
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-641
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év
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03 Kecskeméti Törvényszék

Honvéd Nyugdíjas Klub

0 3 0 2 6 0 0 7 2   2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

    

Honvéd Nyugdíjas Klub

6 0 8 0 Szabadszállás

Kossuth L utca

4

0 3 0 2 6 0 0 7 2   

0 3 0 0 P k 6 0 0 7 2  1 9 8 9

1 8 3 6 8 7 4 7 1 0 3

Farkas Zoltán

Szabadszállás 2 0 2 1 0 5 2 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Honvéd Nyugdíjas Klub

425 604

30 0

395 604

0 0

787 1 697

232 401

0 0

0 0

555 1 296

1 212 2 301

1 212 2 301

105 105

1 905 1 455

0 0

-798 741

0 0

0 0

0 0

1 212 2 301

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-641
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B.  Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzben realizált
eredmény (II-IV-V)

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

- alapítótól kapott befizetés

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F)

ebből: adományok

Honvéd Nyugdíjas Klub

5 626 4 121 5 626 4 121

5 626 4 121 5 626 4 121

356 330 356 330

0 0 0 0

2 352 2 387 2 352 2 387

0 0 0 0

2 918 1 404 2 918 1 404

0 0 0 0

6 424 3 380 6 424 3 380

6 424 3 380 6 424 3 380

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-798 741 -798 741

0 0 0 0

-798 741 -798 741

-798 741 -798 741

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év  előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2.

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

J. Adományok

Honvéd Nyugdíjas Klub

1 760 1 903 1 760 1 903

0 0 0 0

125 0 125 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

467 484 467 484

0 0 0 0

5 626 4 121 5 626 4 121

6 424 3 380 6 424 3 380

0 0 0 0

0 0 0 0

135 1 135 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

    

Honvéd Nyugdíjas Klub

6 0 8 0 Szabadszállás

Kossuth L utca

4

0 3 0 0 P k 6 0 0 7 2  1 9 8 9

0 3 0 2 6 0 0 7 2   

1 8 3 6 8 7 4 7 1 0 3

Farkas Zoltán

Kult,örökség megőrzése, szoc.és sporttevékenység

2011.évi CLXXV.Tv.2.§.(20)

2009.évi XXXVII.Tv.93.§

Nyugállományúak, sportot, túrázást kedvelők

10000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgy év

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgy év (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.   Vezető tisztségviselőknek nyújtott
      juttatás (mindösszesen)

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Honvéd Nyugdíjas Klub

Katonai hagyományápolás 1 150 680

Szociális 890 170

Szabadidős és sporttev.szervezése 1 650 580

3 690 1 430

3 690 1 430

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Honvéd Nyugdíjas Klub

5 626 4 121

467 484

0 0

0 0

0 0

5 159 3 637

6 424 3 380

0 0

6 424 3 380

-798 741

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



CSATOLT MELLÉKLETEK

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-641

2020. év

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-641-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-641-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-641-03 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Honvéd Nyugdíjas Klub

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .27  18 .22 .20



HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB 
SZABADSZÁLLÁS

. számú példány

Nyt. szám: 2)€ /2021

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 
A 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Tagtársak!

A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület, vagy Klub) az elmúlt évre is 
programokkal gazdagon megtöltött munkatervvel készült. A pandémiás helyzet alapos 
átgondolásra és számos program elengedésére késztetett minket. Jó néhány rendezvényt 
csak on-line módon tartottunk, illetve csak „kiscsoportos foglalkozásként”. Mindezek 
ellenére elmondhatjuk, hogy nem volt eseménymentes a 2020-as év sem.

