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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § A Honvédelmi Sportszövetség jogállása 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség a sporttal összefüggő országos közfeladatokat ellátó 
köztestület, amely nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül.  
(2) A Honvédelmi Sportszövetség működésének részletes szabályait a Honvédelmi 
Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Hstv.) és a külön 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével az Országos Küldöttgyűlés által 
elfogadott jelen Alapszabály határozza meg.  
(3) A Honvédelmi Sportszövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik. 
(4) A Honvédelmi Sportszövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azok részére anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól anyagi támogatást nem 
fogad el. 
(5) A Honvédelmi Sportszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 
(6) A Honvédelmi Sportszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a 
közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
(7) A Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
az Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
(8) A Honvédelmi Sportszövetség a Hstv.-ben meghatározottak szerint közreműködik a 
honvédelmi nevelés programjainak megvalósításában. 
(9) A Honvédelmi Sportszövetség működése során különösen tiszteletben tartja a sportról 
szóló törvény sportolói jogállásra, szervezett sporttevékenységre, a sportszervezetek, 
sportszövetségek, sportköztestületek működésére vonatkozó rendelkezéseit. 
(10) A Honvédelmi Sportszövetség tevékenységével kapcsolatos adatokra az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) valamint 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései 
vonatkoznak. 
 
2. § A Honvédelmi Sportszövetség neve, székhelye, alapítása 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség rövidített neve: HS 
(2) A Honvédelmi Sportszövetség angol nyelvű elnevezése: Defence Sports Association 
(3) A Honvédelmi Sportszövetség székhelye az Alapszabály bejegyzésekor:  

1146 Budapest, Jávor utca 9/a, 
(4) A Honvédelmi Sportszövetség működési területe: Magyarország 
(5) A Honvédelmi Sportszövetség alapításának ideje: 2017. január 11. 
(6) A Honvédelmi Sportszövetség alapító tagjainak neve, bírósági nyilvántartási száma 
(nyilvántartó törvényszék, nyilvántartási szám) és székhelye: 
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Tag megnevezése Székhely Nyilvántartási szám, 
nyilvántartó hatóság 

Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok 

Országos 
Szabadidősport 

Szövetsége 

1105 Budapest, Dér u. 
16. 

01-02-0001558, Fővárosi 
Törvényszék 

Honvéd 
Sportegyesületek 

Országos Szövetsége 

1134 Budapest, Dózsa 
Gy. út 53 

16-02-0001870, Fővárosi 
Törvényszék 

Magyar Tartalékosok 
Szövetsége 

1087 Budapest, 
Kerepesi út 29/ b. 

01-02-0009577, Fővárosi 
Törvényszék 

Magyar Vívó Szövetség 146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 

01-07-0000043, Fővárosi 
Törvényszék 

Magyar Sportlövők 
Szövetsége 

146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 

01-07-0000033, Fővárosi 
Törvényszék 

Budapesti Honvéd 
Sportegyesület 

1134 Budapest, Dózsa 
Gy. út 53. 

01-02-0000893, Fővárosi 
Törvényszék 

Magyar Judo Szövetség 146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 

01-07-0000015, Fővárosi 
Törvényszék 

 
 

II. FEJEZET 
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS 

FELADATAI 
 
3. § A Honvédelmi Sportszövetség célja 
A Magyar Országgyűlés által létrehozott Honvédelmi Sportszövetség célja, hogy 
tevékenységével Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias 
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elkötelezettségét és áldozatkészségét az önkéntesség figyelembevételével Magyarország 
nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben 
bevonja, valamint a társadalom és a honvédelem kapcsolatát erősítse.  

 
4. § A Honvédelmi Sportszövetség feladata 

1. a honvédelmi nevelés programjaiban való közreműködés révén, tagságán keresztül 
biztosítja a honvédelem ügye iránt elkötelezett állampolgárok számára a 
honvédelmi sportok által a honvédelmi szempontból hasznosítható tudás 
megszerzését, 

2. szervezi és támogatja a honvédelmi nevelés megvalósulását és népszerűsítését a 
honvédelmi szempontból hasznosítható gyakorlati ismereteket nyújtó honvédelmi 
sportágak keretein belül, 

3. a honvédelmi nevelés gyakorlati megvalósítása szempontjából meghatározó 
országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek és más 
sportszövetségek (a továbbiakban együtt: sportszövetségek) önkéntes 
együttműködésével kialakítja a honvédelmi sportok szervezésében a Honvédelmi 
Sportszövetségben tagként résztvevő szervezetek országos, területi és helyi 
hálózatát, szélesíti a honvédelmi nevelés tömegbázisát, 

4. a Honvédelmi Sportszövetségben tagként résztvevő szervezetek országos hálózatán 
keresztül kialakítja és koordinálja a honvédelmi nevelést megvalósító, a sportról 
szóló törvény hatálya alá nem tartozó események, szabadidős programok integrált 
működését, 

5. szorosan együttműködik a honvédelmi nevelés célkitűzéseinek megvalósításában a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériummal és más társadalmi- 
és sportszervezetekkel, 

6. részt vesz a honvédelmi nevelési stratégia és a korosztályos honvédelmi nevelési 
programok kialakításában,  

7. elősegíti a hazafias elkötelezettség és áldozatkészség eszményében a társadalom, 
különösen az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, 

8. jogszabályban meghatározott keretek között kialakítja és működteti a katonai 
szolgálat vállalásához kötött gépjárművezető-képzés gyakorlati megvalósítását,  

9. támogatja a köznevelési intézmények és a felsőoktatási intézmények általános 
honvédelmi nevelési tevékenységét, ennek érdekében megszervezi és koordinálja a 
honvédelmi neveléshez kapcsolódó programok, szabadidős tevékenységek 
végrehajtását, együttműködésben az állami, önkormányzati szervekkel, oktatási 
intézményekkel, intézmény fenntartókkal és más szervezetekkel, 

10. segíti a köznevelési intézmény pedagógiai programjába foglalt egyéb 
foglalkozások keretében a honvédelmi nevelés megvalósítását, amelynek 
érdekében a köznevelési intézménnyel együttműködési megállapodást köt, 

11. részt vesz a honvédelmi sporttevékenységek szakmai módszertani fejlesztésében, 
segíti a hatékony módszerek és eljárások széles körű elterjesztését, szakmai 
továbbképzést szervez a szabadidős honvédelmi nevelésbe bevont pedagógusok, 
sportszakemberek részére, 
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12. támogatja a honvédelmi sportok gyakorlására irányuló programok és az ehhez 
kapcsolódó fejlesztési célkitűzések megvalósítását, 

13. kialakítja és működteti az információs és továbbképzési rendszerét, segíti a tagok 
korszerű szakmai munkájához szükséges ismeretek széles körben történő 
terjesztését, azok alkalmazását, biztosítja a tagok közötti szakmai feladatok 
összehangolt ellátását, 

14. részt vesz a lőkészséget fejlesztő programok és az ahhoz kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
megvalósításában, 

15. támogatja a honvédelmi szempontból hasznosítható technikai ismereteket és 
eszközöket igénylő tevékenységeket, 

16. támogatja a honvédelmi sportokat megalapozó mozgásformák szervezett 
eseményeit, továbbá a sportszövetségek hazai versenyrendszerébe nem tartozó 
eseményeket saját hatáskörében szervez,  

17. az érintett sportszövetségekkel együttműködve elősegíti és koordinálja a katonai 
világversenyeken való részvételt, 

18. a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett tagjaival együttműködve részt vesz a 
feladatait érintő, a feladataival hasonló célra rendelkezésre álló források 
felhasználásának összehangolásában, 

19. megállapítja a rendelkezésre álló forrásokból az általa nyújtott támogatások 
elosztásának elveit, kialakítja a támogatások felhasználásának és elosztásának 
rendszerét és követelményeit, ellenőrzi és folyamatosan nyomon követi a 
támogatások felhasználását,  

20. a központi költségvetés tervezésének időszakában minden év március 31-ig a 
szervezetet érintő központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és 
arányaira vonatkozó javaslatot küld a honvédelemért felelős miniszter részére, 

21. feladatainak ellátásával összefüggésben a honvédelemért felelős miniszter részére 
évente március 31-ig írásos tájékoztatót készít a tevékenységéről, gazdálkodásáról. 

 

III. FEJEZET 
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
5. § A Honvédelmi Sportszövetség tagjai 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség a Hstv.-ben meghatározott feladatait tagjai útján látja el. 
A Honvédelmi Sportszövetség tagja az önkéntesség elve alapján az a jogi személy lehet, 
amely 

a) az Alapszabályt és a Honvédelmi Sportszövetség etikai kódexét (a továbbiakban: etikai 
kódex) elfogadja, 

b) vállalja a Honvédelmi Sportszövetség feladatainak és a honvédelmi nevelés kialakított 
szakmai programjának megvalósításában való közreműködést. 

(2) A Honvédelmi Sportszövetség és annak tagjai politikai tevékenységet nem folytathatnak, 
működésük a politikai pártoktól független. 
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6.§ A Honvédelmi Sportszövetség által adományozható tiszteletbeli címek  
(1) A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése tiszteletbeli címet 

adományozhat azon személyek részére, akik a Honvédelmi Sportszövetség érdekében 
végzett kimagasló tevékenységükkel, kiemelkedő munkájukkal, erkölcsi, anyagi 
segítségükkel hozzájárultak a Honvédelmi Sportszövetség céljainak megvalósításához. 
Az Országos Küldöttgyűlés az elnökség javaslatára 

a) Örökös Tiszteletbeli Elnök, 
b) Örökös Tiszteletbeli Elnökségi Tag, és 
c) Tiszteletbeli Támogató 
címet adományozhat. 

