú példány. 
       7601, Pécs Pf.: 226 
Nyt. szám: 
 

 
J E G Y Z K Ö N Y V  

 
 Amely készült a Pécsi Honvéd Sportegyesület közgyűlésén 2018.04.07-n a 7621 Pécs 

Kisfaludy u.5 Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda diszterem 
 
 Jelen vannak: ……13……. f  sportegyesületi tag (összlétszám:89 f ) 
 Pintér Tibor elnök köszönti a megjelent sportköri tagokat, és megállapítja, hogy a közgyűlés 
a megjelentek számát figyelembe véve a közgyűlés megkezdésének id pontjában nem 
határozatképes. Ezért az alapszabály 6.2.4 §-nak megfelel en a közgyűlést 2018.04.07.-n 09,30-ra 
újra összehívja. 
 
 Pintér Tibor elnök 09,30-kor újra köszönti a megjelent sportegyesületi tagokat, és 
megállapítja, hogy a közben megérkezett tagokkal jelen van …16….. f  sportegyesületi tag így a 
közgyűlés (az alapszabály 6.2.4§ szerint a megjelentek számától függetlenül) határozatképes. 
 
 Pintér Tibor elnök tájékoztatja a jelenlev ket, hogy praktikusság és id csúszás miatt a 
levezet  elnöki feladatokat is  látja el. 
 Az elnök javasolja jegyz könyvvezet nek      Baksa Csabáné………..………. tagot. 
 Az elnök javasolja a jegyz könyv és a KHJ hitelesít inek       Pokorny József.….. és  
             Márkus István…….. tagokat. 
 

 
1/2018 (04.07.) Közgyűlési Határozat 

 
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta levezet  elnöknek             Pintér Tibor              -t és 

megválasztotta a közgyűlés jegyz könyv vezet jének         Baksa Csabáné                 tagot, 
hitelesít knek       Pokorny József.      és         Márkus István                    tagokat. 

 
 Pintér Tibor elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy öt napirendi pontot tűzzenek ki. 

 
1.) Elnöki beszámoló, tájékoztató a 2017.évi tevékenységr l 
2.) 2017. évi pénzügyi, gazdálkodási beszámoló, a közhasznúsági jelentés ismertetése 
3.) 2018.évi feladatok, a tevékenység és költségvetés megbeszélése, megvitatása 
4.) Tájékoztató a Honvédelmi Spotrszövetséggel kapcsolatban, 
5.) Egyéb: - Kiemelt rendezvények, programok, 

- Pécs Város Honvédelmi Napja 
- Aktuális információk. 
- Tagság, tagnyilvántartások áttekintése, pontosítása 

 
 Mivel más javaslat a napirendi pontokra nem érkezett a közgyűlés nyílt szavazással a 
következ  határozatot hozta: 
 

2/2018. (04.07.) Közgyűlési Határozat 
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés napirendi pontjaira 

beterjesztetteket. 
 



  

 
Az első napirendi ponthoz: 
 
 Pintér Tibor elnök beszámolóját a sportegyesülettel kapcsolatos általános dolgok 
ismertetésével kezdte. Tájékoztatta a megjelent egyesületi tagokat, a sportegyesület jogállásával, a 
működésével a pályázati és támogatási lehet ségekkel kapcsolatban. 
  
 Ezután felsorolta a sportegyesület 2017- ban végrehajtott alapcél és közhasznú feladatait és 
azokból a rendelkezésre állt pénzügyi keret által megvalósítottakat. Elmondta, hogy az egyesület 12 
programot szervezett és bonyolított le és több mint 20 alkalommal vettünk részt kölömböz  
versenyeken. Elmondta, hogy mintegy 1000-1200 f  vett részt az egyesület által szervezett 
programokon. 
 Beszámolt az elnök az egyesület által elért eredményekr l és a szakosztályok sport-
kapcsolattartásainak helyzetér l. 
 Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a vezet ség, illetve a szakosztályvezet k az el írt 
tájékoztatásokat, megbeszéléseket a közgyűlések közötti id ben végrehajtotta, az el írt 
okmányokat, éves zárásokat az elnökség elkészítette. 

Az elnök az elnökség nevében kijelentette, hogy a sportegyesület a 2017. évre tervezett 
rendezvényeit az alapszabályban és a 2017. évi közgyűlési határozatban lefektetettekkel 
összhangban tervezte és a betervezett feladatait a 2017 –es közgyűlési határozatban biztosított 
évközi módosításokkal teljesítette. Ennek megfelel en az elnök az eltelt id szakot jóra értékelte és 
kérte a közgyűlést az elnöki beszámoló elfogadására. 

