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elnökségének 

beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról 

A pandémiás világjárvány továbbra is befolyással volt (van) a Honvéd Nyugdíjas Klub 

(továbbiakban: Egyesület, vagy klub) éves tevékenységére, így gazdálkodására is. A tervezett 

feladatok, programok egy részét el kellett hagyni, másrészét az új helyzethez alkalmazkodva 

csökkentett tartalommal lehetett végrehajtani. Korlátozásokkal és módosított időpontban sikerült 

megrendezni a helyőrségi honvédtalálkozót, a közgyűlést, a Strázsa Túrákat és pótoltuk a 2020-ban 

elmeredt, a Trianon 100 éves évfordulója alkalmából tervezett kirándulást is. 

Egyesületünk ebben az évben is változatlanul a „Civil” Tv.-nek megfelelően, egyesületi 

formában működő civil szervezetként tevékenykedett. Vállalkozói tevékenységet nem folytatott, 

költségvetési támogatásban a pályázati forráson, a BEOSZ és Szabadszállás Város Önkormányzata 

által nyújtott támogatáson, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása révén a NAV 

által visszautalt összegen túl nem részesült.  

Az Egyesület elnöksége a gazdálkodási feladatai során kiemelt figyelmet fordított a 

megváltozott körülmények figyelembevételével a szabályos tervezésre, a felhasználások 

előírásoknak megfelelő végrehajtására, a gazdálkodás adminisztratív követelményeinek 

teljesítésére. Ebben az évben is meghatározó volt a más társadalmi szervezetekkel és a tagsági 

viszonnyal nem rendelkező „civil” személyekkel való kapcsolattartás erősítése, a rendezvények 

látogatottságának növelése. 2021-ben az előző évhez képest némileg csökkent az 1 % felajánlásából 

befolyt összeg, ami 398 eFt-tal javította gazdálkodási lehetőségeinket. 

Az elnökség és a gazdálkodási bizottság is nagy hangsúlyt fektetett a pályázati lehetőségek 

kihasználására, melynek keretében a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (továbbiakban: NEA) 

működés támogatására és a „70 éves helyőrség…” program sorozat megrendezésére benyújtott 

pályázatunkat eredményesnek ítélték és 1.300 eFt-ot, a BEOSZ elnökségéhez működés és eszköz 

beszerzésre benyújtott igényünkre összesen 475 eFt került biztosításra a tervezett feladatok 

végrehajtása érdekében. 
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Működési támogatásra nyújtottunk be pályázatot Szabadszállás Város Polgármesteri 

Hivatalához 300 eFt értékben, de vélhetően a kialakult helyzetre való tekintettel 2021-ben 

Egyesületünk 150 eFt támogatásban, valamint jelentős mértékű természetbeni támogatásban 

részesült a város részéről. 

Októberben nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz pályázatot az egyesület 

2022. évi működésének, illetve „Kiképző központok Szabadszálláson…” címmel az MN 7260 (MN 

Páncélos és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ) megalakításának 60. és az MH Alföldi Kiképző 

Központ megalakításának 25. évfordulója alkalmából, melyek megünneplésére 3.783 eFt-ot 

terveztünk (a pályázat tartalmi elbírálása jelenleg még folyamatban van). 

Mindezen felül számos, nominálisan ki nem mutatott támogatásban is részesült a Honvéd 

Nyugdíjas Klub helyi vállalkozóktól és Szabadszállás Város Önkormányzatától működési feltételek 

együttműködési szerződés alapján történő térítés mentes biztosítása, kedvezményes árubeszerzés, 

természetbeni támogatás révén, melyek együttes értéke ebben az évben is elérte az 500 eFt-ot.  