Szervezeti élet területe, törvényességi megfelelés

Az év elején elkészített tárgyévi terveket csak júliusban, és számos módosítással lehetett 
a Közgyűlés elé terjeszteni. Ezzel egy időben az Egyesületnél tisztújítás is volt. A július 
10-ei Közgyűlés elfogadta az előző vezetés beszámolóját, s bizalmat szavazott a 
megváltozott személyi összetételű új Elnökségnek, valamint az éves feladat- és 
gazdálkodási terveknek.
A megváltozott jogszabályi környezethez igazítva módosult az egyesületi Alapszabály 
(18.Pk.60.072/1989/75. Bírósági határozat), s ehhez megfeleltetésre került az Szervezeti 
és Működési Szabályzat.
A Pénzügyi ellenőrző bizottság helyett Felügyelőbizottság kezdte meg az egyesületi 
gazdálkodás és törvényes működés ellenőrzését. Tevékenységéhez elkészült a FB 
Szervezeti és Működési Rendje.
Az egyesületi munkát támogató tevékenység elismeréséről, valamint a kegyeleti 
tevékenység és a koszorúzással egybekötött megemlékezések végrehajtásáról szóló 
„elnökségi irányelv-”ek beépültek az SZMSZ-be.
Jóváhagyásra került a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény Működési leírása.
Az Egyesület megtette kötelező jelentéseit a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos 
Bírói Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, s letétbe helyezésre került a Klub 2019 
évről készült beszámolója.



Az elmúlt esztendőben új egyesületi tagkártya készült és került kiadásra.
A 2020. január 1-jei induló létszám 102 fő volt. Az év során

■ belépett 4 fő: Derecske! Lászlóné, Erős Lajosné, Kovácsné Szűcs Eszter, Nagy 
Tibor,

■ kilépett 3 fő: Balogh József, Kovácsné Mankovics Rozália, Hartmann Istvánné;
■ elhunyt 1 fő Horváth Balázsné;
■ „Tiszteletbeli tag” címet kapott (rendes tagi státuszból) 2 fő: Darabos József és 

id. Szőke Péter,
■ „Pártoló tag” címet kapott 2 fő: Nosza Lajos (rendes tagi státuszból), és 

Szalontai Bálint,
■ megváltozott státusza miatt „Tiszteletbeli tag” cím helyett „Pártoló tag” címet 

kapott Szekeres Mihály,
■ további „Pártoló tag” címet kapott 3 (rendes tagi státuszból) +1 fő: Antalné 

Szláva Anikó, Bozzayné Vogl Klára, Faragó György és Tóth László. (Ezzel a 
„Tiszteletbeli tag” címet viselők száma 7 főre, a pártoló tagoké 19 főre 
emelkedett.)

Összességében az Egyesület létszáma 2020. december 31-éré, 121 főre „változott”. (A 19 
fős „növekedés” oka, hogy az Egyesület tagnyilvántartása egységesítésre került: egy 
jegyzékbe vétetett a rendes és a különleges jogállású tagság.)
A tagság átlagéletkora egy „hajszálnyit” csökkent: 66,49-röl 66,45 évre. A korelnök 
személye nem változott: Büki Ferencné (89-90 év), de az „ifjoncoknál” váltás volt Dorogi 
Kálmán (31) helyett Nagy Tibor (30) lett a junior.
Kiemelkedő katonai partnerünk, az MH Logisztikai Központ az év során megszűnt, 
jogutódja az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság lett, amely szervezet 
együttműködési megállapodást kötött Egyesületünkkel (együttműködés a 
hagyományápolás, honvédelmi nevelés, sport-turisztika területén).
Hadisír gondozási, ápolási együttműködési megállapodást kötöttünk a Kecskeméti 
Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Technikumával (Kunszentmiklós).
Meglévő együttműködési megállapodás alapján folytatta az Egyesülettel közös 
tevékenységet:

■ a szabadszállási Polgármesteri Hivatal (Klub működés támogatása, városi és 
egyesületi rendezvények szervezése);

■ a Kígyós Horgászegyesület (eszközhasználat, pályázat írás, működés);
■ a Nagy Sportágválasztó Kft., Budapest (a strázsa túrasorozat bevonása az 

„Ötpróbával Tokióba” rendezvénysorozatba);
■ a Magyar Szabadidősport Szövetség, Budapest (Európai Sporthét, Világ 

Gyalogló Nap szervezése a nyugdíjas szervezetek csoportjában)
További számos szervezettel külön megállapodás nélkül működött együtt az Egyesülettel, 
így

■ a Kisvárosunkért Egyesület (túrarendezvények, működés);
■ a Gyügyei Birtok (túraszervezés, rendezvénytámogatás);
■ Szabó Imre és a Zöld Ász étterem, valamint Tóth János és a Tóth AUTO-MIX 

