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



Tervezet napirend
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása;
2. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról, 

sporteseményekről, eredményekről;
3. Az egyesület vezetőségének 2015. évi pénzügyi 

beszámolója;
4. A számvizsgáló bizottság 2015. évi pénzügyi jelentése;
5. Az egyesület, ezen belül a szakosztályok 2016. évi tervezett 

feladatai;
6. A 2016. évi pályázatok eddigi helyzete, további lehetőségek;
7. Hozzászólások, kérdések, válaszok.



Beszámoló a 2015. év 
eseményeiről



Beszámoló a 2015. év 
eseményeiről
A Honvéd Arrabona 
Sportegyesületnek 
2015. január 01-én 286 fő, 
december 31-én 409 fő volt a tagja.

A tagdíjak meg nem fizetése miatt 
55 fő került kizárásra, így a 
pillanatnyi taglétszám: 381 fő



A szakosztályok taglétszáma
Airsoft 12  -1
Atlétika 28 -4
Filed Target 10  -3
Futball 95 -16
Kendo 11
Kerékpár 5
Kettlebell 39 -11
Kondizás 23 -4
Lövészet 7
Paintball 23 -3

Petanque 1
Röplabda 31 -6
Tai Ji 23 -2
Tánc 24 +14
Teke 7
Tenisz 44 -2
Tollaslabda 5
Túrázás 2
Úszás, egyéb 12 -2
Mindösszesen: 381



2015. március 18-án az 
elsőségért folytatott küzdelem 
három versenyszámban indult 
meg a sporteseményen. 

Gyakorlóöltözetben, 
bakancsban teljesítendő - 3000 
m-es távon rajtolt el a mezőny.

Majd a 6000 m-es, 
sportöltözetes futás 
következett.

Zárásképpen pedig a 4 x 1000 
m-es fegyveres váltó.

A futás nem szégyen
Mezei futóbajnokság Győrben



Az Ezrednél 2015. április 
27-én megrendezésre 
került a lőbajnokság.

Női, férfi egyéni pisztoly;
Női, férfi egyéni 

gépkarabély;
Csapat pisztoly;
Csapat gépkarabély.

Tüzelésre kész!
Lőbajnokság az ezrednél



Ami a civil életben úszás, 
vagy kerékpározás, az a 
nálunk a kézigránát-dobás 
és gépkarabély-lövészet. A 
futás mellett ugyanis 
ezekben a 
versenyszámokban kell 
helytállnia a katonai 
háromtusa bajnokságon 
indulóknak.

A győri rendezvény 2015. 
április 29-én.

Három próba, Győr
Katonai háromtusa bajnokság



Immár 13. alkalommal nyitotta meg 
kapuit a 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred a honvédelem iránt 
érdeklődők előtt május 16-án, 
szombaton. 

Választani pedig volt miből bőven, 
hiszen ugyanúgy várta rakétaindító 
szimulátor, paintball-, airsoft-, 
légpuska-lövészet, kézigránát-
célbadobás, vagy fegyverzeti 
anyagok bemutatója az 
érdeklődőket, mint ugrálóvár, 
makettkiállítás, a csapatmúzeum 
tárlata, vagy éppen a Zrínyi Média 
könyvvására. 

Csak tessék, csak tessék!
Nyílt Nap a győri alakulatnál



Az ezred ötödik alkalommal 
rendezte meg a Nyitott 
kapuk Hete 
programsorozatát;

55 intézmény 100 csoportja 
kereste fel a laktanyát;

3000 gyermek és pedagógus 
érkezett;

120 katona gondoskodott 
naponta a gyerekek 
maradéktalan 
szórakoztatásáról

Aki nem lép egyszerre
Egy hétig nyitva a laktanya kapuja



Járőrben
Járőr-bajnokság Győrben
Öt csapat nyolc 

különböző 
versenyszámban 
mérhette össze erejét és 
ügyességét a trópusi 
melegben az ezred 2015. 
évi járőrbajnokságán 
augusztus 26.-án.