A pályázatokon elnyert jelentős forrásokon túl bevételeink nagy részét a rendezvényeinkhez 

kapcsolódó egyéb bevételek (regisztrációs díj, nevezési díj, rendezvény szervezési hozzájárulás, 

étkezési és utazási költségtérítés) alkották, melyek gazdálkodásunk eredményességét ugyan nem 

javították, de jelentősen hozzájárultak a rendezvényeink színvonalas és zavartalan lebonyolításához, 

a látogatottság növeléséhez. A tervezetthez viszonyított közel 50 %-os többletbevételt a 

rendezvények részvételi létszámának alultervezése eredményezte. 

A tagdíj bevételeknél mutatkozó elmaradás annak köszönhető, hogy a tervezett 10 fő helyett 

csak 5 fővel bővült egyesületünk létszáma, miközben egy klubtagunk elhalálozott. 

 

Bevételeink részleteiben: 

Tsz. Megnevezés 
Tervezve 

(Ft) 

Teljesítve 

(Ft) 
% Megjegyzés 

1 
Nyitó készlet (pénztár, 

folyószámla) 1.295.502 1.295.502 100  

3 Tagdíjak 649.800 562.605 87 

a tervezett 10 

fő létszám 

növekedés 

helyett 

stagnálás volt 

4 
Támogatások (eseti bef., 

Önkormányzat, SZJA 1%-a) 650.000 1.023.435 157 
Önk-i tám. 

elmaradt 

5 Pályázati forrás NEA,) 1.300.000 1.300.000 100 
a mértéke 

ismert volt 

6 Pénzügyi bevétel 0 0   

7 

Egyéb befizetések 

(regisztrációs-, nevezési díjak, 

úti-ktg hozzájárulás, pólók és 

étkezések) 

1.910.585 2.813.096 147 

a tervezettől 

nagyobb 

létszámú 

rendezvények   

Összesen 5.805.887 6.994.638 120  
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Az Egyesület 2021. évi kiadásait elemezve nyomon követhetjük a bevezetőben már említett 

járvány miatt áttervezett, vagy csak részben végrehajtott feladatok költség-vonzatait, de az is 

látható, hogy az egyesületi rendezvények látogatottságának növekedése az egyéb kiadások szintjét 

is jelentősen megnövelte. 

Egyesületünk a szigorítások ellenére, a járványügyi rendszabályok betartása mellett 

törekedett a lehetőségek kihasználásával, a lebonyolítási módok átdolgozásával a tervezett 

feladatokat, rendezvényeket mind nagyobb számban végrehajtani.  

 folytattuk az online megemlékezéseket és vetélkedőt (jelentős díjakkal) szerveztünk, 

így a helyszínen csak kis létszám vett részt a programokon; 

 a nemzetközi nőnap alkalmából a járványhelyzetre tekintettel virág helyett online és 

postai úton küldött jókívánságokkal gratuláltunk hölgy tagjainknak; 

 valamennyi tervezett túrát megrendeztük, de informatikai fejlesztésünk 

eredményekét a teljesítést igazoló emléklapot minden résztvevő otthon nyomtathatta 

ki, így elkerülve a tumultust a rendezvény helyszínén; 

Tovább javultak az év során az Egyesület működési feltételei. 5 készlet sörpad garnitúrával, 

egy készlet sátorral, egy multifunkciós nyomtatóval bővítettük készleteinket, ami a szabadtéri 

rendezvények (túrák, honvédtalálkozó stb.) eredményes megrendezésének feltételeit tovább javítja, 

illetve az egyesület által fenntartott parancsnokok parkja karbantartásához vásároltunk 

akkumulátoros sövénynyírót, valamint a Gyűjtemény adminisztratív feladatainak könnyítése 

érdekében irodagépeket szereztünk be. 

Immár VIII. alkalommal rendeztük meg a Strázsa Honvéd Teljesítménytúrát, illetve a Nyári-

, Őszi- és Téli Strázsa túrát melyeken összesen közel 1700 fő teljesítette a választott távokat, 

ismerkedett a Felső Kiskunság természeti értékeivel. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez a létszám 

az őszi túra alacsony létszáma ellenére is messze meghaladta várakozásainkat, és elérte a járvány 

előtti időszak adatait is. 