(2) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a Honvédelmi Sportszövetség Országos 

Küldöttgyűlésén,  
b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Honvédelmi Sportszövetség működésével 

kapcsolatban,  
c) javaslatokat tehet a Honvédelmi Sportszövetséget, a köztestület szerveit, valamint 

a sportágakat érintő kérdések megtárgyalására. 
(3)  A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei: 

a) a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a 
Honvédelmi Sportszövetség határozatainak betartása,  

b) a Honvédelmi Sportszövetség által meghatározott célkitűzések népszerűsítése, 
támogatása, 

c) a Honvédelmi Sportszövetség szervezetének, a honvédelmi nevelésnek és az azt 
elősegítő sportágaknak a népszerűsítése. 

 
7. § A tagsági viszony keletkezése 
(1) A tagsági viszony alapító tagsággal vagy tagfelvétellel keletkezhet. 
(2) A tagok felvétele a Honvédelmi Sportszövetség Titkárságához benyújtott kérelem 
alapján történik. A tagfelvételi kérelemről annak beérkezését követő 30 napon belül az 
Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. A tagfelvételi kérelem nem 
tagadható meg, ha a tag a jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelel. A 
tagfelvétel tárgyában hozott határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba 
foglaltan, igazolható módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.  
(3) A tagfelvételt megtagadó határozat ellen az Országos Küldöttgyűléshez lehet 
fellebbezéssel élni. A felvétel elutasítása tárgyában benyújtott fellebbezést a Honvédelmi 
Sportszövetség soron következő Országos Küldöttgyűlése köteles napirendjébe iktatni és 
arról határozatot hozni. 
(4) A Honvédelmi Sportszövetség biztosítja a Honvédelmi Sportszövetség demokratikus, 
önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. 
(5) A Honvédelmi Sportszövetségbe belépő tagok jogaikat bejegyzett vagy meghatalmazott 
képviselőik útján gyakorolják. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító 
erejű magánokirati formában írásba kell foglalni.  
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(6) A Honvédelmi Sportszövetség tagjai a tagi jogosultságaikat önállóan, egyéb 
szervezetekben fennálló tagságuktól függetlenül gyakorolják.  
 
8. § A tagsági viszony megszűnése  
(1) A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, felmondással, illetve a tagszervezet 
jogutód nélküli megszűnésével. 
(2) A tag a Honvédelmi Sportszövetségből bármikor kiléphet. A kilépést írásban kell közölni 
a Honvédelmi Sportszövetség Elnökségével. A bejelentés napjával a tag jogai megszűnnek. 
A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. 
(3) Azt a tagot, aki jogszabályt, a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályát vagy 
közgyűlési (Országos Küldöttgyűlési) határozatát ismételten vagy súlyosan megsérti, a 
Honvédelmi Sportszövetség tagjaiból az Országos Küldöttgyűlés kizárhatja a mindenkori 
szavazásra jogosultak több mint felének határozatával (igen szavazatával). A Honvédelmi 
Sportszövetségből való kizárást az Etikai Kódexben szabályozott eljárás kell, hogy 
megelőzze. A kizárásra irányuló eljárásban a tagot (képviselőjét) minden esetben megilleti 
a védekezés joga, módot kell adni a számára, hogy a kizárási kezdeményezésre, írásban vagy 
szóban reagálhasson, illetve a kizárási eljárásban hozott minden határozatot, intézkedést a 
kizárásra irányuló eljárás alá vont taggal igazolható módon közölni kell. 
(4) A kizárásra irányuló eljárást az Elnökség hivatalból vagy bármely tag vagy a Honvédelmi 
Sportszövetség valamely szerve kezdeményezésére a Honvédelmi Sportszövetség megfelelő 
(Etikai Kódex szerinti) szervezeti egysége folytatja le, majd az Országos Küldöttgyűlés dönt 
a kizárásról. A kizárásra irányuló eljárásban a tagot az Országos Küldöttgyűlés ülésére a 
kizárásra vonatkozó napirendi pont tárgyalására meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 
lehetőséget. Az ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott 
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.  
A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
(5) Amennyiben a tag nem felel meg a jelen Alapszabály szerinti azon feltételeknek, 
amelyekhez a HS a tagságot köti, úgy a tagsági jogviszonyt a HS harmincnapos határidővel 
írásban felmondhatja. A felmondásról az Elnökség dönt, amely jogot a főtitkárra 
átruházhatja. 
A felmondást kimondó határozat ellen az Országos Küldöttgyűléshez fellebbezéssel lehet 
élni 30 napon belül. A fellebbezés elintézéséig a tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. A 
fellebbezésről a soron következő Országos Küldöttgyűlés határoz. Az Országos 
Küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Az Országos Küldöttgyűlés 
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli az érintett taggal.  
(6) Az eljárási szabályokat, a kiszabható büntetéseket, különösen a tagsági jogviszony 
felfüggesztését és a jogorvoslat lehetőségeit a Honvédelmi Sportszövetség egyes 
szabályzatai tartalmazzák. 
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(7) A Honvédelmi Sportszövetség tagjai kötelesek a köztestület hatáskörébe tartozó vitás 
ügyeket elsősorban a köztestület keretein belül rendezni. 
 
9. § A tagok jogai és kötelezettségei 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség tagjának jogai:  

a) részt vehet a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységében, nyilvános rendezvényein, 
pályázatain, igénybe veheti szolgáltatásait, 

b) képviselője útján részt vehet a Tagozati küldöttválasztó gyűlésen és az Országos 
Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában, 

c) képviselője vagy képviselői választhat(nak) és választható(ak) a Honvédelmi 
Sportszövetség szerveibe, 

d) észrevételeket, javaslatokat, indítványokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a 
Honvédelmi Sportszövetség, valamint annak szerveinek működésével kapcsolatban, 
továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat a Honvédelmi 
Sportszövetség Elnökségéhez, 

e) betekinthet a Honvédelmi Sportszövetség beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe 
és abból saját költségére másolatot készíthet, valamint betekinthet a tagságát érintő 
egyéb irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, valamint a személyes 
és üzleti titoknak minősülő adatok védelmére vonatkozó előírásokat, 

f) ajánlásokat tehet a Honvédelmi Sportszövetség, a Honvédelmi Sportszövetség 
szervezeteit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására, 

g) részt vehet a szakmai tagozatok és bizottságok tevékenységében, 
h) tájékoztatást igényelhet a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységéről, 
 

 (2) A Honvédelmi Sportszövetség tagjának kötelezettségei:  
a) aktívan közreműködik a Honvédelmi Sportszövetség célkitűzéseinek, programjainak, 

feladatainak megvalósításban és az Elnökség, valamint a Küldöttgyűlés határozatainak 
végrehajtásában, 

b) a honvédelmi nevelés eredményességének elősegítése és az azt elősegítő sportágak 
népszerűsítése, 

c) a Honvédelmi Sportszövetség szervezetének népszerűsítése, tagok toborzása, részvétel 
a honvédelmi szempontból hasznosítható tudásanyag átadásában, 

d) a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, 
valamint a Honvédelmi Sportszövetség szervei által hozott határozatok megtartása,  

e) adatközlési, információnyújtási kötelezettségeit teljesíti a Honvédelmi Sportszövetség 
Titkársága felé.  

  
10. § A Honvédelmi Sportszövetség tagságának nyilvántartása 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség tagjait a főtitkár tartja nyilván. 
(2) Az Országos Küldöttgyűlésbe küldöttként jelölt természetes személy a jelölés 
elfogadására tett írásbeli nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozik arról a tényről, hogy 
büntetlen előéletű. 
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(3) A Honvédelmi Sportszövetség tisztségére jelölt személy megválasztását megelőzően a 
jelölés elfogadására tett írásbeli nyilatkozatával egyidejűleg nyilatkozik arról a tényről, hogy 
büntetlen előéletű. Az elnöknek és elnökségi tagnak jelölt személyek a nyilatkozattal 
egyidejűleg igazolják a megválasztásához szükséges feltételek fennállását, mely adatok 
nyilvánosak. 
(4) Az Országos Küldöttgyűlés küldöttje a megbízatása fennállása alatt a Honvédelmi 
Sportszövetség elnökének felhívására, a Honvédelmi Sportszövetség elnökségi tagja az 
elnökségi megbízatásának időtartama alatt az Országos Küldöttgyűlés írásbeli – a mulasztás 
jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – felhívására a felhívástól számított tizenöt 
munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül álló ok miatt nem 
lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul a főtitkár részére hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű. 
(5) Ha a (2)-(3) bekezdésben meghatározott személy büntetett előéletűvé válik, vagy a (4) 
bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének a teljesítését elmulasztja, küldötti, 
illetve elnökségi tagsági megbízatása megszűnik. 
A fent írt adatok kezelése a vonatkozó jogszabályok és a Honvédelmi Sportszövetség 
Adatvédelmi Szabályzata előírásainak megfelelően történik. 
 