74. Tatai tó-futás,2015. 
május 17. (Valkó 
Veronika 3., Bognár Zsolt 
10. hely)

Decathlon- Büchl 
Félmaraton Győr, 2015. 
június 07. (Kiss Vivien 3., 
Bognár Zsolt 9., „Rókák” 
9., „Pátzay” 13., „Dr. 
Kovács” 16. hely)

Atléták szerepvállalása – 1.



Kerékpártúra az atombunkerhez
Tényő, 2015. május 30.
A kerékpártúra célja a győri 

pártvezetőknek készült tényői 
atombunker megtekintése.

A kerékpártúra kellemes szombati 
délelőtti és délutáni programnak 
ígérkezett, ami kis forgalmú utakon és 
aszfaltozott erdészeti úton haladt. 

A táv felénél lehetőség nyílt szép erdős 
pihenőhelyen elfogyasztani a magunk 
készítette szendvicseket, majd pár 
enyhe emelkedő és hosszú lejtő 
kíséretében leereszkedtünk a tényői 
atombunkerhez.

A rendezvény megszervezéséért 
köszönet Nagy Marietta és Tálos Miklós 
sporttársunknak!



I Love Balaton Éjszakai 
Futás, 2015. július 18. 
(Valkó Veronika 13., 
Bognár Zsolt 10., Szobonya 
Gergő 22., Fábián Edina 
128. helyezett.)

6. Győr–Lipót futóverseny, 
2015. július 19. (HASE 4., 
„RÓKÁK” 8., „Pátzay” 40., 
„BT Sansz” 45. hely.)

Atléták szerepvállalása – 2.



Tihany Kupa 2015
A szezon első hazai országúti 

kerékpáros megmérettetését, ismét a 
Tihanyi félszigeten rendezték meg. A 
félszigeten kijelölt szokásos körben 
zajló 84,6 kilométeres távot kellett 
leküzdeni, mint egy 370 versenyzőnek. 
Az ország egész területéről voltak 
jelentkezők szép számmal, egyéni 
indulók és csapatban is. A táv 
bőségesen volt tűzdelve kisebb 
nagyobb emelkedőkkel, kaptatókkal, 
és természetesen szembe szélből sem 
volt hiány. Ezek ellenére Császár 
László teljesítette a távot 2:26:31 alatt, 
31,5km\h átlaggal.



Petanque beszámolók
Petanque, Sárvár
Süle András 

emlékverseny, 2015. 
augusztus 15.

Kenese Kupa, 
Balatonkenese, 2015. 
augusztus 29.



Atléták szerepvállalása – 3.
XXIII. HAAS Tatai 

Maraton váltófutás, 2015. 
július 05. (HASE vegyes 
csapata 7. hely.)

Lókút Trail terepfutó 
verseny, 2015. július 25. 
(Valkó Veronika 1., 
Bognár Zsolt 2. hely.)



„Második háború” 
futóverseny, 
Sokorópátka, 2015. 
augusztus 15. (dr. 
Horváth István 1. hely.)

Tihany Xtreme 
félmaraton, 2015. 
augusztus 22. (Valkó 
veronika 6. hely.)

Atléták szerepvállalása – 4.



„Sárkányi őrület”, 
Bakonysárkány, 2015. 
augusztus 22. 
(dr. Horváth István 1. 
hely.)

IRONGIRL futóverseny, 
Budapest, 2015. 
augusztus 23. 
(Fábián Edina)

Atléták szerepvállalása – 5.



VI. Szentgyörgyi Légicsata
Kecskemét, 2015. augusztus 27.
A VI. Szentgyörgyi Légicsata 

küzdelmeiben a Honvéd 
Arrabona Sportegyesületet egy 
női és férfi csapat képviselte.

A Standard Division Ladies 
kategóriában a Bebesi-Tanyi 
Orsolya, Ferenczi-Hantó Andrea 
és Valkó Veronika csapat a 
második, a Standard Division 
General kategóriában a Ferenczi 
Zsolt József, Lelesz János, Baki 
András hármas alkotta csapata a 
nyolcadik helyen végzett.