A saját szervezésű túráinkon túl ismét nagy sikerrel rendeztük meg a hagyományos 

bortúránkat ezúttal a megyénkben található Vörös-mocsár tanösvényhez és Hajósra, valamint nagy 

sikere volt a várpalotai kirándulásnak is. 

Takarékos gazdálkodás mellett, a szigorító rendszabályok betartásával, de méltó módon 

emlékeztünk meg hőseinkről, ünnepeinkről, helyeztük el a kegyelet virágait a város emlékműveinél, 

illetve a helyőrség fennállásának 70. évfordulója tiszteletére emléktáblát helyeztünk el a Hunyadi 

Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény (volt parancsnoki épület) homlokzatán. 

Sajnálatos, hogy a Városi Civil Alaphoz, a Gyűjtemény épületének felújítására benyújtott 

pályázatunk forrás hiányában elutasításra került, így az épület minimális szintű felújítását részben 

saját erőből finanszíroztuk, részben Szabadszállás Város Önkormányzata által biztosított építési 

anyagokkal tudtuk végrehajtani. A feladat azonban nincs befejezve. Egyrészt technikai okok miatt 

az emléktábla helyének előkészítése nincs befejezve, így annak kifizetése is áthúzódik 2022-re, 

másrészt forrást kell találni a felújítási munka folytatására. 

A kiemelkedő teljesítmények elismerése, valamint jelentősebb vendégeink, illetve 

látogatásaink házigazdái megajándékozása, valamint a helyőrség 70 éves évfordulójára való 

felkészülés érdekében folytattuk az HNYK-s emléktárgyak gyártását, ami jelentősen hozzájárul az 

egyesület kapcsolatainak ápolásához, a különböző szervezetekkel, támogató személyekkel való 

együttműködés javításához. 

Folytattuk a 2020-ban megkezdett hagyományt és karácsony előtt 17 rászoruló tagunknak 

tudtunk 5-5 eFt-os vásárlási utalvánnyal segítséget nyújtani az ünnepi készülődésben. 

Továbbra is megbízhatóan működik a NATURASOFT Kft. által fejlesztett szoftverek 

használatával gazdasági információs rendszerünk a könyvelés és az analitikus nyilvántartás 
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területén. Mindezek jelentősen hozzájárultak a gazdálkodás év végi zárásának, a leltározásnak az 

egyszerűbb, gyorsabb végrehajtásához, a szükséges adatszolgáltatások pontos biztosításához. 

2021 november 1. és 2022. január 31. közötti időszakban a terveknek megfelelően, a 

járványra való tekintettel az egyeztetés módszerével végrehajtásra került az eszközök, készletek és 

források leltározása. Az előkészítés időszakában az analitikában szükséges módosítást követően 

elszámolásra került az értékcsökkenés, majd a pénztár zárást és leltározást követően összeállításra 

került a mérleg, ami az alapját képezi a beszámoló elkészítésének. A leltár során selejtezésre nem 

került sor, a kijelölt bizottság hiányt, felesleget nem talált. 

Kiadásaink részleteiben: 

Megnevezés Tervezve (Ft) 
Teljesítve 

(Ft) 
% Megjegyzés 

Eszközök üzemeltetése 

(karbantartó, tisztogató anyag, 

egyéb fogyóanyag beszerzés, 

terem bérlet bérlet) 

445.000 548.540 123  

Adminisztráció költségei 345.000 146.867 43  

PR., marketing kommunikációs 

ktg. (hirdetés, reklám, plakát, 

meghívó, honlap, szórólap, roll-

up) 

300.000 556.154 185  

Szervezet és humánerőforrás 

szervezés (szakkönyv, újság) 
210.000 117.925 56  

Szállás, utazás, kiküldetés 470.000 203.025 43  

Munka-, védő ruházat, 

védőfelszerelés rendezők részére, 

póló, védőkesztyű) 