A jelenlev  sportköri tagok a beterjesztett ismertet höz, tájékoztatóhoz és az elnöki 
beszámolóhoz észrevételt, kiegészítést nem tettek. 
 
 

3/2018. (04.07.) Közgyűlési Határozat 
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta és tudomásul vette az elnöki ismertet t, 

tájékoztatót és a beszámolót az eltelt id szakról. 
 
 
 
A második napirendi ponthoz: 
 

A számok száraz konkrét tükrében az elnök ismertette a 2017. évi gazdálkodást illetve a 
közhasznúsági jelentést. 

 
 Az elnök az eltelt id szakot pénzügyileg jónak értékelte, mivel a betervezett feladatok a 
változások ellenére, végrehajtásra kerültek. Az egyesület pénzügyileg pozitívan zárta az évet a 
közhasznú jogállás kritériumához szükséges mutatóknak megfelelt. Ezért kérte a közgyűlést a 
pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására. 

A jelenlev  sportköri tagok a beterjesztett jelentésekhez észrevételt, kiegészítést nem tettek.  
 

4/2018. (04.07.) Közgyűlési Határozat  
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Pécsi Honvéd Sportegyesület elnökének a 

gazdasági és pénzügyi beszámolóit, valamint a PHSE. 2017. évr l beterjesztett közhasznúsági 
jelentését. (az elkészített közhasznúsági jelentés mellékelve a közgyűlés jegyz könyvéhez) 

 
 
 



  

A harmadik napirendi ponthoz: 
 
Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2018.január 18.-n kib vített elnökségi űlést tartott. A jelenlév k 
megtervezték a 2018. év szakmai feladatait és a tervezett bevételeket, kiadásokat.  Az elnökség a 
szakosztály vezet kkel közösen megtárgyalta a pályázati, az együttműködési, az elhelyezési és az egyesület 
arculat fejlesztési (weblap, facebook, tagsági kártya, öltözet) lehet ségit. 
 
Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az elnökség egyöntetű (100%) szavazással döntött és elfogadta  
  az egyesület weblapjának megújításáról és működtetésér l szóló javaslatot, 
  az egyesület tagsági kártyájának bevezetésér l szóló javaslatot, 
  az egyesület öltözetének egységesítésér l szóló javaslatot, 
  a NEA pályázati javaslatot és az egyesület működését el segít  helyíség   
  keresésére irányuló javaslatot. 
 
 Az elnök tájékoztatta a közgyűlést arról is, hogy részt vett a Honvédelmi Sportszövetség és a 
HOSOSZ közgyűlésén. Az ott kapott információk és az elnökségi döntésnek megfelel en az éves közgyűlés 
2018-ra vonatkozó részét a fentiek alapján terjeszti el . 
 

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy a pályázati pénzeket a HOSOSZ kapja meg és  fog 
megbízási szerz déseket kötni az adott programok és feladatok végrehajtására, majd tájékoztatta a 
közgyűlést, hogy a HOSOSZ el zetes tervet kért a honvéd sportegyesületekt l 2018-ra betervezett 
feladataikra vonatkozóan. 

 
Ezután az elnök ismertette az elnökség és a szakosztályvezet k által összeállított 2018-ban 

megvalósításra tervezett alapcélú, illetve a közhasznú tevékenység keretében betervezett programokat és a 
tervezett saját és támogatási összegeket. 

 
A PHSE 2018- ben az alábbi versenyeket tervezi megrendezni: alapcél 

 
1./ A tervezett verseny, rendezvény FUTÁS 
Neve: Pécs-Harkány országúti futóverseny, (HSE-k, egyéni, csapat) 
Ideje: Terv szerint 2018  március 2. vasárnapja 
Helye: Pécs-Harkány 58.sz. út 
 

2./ A tervezett verseny, rendezvény  ASZTALITENISZ 
Neve: Március15 emlékverseny, Pécsi Honvéd Se. Pécsi házi bajnokság. 
Városi I-II o.-ban szerepl  csapatok, + Meghívott alakulatok, honvéd sportegyesületek 
Ideje: 2018  Március 24 szombat 
Helye: Pécs (7. KIÉI) Várható résztvev k létszáma:30-40 f  
 

