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Honvéd Arrabona Sportegyesület Közgyűlés
2012. február 23.

Közgyűlés tisztségviselői
Közgyűlés határozatképességének megállapítása;
 Levezető elnök megválasztása;
 Jegyzőkönyvvezető megválasztása;
 Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.


Tervezett napirend
1. Beszámoló a 2011. év eseményeiről;
2. Az ellenőrző bizottság beszámolója;
3. Alapszabály módosítás;
4. 2012. évi tevékenység tervezet;
5. Hozzászólások, javaslatok.


Beszámoló a 2011. év eseményeiről

Beszámoló a 2011. év eseményeiről
A Honvéd Arrabona Sportegyesületnek 558 fő volt eddig a tagja. 
Ebből bejelentette kilépését 76 fő, így 482 fő aktív taggal rendelkezik az egyesület 

különféle szakosztályokba szerveződve.

Tai ji
A tai ji szakosztály 31 fővel működik. A szakosztály két csoport tagjaiból tevődnek össze, 

a 108-as csoport 7, a 48-as csoport tagjai 5 éve sportolnak együtt. 
Az év során két alkalommal szerveztünk hétvégi gyakorló edzőtáborokat Győrújbaráton 

tavasszal májusban, ősszel szeptemberben.
Országos edzőtáborokon vett részt több tagunk Bátonyterenyén, a tai ji Központban:
A tai ji népszerűsítése érdekében meghívtuk Szommer Gabriellát Győrbe, aki az integral

tai ji elismert oktatója.

Airsoft
Az airsoft szakosztály 2011-ben áprilisban és májusban részt vett Császáron a volt orosz 

laktanyában 1-1 meghívásos nagy játékon.
A laktanya melletti honvédségi gyakorlótéren minden hónapban rendezett kisebb 

létszámú gyakorló játékokat, melyre több győri csapatot is meghívtunk. 
Ezek az események jól szolgálták a katonák általános katonai felkészítését, különösen az 

objektum védelmi képességeket fejlesztette.

Petanque
A petanque szakosztály idén kezdte meg tevékenységét. A Veszprémi Honvéd SE 

petanque-osaival népszerűsítettük a játékot az ezred nyílt napján május 21-én.
Ősszel ezredbajnokságot rendeztünk. Tagjaink versenyeken vettek részt, melyeken jól 

szerepeltek.

Futball
A futball szakosztály májusban hagyományteremtő szándékkal megrendezte a 

Honvédelem napi focitornát, szeptemberben megnyertük az ÖHP kispályás 
focibajnokságát, decemberben megrendezte a Borbála focikupát.

Az egyesület tagsága önerőből lerakta az alapjait egy lábtenisz, és egy strandfoci 
pályának.

Lövészet
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A Magyar Honvédség lőbajnokságán az egyesület tagjai szépen szerepeltek;
Pakson nemzetközi mezőnyben női versenyzőink kettő-kettő egyéni második és 

harmadik helyezést, férfi csapatunk egy csapat első helyezést ért el.

Paintball
Tavasszal részt vettünk az ezred szokásos nyílt napján. Emellett szerepeltünk az idén 

elsőnek megrendezett Nyílt Kapuk Hetén is.
Próbáltunk minél több játékot szervezni a gyakorlatok és az ezred mindennapi 

tevékenysége mellett.
Az elmúlt évet sikeresnek értékelhetjük, hiszen számos új játéktípust próbáltunk ki, és 

vezettünk be.

Field Target
Az idei évben két jelentős versenyt rendezett a klub; 
2011. 05. 14.-én zajlott a négy fordulóból álló Dunántúl Kupa győri fordulója. A 

versenyre közel harminc versenyző jött el, a megmérettetés változatos pályákon zajlott;
2011. 07. 16.-án került megrendezésre a Field Target Magyar Kupa negyedik fordulója. A 

visszajelzések azt igazolták, hogy sikerült egy jó hangulatú, nívós versenyt rendeznie az 
egyesületnek;

Tagjaink helyezettek a magyar és nemzetközi versenyeken.

