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Jelen Határozatok Tára a Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlésének és 

Elnökségének 2018. évi határozatait tartalmazza: 
 

Megnyitva: 2018. január 1.  

Lezárva:  

Ez a könyv … számozott oldalt tartalmaz1. 

                                                           
1 Lezárást követően kitöltendő. 
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A szervezet alapadatai 

 

Szervezet nyilvántartási száma: 01-03-0000037 

Megnevezés: Honvédelmi Sportszövetség  

Rövidített név: HS  

Idegen nyelvű elnevezés: Defence Sports Association 

Székhely ország: Magyarország 

Szervezet székhelye: 1146 Budapest, Jávor utca 9/a. 

Szervezet típusa: Köztestület 

Régi nyilvántartási szám formátum: 37/2017 

Létesítő okirat kelte: 2017.01.11. 

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 

Cél szerinti leírás: A Magyar Országgyűlés által létrehozott Honvédelmi Sportszövetség célja, 

hogy tevékenységével Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias 

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.  

A szervezet képviselői: dr. Nébald György elnök, Kollár Edina főtitkár 

Képviseleti jog terjedelme: Általános 

Képviseleti joggyakorlás módja: Önálló 

Megbízás időtartama: 5 év 

Adószám: 18901274-1-42 

Közösségi adószám: HU18901274 

Statisztikai számjel: 18901274-9319-549-01 
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Az Elnökség - 2018. február 13-ai határidővel bonyolított - ülés tartása nélküli 

határozathozatala során hozott határozatok a 136/2018/HS iktatószámú jegyzőkönyv 

szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

1. 

Eln.hat./1./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 19. 

1. A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége által 

megbízott könyvvizsgáló kiválasztása a 107/2018/HS 

iktató-számú előterjesztés alapján. 

2. 

Eln.hat./2./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

2. A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott 

tagfelvételi kérelmek a 108/2018/HS iktatószámú 

előterjesztés alapján. 

3. 

Eln.hat./3./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

4. 

Eln.hat./4./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

5. 

Eln.hat./5./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

6. 

Eln.hat./6./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

7. 

Eln.hat./7./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

8. 

Eln.hat./8./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

9. 

Eln.hat./9./2018. (II.13.) 

számú Elnökségi 

Határozat 

2018. 

február 21. 

10. 

Eln.hat./10./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

11. 

Eln.hat./11./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 
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12. 

Eln.hat./12./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

13. 

Eln.hat./13./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

14. 

Eln.hat./14./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

15. 

Eln.hat./15./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

16. 

Eln.hat./16./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

17. 

Eln.hat./17./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

18. 

Eln.hat./18./2018. 

(II.13.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

február 21. 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./1./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy az Elnökség a Honvédelmi Sportszövetség gazdálkodása kapcsán a 

könyvvizsgálati tevékenység ellátásával 2019. május 31-ig - az árajánlatban meghatározott 

megbízási díj figyelembevételével - a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft.-t bízza meg. 

 

Az Elnökség megbízza a HS Munkaszervezetét, hogy a Kasnyik és Társa Számviteli 

Szolgáltató Kft.-vel a – köztestület 2017. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a 

magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített (egyszerűsített) éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátását is magában 

foglaló - könyvvizsgálati tevékenység 2019. május 31-ig történő ellátására szóló, határozott 

idejű megbízási szerződést készítse elő, illetve gondoskodjon annak aláíratásáról, valamint a 

kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./2./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesülete tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, a 

küzdősportokért felelős, az általános honvédelmi sportért felelős, valamint a kadét és tartalékos 

szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Sportegyesülete szavazati joggal az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatban 

rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./3./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Rögbi Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

 

  



9 
 

Eln.hat./4./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgárvédelmi Szövetség tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./5./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Öttusa Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./6./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Bihari Lövészklub tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./7./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy az Aeroking Ejtőernyős Klub tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős, 

valamint az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé 

felveszi. Az Aeroking Ejtőernyős Klub szavazati joggal a technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./8./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./9./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Koronaőr Alapítvány tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

 

  



15 
 

Eln.hat./10./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Kempo Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./11./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Ergométer Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./12./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Cél-Tudat Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./13./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a HÓD-JUDO Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./14./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Honvéd Szondi György Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

  



20 
 

Eln.hat./15./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy az Újpesti Torna Egylet tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet 

a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, valamint a küzdősportokért felelős 

szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. Az Újpesti Torna Egylet szavazati joggal a 

lövészet sportágért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./16./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Növényi Professzionális Sportakadémia tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./17./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./18./2018. (II.13.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy a Bakony Dinamikus Lövész Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, valamint a kadét és 

tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Bakony Dinamikus Lövész 

Egyesület szavazati joggal a lövészet sportágért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség 2018. február 26-ai elnökségi ülésén hozott határozatok a 224/2018/HS 

iktatószámú jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

19. 
Eln.hat./19./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 
1. Iratkezelési Szabályzat elfogadása 

(143/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

20. 
Eln.hat./20./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

2. Adatvédelmi, általános adatbiztonsági és 

közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 

szabályzat elfogadása  

(144/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

1. 
Eln.hat./21./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

3. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Gazdálkodási Szabályzatát elfogadása 

(145/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

22. 
Eln.hat./22./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika elfogadása 

(146/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

23. 
Eln.hat./23./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika és mellékleteinek elfogadása 

- Eszközök és források értékelési 

szabályzatának elfogadása  

(147/2018/ HS iktató-számú előterjesztés) 