 3./ A tervezett verseny, rendezvény   FUTÁS 
 Neve: TÁLTOS terepfutóverseny, ( egyéni, csapat) 

Ideje: Terv szerint 2018 április 22. vasárnapja 
Helye: Pogány 
 

 4./ A tervezett verseny, rendezvény  TAKTIKAI-SZIMULÁCIÓS TEREPJÁTÉK 
 Neve: Valós Taktikai Szimulációs Játék 

(Meghívott és nevezett ÖMT-s, ÖTT-s, civil csapatok) 
Ideje: 2018 negyedévente 1-1 alkalom (2nyílt nap, 2 verseny) 
Helye: Kialakított bázisok (Pécs, Baranya, Dunántúl területén) 
 

 5./ A tervezett verseny, rendezvény  MENETGYAKORLAT(TEREPTÚRA) 
 Neve: 15-30 km es menetgyakorlat katonai feladatok végrehajtásával 



  

(a rendészeti és katonasuli proramban résztvev  középiskolák ) 
Ideje: 2018  negyedévente 1 alkalommal 
Helye: Iskolák környéke, Pécs, Mecsek 
 

 6./ A tervezett rendezvény  AIKIDÓ BARANTA 
 Neve: Vizsgával egybekötött edz tábor+ baranta nemzetközi verseny 

Meghívott  sportegyesületek, 
Ideje: 2018. június-július 
Helye: Nagyharsány, Kaposvár 
 
7./ A tervezett verseny, rendezvény  ASZTALITENISZ 
Neve: Zrímyi emlékverseny. Pécsi Honvéd Se. Városi évadnyitó bajnokság. 
Városi I-II o.-ban szerepl  fegyveres és civil csapatok. 
Ideje: 2018 Szeptember vége 
Helye: Pécs (7.KIÉI) 
 
8./ A tervezett verseny, rendezvény  LABDARÚGÁS 
Neve: Barátság focikupa, Pécsi Honvéd Se., Meghívásos, Meghívott fegyveres testületek és HSE-k. 
Ideje: 2018 október-november  
Helye: Pécs, iskolai tornaterem 
 

 9/ A tervezett rendezvény  AIKIDÓ 
 Neve: Vizsgával egybekötött nemzetközi edz tábor, Meghívott sportegyesületek, 
 Ideje: 2017. november 
 Helye: Pécs 

 
 10./ A tervezett verseny, rendezvény  ASZTALITENISZ 
 Neve: Borbála emlékverseny, Pécsi Honvéd Se., Meghívásos 

Meghívott alakulatok, honvéd sportegyesületek, városi fegyveres testületek és városi I-II osztályban 
induló csapatok. 
Ideje: 2018 december eleje 
Helye: Pécs (7.KIÉI), vagy iskolai tornaterem a létszám függvényében 
 

 A megrendezésre kerül  katonai jellegű versenyek a HOSOSZ által kiadott 2018. Évi Sportnaptárban 
szerepelnek. 
 A pályázott események megvalósítását a HOSOSZ finanszírozásával kívánjuk megvalósítani az 
alábbiak szerint: 

A tervezett rendezvény PHSE 2018.éves működése és tevékenysége 
Neve: PHSE szakosztályai éves tevékenységének támogatása (versenyek szervezése, versenyeken 
való indulás, terembérlet stb.) 
Ideje: 2018. folyamatos 
Helye: Magyarország 
Támogatási igény/+önrész: 1250/+256 eft 
 

A PHSE 2018. évre tervezett azon programjai, amelyeket a honvédelem érdekében -HS- támogatásával 
tervez megvalósítani: közhasznú tevékenység      (HS belépés+pályázat folyamatban) 

 
1./ A tervezett verseny, rendezvény OHT 
Neve: Országos Haditorna Verseny (megyei középiskolák csapat + járási versenyek) 
Ideje: Terv szerint 2018  sz 
Helye: Pécs környéke 
Támogatási igény/+önrész: 200/+0 eft 
 

2./ A tervezett verseny, rendezvény  „ENH” program 
Neve: Egy Nap a Honvédelemért program  
Ideje: 2018 folyamatos 



  

Helye: Megyei középiskolák, nyári táborok, együttműköd  szervezetek programjai 
Támogatási igény/+önrész: 300/+0 eft 
 
3./ A tervezett verseny, rendezvény  Pécsi Honvéd Se. bemutatkozása 
 Neve: Pécs Város Honvédelmi Napja 
  Ideje: 2018  május 19 
 Helye: Pécs Széchenyi tér 
 Támogatási igény/+önrész: 300/+0 eft 
 