(rendezvény helyszínbiztosítás, rendezvénytámogatás, túraszervezés);
■ a CSÓKER Kft., Szívós László egyéni vállalkozó, az SZP Kiskun Kft. és a 

ZÉRÓFEELING Kft. (rendezvénytámogatás, anyagi támogatás);
■ a Birkás Bor és Pálinka Ház, továbbá Bajusz Gábor, Kovács Lajos, Pandúr 

László, Varga László vállalkozók (rendezvénytámogatás);
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■ a SZITEP Kft. (rendezvény helyszínbiztosítás)-,
■ a KEFAG Zrt. (túrarendezvények, emlékmű létesítés támogatása)-,
■ az ATLASZBUSZ Kft. és a SZALIBUSZ Kft. (személyszállítás, 

rendezvénytámogatás).

A pandémiás helyzet miatt az elmúlt esztendőben - sajnos - jelentősen csökkent, az 
együttműködőkkel közös tevékenységek száma, de

■ volt lehetőség, hogy folytatódhasson a jó együttműködés a Honvéd Nyugdíjas 
Klub és Szabadszállás Város Önkormányzata, a Szabadszállási ÁMK József 
Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (továbbiakban: 
Közösségi Ház), továbbá az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (továbbiakban: KIKNYP) 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda (továbbiakban: 1. KIÉI, vagy Iroda) (Kecskemét) között;

■ és volt eseti kapcsolat a BEOSZ és BEOSZ DAR szövetségekkel, valamint a 
régió - társ - tagegyesületeivel is.

A közösségi tevékenység az elmúlt esztendőben sem maradt észrevétlen.
■ a honvédelmi miniszter október O1-jén, az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából 

emléktárgyat adományozott Puskás Istvánná részére;
■ a sportért felelős államtitkár január 24-én, az "Ötpróbával Tokióba" 

rendezvénysorozat 2019. évi eseményei lezárása alkalmából, kiemelkedő 
sportverseny-szervező tevékenységük elismerésére emlékplakettet 
adományozott Asbóth György és Búza Vince részére;

■ Szabadszállás Város Képviselő-testülete - az államalapítás és az államalapító 
Szent István király emlékének nemzeti ünnepe - augusztus 20-a alkalmából, a 
közösségért huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő és önzetlen munkája 
elismeréseként „Szabadszállás Városáért” kitüntető címet adományozott Búza 
Vince részére;

■ az Elnökség - eddigi tevékenységük elismeréseként, július 10-én, az Egyesület 
közgyűlésén - emlékplakett és emléklap elismerésben részesítette Dóra Tibor 
és Gáspár Ferencné tagtársakat.

A támogatói tevékenység elismerésére az irányelvek alapján, 2020-ban első alkalommal 
kerültek elismerésre az Egyesületet kiemelten támogató személyek, vállalkozások. így 
Július 10-én, az Egyesület közgyűlésén bronz fokozatú elismerést kapott a FORNETTI Kft., 
a GAZDASÁGI- MŰSZAKI, ELLÁTÓ és SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET és a Gyügyei 
Bírtok, ezüst fokozatút az Atlasz Busz Kft. és a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület, és 
arany fokozatút, Nosza Lajos és Varga József egyéni vállalkozók, valamint a ZERO- 
FEEING Kft. és a Zöld Ász fogadó, étterem.

Hagyományőrző tevékenység

A közösségi lét mellett és részeként kiemelt feladatunk a hagyományőrzés. 2020-ban 
jelentősen csökkent a tényleges rendezvények száma, a Gyűjtemény látogatottsága.
Elmaradt a Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó, az „Összetartozunk" 
rendezvénysorozat néhány eleme. Számos megemlékezést csak a honlap adta keretek 
között tarthattunk meg.
Mindezek ellenére volt néhány - a hagyományőrzéshez tartozó - rendezvényünk. Ezek:
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■ január 13-án máglya- és mécses gyújtással, szavalattal, koszorúzással, 
valamint a „Fagyhalár című kiállítással emlékeztünk meg a doni-áttörés 
tragédiájának emléknapjáról;