IV. FEJEZET 
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS 

MŰKÖDÉSE 
 
11. § A Honvédelmi Sportszövetség szervezeti egységei 
(1) Országos Küldöttgyűlés; 
(2) Elnökség; 
(3) Felügyelőbizottság; 
(4) Szakmai tagozatok: 

a) lövészet sportágért felelős szakmai tagozat, 
b) küzdősportokért felelős szakmai tagozat, 
c) technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozat, 
d) általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozat, 
e) kadét és tartalékos szakmai tagozat. 

(5) Bizottságok; 
(6) Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezete; 
(7) Támogató Testület 
 
12. § A Honvédelmi Sportszövetség tisztségviselői 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség vezető tisztségviselőinek és tisztségviselőinek 
minősülnek az alábbi személyek: 

a) Vezető tisztségviselők: 
aa) elnök; 
ab) általános alelnök 
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ac) tagozatvezető alelnökök; 
ad) elnökségi tagok; 

b) Tisztségviselők: 
ba) a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai 
bb) főtitkár, 

  (2) Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok: 
a) vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, 
b) a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, 
c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesült, 

d) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt nem 
lehet vezető tisztségviselő, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet a 
Honvédelmi Sportszövetség is ellátja, 

e) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
13. § Az Országos Küldöttgyűlés 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség legfőbb, országos képviseleti szerve az Országos 
Küldöttgyűlés, amelyet a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotnak 
a következő küldöttdelegálási megbontás szerint: 

1. a lövészet sportágért felelős szakmai tagozat tagjai közül legfeljebb 15 fő, 
2. a küzdősportokért felelős szakmai tagozat tagjai közül legfeljebb 15 fő, 
3. a technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozat tagjai közül 

legfeljebb 15 fő, 
4. az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozat tagjai közül legfeljebb 15 fő és 
5. a kadét és tartalékos szakmai tagozat tagjai közül legfeljebb 15 fő.  

(2) Az egyes tagozatok tagszervezetei az Országos Küldöttgyűlés tagjait, a küldötteket a 
tagozati küldöttválasztó gyűléseken a jelen Alapszabály rendelkezései szerint választják 
meg. 
Az egyes tagozatok küldötteinek megválasztása az alábbiak szerint történik: 

a) minden tagszervezet egy főt delegál a tagozati küldöttválasztó gyűlésbe,  
b) amennyiben a tagszervezet tagozathoz kapcsolódó tevékenységet végző tagjainak 

száma a 100 főt meghaladja, az a) pontban meghatározott egy fő delegálton túl 
minden további megkezdett 100-100 fő ilyen tag után további egy-egy főt 
delegálhat a tagszervezet. 

  
 A tagozati küldöttválasztó gyűléseket a tagozatvezető alelnökök (vagy – a továbbiakban – 

tagozat vezetéséért felelős alelnökök) kötelesek a munkaszervezet segítségével az évi 
rendes Országos Küldöttgyűlést megelőzően legalább 45 nappal megszervezni. 
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A tagozati küldöttválasztó gyűlések lebonyolításáért az illetékes tagozatért felelős alelnök 
felel. 
A tagozati küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről az illetékes tagozatért felelős 
alelnök köteles valamennyi tagot értesíteni az időpontot és a helyszínt tartalmazó meghívó 
megküldésével. A tagozati küldöttválasztó gyűlés időpontját úgy kell kitűzni, hogy a 
küldöttek személye legalább 15 nappal az Országos Küldöttgyűlés előtt ismert legyen.  
Az Elnökség az Országos Küldöttgyűlést megelőzően 45 nappal meghatározza az Országos 
Küldöttgyűlés időpontját. A tagozat vezetéséért felelős alelnök az Elnökség erről szóló 
határozatának meghozatalától számított 5 napon belül meghatározza a tagozati 
küldöttválasztó gyűlések időpontját és erről írásban értesíti a tagszervezeteket, egyúttal 
felhívja őket arra, hogy legkésőbb 10 napon belül jelöljék meg az általuk a tagozati 
küldöttválasztó gyűlésre delegált személyeket. 
A tagszervezetek az értesítésüktől számított 10 napon belül kötelesek a tagozat vezetéséért 
felelős alelnök részére megküldeni az általuk a fenti a.) és b.) pont szerint delegált 
személy(ek) nevét, elfogadó nyilatkozatát valamint annak igazolását, hogy a tagszervezet 
hány személy delegálására jogosult. 
A tagozat vezetéséért felelős alelnök a hozzá beérkezett delegált személyekről egységes 
listát készít, melyet a tagozati küldöttválasztó gyűlést megelőző 10 nappal a tagszervezetek 
részére megküld. 
A tagszervezetek a megküldött egyéges listából jelöltet állítanak és legkésőbb a tagozati 
küldöttválasztó gyűlést megelőző 5 nappal megküldik azt a tagozat vezetéséért felelős 
alelnök részére. Aki akár egy jelölést is kapott, felkerül a jelöltlistára. A tagozatért felelős 
alelnök a tagozati küldöttválasztó gyűlést megelőzően összeállítja a jelöltek listáját és 
előkészíti a szavazólapokat az írásbeli szavazásra. 
A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a delegáltak több mint 
fele megjelenik. A választás napján fél órával megismételt választás a résztvevők számára 
tekintet nélkül határozatképes, ha erre a meghívottakat a meghívóban előzetesen kifejezetten 
figyelmeztették. 
A delegált a szavazólapon szereplő jelöltek közül legfeljebb 15 fő jelöltre szavazhat. 
Tagszervezet által delegált személy lehet az a nagykorú és cselekvőképes természetes 
személy, aki a delegálást elfogadó nyilatkozatban elfogadja. Amennyiben a tagszervezet 
tagjai természetes személyek, úgy delegált lehet a tagszervezet természetes személy tagja. 
Amennyiben a tagszervezet tagjai jogi személyek, úgy delegált lehet a tagszervezettel 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, vagy a 
tagszervezet jogi személy tagszervezetének természetes személy tagja.  
Megválasztott tagozati küldött az a delegált személy lehet, aki a tagozati küldöttválasztó 
gyűlésen a legtöbb szavazatot kapja mindaddig, míg a tagozatot megillető valamennyi 
mandátum betöltésre kerül. Amennyiben az utolsó mandátum betöltése vonatkozásában 
szavazategyenlőség alakul ki, úgy ezen jelöltek között a szavazást meg kell ismételni 
mindaddig, míg valamennyi mandátum betöltésre kerül. Ha a jelöltek száma nem éri el a 
tagozatot megillető mandátumok számát, úgy a mandátum betöltetlen marad a következő 
küldöttválasztó gyűlésig.  
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Azon legfeljebb 15 személy, akikre érkezett szavazat, azonban a 15 tagozati küldötti 
mandátum már a több szavazatot kapó jelöltekkel betöltésre került, pótküldöttnek 
választható, akik a küldötti jogviszony esetleges megszűnése esetén a kieső küldöttet – a 
kapott szavazatok alapján sorrendben – helyettesíthetik.  
A küldöttválasztó gyűlés működésére a jelen bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a 
küldöttgyűlésre és a tisztségviselők választására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket 
kell értelemszerűen alkalmazni.  
(3) A küldötti tisztség elfogadással jön létre és öt éves határozott időtartamra szól. 
(4) A küldöttek újraválaszthatók. 
(5) A küldött felelős az Országos Küldöttgyűlésen való részvételéért és az őt megválasztó 
tagság (a teljes szakmai tagozat) érdekeinek képviseletéért. 
(6) A küldött jogait csak személyesen gyakorolhatja. A küldöttet akadályoztatása esetén 
pótküldött nem helyettesítheti. A küldötti megbízatás megszűnése esetén a megüresedett 
küldötti helyet a tagozati küldöttválasztás során kapott szavazatok alapján felállított 
sorrendben előrébb álló pótküldött tölti be. 
(7) A tagozatok a megválasztott küldöttek névsorát és elérhetőségét a választást követő 
három napon belül írásban közlik a Honvédelmi Sportszövetség Elnökségével. A 
Honvédelmi Sportszövetség Titkársága vezeti a küldöttek névjegyzékét – e-mail címükkel 
együtt – és azt folyamatosan hatályosítva – kizárólag a Honvédelmi Sportszövetség tagsága 
számára elérhetően – közzéteszi a Honvédelmi Sportszövetség honlapján. 
(8) Az Országos Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.  
(9) Rendkívüli Országos Küldöttgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a törvényességi 
felügyeletet ellátó szerv vagy az Elnökség elrendeli, amennyiben azt a Felügyelőbizottság 
kezdeményezi, továbbá amennyiben a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – 
írásban kéri, illetve ha bíróság elrendeli. A rendkívüli Országos Küldöttgyűlést az összehívás 
napjától számítva tizenöt napon belül meg kell tartani. 
(10) Az Országos Küldöttgyűlés időpontját a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 
legalább 45 nappal korábban megállapítja. Az Országos Küldöttgyűlésre szóló meghívót az 
Elnökség legalább 10 nappal az Országos Küldöttgyűlés időpontja előtt megküldi, melyben 
meghatározza annak helyét, pontos idejét, tervezett napirendjét és erről az Országos 
Küldöttgyűlés küldötteit írásban, igazolható módon értesíti. Írásbeli, igazolható módon 
történő kézbesítésnek minősül: tértivevényes postai küldeményként, továbbá – amennyiben 
a küldött rendelkezik elektronikus levelezési címmel – küldöttnek az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés napjának a megküldést követő nap 
minősül. Amennyiben a küldött részére történő kézbesítés elektronikus úton történik, a 
küldött köteles előzetesen bejelenteni azt az e-mail címet, amelyre a kézbesítést kéri. A 
Honvédelmi Sportszövetség Titkársága a bejelentett e-mail címet nyilvántartásba veszi. A 
közlés napjának azon időpont minősül, amikor a tértivevényes postai küldemény a küldött 
részéről igazoltan átvételre kerül, e-mail esetén pedig a megküldését követő nap. 
(11) Az Országos Küldöttgyűlésen szavazati joggal kizárólag a küldöttek rendelkeznek. Az 
Országos Küldöttgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem 
ruházható át. 
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(12) Ha az Országos Küldöttgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor 
lehet megtartani, ha az Országos Küldöttgyűlés valamennyi részvételre jogosult küldöttje 
jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az Országos Küldöttgyűlés megtartásához. 
(13) A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége a részvételre jogosult egyéb személyeket és 
szerveket az Országos Küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy 
más megfelelő módon tájékoztatja. 
(14) Az Országos Küldöttgyűlésen az Elnökség tagjai, a főtitkár, a Felügyelőbizottság 
elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt. E személyek tagi képviseleti jogaikat nem 
gyakorolhatják. 
(15) Az Országos Küldöttgyűlésre a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége a részvételre 
jogosultakon kívül meghívhatja tanácskozási joggal vagy megfigyelői jogosultsággal: 