Futók
Nagyon sok versenyen öregbítették a sportegyesület hírnevét;
2011. 02. 26. Veszprém Honvéd Cross Terepfutó Verseny
2011. 03. 17-20. Balaton 4. BSI Balaton Szupermaraton
2011. 03. 27. Győrújbarát XVI. Győrújbaráti Krosszfutás
2011. 04. 03. Győr II. Elektromos Kupa Tájékozódási Futóverseny
2011. 06. 08. Tatabánya XX. Panoráma Futás
2011. 06. 14. Siófok VIII. Wink Maratoni, Félmaratoni és 7 km-es Futóverseny
2011. 06. 05. Győr Decathlon-Büchl Félmaraton, 7km és váltó Futóverseny
2011. 06. 22. Mosonmagyaróvár VIII. Szigetközi Minimaraton
2011. 07. 10. Tata Maratonváltó
2011. 07. 24. II. Győr-Lipót Futás


Futók
2011. 07. 30. Komárom Erődpróba
2011. 08. 06. Tata Minimaraton
2011. 08. 13. III. Pedró Pékség Futás az Egészségért
2011. 08. 20. Komárom Fenyvesfutás
2011. 09. 04. Budapest 26. Nike Budapest Félmaratonon és Váltó
2011. 09. 11. Ászár-Tárkány Félmaraton
2011. 10. 02. Budapest 26. Spar Nemzetközi Martaton
2011. 10. 09. Budapest NATO Futás 
2011. 11. 06. Győr 14. Maraton Győr futófesztivál

Kettlebell
A 2011-es évben 4 nagyszabású saját költségvetésű esemény került megrendezésre: 
Márciusban a XI. Győri Ashihara Karate Gála – Sporttal a drogok ellen! A sport legyen a 

szenvedélyed elnevezéssel több, mint 150 indulóval. Országos verseny.
 Júliusban az „I. Győri Pain Day”, „A fájdalom napja”, helyszín: Aranypart 4 órás kettlebell

edzéssel a szabadban, több klub részvételével, 45 fős létszámmal.
Október hónapban XII. Győri Ashihara Karate Gála, Rehab Rába Kupa, 180 indulóval.
Szeptemberben II. Győri Pain Day, 55 fő részvételével.
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Szeptemberben II. Győri Pain Day, 55 fő részvételével.
A saját szervezésű versenyek mellett, novemberben került megrendezésre Belgrádban 

az Ashihara Karate EB- Belgrade Ashihara Karate Thropy 2011., melyről egy 
bronzéremmel tértünk haza.

Művészeti csoport
A Művészeti Csoport, amely magában foglalja a versmondókat, énekeseket és 

táncosokat eredményes évet tudhatnak maguk mögött. 
A Művészeti Csoport a 2011-es évben több fellépésen vett részt, számos díjban és 

elismerésben részesült;
Kiemelkedik a „Lehet egy csillaggal több” versenysorozat, melyen nagyon előkelő 

helyezéseket értek el tagjaink.

Tenisz
Egyéni és páros teniszversenyek rendezése;
Salakos teniszpálya kialakítása.

Teke
Részvétel más csapatok által szervezett versenyeken;
Saját tekeversenyek rendezése;
Edzések biztosítása.

Röplabda
Homokos strandröplabda pálya kialakítása;
Rendszeres edzések a Béri Balog Ádám Honvédszálló tornacsarnokában.

Pénzügyi ellenőrző bizottság

Pénzügyi beszámoló
2011. évi nyitó egyenleg:
 Pénztár: 150.875 Ft;
 Bankszámla: 1.215.960 Ft.

2011. évi bevételek:
 Tagdíj: 1.405.120 Ft;
 Adó 1 %-a: 577.569 Ft;
 Egyéni támogatás: 40.000 Ft;
 Kamat: 11.837 Ft;
 Civil pályázat: 112.300 Ft;
 Egyéb: 96.725 Ft.
 Összesen: 2.243.550 Ft.