260.000 280.862 108  

Egyéb beszerzés 2.575.000 3.681.291 143  

- Egyéb fogyóanyag 73,78 70.000 90.077 128 elmaradt feladatok 

- Vendéglátás 

honvédtalálkozón 74 
200.000 446.250 223  

- Vendéglátás közgyűlésen 

88 
150.000 369.732 246  

- Vendéglátás egyéb 

megemlékezéseken 

(HNYK 45 éves)75 

100.000 12.350 12  

- Vendéglátás 

sportrendezvényeken 76 
100.000 19.170 19  

- Étkezés térítés ellenében 

sportrendezvényeken 77 
800.000 896.001 112  

- Egyéb rendezvények, 

évfordulós rendezvények  

79 

80.000 128.113 160  

- Kegyeleti kiadások, 

koszorúzás, virág 80 
80.000 224.564 281 
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Megnevezés Tervezve (Ft) 
Teljesítve 

(Ft) 
% Megjegyzés 

- Sport-, túra rendezvényre 

frissítő, tápanyag 

kiegészítő, élelmiszer 

vásárlás 81 

400.000 622.687 156  

- Nőnapi, idős napi 

köszöntés 82 
80.000 5.605 7 

 

 

 

- Vállalkozói-, megbízási 

szerződés alapján végzett 

szolgáltatás 83,87 

350.000 108.200 31  

- Kifizetett tagdíj (BEOSZ) 

84 
60.000 42.700 71  

- Egyéb elszámolható 

költség 85,  
0 635.362  

tárlók, asztali 

lámpák, 

pénzkazetta, zászló 

- Nevezési-, regisztrációs 

díj, belépő 86 
100.000 77.780   

- Pályázati díj 89 5.000 2.000 40  

Anyagi kiadások összesen 4.605.000 5.534.664 120  

Tárgyi eszközök, immateriális 

javak összesen: 
600.000 461.310 77  

Kiadás mindösszesen 5.205.000 5.995.974 115  

ZÁRÓ EGYENLEG 600.887 998.664 166 
áthúzódó feladat 

350 eFt 
 

A klub pénzügyi gazdálkodását vizsgálva összegében megállapítható, hogy az elnökség 

folyamatosan kiemelt figyelmet fordított az anyagi biztonság megtartására, nem nyújtózkodott a 

„takarón túl”. Jól reprezentálja ezt, hogy a záró egyenleg nagysága – az áthúzódó kifizetést 

figyelembe véve – azonos a tervezett egyenleggel. 

A Polgármesteri Hivatallal fennálló megállapodás eredményeként a klubrendezvényeink 

helyszínét, valamint kiemelt rendezvényeink adminisztrációs feladatinak egy részét (nyomtatás, 

másolás stb.) Szabadszállás Város Önkormányzata, illetve a József Attila Közösségi Ház továbbra 

is térítés mentesen biztosítja.  

Összességében a 2021. évi körültekintő gazdálkodás eredményeként az év végén képzett 

tartalék megfelelő alapot biztosít 2022-ben az előző évről átnyúló, vagy elmaradt feladatok, 

valamint a 2022. évre tervezett feladatok sikeres végrehajtásához. 

 

Csatolva: Beszámoló a Honvéd Nyugdíjas Klub 2021. évi gazdálkodásáról és terv a 2022. 

évi gazdálkodási tevékenységhez. 

 

 Szabadszállás, 2022. február           -  n 

 

           Farkas Zoltán ny. mk. alezredes 

        elnök 
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Készült: 1 példányban 
Egy példány: 6 lap 
Készítette: Buza Vince 
Kapja: Irattár 
Sokszorosítva: 8 példányban 
Egy soksz példány: 3 lap 
Kapják: 1-7 példány: elnökségi tagok 
   8. példány: FEB elnök       
 