a) a honvédelemért felelős miniszter, az oktatásért és a sportpolitikáért felelős miniszter, 
valamint a nemzetgazdaságért felelős miniszter képviselőjét, 

b) a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, 
a Nemzeti Versenysport Szövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökeit, 

c) a Honvédelmi Sportszövetség tiszteletbeli tagjait, 
d) a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét, 
e) a Honvédelmi Sportszövetség munkáját támogató szervezetek és támogatók képviselőit. 

 
14. § Az Országos Küldöttgyűlés határozatképessége 
(1) Az Országos Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult 
küldöttek több mint a fele jelen van. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az 
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
(2) Ha az Országos Küldöttgyűlés nem határozatképes, megismételt Országos 
Küldöttgyűlést kell tartani. A megismételt Országos Küldöttgyűlés a határozatképtelen 
Országos Küldöttgyűlés követő egy órával későbbi időpontra az eredetivel azonos 
napirenddel kell összehívni. A megismételt Országos Küldöttgyűlés az eredeti napirend 
kérdéseiben a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, amelyről már az 
eredeti meghívóban tájékoztatni kell a küldötteket. 
 
15. § Az Országos Küldöttgyűlés napirendje 
(1) Az Országos Küldöttgyűlés napirendjére a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége tesz 
javaslatot és terjeszti az Országos Küldöttgyűlés elé. 
(2) Az éves Országos Küldöttgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően 
tartalmaznia kell: 

a) az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 
b) a Honvédelmi Sportszövetség előző évi szakmai és pénzügyi helyzetéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint a tárgyévi költségvetés 
(pénzügyi és szakmai terv) elfogadása, 

c) a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, 
d) a Felügyelőbizottság beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása. 
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(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosult küldöttek a tárgyalni kívánt témakörökben a képviselt álláspontjukat kialakíthassák. 
(4) Az Országos Küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
(5) Az Országos Küldöttgyűlés meghívójának kézbesítésétől számított 5 napon belül a 
küldöttek az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend 
kiegészítésére vonatkozó indítványt az Elnökség elfogadja, akkor azt tárgyalni kell, és az 
Országos Küldöttgyűlés megnyitását követően ismertetni kell. Amennyiben a napirend 
kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a küldötteket igazolható módon 
értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt 
elutasítja, az Országos Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
16. § Az Országos Küldöttgyűlés hatásköre 
(1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály és az etikai kódex megállapítása és módosítása, 
b) az elnök, valamint az Elnökség választott tagjainak, a felügyelő szerv 

(Felügyelőbizottság) elnökének és választott tagjainak megválasztása és visszahívása, 
c) a Felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelőbizottság éves 

ellenőrzési munkatervénekés működési szabályzatának elfogadása, 
d) a tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása,  
e) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, az előző évre vonatkozó szakmai és 

pénzügyi beszámoló elfogadása, a közhasznúsági melléklet elfogadása, 
f) a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása, 
g) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása,  
h) a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységét segítő nonprofit gazdasági társaság 

létesítése, 
i) döntés „a Honvédelmi Sportszövetség tiszteletbeli címei adományozásáról 
j) döntés a tag kizárásáról, tagsági jogviszony felmondása, illetve tagfelvételi kérelem 

elutasítása elleni fellebbezésről 
k) a Honvédelmi Sportszövetség jogutód nélküli megszűnésének kimondása, 
l) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály az Országos 

Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
17. § Az Országos Küldöttgyűlés határozathozatala 
(1) Az Országos Küldöttgyűlés döntéseit a jelenlévő szavazásra jogosultak által leadott 
szavazatok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Az Országos Küldöttgyűlésen 
minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. 
(2) Az Alapszabály elfogadásához, illetőleg módosításához a jelen lévő küldöttek 
kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 
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(3) Az Országos Küldöttgyűlés a határozatait főszabály szerint nyílt szavazással hozza, 
azonban az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket titkos szavazással 
kell megválasztani, kivéve a 18. § (12) bekezdésben írt esetet. A jelenlévő küldöttek 
egyharmada kérésére bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 
(4) Az Országos Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az Országos Küldöttgyűlésen elhangzott észrevételeket, javaslatokat, 
valamint a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatályba lépésének időpontját, a döntést 
támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvet az Országos 
Küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, az Országos 
Küldöttgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A határozatok eredeti, hitelesített 
példányát a Honvédelmi Sportszövetség Titkársága tárolja, nyilvántartásukról a Határozatok 
tárában a főtitkár gondoskodik. Az Országos Küldöttgyűlésen a szabályszerű lebonyolítás 
érdekében szükség szerint közjegyző vagy ügyvéd is jelen lehet. 
(5) Az Országos Küldöttgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. 
(6) A határozatokat a levezető elnök az Országos Küldöttgyűlésen szóban kihirdeti, és az 
érintettekkel a főtitkár közreműködésével a határozat meghozatalát követő 15 napon belül 
az Alapszabály 13. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható módon 
is közli, a határozatnak a Honvédelmi Sportszövetség hivatalos honlapján – a személyiségi 
jogok védelmének szem előtt tartásával – történő közzétételével egyidejűleg. Az Országos 
Küldöttgyűlés által hozott határozatok hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja vagy 
az Országos Küldöttgyűlés által megállapított időpont. A határozatok a kihirdetéssel 
végrehajtandóak. 
(7) Az Országos Küldöttgyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 
megsemmisítése iránt bármely szavazati joggal rendelkező tag, a vezető tisztségviselő vagy 
a Felügyelő Bizottság tagja – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos 
jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindításnak a határozat végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bíróság azonban indokolt esetben a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti.  
 
18. § A vezető tisztségviselők választási rendje 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség az Országos Küldöttgyűlésen a hatáskörébe tartozó 
tisztségviselőket öt évre választja. A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada 
választható a Honvédelmi Sportszövetség tagjainak tagjain kívüli (nem tag) személyekből. 
(2) A választást napirendre tűző Országos Küldöttgyűlés előtt legalább egy hónappal a 
Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége jelölőbizottságot hív össze. A jelölő bizottság 
köteles a Honvédelmi Sportszövetség tagjai számára – a tagozatvezető alelnöki tisztségre 
jelölés kivételével ˗ a tisztségviselőkre történő közvetlen jelölés lehetőségét megadni. A 
jelölőbizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát 
a bizottság elnöke terjeszti az Országos Küldöttgyűlés elé. 
(3) A Honvédelmi Sportszövetség öt tagozatvezető alelnöki tisztségre kizárólag a szakmai 
tagozatok állíthatnak jelöltet, a tagozati tagok jelölése alapján az alábbiak szerint: 
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a) lövészsportért felelős szakmai tagozat a lövészsportért felelős szakmai tagozatot vezető 
alelnökre, 

b) küzdősportokért felelős szakmai tagozat a küzdősportokért felelős szakmai tagozatot 
vezető alelnökre, 

c) a technikai sportokért és gépjárművezető képzésért felelős szakmai tagozat a technikai 
sportokért és gépjárművezető képzésért felelős szakmai tagozatot vezető alelnökre, 

d) az általános honvédelmi sportokért felelős szakmai tagozat az általános honvédelmi 
sportokért felelős szakmai tagozatot vezető alelnökre, 

e) a kadét és tartalékos szakmai tagozat a kadét és tartalékos szakmai tagozatért felelős 
alelnökre. Egy szakmai tagozat több tagozatvezető alelnöki jelöltet állíthat. 

