
HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB 
SZABADSZÁLLÁS

. számú példány

Nyt. szám: A^/2021.

elnökségének

terve a 2021. évi gazdálkodásra

A Honvéd Nyugdíjas Klub 2021. évre vonatkozó gazdálkodását, így annak 
tervezését továbbra is az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil 
törvény), a civil szervezetek gazdálkodása, az adomány gyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIIL törvény, valamint a számviteli törvény 
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet előírásai 
határozzák meg.

A pénzügyi terv az Egyesület január 1-i létszámadatai, a klub 
rendezvénytervében megfogalmazott fontosabb rendezvények, azok várható létszámai, 
a pandémiás járványra tekintettel, a nagy valószínűséggel teljesíthető bevételek 
figyelembevételével került összeállításra. Meghatározó elvként alkalmazta az 
Egyesület elnöksége, hogy a jelentősebb rendezési költséggel, vendéglátással járó 
programok csak úgy tervezhetők és bonyolíthatók le, ha garantálható a ráfizetés 
elkerülése. Ennek érdekében minden jelentősebb rendezvény előkészítése időszakában 
az elnökség szervező bizottságot jelöl ki, melynek tevékenysége a rendezvénnyel 
kapcsolatos elszámolás befejezéséig tart.
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A bevételek tervezése során biztos bevételi forrásként lett figyelembe véve a 

tagdíjakból befolyó bevétel (mely a 2020. évi közgyűlés döntése értelmében ezévtöl 
megemelésre került), valamint a Nemzeti Együttműködési Alaphoz az egyesület 
működésének támogatása, illetve szakmai feladatai eredményes végrehajtásának 
támogatása érdekében benyújtott és már elbírált pályázati forrás, de a vezetőség nagy 
hangsúlyt fektet a támogatásként tervezett bevételek, valamint további pályázatok 
eredményeként realizálható bevételek teljesítésére is.

A terv összeállítása időszakában az elnökség a NEA pályázatból elnyert 1.300 
eFt forrással számolt. Abban az esetben, ha az Egyesület további pályázati forrást nyer 
el akkor a pályázatokban szereplő terveknek megfelelően kell módosítani a pénzügyi 
tervet.

A 2021. évi gazdálkodás tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a 
világjárvány következtében 2020-ban elmaradt feladatok pótlására és az emiatt fel nem 
használt bevételek körültekintő felhasználására.

A tervezett bevételeink részleteiben:

Tsz. Megnevezés
2020-ben 
realizálva 

(Ft)

2021-ra 
tervezve 

(Ft)
% Megjegyzés

1 Nyitó készlet (pénztár, 
folyószámla) 554.899 1.295.502 233

3 Tagdíjak 330.000 649.800 197
tagdíj 

emelés

4
Támogatások 
(Önkormányzat, HKIKNYP, 
BEOSZ)

484.955 650.000 134

5 Pályázati forrás (NEA-HM- 
BEOSZ) 1.903.500 1.300.000 68

csak a 
NEA-ra 
tervezve

6 Pénzügyi bevétel 0 0 0

7

Egyéb befizetések 
(regisztrációs-, nevezési 
díjak, útiköltség 
hozzájárulás, póló és 
étkezések díja a sport- és 
túrarendezvényeken)

1.402.595 1.910.585 136
ha lehet 

túrát 
szervezni

Összesen 4.675.949 5.805.887 124

2021-ban kiemelt hangsúlyt fektet az elnökség az Egyesület fő programjai 
megvalósítására:
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• a Honvéd Nyugdíjas Klub alapítása 45 éves évfordulójának méltó 

megünneplése;
• a XVI. (2020-ban elmaradt) Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozón 

„Hetven éves helyőrség...” jegyében megemlékezés és bajtársi találkozó 
megszervezése a katonai helyőrség létrejötte 70. évfordulója tiszteletére, 
valamint a 2020-ban elmaradt évfordulók pótlólagos megünneplése 
(Magyar Néphadsereg Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és 
Szakmunkásképző Iskola megalakulásának 40. és az MN 2067, 104/2. 
honi légvédelmi rakétaosztály megalakulásának 55., felszámolásának 25. 
évfordulója alkalmából);

• a „Hetven éves helyőrség...” rendezvénysorozat keretében emlék
konferencia, emléktábla állítás, fotókiállítás megszervezése;

• a VIII. Strázsa Honvéd Emlék Teljesítménytúra és az „évszakos** túrák 
megrendezése;

• az Egyesület által hagyományosan megrendezésre kerülő városi 
rendezvények (doni megemlékezés, megemlékezés az idősek világnapja 
alkalmából, megemlékezés a magyar honvédelem és a hősök napja 
alkalmából, a nemzeti gyásznap alkalmából) körültekintő megszervezése 
és lebonyolítása;

• a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény bővítésének folytatása;
• a pandémiás járvány miatt elmaradt feladatként fel kell újítani a 

„Parancsnokok parkja” kerítését (sövény telepítés), a létesítményhez 
illeszkedő bejárat kialakításával.