4./ A tervezett verseny, rendezvény  SPORTREPÜL  ÉS RTF TOBORZÓ NAP 
 Neve: Toborzással egybekötött sportrepül   és Rádiós Tájékozódási Futás bemutató 

(Megyei, városi iskolák, diákokjai ) 
Ideje: 2018 szeptember,-október 
Helye: Pé 
cs-Pogányi reptér 

 Támogatási igény/+önrész: 500/+0 eft 
 össz támogatási igény/+önrész: 1300/+130 eft 

 
A pályázott események mellett a szakosztályvezet kkel történt egyeztetésnek megfelel en a PHSE 2018- 
ban az alábbi bajnokságokban és versenyeken tervezi részvételét: 

 
Pécsi városi kispályás labdarúgó bajnokság  AIKIDÓ edz tábor 
Pécsi városi asztalitenisz bajnokság   honvédelmi jár rverseny 
MH amat r bajnokságok     nemzetközi AIKIDÓ edz tábor 
„Egy nap a honvédelemért!” program   Baranta edz tábor, verseny  

 „Országos Haditorna versenysorozat” 
 

Az elnök ismertette a sportegyesület tervezett bevételét két változatban a 2018-as évre: 
 

2018. évi tagdíjbevétel:  89 f       534 eft    534 eft 
a felajánlott személyi jövedelemadó 1%        60 eft      60eft 
HOSOSZ pályázat alapcél és éves működésre  1.250 eft    600eft 
HS támogatás      1.300 eft  
Egyéb céltámogatás és bevételek       500 eft    500eft 
NEA pályázat     3.165 eft  

summ.bev:  6 809eft 1.694eft 
maradvány     942 eft     942eft 

 
A PHSE 2018-ra tervezett bevételei és a 2017. évi pénzeszköze együtt 7.751.eft ( 2.636.eft ) 

költségvetési forrást biztosít az egyesület alapcél és közhasznú feladatai ellátására. 
 

Az elnökség javasolta, hogy a pályázati és a meglév  pénz felhasználását az eddig jellemz  
takarékosság és célszerűség figyelembe vételével fogadja el a közgyűlés. 

 
Az elnökség javasolta, a szakosztályok részére a befizetett tagdíjak teljes elköltését és az év-

közbeni bevételeik 20%-os tartalékolással történ  felhasználását, valamint az éves program 
megvalósítására és a  működésre a támogatási pénzkeretet biztosítsa a közgyűlés a betervezett programok 
alapján. 
 

Továbbá az elnökség javasolta, hogy a téli id szakban a felkészülés és szinten tartás érdekében 
ebben az évben is béreljen a sportegyesület termet támogatási pénzkeretb l és javasolja, hogy a 
felajánlott 1%-at terembérletre, sportfelszerelések vásárlására és működési költségekre fordítsa az 
egyesület. 
 
Ezután az elnök ismertette a sportegyesület számokkal tervezett kiadásait a 2018-as évre: 



  

 
Felhasználási javaslat 2018-ra: 

alapcélra: 
 Szakosztályok éves működésére      534 eft   534eft+ a saját bevétel -20% 
 PHSE műk         950 eft  300eft 
 terem (pálya) bérlet        300 eft  300eft 
 Pályázati célra      3.165 eft   
 Egyéb céltámogatás        500eft  500eft 
közhasznú feladatra: (a támogatás mértékében)    1.300 eft  + a pályázatok ide es  
része 
      6.749 eft  1.634eft 
 

Az elnök elmondta, hogy a PHSE 2018. évi (6.809.-eft) 1.694eft bevétele és a tervezett összes 
ráfordításának (6.749.-eft)  1.634 eft tárgyévi eredménye 60.-eft eredményt fog hozni. 
 

Az elnök felhívta a jelenlév k figyelmét, hogy a tervezett bevétel, ha nem nyerünk a pályázatokkal 
és nem kapjuk meg a támogatást csak a meglév  t kénkb l történ  kiegészítéssel biztosítja a 
sportegyesület 2018. évi alapcél szerinti feladat költségeit és ebben az esetben az éves tagdíjat szinten kell 
tartani. 

 
A fentiek figyelembe vételével az elnökség javasolta, ha az egyesület nem nyer a pályázatokon és 

nem kapja meg a támogatási összeget akkor saját forrásból teljesen, saját forrásból részben vagy a 
betervezett program eltörlésével biztosítsa a közgyűlés a 2018. évi programokat. 
 