(4) Jelölt lehet az a személy, aki megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, 
és a jelölést írásban elfogadja, valamint nem állnak fenn vele szemben a jogszabályban és az 
Alapszabályban írt összeférhetetlenségi okok. 
(5) A Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei jogosultak arra, hogy a Honvédelmi 
Sportszövetség tisztségviselőinek személyére legkésőbb a tisztújító küldöttgyűlést 
megelőzően 10 nappal javaslatot tegyenek a Jelölőbizottság számára. A beérkezett 
javaslatok alapján a Jelölőbizottság jelölteket állít a Honvédelmi Sportszövetség tisztújító 
küldöttgyűlésére. 
(6) A Jelölőbizottság által megnevezett jelölteken túl helyben, a tisztújító küldöttgyűlésen is 
lehetőségük van a küldötteknek arra, hogy az egyes tisztségekre jelölteket állítsanak. Jelöltté 
ebben az esetben az a személy válik, akinek jelölését legalább az összes megválasztott 
küldött egyharmada támogatja.  
(7) A jelölteknek – bármely módon is lesznek jelöltek – a jelöltséget a tisztújító 
küldöttgyűlésen legalább szóban, vagy azt megelőzően írásban el kell fogadniuk.  
(8) A jelölés és jelöltállítás szabályait a megbízatás megszűnése miatt szükségessé váló 
tisztségviselő választáskor, illetve rendkívüli tisztújító küldöttgyűlés esetében is 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
(9) Sürgős és indokolt esetben, ha a tisztség megszűnésének időpontjára tekintettel nincs 
megfelelő idő a Jelölőbizottság felállítására, akkor a fenti szabályoktól el lehet térni úgy, 
hogy a Jelölőbizottság jogkörét az Elnökség gyakorolja. 
(10) Az Országos Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségekre pályázni is lehet, amelyet 
10 nappal az Országos Küldöttgyűlést megelőzően kell benyújtani a jelölőbizottság 
elnökéhez. A jelölőbizottság a pályázókat is felveszi a jelöltek listájára, amennyiben azok az 
összeférhetetlenségi és egyéb feltételeknek megfelelnek.  
(11) A pályázók és a jelöltek teljes névsorát közzé kell tenni a küldöttek részére legkésőbb 
az Országos Küldöttgyűlésen. 
(12) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás 
az Országos Küldöttgyűlés többségi határozata alapján, nyílt szavazással történhet. 
(13) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Honvédelmi 
Sportszövetség elnökét, ezt követően az alelnökeit és/vagy az Elnökség további tagjait, majd 
a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. Amennyiben egy jelöltet több 
tisztségre is jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő megválasztása esetén további tisztségre 
nem választható. 
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(14) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 
több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén az Országos 
Küldöttgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az 
új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a 
jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. 
Az újabb választási fordulóban a több szavazatot kapott jelölt kerül megválasztásra. Ha 
ugyanarra a helyre több jelölt között szavazategyenlőség van, köztük újabb szavazás dönt. 
(15) A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53/A-D.§ szerint vagyonnyilatkozat 
tételére kötelezhetőek. 
(16) A megválasztott tisztségviselő összeférhetetlenségének okát 15 napon belül köteles 
megszüntetni. 
(17) A Honvédelmi Sportszövetség főtitkárát a Honvédelmi Sportszövetség elnökének 
javaslatára a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt évre választja meg, és menti fel.  
 
19. § Az Elnökség 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűléseinek ülései között az Országos 
Küldöttgyűlés határozatainak megfelelően a Honvédelmi Sportszövetség munkáját az 
Elnökség irányítja. 
(2) Az Elnökség taglétszáma 10 fő. Az Elnökség tagjai: 

a) elnök, 
b) általános alelnök 
c) 5 fő tagozatvezető alelnök, 
d) 3 fő elnökségi tag. 

(3) A Honvédelmi Sportszövetség Elnökségébe csak olyan nagykorú, cselekvőképes magyar 
állampolgár választható, aki büntetlen előéletű, és akit a bíróság nem tiltott el a közügyek 
gyakorlásától. 
(4) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) elhalálozással, 
b) mandátum lejártával, 
c) lemondással, 
d) visszahívással,  
e) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
f) jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény elkövetésével vagy a 10. 

§ (4) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség mulasztásával, 
g) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával. 
(5) Visszahívással szűnhet meg az elnökségi tagság, ha az elnökségi tag: 

a) neki felróható okból nem tesz eleget tisztségéből eredő feladatainak, 
b) jogerős ítéletben megállapított bűncselekményt követ el, vagy más módon tisztségére 

méltatlanná vált, 
c) az összeférhetetlenség okát határidőn belül nem szünteti meg. 

(6) Az elnökségi tag visszahívását a tagok egyharmada – vagy az olyan elnökségi tag 
(egyben tagozatvezető alelnök) esetében, akit tagozat jelölt, az őt jelölő tagozat – jogosult 
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kezdeményezni írásban az ok megjelölésével, a visszahívásról az Országos Küldöttgyűlés 
dönt, melyhez a mindenkori szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint felének igen 
szavazata szükséges.  
(7) Az elnökségi tagok visszahívására vonatkozó szabályokat a Felügyelőbizottság 
választott tagjaira is alkalmazni kell. 
 
20. § Az Elnökség működése 
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét. 
(2) Az Elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni az 
Alapszabály 13. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható módon. 
Az Elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az elnök vagy tagjainak egyharmada, vagy a 
Hstv. 6. § (4) bekezdése szerinti, tanácskozási joggal részt vevő személyek valamelyike – az 
ok és a cél megjelölésével – kéri. Ilyen esetben az elnökségi ülést nyolc napon belül meg 
kell tartani. 
(3) Az Elnökség üléseit az elnök a főtitkár közreműködésével hívja össze. Az ülés helyéről, 
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 
öt munkanappal korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Indokolt 
esetben rövidebb határidő is megállapítható. Az elnökségi ülés helyszíne a Honvédelmi 
Sportszövetség székhelye, indokolt esetben a napirendet is tartalmazó meghívóban 
meghatározott más helyszín. 
(4) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosult elnökségi tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
(5) Az elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
(6) Az elnökségi ülés meghívójának kézbesítésétől számított 5 napon belül az elnökségi 
tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni, melyről a főtitkárt tájékoztatni kell. Ha 
a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt az elnök elfogadja, akkor azt tárgyalni kell, 
és az elnökségi ülés megnyitását követően ismertetni kell. Amennyiben a napirend 
kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról az elnökségi tagokat igazolható módon 
értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt 
elutasítja, az Elnökség a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
(7) Ha az elnökségi ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az elnökségi ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az elnökségi ülés megtartásához. 
(8) Az Elnökség üléseire – tanácskozási joggal – meg kell hívni a Felügyelőbizottság tagjait, 
a főtitkárt, valamint a honvédelemért felelős miniszter, az oktatásért és a sportpolitikáért 
felelős miniszter, a rendészetért felelős, valamint a nemzetgazdaságért felelős miniszter 
képviselőjét. 
(9) Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetekben korlátozható. 
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(10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, 
valamint a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatályba lépésének időpontját, a döntést 
támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát. 
A jegyzőkönyvet a főtitkár és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két elnökségi tag hitelesíti. A 
határozatok eredeti, hitelesített példányát a Honvédelmi Sportszövetség Titkársága tárolja, 
nyilvántartásukról a Határozatok tárában a főtitkár gondoskodik. 
(11) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Ha egy elnökségi 
tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességet 
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a 
jelenlévő elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Az Elnökség 
jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 
Ha az elnökségi ülés az összehívás eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik 
határozatképessé, az ülést el kell halasztani és meg kell ismételni. A megismételt elnökségi 
ülés a határozatképtelen elnökségi ülés napjára is kitűzhető, amennyiben ez az eredeti 
elnökségi ülés meghívójában szerepel a határozatképességétől függő feltétellel. A 
megismételt elnökségi ülés az eredeti elnökségi ülés napirendjébe felvett kérdésekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben azon legalább 4 tag jelen 
van; mely körülményt a meghívóban fel kell tüntetni.  
(12) A határozatokat – az ülés tartása nélküli határozathozatal kivételével – az Elnök az 
elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a főtitkár közreműködésével a határozat 
meghozatalát követő 15 napon belül az Alapszabály 13. § (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli, a határozatnak a Honvédelmi 
Sportszövetség hivatalos honlapján – a személyiségi jogok védelmének szem előtt tartásával 
– történő közzétételével egyidejűleg. Az elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja 
a kihirdetés napja vagy az Elnökég által megállapított időpont. A határozatok a kihirdetéssel 
végrehajtandóak. 
(13) A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata ellen fellebbezésnek van helye. 
(14) A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata ellen fellebbezéssel élhet a 
határozattal érintett személy és az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés rá 
vonatkozó része ellen. 
(15) A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata elleni fellebbezés elbírálására az 
Országos Küldöttgyűlés rendelkezik hatáskörrel. 
(16) A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata elleni fellebbezés határideje a 
határozat közlésétől számított tizenötödik nap. Az Országos Küldöttgyűlés a soron 
következő ülésén dönt a fellebbezésről. 
(17) A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata ellen benyújtott fellebbezésnek a 
végrehajtásra nincs halasztó hatálya. A Honvédelmi Sportszövetség elnökségi határozata 
ellen benyújtott fellebbezést elbíráló, az Országos Küldöttgyűlés határozata a közléssel 
jogerőre emelkedik és végrehajtandó. 
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21. § Határozathozatal ülés tartása nélkül 
(1) Két elnökségi ülés között döntést igénylő kérdésben az elnök kezdeményezésére az 
Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalra vonatkozó 
szavazási felhívásnak tartalmaznia kell a szavazás módját, a szavazásra nyitva álló időt, a 
döntést igénylő napirendi pontot, a határozat tervezetét, valamint azt a figyelmeztetést, hogy 
a szavazás csak „igen” vagy „nem” szavazattal történhet. A szavazási felhívást és a döntést 
igénylő napirendi pontot a határozat tervezetével az elnök a főtitkár közreműködésével 
írásban, igazolható módon megküldi az elnökségi tagoknak, akiknek a kézhezvételtől 
számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék. 
Írásbeli, igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: tértivevényes postai 
küldeményként, továbbá – amennyiben az elnökségi tag rendelkezik elektronikus levelezési 
címmel – az elnökségi tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. Amennyiben az elnökségi tag részére történő 
kézbesítés elektronikus úton történik, illetve az elnökségi tag e-mail útján adja le szavazatát, 
köteles előzetesen bejelenteni azt az e-mail címet, amelyre a kézbesítést kéri, illetve 
amelyről szavazatát megküldi. A Honvédelmi Sportszövetség Titkársága a bejelentett e-mail 
címet nyilvántartásba veszi. A közlés napjának azon időpont minősül, amikor a tértivevényes 
postai küldemény az elnökségi tag részéről igazoltan átvételre került, e-mail esetén pedig 
azon időpont, amikor az elnökségi tag részéről a kézbesítés visszaigazolásra került 
(elektronikus tértivevény). A szavazás történhet postai levél vagy – amennyiben az elnökségi 
tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel – e-mail útján. A postai úton megküldött 
szavazatot határidőben leadottnak kell tekinteni, ha azt a szavazat leadására nyitva álló 
határidő utolsó napján postára adják. 
(2) Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor érvényes, ha az elnökségi tagok több mint 
fele szavazott. Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha a leadott 
szavazatok legalább több mint fele az „igen” vagy legalább több mint fele a „nem” választ 
tartalmazza. 
(3) Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben, nem 
az előzetesen bejelentett e-mail címről küldték meg, a szavazatot feltételhez kötötték, vagy 
a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg. 
(4) A beérkezett szavazatok alapján meg kell állapítani a beérkezett szavazatok számát, 
ennek alapján azt, hogy a szavazás érvényes vagy érvénytelen volt. Amennyiben a szavazás 
érvényes volt, meg kell állapítani az érvényes – ezen belül az „igen” és „nem” – szavazatok 
számát, mindezek alapján a szavazás eredményét. 
(5) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha 
valamennyi elnökségi tag szavazata a szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három 
napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül 
közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha 
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
(6) Ha bármely elnökségi tag az elnökségi ülés megtartását kívánja, az elnökségi ülést össze 
kell hívni. 
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(7) Az ülés tartása nélküli határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a szavazási felhívás kiküldésének módját, 
időpontját, a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatálybalépésének időpontját, a 
döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát, valamint a szavazással 
kapcsolatos lényeges eseményeket. A jegyzőkönyvet a főtitkár és a jegyzőkönyvvezető írja 
alá. A meghozott határozatokat papír alapon a Honvédelmi Sportszövetség Titkársága 
tárolja, nyilvántartásukról a Határozatok tárában a főtitkár gondoskodik. 
(8) Az ülés tartása nélküli határozatok ellen fellebbezésnek van helye, amelyre a 20. § (13)-
(17) bekezdéseinek rendelkezései irányadóak. A fellebbezési határidő kezdete a szavazás 
eredményének elnökségi tagokkal való közlésének időpontja. 
 