Ebben az évben is megkülönböztetett figyelmet fordít az Egyesület az anyagilag 
rászorult, illetve a megromlott egészségű tagokkal az aktív kapcsolat kialakítására és 
fenntartására, támogatási lehetőségek és források felkutatására.

Pályázati forrás biztosítottsága esetén az adminisztratív feladatok 
megkönnyítése érdekében végre kell hajtani a tervezett, a klubrendezvények és 
túrarendezvények regisztrációját támogató, az adatfeldolgozást segítő online 
szoftverfejlesztést. A teljesítménytúrák és túrák levezetési tervei létrehozásának, a 
rendezvények lebonyolításának megkönnyítése érdekében körültekintően ki kell 
használni a már bevezetett „tourdash” rendszer által biztosított lehetőségeket.

Az Egyesület elnökségének, gazdálkodási- és felügyelő bizottságának napra 
kész információkkal kell rendelkezni a Számviteli Politika előírásait befolyásoló 
szabályzók módosulását tekintve, szükség esetén végre kell hajtani a szabályzat 
módosítását.

A pénzügyi források felhasználása során folyamatosan szem előtt kell tartani, 
hogy az év végi zárókészlet indokolatlanul ne csökkenjen a tervezett szint értéke alá.
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Tervezett kiadásaink összegzett adatai (a részletes adatok külön okmányként 

készülnek el):

Tsz. Megnevezés
2020-ben 
realizálva 

(Ft)

2021-ra 
tervezve 

(Ft)
% Megjegyzés

1

Eszközök üzemeltetése 
(karbantartó, tisztogató 
anyag, egyéb fogyóanyag 
beszerzés, terem bérlet)

233.612 445.000 190

2 Adminisztráció költségei 338.872 345.000 102

3

PR., marketing 
kommunikációs ktg. 
(hirdetés, reklám, plakát, 
meghívó, honlap, szórólap, 
roll-up)

391.540 300.000 77

4 Szervezet és humánerőforrás 
szervezés (szakkönyv, újság) 62.120 210.000 338

5 Szállás, utazás, kiküldetés 192.408 470.000 244

6
Munka-, védő ruházat, 
védőfelszerelés (túrázók
részére póló, védőkesztyű)

0 260.000 0

7 Egyéb beszerzés összesen: 1.334.775 2.575.000 193

8 - Egyéb fogyóanyag 73,78 17.980 70.000 389

9 Vendéglátás 
honvédtalálkozón 74 0 200.000 -

10 Vendéglátás 
közgyűlésen 88 153.535 150.000 150

11
Vendéglátás egyéb
megemlékezéseken 
(HNYK45 éves) 7 5

0 100.000 -

12 Vendéglátás 
sportrendezvényeken 76 94.394 100.000 106

13 - Étkezés térítés ellenében 
sportrendezvényeken 77 316.840 800.000 252

14
- Egyéb rendezvények, 

évfordulós rendezvények 
79

151.475 80.000 53

15 - Kegyeleti kiadások,
koszorúzás, virág 80 97.090 80.000 82
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Tsz. Megnevezés

2020-ben 
realizálva 

(Ft)

2021-ra 
tervezve 

(Ft)
% Megjegyzés

16

- Sport-, túra
rendezvényre frissítő, 
tápanyag kiegészítő,
élelmiszer vásárlás 81

244.005 400.000 164

17 - Nőnapi, idős napi 
köszöntés 82 81.979 80.000 98

18
Vállalkozói-, megbízási 
szerződés alapján
végzett szolgáltatás
83,87

0 350.000 -

19 - Kifizetett tagdíj
(BEOSZ) 84 35.700 60.000 168

20 - Egyéb elszámolható
költség 85, 77.127 0 -

21 - Nevezési-, regisztrációs 
díj, belépő 86 62.650 100.000 160

22 - Pályázati díj 89 2.000 5.000 250
19 Anyagi kiadások összesen 2.553.327 4.605.000 180

20
Tárgyi eszközök, 
immateriális javak 
összesen:

827.120 600.000 73

21 Kiadás mindösszesen 3.380.447 5.205.000 154
22 ZÁRÓ EGYENLEG 1.295.502 600.887 46

Szabadszállás, 2021. február -n.

s Zoltán ny. mk. alezredes 
elnök

Készült: 1 példányban
Egy példány: 5 lap
Készítette: Búza Vince
Kapja: Irattár
Sokszorosítva: 8 példányban
Egy soksz példány: 3 lap
Kapják: 1-7 példány: elnökségi tagok

8. példány: PEB elnök


