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I.
Egyszerűsített Számviteli Beszámoló
A számviteli törvénynek megfelelően egyesületünk elkészítette az egyszerűsített mérlegét és
a 2020. évi eredmény levezetését. Társadalmi szervezetünknek tárgyi eszköz állománya,2 db asztalés pad, 1db laptop, 1 db nyomtató, és formaruhákból, felszerelésekből tevődik össze 102 eft
értékben, pénzeszköz: 1801 eft. Eszköz összesen: 1903 eft
2020 nyitó: bázis 1519 eft, bázis2 119 eft, hp 341 eft = 1979 eft (-400eft)=1579 eft
2020 záró: bázis 1004 eft, bázis2 118 eft, hp 478 eft= 1600 eft +19 eft

A 2020. évi alaptevékenységből (közhasznú tevékenység) származó eredmény 19 eft. Az
egyesületnek 2020.évben vállalkozási tevékenységből származó bevétele nem volt.
II.
A Költségvetési Támogatás Felhasználása
A 2020. évben a Pécsi Honvéd SE a Honvédelmi Minisztériumtól támogatásban nem
részesült.
III.
Vagyon Felhasználása
A PHSE a rendelkezésre álló pénzeszközön kívül az első fejezetben leírt tárgyi eszközökkel
rendelkezik.
Pénzeszközök kimutatása (Ft-ban)
A gazdálkodás fő számai:
2019. évi bevételek:
2020. évi pénzeszköz maradvány (bázis+bázis2+hp+lekötött)
ehhez bevétel
otp kamat
2019. évi hm támogatás
Szja 1%-os felajánlás
2020. évi tagdíj
HOSOSZ céltámogatás
Támogatások
TAO
EGYÉB bevétel őd,tánc,baranta
sum.bevétel
2020. évben gazdálkodni lehetett

2179 eft
0 eft
0 eft
0 eft
318 eft
500 eft
104 eft
0 eft
0 eft
922 eft
3101 eft

(2020 évi nyitás)

2019. évi kiadások, ráfordítások
Szakosztályok éves működése
PHSE. éves műk. költsége
(szla, kiküld, posta, felszerelés)
téves utalás visszautalása (HOSOSZ)
Terem bérleti díj
Közhasznú feladatok
sum.kiadás
Pénzeszköz maradvány
ebből:

OTP
lekötve
pct

202 eft
432 eft
400 eft
179 eft
90 eft
1 303 eft

1801 eft ( + 19eft a 2019-es maradványhoz képest)
1122 eft
200 eft
479 eft

IV.
Cél szerinti juttatások kimutatása
A PHSE 2020.évben a HOSOSZ -től kapott 500 eft céltámogatást, melyet a szerződés szerint
programok végrehajtására és terembérleti díjra használt fel.

az éves

A PHSE a részére biztosított támogatás felhasználásáról az elszámolást elkészítette és a
meghatározott időre felterjesztette a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségéhez
V.
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás
A PHSE a 2020. 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
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 által biztosított sportolási lehetőségekkel kívánjuk fenntartani a
MH. helyőrségei közötti, aktív és nyugállományú katonák közötti kapcsolatot, segíteni a MH. megtartó
képességét, népszerűsíteni a Magyar Honvédséget valamint felhívni a figyelmet a területi alapokon kiépítésre
kerülő önkéntes tartalékos szolgálatra.
A Pécsi Honvéd Sportegyesület keretén belül a 2020. évben labdarúgó szakosztály, asztalitenisz
szakosztály, túra és tájfutó szakosztály, AIKIDÓ szakosztály, rádió-amatőr szakosztály, Baranta szakosztály,
AIRSOFT szakosztály és sportrepülő szakosztály működött 65 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 2020. évi tevékenysége alapcél és közhasznú feladatokban valósult
meg. Az alapcél szerinti feladatok körében a koronavírus járvány okozta tiltó rendszabályok betartásával, a
tagok bevonásával szervezett keretek között zajló sportolási lehetőséget biztosítottunk. Az évben 3-5
programot szervezett az egyesület.
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 a koronavírus járvány okozta tiltó rendszabályok betartásának
figyelembevételével.
Ennek megfelelően:
- az AIKIDÓ szakosztály kyu és dan felkészítő edzőtábort szervezett
- az AIKIDÓ szakosztály országos edzőtábort szervezett