24. 
Eln.hat./24./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika és mellékleteinek elfogadása 

- Pénzkezelési Szabályzat elfogadása 

(148/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

25. 
Eln.hat./25./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika és mellékleteinek elfogadása 

- Selejtezési Szabályzat elfogadása 

(149/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

26. 
Eln.hat./26./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika és mellékleteinek elfogadása 

– Számlarend elfogadása 

(150/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

27. 
Eln.hat./27./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

4. Számviteli politika és mellékleteinek elfogadása 

– Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat 

elfogadása 

(151/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 



25 
 

28. 
Eln.hat./28./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

5. A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott 

tagfelvételi kérelmek elfogadása 

(157/2018/HS iktatószámú előterjesztés) 

29. 
Eln.hat./29./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

30. 
Eln.hat./30./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

31. 
Eln.hat./31./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

32. 
Eln.hat./32./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

33. 
Eln.hat./33./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

34. 
Eln.hat./34./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

5. A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott 

tagfelvételi kérelmek elfogadása 

(157/2018/HS iktatószámú előterjesztés) 

35. 
Eln.hat./35./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

36. 
Eln.hat./36./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

37. 
Eln.hat./37./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

38. 
Eln.hat./38./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

39. 
Eln.hat./39./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

40. 
Eln.hat./40./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

41. Eln.hat./41./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

6. Támogató Testület tagjainak elfogadása 

(152/2018/HS iktató-számú előterjesztés) 

42. Eln.hat./42./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

7. Az Országos Küldöttgyűlés regionális 

küldötteinek, valamint pótküldötteinek 

választási rendjéről szóló szabályzat hatályon 

kívül helyezése (158/2018/HS iktató-számú 

előterjesztés) 

43. 
Eln.hat./43./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

8. A HS Elnökség 2018. évi munkatervének 

elfogadása (159/2018/HS iktató-számú 

előterjesztés) 

44. 
Eln.hat./44./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

9. A HS 2018. évi szakmai feladattervének 

elfogadása, valamint egyes program-

dokumentumok elfogadása – a Hon-védelmi 

Sportszövetség 2018. évi szakmai 

feladattervének, mint az Alapszabályban 

meghatározott HS éves szakmai prog-
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ramtervének és HS éves munkatervének 

elfogadása (160/2018/HS iktató-számú 

előterjesztés 1. számú melléklete) 

45. 
Eln.hat./45./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

9. A HS 2018. évi szakmai feladattervének 

elfogadása, valamint egyes program-

dokumentumok elfogadása - a Honvédelmi 

Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító 

komplex hétvégi programok támogatására 

irányuló szakmai program elfogadás 60 millió 

forint keretösszeggel (160/2018/HS iktató-

számú előterjesztés 2. számú melléklete) 

46. 
Eln.hat./46./2018. (II.26.) 

számú Elnökségi Határozat 

2018. febru-

ár 26. 

9. A HS 2018. évi szakmai feladattervének 

elfogadása, valamint egyes prog-

ramdokumentumok elfogadása – a HS 

informatikai rend-szerének kiépítésére irányuló 

szakmai program elfogadása 63,5 millió forint 

keretösszeggel (160/2018/HS iktató-számú 

előterjesztés 3. számú melléklete) 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./19./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Iratkezelési Szabályzatát – a 143/2018/HS iktatószámú 

előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

Az Elnökség tudomásul veszi, hogy - a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – az 

Iratkezelési Szabályzat az illetékes közlevéltárral egyetértésben adható ki. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./20./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Adatvédelmi, általános adatbiztonsági és közérdekű adatok 

megismerésére vonatkozó szabályzatát – a 144/2018/HS iktatószámú előterjesztés 1. számú 

mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./21./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Gazdálkodási Szabályzatát módosításokkal egységes 

szerkezetben – a 145/2018/HS iktatószámú előterjesztés 1. számú melléklete szerint, valamint 

a 2018. február 26-ai elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzített két módosítási javaslattal 

együtt, egységes szerkezetben – elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./22./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Számviteli politikáját – a 146/2018/HS iktatószámú 

előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./23./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Eszközök és források értékelési szabályzatát – a 

147/2018/HS iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./24./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Pénzkezelési Szabályzatát - a 148/2018/HS iktatószámú 

előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

  



33 
 

Eln.hat./25./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Selejtezési Szabályzatát – a 149/2018/HS iktatószámú 

előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./26./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Számlarendjét – a 150/2018/HS iktatószámú előterjesztés 

1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./27./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát – a 151/2018/HS 

iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletével egyezően - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./28./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Shooting Masters Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./29./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Waterfront Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./30./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./31./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy az A. C. Zrínyi Szabadidő, Sport és Kulturális Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért 

felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./32./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Bakonfly Mentő és Kutató Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért, a technikai sportokért és gépjárművezetésért, 

valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Bakonfly 

Mentő és Kutató Egyesület szavazati joggal a technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős 

szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./33./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Székesfehérvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és 

a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./34./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és 

a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért, a küzdősportokért, valamint az 

általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Tatai 

Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület szavazati joggal az általános honvédelmi 

sportért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./35./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Cs Torna Egylet tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi 

Sportszövetség küzdősportokért, a technikai sportokért és gépjárművezetésért, valamint az 

általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Cs 

Torna Egylet szavazati joggal a küzdősportokért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./36./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvéd "Ezüst Nyíl" Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./37./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvéd Kossuth Lövész Klub tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./38./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Keresztény Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért, 

valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Keresztény 

Gondolkodású Polgárok Honvédelmi Egyesület szavazati joggal az általános honvédelmi 

sportért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./39./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a ZEN Rendészeti Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./40./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a GEMINI TEAM Lövész Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a 

Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./41./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség Támogató Testületének tagjaiként az alábbi személyeket 

javasolja felkérni: 

• Balogh Gábor, Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség elnöke, olimpiai 

bronzérmes és világbajnok öttusázó 

• Csernoviczki Éva, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok cselgáncsozó 

• Fábián László, MOB sportigazgatója, olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok 

öttusázó 

• dr. Garamvölgyi László, rendőr dandártábornok 

• dr. Gloviczki Zoltán, Oktatási Hivatal elnöke 

• Igaly Diána, olimpiai bajnok és olimpiai bronzérmes, világbajnok és Európa-bajnok 

sportlövő 

• Kovács Antal, olimpiai és világbajnok cselgáncsozó 

• Prof. Dr. Merkely Béla, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikai rektorhelyettes, 

Semmelweis Egyetem 

• Nagy Tímea, olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok párbajtőrvívó 

• Péni István, ifjúsági olimpiai bajnok, junior világbajnok és junior Európa-bajnok sportlövő 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályának 32. § (2) bekezdése értelmében a Támogató 

Testület elnöke a Kormány honvédelemért felelős tagja. Az Elnökség az Alapszabály 32. § (3) 

bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a személyi javaslat 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter úr által történő jóváhagyását követően az érintett 

személyek részére felkérő levelet küldjön. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./42./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy - a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályának 2017. december 5-ei módosítására 

tekintettel - az Országos Küldöttgyűlés regionális küldötteinek, valamint pótküldötteinek 

választási rendjéről szóló szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./43./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy az Elnökség 2018. évi munkatervét - a 159/2018/HS iktatószámú elnökségi előterjesztés 

melléklete szerint, valamint Széles Ernő a 2018. február 26-ai elnökségi ülés jegyzőkönyvében 

rögzített javaslatát elfogadva - elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

  



52 
 

Eln.hat./44./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi szakmai feladattervét, mint az Alapszabályban 

meghatározott HS éves szakmai programtervét és HS éves munkatervét - a 160/2018/HS 

iktatószámú elnökségi előterjesztés 1. számú melléklete szerint – elfogadja. 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége megbízza a Honvédelmi Sportszövetség 

Munkaszervezetét, hogy a Honvédelmi Minisztérium fejezet terhére biztosítandó 2018. évi 

költségvetési támogatás nyújtására irányuló támogatási szerződés elkészítése érdekében a 

szükséges dokumentumokat a Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtsa. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./45./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító komplex hétvégi programok 

támogatására irányuló szakmai programot - a 160/2018/HS iktatószámú elnökségi előterjesztés 

2. számú melléklete szerint - 60 000 000 forint keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit, illetve támogatási konstrukcióját dolgozza ki, illetve lássa el a szakmai 

program megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Az Elnökség felhatalmazza a Honvédelmi Sportszövetség Elnökét az egyes támogatásokról 

szóló döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, illetve a támogatottak 

beszámolóinak elfogadásával összefüggő döntés meghozatalára. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./46./2018. (II.26.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozott arról, 

hogy a HS informatikai rendszerének kiépítésére irányuló szakmai programot - a 160/2018/HS 

iktatószámú elnökségi előterjesztés 3. számú melléklete szerint - 63 500 000 forint 

keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség felhatalmazza a Honvédelmi Sportszövetség Elnökét, hogy a szakmai program 

megvalósításához szükséges szerződést/szerződéseket kösse meg, egyúttal megbízza a 

Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai program megvalósításával 

kapcsolatos feladatokat lássa el. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség - 2018. március 30-ai határidővel bonyolított - ülés tartása nélküli 

határozathozatala során hozott határozatok a HS-00332-2018 iktatószámú jegyzőkönyv 

szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

47. 

Eln.hat./47./2018. 

(III.30.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

március 30. 

A Honvédelmi Sportszövetség 2017. évi és 2018. első 

negyedévi tevékenységéről szóló, a honvédelemért felelős 

miniszter részére készített beszámoló elfogadása a HS-

00290-2018 iktatószámú előterjesztés alapján. 

 

Az elnök által aláírt határozat a jegyzék mögé csatolandó. 
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Eln.hat./47./2018. (III.30.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége öt igen szavazattal és négy tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy az Elnökség a Honvédelmi Sportszövetség „Beszámoló a Honvédelmi 

Sportszövetség – 2017. évi és 2018. első negyedévi – tevékenységéről” című, a Honvédelmi 

Sportszövetség tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló, a Honvédelmi Sportszövetség 

feladatainak ellátásával összefüggésben a honvédelemért felelős miniszter részére készített 

beszámolóját elfogadja. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség - 2018. április 09-ei határidővel bonyolított - ülés tartása nélküli 

határozathozatala során hozott határozatok a HS-00291-2/2018 iktatószámú jegyzőkönyv 

szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

48. 

Eln.hat./48./2018. 

(IV.09.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 09. 

A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi rendes Országos 

Küldöttgyűlése napjának meghatározásáról szóló 

határozathozatal felfüggesztésének megszüntetésére, a 

határozathozatali eljárás folytatására, illetve az Országos 

Küldöttgyűlés küldöttjeinek megválasztására vonatkozó 

eljárásról történő határozathozatal a HS-00291-1-2018 

iktatószámú előterjesztés alapján. 