Atléták szerepvállalása – 6.
Magas Bakony 30 

teljesítménytúra beszámoló, 
2015. augusztus 29. (Valkó 
Veronika, Bognár Zsolt)

Veszprémi terepfutó 
fesztivál versenybeszámoló 
2015. augusztus 30. (Valkó 
Veronika 2., Bognár Zsolt 10. 
hely.)

„Bakonyalja” félmaraton, 
Ászár, 2015. szeptember 05. 
(dr. Horváth István 1. hely.)



Spartan Race Tátra Beast
Szlovákia, 2015. szeptember 06.
2015. szeptember 6-án 

Szlovákiában a Tátrában 
rendezték meg a Spartan Race 
Beast egyik versenyét, ami 
egyben Európa-bajnokság is volt. 

A csapat tagjai: Mosonyi József 
Péter, Nacsa Károly Attila, Veres 
Péter, Máté-Flórián Zsanett, 
Pozsgai György, Svidró Mátyás, 
Kozma Tamás, Gál Szabolcs, 
Berg Zoltán, Kiss Adrián Károly, 
Karácsony Ádám, és Fábián 
Edina



30. Wizz Air Budapest 
Félmaraton, Budapest, 2015. 
szeptember 13. 16134 nevezője 
volt a versenynek. (Marcsa 
Dániel kategóriájában 85. lett.)

Tatai Tófutás, Tata, 2015. 
szeptember 20. (dr. Horváth 
István 4., korcsoportjában 1. 
helyezett.)

NATO Futás 2015, Budapest, 
2015. szeptember 27. (Az ezred 
és a HASE közös csapata 10 km-
en indult.)

Atléták szerepvállalása – 7.



Atléták szerepvállalása – 8.
„Püspök-erdei” futóverseny, 

Győr, 2015. október 04. (dr. 
Horváth István egyéni 
csúccsal nyert.)

2. Kő-árok terepfutó 
verseny, Csesznek, 2015. 
október 11. (Valkó Veronika 
és Bognár Zsolt is 1. hely.)

XXI. Sokorói hegyi futás, 
Tényő, 2015. október 18. (dr. 
Horváth István 1. hely.)



Atléták szerepvállalása – 9.
VIII. Bakony félmaraton 

futóverseny, 2015. november 
08. (Bognár Zsolt kategória 
17. hely.)

„Mikulás futás 2015”, Vác, 
2015. december 06. (dr. 
Horváth István kategória 2. 
hely.)

IX. Futapest – Mogyoród 
terepfutás, 2015. december 13. 
(Valkó Veronika kat.: 3. hely, 
Bognár Zsolt kat.: 8. hely.)



2. Bakonyi Karácsony, 2015. 
december 20. (Valkó 
Veronika kat.: 2., Bognár 
Zsolt kat.: 11. hely.)

Futapest – Csömör 
terepfutás, 2015. december 
27. (Valkó Veronika kat.: 3., 
Bognár Zsolt kat.: 12. hely.)

„Óév-futás” Komárom, 
2015. december 27. (dr. 
Horváth István 1. hely.)

Atléták szerepvállalása – 10.



Field Target szakosztály 2015-ös 
beszámolója
A 2015-ös versenyszezont 

eredményesen zárta a HASE Field 
Target szakosztálya. A klub 
versenyzői kiemelkedő eredményeket 
értek el FT és Hunter FT típusú 
versenyeken is, továbbá sikerült új 
tagokat toborozni az egyesületnek is.

Sutyinszki István: Magyar Kupa 1. 
hely; Országos Bajnokság 1. hely;

Bárkányi Roland János: Magyar Kupa 
3. hely; Országos Bajnokság 3. hely;

Bánóczi Csaba: Hunter Field Target 
Magyar Kupa 3. hely.