■ június 4-én a „Béke! Béke?" című kiállítással és a Nagy Trianon Kvíz 
eredményhirdetésével emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás Napjára;

■ október 6-án koszorúzással emlékeztünk az aradi vértanúkra;
■ november 11-én, a harctéren elesett katonák emléknapján mécses gyújtással, 

koszorúzással emlékeztünk a „dicső halottakra".
Virtuális megemlékezést tartottunk

■ május 9-én a II. világháború befejezésének 75. évfordulójáról;
■ május 21-én a Magyar Honvédelem Napjáról;
■ május 31-én a Magyar Hősök Emléknapjáról;
■ június 27-én a múzeumok éjszakája alkalmából;
■ december 13-án, a hűség napjáról, a „kitűnő településekről”.

Elkészült az emeleti rész karbantartási munkáinak nagy része, de nem volt érdemi 
továbblépés a berendezés terén.

Kommunikációs munka:

Az egyesületi kapcsolattartásban a legfontosabb lehetőség az internet, amellyel a tagság, 
mintegy háromnegyede elérhető. Elősegítette ezt a József Attila Közösségi Ház szervezte 
informatikai tanfolyamok sora, melyeken több klubtagunk is részt vett.
A honlapunk tárhelyére telepített „tourdash” rendszer jól segítette, elsősorban a 
túraegyesület rendezvényein, a résztvevők regisztrálását, a folyamatos és naprakész 
információk biztosítását.
A bérelt tárhely kis kapacitása miatt elmaradt a honlap bővítése, de a kapacitásnövelés 
2021-re már megoldott.
A naprakész saját weboldalas megjelenés mellett az egyesület tevékenységéről szóló 
hírek más elektronikus, illetve nyomtatott sajtóban is megjelennek: a Szabadszállási 
Hírmondó, a megyei lap online és nyomtatott felületén, de a BEOSZ és a Magyar 
Honvédség oldalán is. Az év során három klubtagunkkal készült terjedelmes riport a 
megyei napilapban, de beszámolót olvashattunk legidősebb klubtagunk 90. születésnapi 
köszöntése alkalmából is.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége jubileumi kiadványába beszámoló anyag 
készült egyesületünk hagyományőrző, valamint sport- és túra tevékenységéről.
Az egyesület honlapján havi átlagban 9.000 (múlt évben mintegy 118 ezer) kattintás 
mutatható ki. A Google felületeinken is több mint 500 a havi megjelenések száma (levelek, 
tárhelyeken tárolt cikkek, fotók megtekintése stb.). Sokan kísérik figyelemmel az egyesület 
közösségi oldalait is, hiszen a klub oldalának több mint 350, a túraegyesületnek közel 900 
követője van.
A tagi kapcsolattartásban újjászerveztük a csoportokat, és új klubösszekötők kerültek a 
csoportok élére. Pontosításra kerültek a tagság elérhetőségi adatai. Megteremtődtek a 
feltételek - az internettel nem rendelkezők részére - a nyomtatott információ átadásra.
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Gazdálkodási terület

A gazdálkodási eredményeink részletes és számszaki értékelésére a gazdálkodási 
beszámolóban kerül sor.
De itt is el kell mondani, az Egyesület alapvető működési feltételei biztosítottak voltak, 
melynek forrásai:

■ az előző évi maradvány;
■ a személyi jövedelemadójuk 1 %-ából befolyt 484 eFt támogatás;
■ a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán jóváhagyott 1.300 eFt;
■ a BEOSZ pályázatán jóváhagyott 200 eFt;
■ a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatán jóváhagyott 404 e Ft
■ a helyi vállalkozóktól érkezett sokféle támogatás 200 eFt.

Egyesületünk elnöksége 2020. évben eredményesen elszámolt a 2019. évben a Nemzeti 
Együttműködési Alap pályázat, az Önkormányzat működési támogatás, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal biztosított 1 % személyi jövedelemadó rész biztosította forrásokkal, az 
Egyesület részére biztosított összegekkel.

Köszönet a pályázatírásban és elszámolásban résztvevők munkájáért.