 

Az elnök által aláírt határozat a jegyzék mögé csatolandó. 
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Eln.hat./48./2018. (IV.09.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett 

határozott arról, hogy az Elnökség a Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi Országos Küldöttgyűlés 

küldötteinek megválasztására a hatályos Alapszabály rendelkezéseit teljes körűen alkalmazza és ezzel 

az Alapszabály 7. § (4) bekezdésében írtak szerint biztosítja a Honvédelmi Sportszövetség 

demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak legszélesebb körben történő 

érvényesülését. A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége a Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

rendes Országos Küldöttgyűlése napjaként 2018. május 28. (hétfő) napját határozza meg azzal, hogy a 

pontos időpont és helyszín a meghívóban kerül megjelölésre. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség - 2018. április 15-ei határidővel bonyolított - ülés tartása nélküli 

határozathozatala során hozott határozatok a HS-00326-1/2018 iktatószámú jegyzőkönyv 

szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

49. 

Eln.hat./49./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott tagfelvételi 

kérelmek a HS-00326-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 

50. 

Eln.hat./50./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

51. 

Eln.hat./51./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

52. 

Eln.hat./52./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

53. 

Eln.hat./53./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

54. 

Eln.hat./54./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

55. 

Eln.hat./55./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

56. 

Eln.hat./56./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

57. 

Eln.hat./57./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

58. 

Eln.hat./58./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

59. 

Eln.hat./59./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 
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60. 

Eln.hat./60./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott tagfelvételi 

kérelmek a HS-00326-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 

61. 

Eln.hat./61./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

62. 

Eln.hat./62./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

63. 

Eln.hat./63./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

64. 

Eln.hat./64./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

65. 

Eln.hat./65./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

66. 

Eln.hat./66./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

67. 

Eln.hat./67./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

68. 

Eln.hat./68./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

69. 

Eln.hat./69./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

70. 

Eln.hat./70./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

71. 

Eln.hat./71./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

72. 

Eln.hat./72./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 
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73. 

Eln.hat./73./2018. 

(IV.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 23. 

A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott tagfelvételi 

kérelmek a HS-00326-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./49./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Veszprém Honvéd Sportegyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./50./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Befag Keszthelyi Erdész Lövészklub tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./51./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Alpokalja Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./52./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Polgári Lövészsport Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./53./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős, a lövészet sportágért felelős, valamint az általános honvédelmi 

sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Szabadidősportok 

Egyesülete Püspökmolnári szavazati joggal a technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős 

szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./54./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./55./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség kadét és 

tartalékos szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./56./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Gewiss Training Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, valamint a 

küzdősportokért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Gewiss Training 

Sport Egyesület szavazati joggal a küzdősportokért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

  



70 
 

Eln.hat./57./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Kecskeméti Honvéd Sportegyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, az 

általános honvédelmi sportért felelős, a küzdősportokért felelős, valamint a kadét és tartalékos 

szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Kecskeméti Honvéd Sportegyesület 

szavazati joggal a lövészet sportágért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./58./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Ajkai Technikai Tömegsportok Egyesülete tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, 

valamint az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé 

felveszi. Az Ajkai Technikai Tömegsportok Egyesülete szavazati joggal a lövészet sportágért 

felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./59./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős, a 

technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős, az általános honvédelmi sportért felelős, 

valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Szentendrei 

Kinizsi Honvéd Sportegyesület szavazati joggal az általános honvédelmi sportokért felelős 

szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./60./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Csobánc Végvári Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és 

a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./61./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Egri Polgári Lövész Egylet tagfelvételi kérelmét elfogadja, és 

a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./62./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Alba Volán SC tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet 

a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai 

közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./63./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Bodor Karate Rekreációs Közhasznú Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős, az 

általános honvédelmi sportokért felelős, valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba 

sorolva tagjai közé felveszi. A Bodor Karate Rekreációs Közhasznú Sportegyesület szavazati 

joggal a küzdősportokért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./64./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Budapesti Közlekedési Vállalat Technikai és Tömegsportok 

Egyesülete tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség 

technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé 

felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./65./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai 

sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./66./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Győri Lövészklub tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./67./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Honvéd Rákóczi Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./68./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Honvédsuli Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség kadét és tartalékos szakmai tagozatába sorolva tagjai 

közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./69./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Kisalföldi Lövészklub tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./70./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok 

Budapesti Szövetsége tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi 

Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./71./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai 

sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./72./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, valamint 

az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A 

Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület szavazati joggal a lövészet sportágért felelős szakmai 

tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./73./2018. (IV.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség - 2018. április 25-ei határidővel, a HS-00368-2018 iktatószámú előterjesztés 

tárgyban bonyolított - ülés tartása nélküli határozathozatala során hozott határozatok a 

HS-00416-2018 iktatószámú jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

74. 

Eln.hat./74./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott tagfelvételi 

kérelmek a HS-00368-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 

75. 

Eln.hat./75./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25 

76. 

Eln.hat./76./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

77. 

Eln.hat./77./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

78. 

Eln.hat./78./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

79. 

Eln.hat./79./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

80. 

Eln.hat./80./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

81. 

Eln.hat./81./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

82. 

Eln.hat./82./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

83. 

Eln.hat./83./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

84. 

Eln.hat./84./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 



88 
 

85. 

Eln.hat./85./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

A Honvédelmi Sportszövetséghez benyújtott tagfelvételi 

kérelmek a HS-00368-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 

86. 

Eln.hat./86./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

87. 

Eln.hat./87./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

88. 

Eln.hat./88./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

89. 