Klubunk az egyesületi rangsorban az 
előkelő 5. helyen végzett.



Arrabona Kendo Klub beszámoló 2015
Klubunk a szokásos edzéseit kedden és 

csütörtökön tartotta. Közös edzéseken 
vettünk részt a soproni, székesfehérvári 
kendosokkal. 

Havonta részt vettünk a Budapesten 
rendezett “Budapest Keiko” nevű 
rendezvényen.

Számos edzőtáborban vettünk részt.
Erdélyi Gábor a Nemzetközi Hungária 

Kupán 2. egyéni, a frankfurti kendo klub 
csapat tagjaként 3. helyet, a Momiji 
kupán 1. helyet szerzett.

a 31. Országos bajnokságon Krokker 
Liliána 3. helyet szerzett, Erdélyi Gábor 
pedig 1. helyezett lett.

Kovács Mónika 2. kyu fokozatot szerzett.



Röplabda szakosztály 2015. évi beszámolója.
Versenyek és eredmények:
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Strandröplabda Bajnokság amatőr 
négyes kategóriában:

2015. június 20-21.
VII. AVAPACK Ikrény Strandröplabda 
kupa amatőr négyes kategóriában 2. 
helyezés 

2015. július 11. V. Komáromi 
Strandröplabda kupa amatőr négyes 
kategóriában 2. helyezés 

2015. augusztus 1-2. 
VI. Lipót Termálfürdő Strandröplabda 
kupa amatőr négyes kategóriában 8. 
helyezés (14 induló csapat) 



Röplabda szakosztály 2015. évi beszámolója.
Vegyes röplabda 

bajnokságok:
2015. november 21-22.

VIII. Győr-Ikrény AMATŐR 
Vegyes Röplabda torna 13. 
helyezés 

2014. december 10.
Magyar Honvédség és a 
Rendvédelmi Szervek 
Amatőr XXIX. 
Röplabdabajnokság 4. 
helyezés (7 induló csapat)



A Tai Chi szakosztály 2015. évi beszámolója
A csoport tagjai keddenként tartják edzésüket a Béri 

Balogh Ádám Honvédszálló területén egy 
Debrecenből járó edző segítségével, csütörtökönként 
gyakorló edzéseken vesznek részt.

Közös edzőtáborozásra került sor – a fent nevezett 
edző – szegedi csoportjának tagjaival Bátonyterenyén 
az országos gyakorló központban, valamint a 
győrújbaráti táborban (tavasszal és ősszel 4-5 fő vett 
részt).

Két alkalommal (januárban és augusztusban) 
Bakonybélen vettünk részt taoista meditációs 
táborban (4-4 fő), és egy alkalommal a szintén 
Bakonybélen megrendezett taiji táborban (budapesti 
és veszprémi klubokkal együtt).

Kisnyalka-majorban 3 napos taoista előadássorozaton 
vettünk részt áprilisban és szeptemberben (4 fő).

Budapesten januárban a kínai holdújévhez 
kapcsolódó előadáson vettünk részt (4 fő).

A taiji nem versenysport, ezért ilyen jellegű 
programokról és eredményekről nem tudok 
beszámolni.



Évértékelő a HASE Airsoft 
Szakosztályánál 2015.
Szakosztályunk közösségi oldala megtekinthető: 

www.facebook.com/airsoftgyor
Mint az előző években is, úgy ebben az évben is 

igyekeztünk havonta egy játékkal mozgásra és 
sportolásra lehetőséget teremteni a tagjainknak és a 
környékbeli érdeklődőknek.

http://www.facebook.com/airsoftgyor
http://www.facebook.com/airsoftgyor
http://www.facebook.com/airsoftgyor


Évértékelő a HASE Airsoft 
Szakosztályánál 2015.
2015-ben szervezett és 
lebonyolított eseményeink:

2015-ben szervezett és 
lebonyolított eseményeink:

 Január 25. Bázisfoglaló és beírós játék 
Likócs

 Február 22. Tingli-tangli Likócs
 Március 6. Gyakorlás, pályabejárás 

Bakonysárkány
 Március 22. Zászlószerző Likócs
 Április 4. Zászlószerző Likócs
 Április 19. Pályatakarítás, előkészítés 

Bakonysárkány
 Április 26. Harc a faluért Bakonysárkány
 Május 16. Nyílt nap Likócs, laktanya
 Május 24. Zászlószerző Likócs

 Június 7. Csapat gyakorlás, takarítás 
Bakonysárkány

 Június  14. CQB verseny „Lufivadászat”
 Július 4. Pályatakarítás Bakonysárkány
 Július 19. Pályatakarítás Bakonysárkány
 Szeptember 13.  „Isztambul végnapjai” 

játék Likócs
 November 15. „Sivatagi cápák” játék 

Likócs törölve
 November 22 Szentkirályszabadja, 

jótékonysági  játéksorozat egy elhunyt 
sporttárs emlékére

 December 27. év végi Tingli-tangli 
Likócs



Évértékelő a HASE Airsoft 
Szakosztályánál 2015.
A tavalyi évről röviden:
Az év elején sikeresen átvariáltuk az egyesületi Wartburg plató részét, valamint át is 

festettük. Így némileg „harciasabb” külsőt kapott.
Felmértük és használatba vettük a Bakonysárkányi pályát, egyúttal elkezdtük a terület 

legalább részleges kitakarítását, folytatjuk a karbantartását.
Az áprilisi játékunkon sikerült komolyabb létszámú sporttársat egy helyen megmozgatni.
Ha nyilvános eseményeket nem is, de legalább a tagjaink számára igyekeztünk mozgásra 

lehetőséget biztosítani. Körülbelül kétheti, havi rendszerességgel összejöveteleket 
szervezni.

Mint az elmúlt években, az idén se feledkeztünk meg a tragikus hirtelenségben elhunyt 
sporttársunk családja számára megrendezett eseményen részt venni.

2016-os előzetes tervek:
- tovább folytatni a havi legalább egy esemény megszervezését
- a bakonysárkányi pálya további takarítása, karbantartása. 
- meglévő eszközeink fejlesztése, fogyó eszközök pótlása, esetlegesen szükséges további 

kellékek beszerzése



A paintball szakosztály 2015. évi 
beszámolója
 A 2015-ös év a megszokott módon telt el a 

szakosztály életében. Havi egy játékot 
teljesítettük, beszereztünk új felszerelést, 
fegyvereket. A Bakonysárkány melletti, már 
használaton kívüli laktanyát rendszeresen 
használtuk a rendezvényeink során.

 Nyáron részt vettünk egy "rookie" kupán 
Budapesten a Patriots Paintball Team 
szervezésében. A versenyen sajnos helyezést 
nem értünk el, de értékes tapasztalatokat 
szereztünk. Annak érdekében, hogy a 
csapatunk technikáját javítsuk, felvettük a 
kapcsolatot a győri Rioter Paintball Klubbal. 
Közös játékot szerveztünk júliusban, ahol sok 
új dolgot tanultunk Marco Mauronni és lelkes 
csapatától.

 Sajnálatos módon, a déli határon kialakult 
helyzet miatt, augusztus óta nem volt 
alkalmunk játékot szervezni. A 
felszerelésünket a laktanyában kell tárolni, így 
más nem tud hozzáférni, pedig lett volna rá 
jelentkező.



BORBÁLA-napi rendezvények
A katonai ügyességi versenyt, a 

kötélhúzó bajnokságot, a 4 X 
1000 méteres fegyveres 
váltófutást a laktanyában, a 
röplabda bajnokságot a 
honvédszálló 
tornacsarnokában, a kispályás 
focikupát a Győr Arénában, a 
teke kupát a Kék Golyó 
Tekézőben tartottuk meg.

A többi betervezett eseményt a 
migrációs válság maga alá 
temette.