22. § Az Elnökség feladatai és hatásköre 
(1) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a Honvédelmi Sportszövetség szervezeti és működési, gazdálkodási és egyéb 
szabályzatainak elfogadása és módosítása, az Alapszabály és Etikai Kódex kivételével, 

b) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, 
c) az Országos Küldöttgyűlés napirendjének előkészítése és összehívása, 
d) az Elnökség munkatervének elfogadása, 
e) a bizottságok létrehozása és beszámoltatása, ideértve a jelölőbizottság felállítását is 
f) kinevezési és felmentési jogok gyakorlása a Honvédelmi Sportszövetséggel 

munkaviszonyban álló főtitkár felett, 
g) az Országos Küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és azok ellenőrzése, 
h) a HS éves szakmai programtervének, a HS éves munkatervének és stratégiájának 

jóváhagyása, a honvédelmi nevelés korosztályos programjainak elfogadása, 
i) döntés a támogatások elosztásának elveiről   
j) a Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködési megállapodást kötött magyarországi 

és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolat fenntartása, fejlesztése, 
k) az Országos Küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás 

végrehajtása, a Honvédelmi Sportszövetség törvényes és Alapszabály szerinti 
működésének biztosítása 

l) gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása, 
m) kitüntetések és elismerések adományozásának kezdeményezése, illetve ezek 

adományozása, visszavonása, 
n) javaslat a szakmai tagozatok hatáskörébe tartozó katonai sportvilágeseményeken részt 

vevő küldöttség személyi összetételére, 
o) a szakmai tagozatok honvédelmi nevelést és a honvédelmi sportok gyakorlását elősegítő 

célkitűzéseinek, felkészülési és fejlesztési irányelveinek meghatározása, 
p) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése a hatáskörébe utal. 
(2) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, és azt az Országos Küldöttgyűlés elé terjeszteni. A közhasznúsági 
melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. A 
jelentésnek tartalmaznia kell: 
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a) a számviteli beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f) a Honvédelmi Sportszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét, 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, 
h) a könyvvizsgálói jelentést. 

 
Honvédelmi Sportszövetség köteles a beszámolót és közhasznúsági mellékletét a honlapján 
elhelyezni. A Honvédelmi Sportszövetség a saját honlapján közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 
közzétételéig biztosítja. 
A Honvédelmi Sportszövetség éves közhasznúsági mellékletébe, valamint a beszámolóba 
Honvédelmi Sportszövetség székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 
A Honvédelmi Sportszövetség működésének módját, a szolgáltatások igénybevételének 
módját, a beszámolói közléseket a Honvédelmi Sportszövetség internetes honlapján 
keresztül vagy a Honvédelmi Sportszövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő 
kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra. 
 
23. § Az elnök, alelnökök, főtitkár feladatai és hatásköre 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség elnöke: 

a) irányítja a Honvédelmi Sportszövetség Elnökségének munkáját, összehangolja a 
Honvédelmi Sportszövetség sportszakmai, gazdálkodási tevékenységét, működését 
vezeti az Országos Küldöttgyűlés és az Elnökség üléseit, 

b) képviseli a Honvédelmi Sportszövetséget a külső szervezetekkel, személyekkel való 
kapcsolattartásban, 

c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint az Országos Küldöttgyűlés és az 
elnökség határozatai végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

d) javaslatot tesz a főtitkár és a bizottsági elnökök személyére, 
e) munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár felett a kinevezési és felmentési jogkör 

kivételével, 
f) beszámolási kötelezettséggel tartozik munkájáról az Országos Küldöttgyűlésnek és az 

Elnökségnek, 
g) kidolgozza a honvédelmi nevelés korosztályos programjait, 
h) aláírási (kötelezettségvállalási) és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési 

jogkört önállóan gyakorolja,  
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i) kidolgozza a Honvédelmi Sportszövetség éves szakmai programjait, elkészíti a 
Honvédelmi Sportszövetség éves munkatervét, felelős a Honvédelmi Sportszövetség 
hosszútávú stratégiájának kidolgozásáért, megvalósításáért, 

j) tájékoztatja a Honvédelmi Sportszövetség munkájáról a hírközlő szerveket, 
k) megköti a szponzorálási és más kereskedelmi, valamint egyéb szerződéseket, 

megállapodásokat, 
l) támogatási szerződések megkötése, 
m) az eseti (rendkívüli) és célfeladatok meghatározása, 
n) az Elnökséggel és – megbízását követően a Támogató Testület elnökével – egyeztetve 

felkéri a Támogató Testület tagjait, 
o) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg az 

Országos Küldöttgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 
(2) Az elnököt – 30 napot meghaladó – távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános 
alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. 
(3) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve a Honvédelmi Sportszövetség más tisztségviselőjére és a főtitkárra is 
átruházhatja. 
(4) A Honvédelmi Sportszövetség általános alelnöke: 
a) általános jelleggel helyettesíti az elnököt, aláírási jogkört gyakorol, 

b) az elnök megbízása alapján részt vesz a Honvédelmi Sportszövetség gazdasági, 
pénzügyi, marketing, szervezetépítési, honvédelmi nevelési és sportszakmai, 
valamint regionális munkájának tevékenységében. 