Eln.hat./89./2018. 

(IV.24.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 25. 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./74./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Újfehértói Lövész Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./75./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./76./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Újbudai Judo Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./77./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános 

honvédelmi sportért felelős, valamint kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai 

közé felveszi. A Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület szavazati joggal 

az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./78./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Hatvani Vasutas Lövész Klub tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./79./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Mikulásnagykövet Egészségmegőrző Környezetvédő Ifjúsági 

Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség 

általános honvédelmi sportért felelős, valamint kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva 

tagjai közé felveszi. A Mikulásnagykövet Egészségmegőrző Környezetvédő Ifjúsági 

Sportegyesület szavazati joggal az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatban 

rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./80./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős, az 

általános honvédelmi sportért felelős, valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba 

sorolva tagjai közé felveszi. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége szavazati joggal a 

kadét és tartalékos szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./81./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Krizsán Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./82./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a JUDOJO Ózd Sportegyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és 

a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./83./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a JUDOJO Edelény Sportegyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./84./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Ózd Városi Sportegyesület Judo és Lovas Szakosztály 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért 

felelős, valamint a kadét és tartalékos szakmai tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. Az Ózd 

Városi Sportegyesület Judo és Lovas Szakosztály szavazati joggal a kadét és tartalékos szakmai 

tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./85./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Ledényi Judo Iskola Közhasznú Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./86./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./87./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Sky Escort Hungary Aero Club tagfelvételi kérelmét elfogadja, 

és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és gépjárművezetésért 

felelős, az általános honvédelmi sportokért felelős, valamint a kadét és tartalékos szakmai 

tagozataiba sorolva tagjai közé felveszi. A Sky Escort Hungary Aero Club szavazati joggal a 

technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./88./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Magyar Csúszókorong-Sport Szövetség tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./89./2018. (IV.24.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Nicsi Judo Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a 

szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség - 2018. április 25-ei határidővel, a HS-00371-2018 iktatószámú előterjesztés 

tárgyban bonyolított - ülés tartása nélküli határozathozatala során hozott határozatok a 

HS-00416-1/2018 iktatószámú jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

90. 

Eln.hat./90./2018. 

(IV.25.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

április 26. 

Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése szerinti Jelölőbizottság 

létrehozatalára (felügyelőbizottsági tag választása céljából) 

vonatkozó határozathozatal a HS-00371-2018 iktatószámú 

előterjesztés alapján. 

 

Az elnök által aláírt határozat a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./90./2018. (IV.25.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Elnökség a HS Felügyelőbizottsága lemondott tagja helyett 

felügyelőbizottsági tag választása céljából az Alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint 

Jelölőbizottságot hoz létre, melynek tagjai: Farkas László és Boros György alelnökök, valamint 

Mergancz Sándor elnökségi tag. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

 

  



107 
 

Az Elnökség 2018. május 15-ei ülésén hozott határozatok a HS-00468-2018 iktatószámú 

jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

91. 

Eln.hat./91./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

1. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

szakmai feladattervében jóváhagyott szakmai programok - 

a HS Erzsébet-táborokban történő megjelenésére, aktív 

feladatellátására irányuló szakmai program; a HS által 

finanszírozott nyári napközis táborok megvalósítására 

irányuló szakmai program; a „Bátrak Ligája” 

vetélkedősorozat megvalósítására irányuló szakmai 

program - programdokumentumairól szóló HS-00443-2018 

iktatószámú előterjesztés (1. számú melléklet). 

92. 

Eln.hat./92./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

1. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

szakmai feladattervében jóváhagyott szakmai programok - 

a HS Erzsébet-táborokban történő megjelenésére, aktív 

feladatellátására irányuló szakmai program; a HS által 

finanszírozott nyári napközis táborok megvalósítására 

irányuló szakmai program; a „Bátrak Ligája” 

vetélkedősorozat megvalósítására irányuló szakmai 

program - programdokumentumairól szóló HS-00443-2018 

iktatószámú előterjesztés (2. számú melléklet). 

93. 

Eln.hat./93./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

1. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

szakmai feladattervében jóváhagyott szakmai programok - 

a HS Erzsébet-táborokban történő megjelenésére, aktív 

feladatellátására irányuló szakmai program; a HS által 

finanszírozott nyári napközis táborok megvalósítására 

irányuló szakmai program; a „Bátrak Ligája” 

vetélkedősorozat megvalósítására irányuló szakmai 

program - programdokumentumairól szóló HS-00443-2018 

iktatószámú előterjesztés (3. számú melléklet). 

94. 

Eln.hat./94./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

2. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség Beszerzési és 

Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló HS-

00444-2018 iktatószámú előterjesztés. 

95. 

Eln.hat./95./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

3. napirend: A 2017. évi elnökségi beszámolóról szóló HS-

00445-2018 iktatószámú előterjesztés. 

96. 

Eln.hat./96./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

4. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség 2017. évi 

szakmai és pénzügyi beszámolója és közhasznúsági 

mellékletének Országos Küldöttgyűlés elé terjesztéséről 

szóló HS-00446-2018 iktatószámú előterjesztés. 

97. 

Eln.hat./97./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

5. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

költségvetéséről 

(pénzügyi és szakmai tervéről) szóló HS-00447-2018 

iktatószámú előterjesztés. 
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98. 

Eln.hat./98./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

6. napirend: A HS elnökségi tagjai számára díjazás 

biztosításáról szóló döntés Országos Küldöttgyűlés elé 

terjesztése (írásos előterjesztés nélkül). 