Az elnök javasolta adott esetben az elnökség és a szakosztályvezet k döntésére bízni a fentieket. 

 
Az ismertetett adatok alapján az elnök javasolta a közgyűlésnek, hogy fogadja el a PHSE 2018  évre 
 vonatkozó feladattervét, költségvetés tervezetét. 
Végezetül az elnök javasolta a közgyűlésnek, hogy a havi tagdíjat 500ft-ban határozza meg. 
A jelenlev  tagok részér l az elnök által beterjesztett költségvetési tervezethez egyetértési 
 hozzászólások voltak. 
A közgyűlés a havi tagdíjat 500ft/hó-ban határozta meg. 

 
5/2018. (04.07.) Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Pécsi Honvéd Sportegyesület 2018. évi feladattervét az 
év közbeni szükséges módosítások figyelembevételével, a költségvetés tervezetét, valamint elfogadta, 

hogy a tagsági díj havonta 500 ft legyen. 
 
A negyedik napirendi ponthoz: 
 

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést a Honvédelmi Sportszövetség közgyűlésén elhangzottakról. 
2018.01.05.-n a tisztújító közgyűlésen : Dr.Nébald György Úr lett megválasztva elnöknek.  A 
közgyűlésen elhangzott, hogy profiltisztítás fog végbemenni a HS és a HOSOSZ feladatrendszere között, 
valamint a HS a komplexitást fogja el térbe helyezni a pályázatok és együttműködés során. 

 
 A pályázatokkal kapcsolatban az elnök elmondta, hogy minden tevékenységre külön pályázni kell és 
jelenleg a rendszer kidolgozás alatt áll. 
 
 A honvédelmi sportközpontokkal kapcsolatban az elnök tájékoztatta a résztvev ket, hogy a 
sportközpontok állami beruházásbol készülnek, önkormányzati területeken és a gazdasági valamint szakmai 
működtetésük még nem tisztázódott. 
 



  

 A HS és a HOSOSZ közgyűlésén tisztázódott, hogy minden jogi személynek külön kérni 
kell a felvételét a HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉGBE és így az elnök javasolta a közgyűlés 
részére a Sportegyesület belépését a HS-be. 

 
6/2018. (04.07.) Közgyűlési Határozat  

A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a Pécsi Honvéd Sportegyesület elnökének 
javaslatát, hogy az egyesület hivatalosan kérje felvételét a Honvédelmi Sportszövetségbe. 

 
 
Az ötödik napirendi ponthoz: 
 

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést a HOSOSZ éves sportnaptárába bekerült 
rendezvényeinkr l valamint a kiemelt országos rendezvényekr l, amat r sportbajnokságokról és 
versenyekr l, valamint a 170 éves a magyar honvédség évfordulóval kapcsolatos 
programsorozatról. 

 
Ezután az elnök részletesen ismertette a 2018.05.19.-re tervezett „Pécs Város 

Honvédelmi Napja” -val kapcsolatos felkérést és feladatokat. 
 
Pontositás céljából az elnök felolvasta a PHSE keretében működ  szakosztályokat és azok 

vezet it. 
 
Ismertette a PHSE tagságának névjegyzékét pontosítás céljából, a befizetett tagdíjak alapján. 
 
Kérte a szakosztályvezet ket a szakosztályok felszereléseinek pontosítására és a javaslatok 

megtételére a szükséges selejtítésre. 
 
Az elnök ismertette a 2018. évi kiemelt sportversenyeket, a szakosztályok edzéseinek és 

versenyeinek id pontjait. 
 

A tagok részér l további hozzászólás nem volt 
 
 
ezért az elnök a közgyűlést 2018.04.07.-n …11,30………..-kor bezárta. A tagoknak sok 

sikert és jó egészséget kívánt a 2018. évre tervezett feladatok végrehajtásához. 
 
 

Aláírások: (eredeti sk) 
 

Pintér Tibor….................................    Baksa Csabáné………………… 
levezet  elnök       jegyz könyvvezet  

 

Pokorny József…..............................    Márkus István………………… 
jegyz könyv hitelesít  tag     jegyz könyv hitelesít  tag 

 

Tanú:………………………     Tanú:……………………………… 
neve:…………………………    neve:……………………………... 
lakóhelye:…………………………………   lakóhelye:………………………………. 
…………………………………………….   ………………………………………….. 