Sport- és túratevékenység

A 2020 tavaszán kezdődött pandémiás járvány alapvetően befolyásolta egyesületünknél a 
szabadidős tevékenységeket, akadályozta a sportversenyek szervezését.
A Barátok FC. futballcsapat a múlt évben is működött, a járványügyi előírások adta 
lehetőségek közt, heti rendszerességgel megtartotta edzéseit.
Sajnálatos, de nem volt lehetőségünk megszervezni a városi sportnaphoz, a városi 
napokhoz és a Zöld Ász Vándorkupához kötődő, hagyományos kispályás labdarúgó 
bajnokságokat, és elmaradtak a más szervezők rendezvényei is.
A Strázsa Túraegyesület programjai is lényegesen eltértek az előzetes elképzelésektől, a 
rendezvény naptárakba leadott tervektől.
A tavaszi teljesítménytúrát a tervezett időpontja előtt két héttel kellett lemondani, 
visszaszervezni az előkészített szolgáltatásokat és megoldani a már átutalt regisztrációs 
díjak elszámolását.
A járvány első időszakának végén, június 6-án, körültekintő szigorító rendszabályok 
bevezetése mellett, közel 250 túrázó részvételével sikerült megrendezni a nyári „Trianon- 
100 Vírusirtó emléktúra-”t.
Ősszel, még a járvány második üteme kezdete előtt, október 10-én, a szükséges 
rendszabályok fenntartása és betartása mellett, több mint 500 fő részvételével sikerült 
megtartani az őszi strázsa túra helyett, a tavasszal elmaradt VII. Strázsa Honvéd 
Teljesítménytúrát. Érdekessége volt ezen alkalomnak, hogy a teljesítménytúrát a 
kiskunmajsai Tömöri Pál Katolikus Gimnázium közel 40 fő kadétjának, két területvédelmi 
zászlóalj tartalékosainak, valamint a Ludovika Zászlóalj negyedéves tisztjelöltjeinek 
csapatai is teljesítették. Részükre a hagyományápolás jegyében bemutatásra került a 
Helyőrségi Gyűjtemény is.
Közel 50 fő részvételével, augusztus 8-án tartottuk meg - ismét nagy sikerrel - a már 
hagyományos túrával egybekötött pincelátogatást a Szekszárdi-dombságban.
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A mások által szervezett túrákon való részvétel szervezése ebben az évben a járvány 
miatt sajnálatosan elmaradt.
A túratevékenység hagyományos része a meglévő túraútvonalaink karbantartása, 
felújítása is. Az év során a Magyar Természetjáró Szövetség pályázati támogatásával 26 
km hosszan teljesen felújításra (és ezzel befejezésre) került a sárga jelzésű túraútvonal, 
valamint a sárga körtúra teljes hossza is. Pótlásra kerültek a hiányzó oszlopok, pótlásra és 
festésre a túrajelzések, de a szükséges mértékben a bozótirtás és a lombgyérítés is 
megtörtént.

Érdekvédelem, érdekképviselet

Egyesületünk alapcéljainak megfelelően, hangsúlyos feladatunk volt tagjaink, továbbá az 
MH KIKNYP gondozási körébe tartozó személyek érdekeinek képviselete, védelme, az 
esetleges érdeksérelmek feltárása.
Az érintettek, vagy más személy/szervezet jelzésére, vagy az MH KIKNYP 1. KIÉI 
kérésére az Iroda munkatársaival, vagy iránymutatásukkal eljárva, közvetítettünk az 
érintettek között, megkerestük a megoldási lehetőségeket, elvégeztük a 
környezettanulmányokat, segítettünk összeállítani a szükséges kérvényeket/beadványokat 
és az igazoló okmányokat. Ezeket a segítségeket minden hozzánk forduló részére 
megadtuk és megadjuk. Ez a tevékenység jellegénél fogva gyakran egybeforr az 
egészségügyi és szociális munkával, de valahol az is egyfajta érdekvédelem.