99. 

Eln.hat./99./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

7. napirend: A Honvédelmi Sportszövetség évi rendes 

Országos Küldöttgyűlése napirendjének elfogadásáról és az 

Országos Küldöttgyűlésre szóló meghívó kiküldéséről 

szóló HS-00448-2018 iktatószámú előterjesztés. 

100. 

Eln.hat./100./2018. 

(V.15.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 15. 

8. napirend: Döntés a HS tisztségviselői és a 

munkaszervezet felelős vezetője részére vezetői 

felelősségbiztosítás megkötéséről (írásos előterjesztés 

nélkül). 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./91./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség Erzsébet-táborokban történő 

megjelenésére, aktív feladatellátására irányuló szakmai programot - a HS-00443-2018 

iktatószámú elnökségi előterjesztés 1. számú melléklete szerint - 17 000 000 forint 

keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit dolgozza ki, illetve lássa el a szakmai program megvalósításával kapcsolatos 

feladatokat. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./92./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a HS által finanszírozott nyári napközis táborok megvalósítására 

irányuló szakmai programot - a HS-00443-2018 iktatószámú elnökségi előterjesztés 2. számú 

melléklete szerint - 55 000 000 forint keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit dolgozza ki, illetve a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén lássa el a 

szakmai program megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./93./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a „Bátrak Ligája” vetélkedősorozat megvalósítására irányuló 

szakmai programot - a HS-00443-2018 iktatószámú elnökségi előterjesztés 3. számú melléklete 

szerint - 120 000 000 forint keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit dolgozza ki, illetve lássa el a szakmai program megvalósításával kapcsolatos 

feladatokat.” 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./94./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség Beszerzési és 

Közbeszerzési Szabályzatát – a HS-00444-2018 iktatószámú előterjesztés 1. számú 

mellékletével egyezően, valamint jelen elnökségi ülésen elhangzott kiegészítésekkel – 

elfogadja. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./95/2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az Elnökség 2017. évi beszámolóját a HS-00445-2018 

iktatószámú előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a 2017. évi 

elnökségi beszámolót a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Honvédelmi 

Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben előírt írásbeli jelentés érdekében 

továbbítsa. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./96./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet a 2018. évi rendes Országos Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./97./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi költségvetési javaslatát 

az HS-00447-2018 iktatószámú előterjesztés melléklete szerint megtárgyalta és azt az Országos 

Küldöttgyűlés elé terjeszti. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a 2018. évi 

költségvetési javaslatot a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Honvédelmi 

Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben, illetve az Alapszabályban előírt 

írásbeli jelentés érdekében továbbítsa. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./98./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodás 

mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség elnöke részére bruttó 200.000 

forint/hó, a tagozatokat vezető alelnökök részére bruttó 150.000 Ft/hó, a további elnökségi 

tagok részére bruttó 100.000 Ft/hó tiszteletdíj megállapítására vonatkozó javaslatot 

megtárgyalta és azt nem terjeszti az Országos Küldöttgyűlés elé. Az Elnökség ugyanakkor a 

költségtérítéssel kapcsolatos szabályok kidolgozására utasítást ad a Munkaszervezet részére. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./99./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodással határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2018. május 28. napján 

tartandó évi rendes Országos Küldöttgyűlése a Stefánia Palotában (1143 Budapest, Stefánia út 

34-36.), 11:00-kor kerüljön megtartásra, melynek tervezett napirendi pontjai az alábbiak: 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyása 

2. A Honvédelmi Sportszövetség előző évi szakmai és pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló 

és közhasznúsági melléklet elfogadása 

3. A tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása 

4. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása 

5. A Felügyelőbizottság beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása 

6. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása 

7. Felügyelőbizottsági tag megválasztása 

8. Egyebek 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége felhívja a Munkaszervezetet, hogy az Országos 

Küldöttgyűlésre szóló, fenti napirendi pontokat tartalmazó meghívót a küldöttek részére 

legkésőbb 2017. május 17. napjáig, az Alapszabály 13. § (10) bekezdésében előírt módon küldje 

meg. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Eln.hat./100./2018. (V.15.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett döntött arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség tisztségviselői és a munkaszervezet 

felelős vezetői részére vezetői felelősségbiztosítás megkötésére kerüljön sor azzal, hogy az 

Elnökség közreműködésével belátható időn belül további ajánlatok kerülnek beszerzésre, majd 

ezek megtárgyalását követően az Elnökség dönt arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 

biztosítóval köt szerződést. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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A 2018. május 28-ai rendkívüli elnökségi ülésen kihirdetett elnökségi határozat a HS-

00511-2018 iktatószámú jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

101. 

Eln.hat./101./2018. 

(V.28.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

május 28. 

A 2018. május 28-ai Országos Küldöttgyűlés napirendjének 

kiegészítése. 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./101/2018. (V.28.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazat, 0 nem szavazat, és 0 tartózkodás 

mellett határozott a 2018. május 28. napján 11:00 órai kezdettel tartandó Országos 

Küldöttgyűlés napirendjének kiegészítéséről, amely alapján az Országos Küldöttgyűlés 

tervezett napirendje: 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló jóváhagyása 

2. A Honvédelmi Sportszövetség előző évi szakmai és pénzügyi helyzetéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

3. A tárgyévi költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása 

4. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása 

5. A Felügyelőbizottság beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása 

6. A Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása 

7. Alapszabály módosításának elfogadása 

8. Tisztségviselő, vezető tisztségviselő választása 

9. Egyebek. 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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Az Elnökség 2018. június 27-ei ülésén hozott határozatok a HS-00564-6/2018 iktatószámú 

jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 
Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

102. 