Pénzügyi beszámoló



Pénzügyi beszámoló
Banki nyitóegyenleg:  1.265.478 Ft
Pénztár nyitóegyenleg: 46.353 Ft
Bevételek: 
 Tagdíj: 1.221.200 Ft
 Egyéni tám. 640.810 Ft
 Adó 1%-a: 293.385 Ft
 HM pályázat: 1 200 000 Ft
 Bevételek összesen: 3.355.400 Ft



Pénzügyi beszámoló
Kiadások:
 Nevezési díjak: 1.727.438 Ft
 Bankköltség: 24.833 Ft
 Egyéb (posta): 2.560 Ft
 Könyvelési költség: 72.000 Ft
 HOSOSZ tagdíj: 15.000 Ft
 Field Target tagdíj: 20.600 Ft
 Nyomtatvány: 9.152 Ft 
 Tintapatron, irodaszer: 160.184 Ft
 Pályázat bírálati díj: 9.620 Ft



Pénzügyi beszámoló
Számla kifizetések:
 Érmek, serlegek: 175.756 Ft
 Futók: 20.082 Ft
 Teke: 220.000 Ft
 Lövészet:70.180 Ft
 Paintball: 96.000 Ft
 Uszoda bérlet: 177.000 Ft
  Foci 292.527 Ft
 Airsoft: 284.081 Ft
 Tenisz: 18.620 Ft
 Petanque: 23.050 Ft
 Tollaslabda: 2.820
 Csarnok és kondicionáló gépek: 117.864 Ft
Kiadások összesen: 3.539.267 Ft



Pénzügyi beszámoló
2015. évi záró egyenleg:
 Pénztár: 143.593 Ft;
 Bankszámla: 1.088.031 Ft;
 Lekötött betét: 0 Ft.
 2015-ben 55 fő regisztrált tagunk – aki nem jelezte 

kilépési szándékát – a többszöri felszólítás ellenére is, 
mintegy 198.000 Ft tagdíjat eddig nem fizetett be.

Ezen tagjainkat 2016. január 31-i dátummal kizártam 
az egyesület tagjai közül.





Felügyelő Bizotság



A FB beszámolója a 2015. évi 
tevékenységről  I.
A Felügyelő Bizottság – a 2015. évben – az ügyrendjében meghatározott 

rendszerességgel ülésezett és ezen alkalmakkor áttekintette a közhasznú 
szervezet tevékenységét, gazdálkodását, továbbá pénzügyi okmányainak 

vezetését. 
Egyesületünk a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és a bírósági 

bejegyzésnek megfelelően végzi a tevékenységét. A vizsgálataink során 
megállapítottuk, hogy az egyesület működése minden tekintettben 
megfelel az Alapszabályban 

rögzítetteknek.  
A feladatok végrehajtásával kapcsolatban megállapítható, hogy az elnöki 

beszámoló teljes és valós képet ad arról, hogy az egyesület tevékenységei a 
törvényben körvonalazott és az Alapszabályban részletezett előírásoknak 
megfelelnek. 



A FB beszámolója a 2015. évi 
tevékenységről  II.
Az éves beszámolóban foglaltak vizsgálatának eredménye az alábbiakban 

foglalható össze: 
Megállapítottuk, hogy:  
 a.) A mérleg és eredmény-kimutatás eredeti bizonylatokkal, okmányokkal 

megfelelően alá van támasztva, megfelel a valóságnak, hű képet mutat az 
egyesület működéséről;  

 b.) A lényeges alapbizonylatok formai és tartalmi szempontból megfelelnek 
az előírásoknak; 

 c.) Személyi kifizetések - a tárgyévben - nem voltak, így azok adó- és 
járuléklevonásait nem kellett vizsgálnunk; 

 d.) A vagyon felhasználásáról és a kapott támogatásokról készített 
kimutatások megfelelnek a valóságnak. 

A Felügyelő Bizottság a fentiek figyelembe vételével javasolja a közgyűlésnek 
az elmúlt évről készített éves beszámoló elfogadását. 