2020 májusban 30fő
2020 júliusban

30fő

(Nagyharsány, Czéh László, Kriszt Gábor sensei-ek vezetésével)
- az AIKIDÓ szakosztály nemzetközi edzőtábort rendezett

2020.novembeben 25fő+6fő

(PHSE AIKIDÓ szakosztály,((shinken aikido dojo)) Günther Steger sensei vezetésével)
- a labdarúgó szakosztály megrendezte a „Barátság kupa” .t
4 csapat
2020 november 40 fő
- AIRSOFT szakosztály versenyszervezések
2020 több alkalom
- közös szervezésben a HELIAN NA TOUR utazási irodával a PHSE tagjai részt vettek az őszi kerérpártúrán

- részt vettünk a 2020. évi Pécsi városi labdarúgó és asztalitenisz bajnokságban
- részt vettünk a Pécs-Harkány országúti futóversenyen
- Rádió Amatőr URH Országos Bajnokságban
- az ország és a környező országokban AIKIDÓ edzőtáborokon való részvétel
- különböző helyi futó versenyeken és teljesítménytúrákon,

15fő
2fő
5fő
15-20 fő
15 fő

- a felkészülés érdekében több alkalommal terem-és pálya bérléssel valamint együttműködésben ingatlan
bérléssel biztosítottuk a felkészülési tevékenységet a szakosztályok részére.
- 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 ahol különböző
helyezéseket értek el
Az elnökség a 2019. évre vonatkozóan elkészítette
a statisztikai jelentést, a szakmai beszámolót, a pénzügyi beszámolót,
az egyszerűsített beszámolót, a közhasznúsági jelentést,
közgyűlési jegyzőkönyvet
elküldte

a NAV felé az adóbevallást és az 1%-os jogosultsági igazolást
letétbe helyeztük az OBH-nál az előírt okmányokat

Összefoglalva a PHSE 2020. évi alapcél szerinti és a közhasznú tevékenység körébe tartozó
feladatokat, illetve az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan megállapítható, hogy a tárgyévben a fent leírt
kiemelt programokat szervezett és finanszírozott a sportegyesület. Ezen túl, az egyesületünkben napi
rendszerességgel biztosítottuk tagjaink és az állomány számára a sportolási feltételeket, a koronavírus
járvány okozta tiltó rendszabályok figyelembevételével.
A sportegyesület 2020 évi gazdálkodása a Közgyűlés által jóváhagyott keretek között zajlott, annak
eredménye pozitív. A PHSE saját pénzeszköze nem csökkent és pozitívban realizálódott.
Az elnökség nevében kijelentem, hogy a PHSE a 2020-ra tervezett rendezvényeit az alapszabályban
lefektetettekkel összhangban tervezte és a betervezett feladatait a 2020 es közgyűlési határozatban biztosított,
a koronavírus járvány okozta tiltó rendszabályok miatti évközi módosításokkal teljesítette ezért a PHSE éves
tevékenységét jó-ra értékelem.

Az elmondottakat figyelembe véve kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a 2020. évi közhasznúsági
jelentést szíveskedjen elfogadni.
1. számú melléklet: a kettős könyvelést vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete

Csatolva:

Pécs, 2021 . év ……12.…. hónap …18…. nap.
/ Pintér Tibor /
PHSE elnök
Záradék:
A Pécsi Honvéd Sportegyesület 2021. december 18.-n megtartott közgyűlése a 2020. évi
közhasznú jelentést, a 2020. évi megvalósult pénzügyi tervet és az egyesület közhasznú illetve fő
feladatait …………számú igen, ……….számú nem, és ………számú tartózkodás mellett elfogadta.
2021. december 18.
…………………………..
levezető elnök

…………………………..
jegyzőkönyv vezető

hitelesítők:
…………………………
szigsz.
…………………………
név
…………………………
aláírás

…………………………
szigsz
…………………………
név
…………………………
aláírás