Eln.hat./102./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Nyíri 

Honvéd Egyesület felvétele). 

103. 

Eln.hat./103./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Magyar Cserkészkürt Alapítvány felvétele). 

104. 

Eln.hat./104./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Magyar Királyi Koronaőrség felvétele). 

105. 

Eln.hat./105./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Honvéd Repülőklub Gyöngyös felvétele). 

106. 

Eln.hat./106./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete felvétele). 

107. 

Eln.hat./107./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Innovációs Sport Alapítvány felvétele). 

108. 

Eln.hat./108./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Érdi 

Judo Club Sport Egyesület felvétele). 

109. 

Eln.hat./109./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Görbeország Turisztikai Egyesület felvétele). 

110. 

Eln.hat./110./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Kispesti Atlétikai Club felvétele). 

111. 

Eln.hat./111./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Orosházi Judo Sportegyesület felvétele). 

112. 

Eln.hat./112./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Magyar Birkózó Szövetség felvétele). 

113. 

Eln.hat./113./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Kis-

Dunamenti Judo Sportegyesület felvétele). 
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114. 

Eln.hat./114./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Delta 

Lakóterületi Sportegyesület felvétele). 

115. 

Eln.hat./115./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Toto 

Sport Sportegyesület felvétele). 

116. 

Eln.hat./116./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Diósdi 

Diák Sportegyesület felvétele). 

117. 

Eln.hat./117./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület felvétele). 

118. 

Eln.hat./118./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Magyar Budo Szövetség felvétele). 

119. 

Eln.hat./119./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Salgótarjáni Sportlövész Egyesület felvétele). 

120. 

Eln.hat./120./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Angyalföldi Polgári Lövész Egylet felvétele). 

121. 

Eln.hat./121./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Centurio Sport, Túra és Hagyományőrző Egyesület 

felvétele). 

122. 

Eln.hat./122./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Kaposvári Sportlövész Klub felvétele). 

123. 

Eln.hat./123./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet felvétele). 

124. 

Eln.hat./124./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján 

(Szigetvári Birkózó Sport Egyesület felvétele). 

125. 

Eln.hat./125./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018.  

július 5. 

1. napirend: A HS-hez benyújtott tagfelvételi kérelmek a 

HS-00524-1/2018 iktatószámú előterjesztés alapján (Judo a 

Pápai Sportért Alapítvány felvétele). 

126. 

Eln.hat./126./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 június 27. 

2. napirendi pont: A Honvédelmi Sportszövetség belső 

szabályzatai módosításának elfogadása a 8/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési határozat szerinti Alapszabály-módosítással 

összefüggésben a HS-00537-2018 iktatószámú előterjesztés 

alapján. 
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127. 

Eln.hat./127./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 június 27. 

3. napirendi pont: A Honvédelmi Sportszövetség 

Támogatási Szabályzatának elfogadása a HS-00536-2018 

iktatószámú előterjesztés alapján. 

128. 

Eln.hat./128./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 június 27. 

4. napirendi pont: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

szakmai feladattervében jóváhagyott egyes szakmai 

programok programdokumentumainak elfogadása a HS-

00541-2018 iktatószámú előterjesztés alapján (a 

Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei által szervezett 

sport-, illetve egyéb szakmai programok szakmai és 

pénzügyi támogatására irányuló program az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerint). 

129. 

Eln.hat./129./2018. 

(VI.27.) számú 

Elnökségi Határozat 

2018. 

 június 27. 

4. napirendi pont: A Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

szakmai feladattervében jóváhagyott egyes szakmai 

programok programdokumentumainak elfogadása a HS-

00541-2018 iktatószámú előterjesztés alapján (a 

Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei által szervezett, 

a honvédelmi neveléshez kapcsolódó új programok 

megvalósításának támogatására irányuló program az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint). 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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Eln.hat./102/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Nyíri Honvéd Egyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség általános honvédelmi sportért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.    

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 

  



125 
 

Eln.hat./103/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Magyar Cserkészkürt Alapítvány tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség kadét és tartalékos szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről.  

 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./104/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Magyar Királyi Koronaőrség tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség kadét és tartalékos szakmai tagozatába 

sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 

  



127 
 

Eln.hat./105/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Honvéd Repülőklub Gyöngyös tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség technikai sportokért és 

gépjárművezetésért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./106/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért 

felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./107/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy az Innovációs Sport Alapítvány tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./108/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy az Érdi Judo Club Sport Egyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./109/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Görbeország Turisztikai Egyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./110/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Kispesti Atlétikai Club tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./111/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy az Orosházi Judo Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./112/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Magyar Birkózó Szövetség tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./113/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Kis-Dunamenti Judo Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./114/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Delta Lakóterületi Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./115/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Toto Sport Sportegyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./116/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Diósdi Diák Sportegyesület tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./117/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős 

szakmai tagozatába és az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatába sorolva 

tagjai közé felveszi. A Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület szavazati joggal az általános 

honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatban rendelkezik.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./118/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Magyar Budo Szövetség tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős szakmai 

tagozatába, az általános honvédelmi sportért felelős szakmai tagozatába, valamint a kadét és 

tartalékos szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. A Magyar Budo Szövetség szavazati 

joggal a küzdősportokért felelős szakmai tagozatban rendelkezik. 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./119/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Salgótarjáni Sportlövész Egyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./120/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./121/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, egyhangúlag határozott arról, hogy a Centurio Sport, Túra és Hagyományőrző 