Pénzügyi beszámoló
2011. évi kiadások:
 Futás: 522.384 Ft;
 Tánc: 190.514 Ft;
 Field target: 190.801 Ft;
 Teke: 56.780 Ft;
 Tenisz: 789.974 Ft;
 Futball: 62.500 Ft;
 Sí: 10.870 Ft;
 Tai ji: 106.014 Ft;
 Paintball: 199.600 Ft;

Pénzügyi beszámoló
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 Kettlebell: 329.025 Ft;
 Egyéb: 51.296 Ft;
 Bank posta klts: 8.725 Ft;
 Számítógép: 171.175 Ft;
 Úszás: 159.000 Ft.
 Összesen: 2.848.658 Ft


Pénzügyi beszámoló
2011. évi záró egyenleg:
 Pénztár: 65.066 Ft;
 Bankszámla: 96.662 Ft;
 Lekötött betét: 600.000 Ft.

2011-ben 83 fő regisztrált tagunk – aki nem jelezte kilépési szándékát – a többszöri 

felszólítás ellenére is, mintegy 278.600 Ft tagdíjat eddig nem fizetett be.

Alapszabály módósítás

Alapszabály módosítás szükségessége
A működést befolyásoló alapvető változtatásokat nem tartalmaz;
Közhasznúvá kell tenni az egyesületet;
Eddig is megfeleltünk a közhasznúság feltételeinek, de ezt be kell emelni az 

alapszabályba;
Várhatóan csak így lehet majd támogatásokra pályázni.

Alapszabály módosítás
Konkrétumok

2012. évi tervezet

2012. évi tervezet 
2012. évi tervezett bevételek:
Tagdíj: 1.734.900 Ft, ha mindenki befizeti, eddig befolyt         433.600 Ft;
Adó 1 %-a: ~ 600.00 Ft;
Egyéni támogatás: ~ 120.000 Ft;
Kamat: ~ 25.000 Ft;
Civil pályázat: ~ 200.000 Ft;
Egyéb: ~ 100.000 Ft.
Összesen: ~ 2.779.900 Ft.

2012. évi tervezet 
2012. évi tervezett költségek:
 Könyvelő: ~ 120.000 Ft.

 Strand-focipálya kialakítás:
 homok: ~ 200.000 Ft;
 kapuk: ~ 100.000 Ft;
 kerítés: ~ 100.000 Ft.


 Uszodabérlet: ~ 300.000 Ft.

2012. évi tervezet 
 Tenisz:
 karbantartás: ~ 100.000 Ft;
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 karbantartás: ~ 100.000 Ft;
 versenyek:~ 100.000 Ft.


 Field Target: ~ 200.000 Ft;

 Kendo terem biztosítása

 Futók:
 nevezés: ~ 200.000 Ft;
 catering: ~   15.000 Ft;
 üzemanyag: ~ 120.000 Ft;
 tartalék: ~   15.000 Ft.

2012. évi tervezet 
 Petanque:
 nevezés: ~   40.000 Ft;
 díjak: ~   10.000 Ft;
 tartalék: ~    5.000 Ft.


 Tai ji terem biztosítása:
 utazás: ~ 300.000 Ft.


 Lövész:
 légpuska: ~ 150.000 Ft;
 légpisztoly: ~ 150.000 Ft;
 kellékek: ~   50.000 Ft.

2012. évi tervezet 
 Teke:
 pályabérlet: ~ 110.000 Ft;
 verseny: ~ 110.000 Ft;
 díjazás: ~   30.000 Ft.
 Kettlebell:
 tároló: ~ 100.000 Ft.


 Air soft:
 fegyverek:~ 120.000 Ft.

2012. évi tervezet 
 Paintball:
 lőszerek: ~   65.000 Ft;
 karbant. ag.: ~   35.000 Ft.

 Művészeti csoport:
 utazás: ~ 200.000 Ft;
 ruha: ~ 200.000 Ft.

2012. évi tervezet 
Beérkezett igények összesen: ~ 3.245.000 Ft.
A különbözet: ~ - 466.000 Ft.
 Látszik, hogy nem lesz mindenre pénz, minden szakosztály takarékoskodjon, kb. 25 %-al

kevesebb jut mindenkinek. Ha a tornacsarnok és terembérleteket fizetni kell, akkor 
gyakorlatilag semmi másra nem marad pénzünk.
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gyakorlatilag semmi másra nem marad pénzünk.
Kérek minden tagunkat, hogy saját maga és környezete adó 1 %-át segítsen az 

egyesület javára felajánlani.

Hozzászólások, javaslatok

Köszönöm a megjelenést, és az aktivitást!
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