Egészségügyi és szociális munka

A járványhelyzet nem kedvezett a közösségi tevékenységeknek, így nem volt mód az 
időskori élet sajátosságai, az egészségmegőrzés és prevenció, az egészséges életmód 
tárgykörben programszervezésre.
Figyelemmel kísértük az idős, egyedül élők helyzetét. Az év végén lehetőségünk volt 16 fő 
- hátrányosabb helyzetű - tagtársunknak egy kis támogatást eljuttatni.

Kegyeleti tevékenység

Az Egyesület elhunyt bajtársaink, munkatársaink hozzátartozói részére, kérésükre 
mindenkor tájékoztató segítséget nyújtott a temetési, búcsúztatási és adminisztratív 
tevékenységgel kapcsolatosan.
Kegyelettel adóztunk elhunyt tagjaink, katona- és polgári dolgozó-/közalkalmazott társaink 
emlékének és Egyesületünk képviseltette magát a gyászszertartásokon.
A Szabadszállási Honvéd Emlékhely folyamatosan gondozott, az emlékpark karbantartott 
a Parancsnokok Parkja „átalakítás”, sövénytelepítés alatt van.
Állami ünnepeinken, történelmi események évfordulóin, kegyeleti napokon rendre 
megemlékezünk halottainkról, koszorút helyezünk el, mécsest gyújtunk a Szabadszállási 
Honvéd Emlékhely kopjafáinál, az I. és II világháború áldozatainak emlékműveinél, az I. 
világháborús hadisírkert sírkőcsoportjánál.

A 2020-as esztendő rendezvényei
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Az előzőekben már említett rendezvényeken túl van még miről beszámolni. Nézzük a 
listát:

■ január 24-én tartotta évzáró rendezvényét a Klub Strázsa Túraegyesülete;
■ január 30-án köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Büki Ferencnét;
■ március 6-án a Zöld Ász étteremben, kis fogadás keretében köszöntöttük 

nőtársainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából;
■ március 13-án a ’48-as honvéd emlékhelynél, a Bem emléktáblánál és a 

Petrovics-ház emlékhelyen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kezdetének évfordulójáról;

■ június 4-én részt vettünk az új helyére állított Trianon emlékmű avatásán;
■ június 25-én fürdőlátogatással egybekötött kirándulást tettünk Kiskunmajsán, a 

Vili. Regionális nyugdíjas kulturális fesztiválra;
■ augusztus 1-jén Békéscsabán köszöntöttük a megalakulása LV. évfordulóját 

ünneplő Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubját;
■ augusztus 18-án küldöttségünk részt vett a honvédelmi miniszter nyugdíjas 

szervezetek részére Kecskeméten tartott tájékoztatóján;
■ szeptember 2-án sikerült születésnapi partira hívni a tagságot a Zöld Ász 

étterembe, ahol az X-bár együttes adott zenés köszöntőt. Sajnos a 
járványhelyzet a kerekévfordulós születésnapjukat ünneplő tagtársakat 
köszöntő klub események rendjét is megtörte, így kényszerű csúszásban 
vagyunk e téren;

■ szeptember 19-ére szerveztünk egy szokásos, túra előtti szemétgyűjtő akciót;
■ szeptember 30-án tartottuk az idősek világnapi rendezvényünket;
■ október 30-án a DAR XXIV Régiós Bajtársi Találkozó (RBT) és a XVIII. 

Kistérségi Bajtársi találkozó (KBT) keretében Jánoshalmán felavatásra kerül a 
HELYŐRSÉGI EMLÉKHELY, mely eseményen képviseltettük közösségünket;

■ november 2-án, a Halottak Napja alkalmából megemlékeztünk elhunyt katona- 
és munkatársainkról, koszorút helyeztünk el és mécsest gyújtottunk a 
Szabadszállási Honvéd Emlékhely kopjafáinál;

■ december 31-én koszorúzással emlékeztünk Petőfi Sándor születésnapjára.

Részt vettünk az államalapítás és az államalapító Szent István király emléke nemzeti 
ünnepén, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának a napja alkalmából szervezett városi 
rendezvényeken.
Az Egyesület képviselői megjelentek a BEOSZ és a BEOSZ DAR rendezvényein, így a 
küldöttgyűléseiken (VI.22. Budapest, VII.22. Jánoshalma, Király-tanya)’, a BEOSZ DAR 
XXIV Régiós Bajtársi Találkozó és XVIII. Kistérségi Bajtársi találkozó keretében helyőrségi 
emlékhely avatáson (IX. 30. Jánoshalma),

Tisztelt Közgyűlés!