 
(5) A Honvédelmi Sportszövetség tagozatvezető alelnökei: 

a) az elnök megbízása alapján szervezik és irányítják a Honvédelmi Sportszövetség egyes 
szakterületeinek tevékenységét, vezetik a szakmai tagozatot, irányítják a szakmai 
tagozat munkáját, gondoskodnak a tagozati küldöttválasztó gyűlések szabályszerű 
összehívásáról, a küldöttek megválasztásáról, felelősek a szakmai tagozat szabályszerű 
működésének biztosításáért, 

 (6) A Honvédelmi Sportszövetség főtitkára: 
a) ellátja az Országos Küldöttgyűlés, az Elnökség és az elnök által rábízott feladatokat, 
b) segíti és koordinálja a Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlésének és 

Elnökségének munkáját, szervezi a határozataik végrehajtását, 
c) képviseli a Honvédelmi Sportszövetséget a külső szervezetekkel, személyekkel való 

kapcsolattartásban önálló aláírási jogkört gyakorol. Önállóan jogosult a bankszámla 
feletti rendelkezésre, 

d) a Honvédelmi Sportszövetség tisztségviselőinek mandátuma lejártakor, az új 
választásokig az elnökkel együtt gondoskodik a Honvédelmi Sportszövetség ügyeinek 
viteléről, 

e) figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját, 
f) felügyeli az Országos Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, 
g) gondoskodik az Elnökség üléseinek összehívásáról, 
h) kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel, 
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i) irányítja a Honvédelmi Sportszövetség munkaszervezetének munkáját, 
j) kapcsolatot tart a Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozataival és tagjaival, 
k) munkáltatói jogkört gyakorol a Honvédelmi Sportszövetség munkaszervezetének 

munkavállalói felett. 
l) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

küldöttgyűlés vagy az elnökség, illetőleg az elnök kizárólagos hatáskörébe,  
 

24. § A Felügyelőbizottság jogállása, feladatai és működése 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség működését és gazdálkodását a Felügyelőbizottság 
ellenőrzi. A Felügyelőbizottság hét tagú, elnökét és három tagját az Országos Küldöttgyűlés 
választja meg és hívja vissza, további egy-egy tagját a honvédelemért felelős miniszter, az 
oktatásért és a sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a nemzetgazdaságért felelős 
miniszter nevezi ki és hívja vissza. 
(2) A Felügyelőbizottság választott tagjainak megbízatása három évre szól. A 
Felügyelőbizottság választott tagja legfeljebb két egymást követő alkalommal választható 
meg. 
(3) A Felügyelőbizottság tagja a Honvédelmi Sportszövetségben más tisztséget nem viselhet. 
Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) az Elnökség vagy az Országos Küldöttgyűlés más tisztséget betöltő tagja (ide nem értve 
a döntéshozó szerv azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be) 

b) a Honvédelmi Sportszövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik; 

c) a Honvédelmi Sportszövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Honvédelmi 
Sportszövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján az Alapszabályban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
(4) A Felügyelőbizottság tevékenységét a Felügyelőbizottság elnöke irányítja. 
(5) A Felügyelőbizottság – a Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése által 
elfogadott – éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Honvédelmi Sportszövetség 
Elnökségét tájékoztatja. A Felügyelőbizottság feladatai ellátására külső szakembereket is 
igénybe vehet. 
(6) Amennyiben a Felügyelőbizottság választott tagjainak a létszáma négy fő alá csökken, a 
soron következő Országos Küldöttgyűlésen felügyelőbizottsági tagot kell választani. 
(7) A Felügyelőbizottság feladatai: 

a) a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabálya és egyéb szabályzatai betartásának 
ellenőrzése, 

b) a Honvédelmi Sportszövetség pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése és 
vizsgálata, 

c) a Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos 
megállapításairól az Országos Küldöttgyűlésnek történő beszámolás, 
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d) a Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb 
kötelező előírások betartásának ellenőrzése, 

e) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi 
költségvetés (pénzügyi és szakmai terv), az elnökség éves beszámolója, a közhasznúsági 
melléklet és az éves mérleg véleményezése azoknak az Országos Küldöttgyűlés elé 
terjesztését megelőzően, 

f) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

g) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
h) a Honvédelmi Sportszövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 
A felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában az Országos Küldöttgyűlés az előző évre 
vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóról, a tárgyévi költségvetésről (pénzügyi és 
szakmai terv), az elnökség éves beszámolójáról és a Honvédelmi Sportszövetség 
költségvetéséről nem dönthet.  
(8) A Felügyelőbizottság az éves ellenőrzési terv szerinti időpontokban, de legalább évente 
egy alkalommal ülésezik. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság elnöke az 
Alapszabály 13. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint írásban, igazolható módon 
hívja össze és vezeti. 
(9) A Felügyelőbizottság ülésének időpontját a Felügyelőbizottság elnöke állapítja meg. Az 
ülés helyszíne a Honvédelmi Sportszövetség székhelye, indokolt esetben a napirendet is 
tartalmazó meghívóban meghatározott más helyszín. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 
megtárgyalandó kérdésekről legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell a 
Felügyelőbizottság tagjait és a meghívottakat. Indokolt esetben rövidebb határidő is 
megállapítható. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosult tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az 
ülésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem átruházható. 
(10) A Felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül a Felügyelőbizottság elnöke által 
meghívott szakemberek vesznek részt, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. A 
Felügyelőbizottság üléseiről értesíteni kell a Honvédelmi Sportszövetség főtitkárát és 
könyvvizsgálóját, akik jelen lehetnek az üléseken. 
(11) A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább négy tag jelen van. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességet 
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt 
szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. 
(12) A határozatokat – az ülés tartás nélküli határozathozatal kivételével – a 
Felügyelőbizottság elnöke az ülésen szóban kihirdeti, és az érintettekkel a határozat 
meghozatalát követő 15 napon belül az Alapszabály 13. § (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint írásban, igazolható módon is közli. 
(13) A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmazni kell az ülés helyét, időpontját, a részvételi jogosultság feltüntetésével a 
megjelentek nevét, a napirendi pontokat, az ülésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, 
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a meghozott határozatokat, a döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát, 
valamint a tag(ok) kisebbségi álláspontját. A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke és 
a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két tag hitelesíti. 
(14) A Felügyelőbizottság határozathozatalánál megfelelően alkalmazni kell a 33. § (1) és 
(2) bekezdést. 
(15) A Felügyelőbizottság két felügyelőbizottsági ülés között döntést igénylő kérdésben a 
Felügyelőbizottság elnökének kezdeményezésére ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, 
mely eljárásra az 21. § rendelkezései irányadóak. 
(16) A Felügyelőbizottság működésére vonatkozó további részletes szabályokat a 
Felügyelőbizottság ügyrendjében állapíthatja meg. 
 
25. § A Felügyelőbizottság eljárási rendje 
(1) A Felügyelőbizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Honvédelmi 
Sportszövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, 
a Honvédelmi Sportszövetség tisztségviselőitől, tagjaitól és munkavállalóitól tájékoztatást 
kérni. 
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a 
Honvédelmi Sportszövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelőbizottság 
a pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelőbizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől 
számított 15 napon belül tájékoztatja a Honvédelmi Sportszövetség Elnökségét. Ha a 
vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek a 
megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 
elteltével számított 30 napon belül a Felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat 
sem vezetett eredményre, a Felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult 
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a Rendkívüli Országos Küldöttgyűlés 
összehívását. A Felügyelőbizottság a Hstv. vagy más jogszabály, illetve a jelen Alapszabály 
megsértése esetén köteles – a napirend megjelölésével – az Országos Küldöttgyűlés 
összehívását kezdeményezni. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy 

a) a Honvédelmi Sportszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a 
Honvédelmi Sportszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
(6) Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelőbizottság indítványára 30 napon belül össze 
kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a szerv összehívására a 
Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása 
érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
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(7) A Felügyelőbizottság tevékenységéről az Országos Küldöttgyűlésnek köteles 
beszámolni. 
 
26. § Miniszteri törvényességi felügyelet 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet a Hstv. 13. 
§ és 14. §-ben meghatározottak szerint a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja. Az e 
rendelkezések alapján gyakorolt miniszteri törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan 
ügyre, amelyben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 
 
27. § A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozatai 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség közfeladatainak ellátását a lövészsport, a küzdősport, az 
általános honvédelmi sportok, a technikai sportok, és a honvédelmi nevelésben résztvevő 
diákok ifjúsági- és a tartalékos katonák szabadidősport területén működő szakmai tagozatok 
segítik, amelyek a következők: 

a) lövészet sportágért felelős szakmai tagozat, 
b) küzdősportokért felelős szakmai tagozat, 
c) technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozat, 
d) általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozat, 
e) kadét és tartalékos szakmai tagozat. 

(2) A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozatait az Országos Küldöttgyűlés által 
megválasztott egy-egy alelnök vezeti. 
(3) A Honvédelmi Sportszövetség tagját a belépéskor a választása – és az Elnökség 
jóváhagyása – szerinti, tevékenysége alapján meghatározott szakmai tagozatokba fel kell 
venni. A Honvédelmi Sportszövetség tagja egyidejűleg több szakmai tagozat tagja is lehet, 
de szavazati joggal csak a választása szerinti egy szakmai tagozatban rendelkezik, egyéb 
szakmai tagozatban tagként tanácskozásra jogosult.  
(4) A Honvédelmi Sportszövetség tagozatai önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek, 
és önállóan nem gazdálkodnak. 
 