2016. évi tervezet



2016. évi tervezet 
tevékenységek!?
Airsoft versenyek;
Paintball versenyek;
Futball mérkőzések;
Alakulat napi 

rendezvények;
Honvédelem napi 

rendezvények;
Nyílt-nap biztosítása;
Nyitott kapuk hete;
Árvízi emlékfutás;

Tekerj a sereggel a 
Balaton körül;

Fertő-tó kerékpártúra;
Ezred sportversenyei;
Atlétikai versenyek;
HOSOSZ napi 

rendezvények;
Borbála-napi 

rendezvények;
Úszás, tenisz, teke, stb.



2016. évi tervezet konkrét 
tevékenységek
2016. 04. 15. 12. Arrabona 

Légvédelmi Rakétaezred 
megalakulásának 
évfordulója;

2016. 05. 21. Nyílt Nap a 
Likócsi Laktanyában;

2016. 06. 06 - 10. Nyitott 
kapuk hete;

2016. 06. 10. Összefogás 
- Árvízi emlékfutás;

2016. 06. 17. Honvéd 
Arrabona Sportegyesület 
megalakulásának 10. 
évfordulója;

2016. 06. hó Pain Day;
2016. 06. hó Arrabona 

szituációs lőbajnokság;
2016. 07. 02. MH 

Strandröplabda 
bajnokság;



2016. évi tervezet konkrét 
tevékenységek
2016. 08-09. hó 

Funkcionális 
csapatverseny;

2016. 09. hó Fertó-tó 
kerülés;

2016. 09. hó Arrabona 
hadipisztolyos 
lőbajnokság;

2016. 09. 30. Idősek napi 
tekeverseny;

2016. 12. 01 - 04. Borbála-
napi sportrendezvények:
Teke;
Tenisz;
Röplabda;
Kispályás foci;
Különböző futószámok;
Kötélhúzás;
Stb.



Pályázatok



Pályázatok
Nemzeti Együttműködési Alap működési támogatás – 

3 000 000 Ft pályázati pénz + 530 000 Ft önerő – pályázat postán;
Nemzeti Együttműködési Alap szakmai támogatás – 

2 000 000 Ft pályázati pénz + 300 000 Ft önerő – pályázat postán;
HOSOSZ támogatás 350 000 Ft (csarnok, terem, bérletek);
HM pályázatot még nem írták ki, terv –

1 200 000 Ft pályázati pénz + 200 000 Ft önerő;
Győr Megyei Jogú Város sportpályázata: öt pályázat került 

benyújtásra, összesen 3.800.000 Ft értékben – várjuk az 
eredményeket;

Aki bármilyen lehetőséget ezeken felül talál, kérem szóljon! 



A 2016. évi tagdíjak 
meghatározása



A 2016. évi tagdíjak 
meghatározása
A javaslat az, hogy maradjon 

300 Ft/hó, azaz 3.600 Ft/év.
Más javaslat?
Szavazás.



Hozzászólások, javaslatok



Elnöki kérés
Minden Sporttársunkat kérek, hogy amennyiben 

valamilyen eszközt, sportszert vásárolni szeretne, 
előtte a szakosztály vezetőjével egyeztessen, aki az 
egyesület elnökségével pontosít.

Aki valamilyen nevezési díjas versenyen indulni 
szeretne, előbb tájékozódjon a szakosztály vezetőjén 
keresztül, hogy van-e még pénzük, a verseny után 
pedig készítse el – lehetőleg fényképpel illusztrált – 
beszámolóját.



Elnöki kérés
Kérek minden tagunkat, hogy saját maga és 

környezete adó 1 %-át segítsen az egyesület javára 
felajánlani.

Az 1%-okban sok tartalékunk van, amennyiben a 
családban és az ismerősök között is szerzünk 
támogatókat!



www.honvedarrabonasportegyesulet.hu



www.facebook.com/honvedarrabonaSE



Köszönöm a megjelenést, 
és az aktivitást!
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