Mint hallhatták, az elmúlt évben sem maradtunk esemény és feladat nélkül. Bár sajátos év 
volt az elmúlt esztendő, mégis elmondhatjuk, nagy és sok szép eredmény van a Honvéd 
Nyugdíjas Klub közössége mögött most is.
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Mindezek mellett, mindenképp meg kell említeni, hogy a pandémiás helyzetben, tavasszal 
Szabadszállás Operatív Törzs felkérésére polgári védelmi akciócsoport működött, 
vezetésében és tagjai közt egyesületünk tagjai közül is többen tevékenykedtek. Köszönjük 
e közérdeket szolgáló tevékenységüket.
Ezekben az eredményekben egyes tagjaink igen sok erőfeszítése és együttműködő 
partnereink, támogatóink jelentős segítsége van.
Kihasználva a Közgyűlés adta nyilvánosság lehetőségét, szeretném megköszönni 
mindazok tevékenységét, munkáját, segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Klub 
működjön, hogy jól működjön, hogy hasznos és elfogadott része legyen a város életének, 
és hogy továbbra is tehesse, és tegye a dolgát:

■ köszönöm az aktív klubtársaknak a programok szervezését, rendezését, a 
kiértesítési, látogatási tevékenységet, az emlékhelyeinken végzett munkát;

■ köszönöm a turisztikai tagozat szervező és rendező tevékenységét;
■ köszönöm Szabadszállás Város Önkormányzatának és Darabos József 

polgármester úrnak a részünkre nyújtott támogatást, erkölcsi elismerést;
■ köszönöm az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és az 

1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (Kecskemét) támogatását;

■ köszönöm a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége segítségét;
■ köszönöm a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény intézményei támogatását, a befogadást;
■ köszönöm a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezvényi közreműködését;
■ köszönöm mindazon magánszemélyek, vállalkozások segítségét, akik/amelyek 

személyi jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották vagy bármilyen 
módon hozzájárultak a Honvéd Nyugdíjas Klub tevékenységéhez.

Köszönöm az

Atlaszbusz Kft.;
CSO-KER Kft.;
Gyügyei Birtok;
Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt;
Kiskunsági Nemzeti Park;
Kisvárosunkért Egyesület;
Kunadacsi Horgászcentrum;
Kurta Kocsma;
Magyar Szabadidősport
Szövetség
Nagy Sportágválasztó Kft.;
REÁL Élelmiszer Üzletház;
Varga Joker Kft;
Szabó Hús Kft;
SZALIBUSZ Kft.;
SZITEP Kft.;
SZP Kiskun Kft;
Tóth Autómix Kft.;
ZeroFeeling Kft;

Zöld Ász étterem
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vállalkozásoknak és szervezeteknek, továbbá Bajusz Gábor, Darabos József, Gombai 
Miklós, Jaksa Mihály, Nagy Nándor, Pandúr László, Pataki Sándor, Szabó Imre, Szívós 
László, Szűcs Sándor, Tóth János, Varga Imre, Varga István, Varga József, Varga László 
egyéni vállalkozóknak a rendezvények anyagi és helyszíni támogatását, a személy- és 
teherszállításban, a felújításokban, a szakmai anyagok biztosításában nyújtott segítséget.
Végül és nem utolsó sorban szeretném megköszönni valamennyi egyesületi tisztségviselő 
kitartását, türelmét és fáradozását, amit a közösség érdekében végzett munkájuk során 
tanúsítottak.
Köszönöm a figyelmüket!

Szabadszállás, 2021. április 30.

Készült: 1 példányban
Egy példány: 9 lap
Itsz.: 113
Készítette: Horváth Balázs István

Farkas Zoltán János ny. mk. alezredes 
/ egyesületi elnök

Kapja: 1. számú példány: Irattár
másolatban csatolva a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 
elektronikusan megjelentetve a hnyk.hu egyesületi honlapon
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