28. § A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozatainak feladatai 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozata: 

a) ügyrendjében megállapítja a szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat és 
megválasztja tisztségviselőit, a szakmai tagozat vezetéséért felelős alelnök személyére 
jelölést tehet, 

b) javaslatot tesz az elnök részére a tevékenységi körére vonatkozó szakmai program 
kidolgozásához, 

c) tevékenységi területéhez kapcsolódóan javaslatot tesz a sportlétesítmények 
kialakításával, használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági 
követelményekre, 

d) javaslatot tesz a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége részére a tevékenységének 
támogatására szolgáló támogatás felhasználására, 

e) közreműködhet a támogatások felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatok 
ellátásában, 
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f) használhatja a Honvédelmi Sportszövetség „szakmai tagozata” elnevezést, 
g) véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a szakmai területüket érintő 

ügyekben, valamint a területét érintő stratégia kidolgozása során, 
 
29. § A Honvédelmi Sportszövetség szakmai tagozatainak működési rendje 
(1) A tagozatot a tagozatért felelős, a Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése 
által választott tagozatvezető alelnök vezeti a Honvédelmi Sportszövetség szabályzatai, az 
Országos Küldöttgyűlés és az elnökség határozatai alapján. A tagozat vezetője köteles az 
elnököt a tagozat tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek legalább 
évente egy alkalommal beszámolni. 
(2) A tagozat legfőbb szerve a tagozati ülés, amely a tagozat tagjainak összességéből áll.  
(3) A tagozat működésére vonatkozó részletes szabályokat a tagozat ügyrendjében 
állapíthatja meg, amelyet a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége hagy jóvá. 
(4) Felelős a tagozati küldöttválasztó gyűlések összehívásáért, a küldöttek megválasztásáért. 
 
30. § A Bizottságok 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség – feladatköréhez igazodva – a saját tagjai, a Honvédelmi 
Sportszövetség munkaszervezetének állománya, a tagszervezetek tagjai, valamint külső 
szakértők bevonásával állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre és működtethet. A 
bizottságokat, mint tanácsadó testületet a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége hozza 
létre. Az egyes bizottságokat a Honvédelmi Sportszövetség Elnökségének kijelölt alelnökei 
vagy elnökségi tagjai felügyelik.  
(2) A bizottságok legalább három, legfeljebb kilenc tagból állnak. A bizottságok feladatait 
és hatáskörét a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége a Honvédelmi Sportszövetség 
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg. 
 
31. § A Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezete 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség munkájának és feladatainak ellátására munkaszervezetet 
működtet. A Honvédelmi Sportszövetség munkaszervezetének munkáját a főtitkár irányítja 
a Honvédelmi Sportszövetség szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint. 
(2) A Honvédelmi Sportszövetség munkaszervezete feladatkörét és munkarendjét a 
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A munkaszervezetben munkát végző, 
illetve feladatokat ellátó személyek munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban látják el feladataikat. 

  
32. § Támogató Testület 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség Támogató Testülete (a továbbiakban: Testület) a 
Honvédelmi Sportszövetség a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. 
törvényben meghatározott feladatai megvalósításának támogatására létrehozott 
reprezentatív, egyeztető, véleményező és javaslattevő testület. 
(2) A Testület elnöke a Kormány honvédelemért felelős tagja. 
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(3) A Testület tagjait a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kéri fel a Testület elnökével és a 
Honvédelmi Sportszövetség Elnökségével folytatott egyeztetést követően. 
(4) A Testület stratégiai ajánlásokat tehet a Honvédelmi Sportszövetség 
közfeladatellátásával kapcsolatban, figyelemmel kíséri és támogatja azt, valamint 
közreműködik annak népszerűsítésében. 
(5) A Testülettel történő előzetes egyeztetés szükséges a Honvédelmi Sportszövetség 
honvédelmi nevelést és a honvédelmi sportok gyakorlását elősegítő célkitűzéseinek és 
fejlesztési irányelveinek meghatározásához. 
(6) A Testület ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
33. § A Honvédelmi Sportszövetség tagjaira és vezető tisztségviselőire vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok 
(1) Az Országos Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat 
az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Honvédelmi 
Sportszövetség terhére másfajta előnyben részesít, 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem a Honvédelmi Sportszövetség 

tagja, 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(2) Az Országos Küldöttgyűlésen és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
(3) Nem minősül előnynek a Honvédelmi Sportszövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Honvédelmi 
Sportszövetség tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott alaptevékenységgel 
összefüggő cél szerinti juttatás. 
(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
(5) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve annak megszüntetése módjáról az 
érintett a kinevezése, megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az 
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összeférhetetlenség a kinevezést, megválasztást követően merül fel, a vezető tisztségviselő 
vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított tizenöt napon belül 
köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni. 
(6) Ha a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a (5) 
bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, az összeférhetetlenség kimondásáról 
és ezzel együtt a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő tisztségből való visszahívásról a 
kinevező, illetve megválasztó testület határoz. 
(7) A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
34. § Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
A vagyonnyilatkozat tételére irányuló kötelezettségre – a Civil tv. 1. §-ában, a Civil tv. 2. § 
6., 9., 15. és 29. pontjában, továbbá a Civil tv. 4. § (1) és (3) bekezdésében, a Civil tv. 53. § 
(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Civil tv. 53. § (8) bekezdésében és a Civil tv. 
54. §-ában foglaltak az irányadók. 
 

V. FEJEZET 
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG 

GAZDÁLKODÁSÁNAK FŐBB SZABÁLYAI 
  
35. § A Honvédelmi Sportszövetség költségvetése 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok 
alapján gazdálkodik, különös figyelemmel a Hstv-re, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Civil törvény) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény szabályaira. 
(2) Az állam a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységének finanszírozására a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott összegű támogatást nyújt. 
(3) A Honvédelmi Sportszövetség az (1) bekezdés szerinti támogatás mellett a tagok által 
nyújtott önkéntes hozzájárulásokból és egyéb bevételekből gazdálkodik. 
(4) A Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által 
megállapított gazdálkodási szabályzat, illetve az erre vonatkozó utasítások határozzák meg. 
(5) A Honvédelmi Sportszövetség tagsága tagdíjat nem fizet. 
 
A Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodását a felügyelőbizottság mellett az elnökség által 
megbízott könyvvizsgáló is ellenőrzi. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a 
közgyűlés az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóról, a tárgyévi 
költségvetésről (pénzügyi és szakmai terv), valamint az elnökség éves beszámolójáról nem 
dönthet.  
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VI. FEJEZET 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
36. § A Honvédelmi Sportszövetség képviselete és jegyzése  
(1) A Honvédelmi Sportszövetség jogi személy, önálló jogokat szerezhet, kötelezettségeket 
vállalhat.  A Honvédelmi Sportszövetséget harmadik személy irányában a bíróság és más 
hatóságok előtt az elnök, mint törvényes képviselő, az általános alelnök, a főtitkár, valamint 
az elnök által megbízott tagozatvezető alelnök képviseli, illetve jegyzi.  
(2) A Honvédelmi Sportszövetség képviseletében az aláírás úgy történik, hogy a képviseletre 
jogosult a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Honvédelmi 
Sportszövetség név alá vagy a név fölé a hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét 
önállóan írja. 
(3) A bankszámlák feletti rendelkezési jog az Elnököt, illetve a főtitkárt önállóan illeti meg. 
 
37. § A Honvédelmi Sportszövetség megszűnése 
(1) A Honvédelmi Sportszövetség megszűnik, ha 

a) másik köztestülettel egyesül (összeolvad, beolvad) vagy köztestületekre válik szét, 
b) az Országos Küldöttgyűlés megszűnéséről határoz, 
c) a bíróság feloszlatja, 
d) törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen az arra jogosult megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, 
e) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a nyilvántartásból 

törli. 
 

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
38. § Záró rendelkezések 
(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény, a Civil törvény, a Polgári Törvénykönyv és a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 
2016. évi CXXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
(2) A Honvédelmi Sportszövetség működését, gazdálkodását, az Elnökség, a tisztségviselők, 
a bizottságok szervezetét és működését érintő – az Alapszabályban nem szabályozott 
alapvető kérdéseket – a Honvédelmi Sportszövetség szervezeti és működési szabályzatában 
és egyéb szabályzataiban kell meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat és egyéb 
szabályzatok nem állhatnak ellentétben a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályával. 
(3) A Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt 
rendelkezések hivatalos értelmezésére a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége jogosult. Az 
Elnökség állásfoglalása a Honvédelmi Sportszövetség valamennyi tagjára, illetve szervére 
nézve kötelező. 
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ZÁRADÉK 
 
A Honvédelmi Sportszövetség eredeti Alapszabályát az Alakuló Közgyűlés fogadta el 
2017. január 11-én, ezt követően az Országos Küldöttgyűlés azt 2017. december 05-én 
és 2018. május 28-án módosította és módosítással egységes szerkezetben elfogadta.  
 
 
 

___________________________ 
 

elnök 
 
 

A Cnytv. 38.§ (2) bekezdés alapján alulírott, mint a Honvédelmi Sportszövetség elnöke 
igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
A létesítő okirat vastag kiemeléssel megjelölt pontjainak változása adott okot, a 
Módosított és Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapszabály elkészítésére, amelynek 
Országos Küldöttgyűlés általi elfogadásának és elnök általi aláírás helye és időpontja, 
hatálybalépési időpontja: Budapest, 2018. május 28. 
 
Budapest, 2018. május 28. 
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