Egyesület tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség 

lövészet sportágért felelős szakmai tagozatába, a küzdősportokért felelős szakmai tagozatába, 

a technikai sportokért és gépjárművezetésért felelős szalmai tagozatába, valamint a kadét és 

tartalékos szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi. A Centurio Sport, Túra és 

Hagyományőrző Egyesület szavazati joggal a lövészet sportágért felelős szakmai tagozatban 

rendelkezik.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./122/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Kaposvári Sportlövész Klub tagfelvételi kérelmét 

elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet sportágért felelős szakmai 

tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./123/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet 

tagfelvételi kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség lövészet 

sportágért felelős szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./124/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./125/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Judo a Pápai Sportért Alapítvány tagfelvételi 

kérelmét elfogadja, és a szervezetet a Honvédelmi Sportszövetség küzdősportokért felelős 

szakmai tagozatába sorolva tagjai közé felveszi.  

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a tagfelvétel 

tárgyában hozott határozatot 8 napon belül igazolható módon küldje meg a tagfelvételt 

kérelmező számára, illetve gondoskodjon a szervezet Honvédelmi Sportszövetség 

tagjegyzékébe történő felvételéről. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./126/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 8/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési határozata szerinti Alapszabály-módosítással összefüggően a HS-00537-2018 

iktatószámú előterjesztés 1.-8. számú melléklete szerinti belső szabályzatok módosítását az 1.-

8. számú mellékletekkel egyezően - elfogadja. 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./127/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás   

mellett határozott arról, hogy az Elnökség a Honvédelmi Sportszövetség Támogatási 

Szabályzatát – a HS-00536-2018 iktatószámú előterjesztés mellékletével egyezően – elfogadja. 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./128/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei által 

szervezett sport-, illetve egyéb szakmai programok szakmai és pénzügyi támogatására irányuló 

programot - a HS-00541-2018 iktatószámú elnökségi előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

- 40 000 000 forint keretösszeggel jóváhagyja. 

 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit dolgozza ki, illetve a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén lássa el a 

szakmai program megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Eln.hat./129/2018. (VI.27.) számú Elnökségi Határozat 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett egyhangúlag határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei által 

szervezett, a honvédelmi neveléshez kapcsolódó új programok megvalósításának támogatására 

irányuló programot - a HS-00541-2018 iktatószámú elnökségi előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint - 150 000 000 forint keretösszeggel jóváhagyja. 

Az Elnökség megbízza a Honvédelmi Sportszövetség Munkaszervezetét, hogy a szakmai 

program részleteit dolgozza ki, illetve a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén lássa el a 

szakmai program megvalósításával kapcsolatos feladatokat. 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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Az Országos Küldöttgyűlés 2018. május 28-ai ülésén hozott határozatok a HS-00512-2018 

iktatószámú jegyzőkönyv szerint: 

Sor-

szám 

Határozat száma Hatályos Kapcsolódó napirendi pont 

1. 

1/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

Az Országos Küldöttgyűlés tisztségviselőinek 

megválasztása. 

2. 

2/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

1. napirendi pont: Az Elnökség tevékenységéről szóló éves 

beszámoló jóváhagyása 

3. 

3/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

2. napirendi pont: A Honvédelmi Sportszövetség előző évi 

szakmai és pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadása 

4. 

4/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

3. napirendi pont: A tárgyévi költségvetés (pénzügyi és 

szakmai terv) elfogadása 

5. 

5/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

4. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása 

6. 

6/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

5. napirendi pont: A Felügyelőbizottság beszámolójának és 

éves ellenőrzési tervének jóváhagyása 

7. 

7/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

6. napirendi pont: A Felügyelőbizottság ügyrendjének 

elfogadása 

8. 

8/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

7. napirendi pont: Alapszabály módosításának elfogadása 

9. 

9/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 
2018. május 28. 

8. napirendi pont: Tisztségviselő, vezető tisztségviselő 

választása (elnök választása) 

10. 

10/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

8. napirendi pont: Tisztségviselő, vezető tisztségviselő 

választása (általános alelnök választása) 

11. 

11/2018. (V.28.) 

küldöttgyűlési 

határozat 

2018. május 28. 

8. napirendi pont: Tisztségviselő, vezető tisztségviselő 

választása (felügyelőbizottsági tag választása) 

 

Az elnök által aláírt határozatok a jegyzék mögé csatolandók. 
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1/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett megválasztja levezető elnökévé dr. Nébald György elnököt, a 

Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjeként dr. Fazekas Róbertet, jegyzőkönyv-hitelesítőinek Boros 

Györgyöt és Dr. Tóth Lászlót, szavazatszámlálóként Kálmán Pétert, valamint elfogadja az Országos 

Küldöttgyűlés napirendi pontjait a kiegészített meghívóban előzetesen közöltek szerint. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 

  



155 
 

2/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy az Elnökség 2017. évi beszámolóját a HS 

honlapján előzetesen hozzáférhetővé tett melléklet szerint elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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3/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy elfogadja a Honvédelmi Sportszövetség 2017. 

évi szakmai és pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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4/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2018. évi 

költségvetését (pénzügyi és szakmai terv) elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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5/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2017. évi 

egyszerűsített éves beszámolójára, az Elnökség 2017. évi beszámolójára, valamint a HS 2018. évi 

költségvetésére (pénzügyi és szakmai terv) vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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6/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 

Felügyelőbizottsága beszámolóját és éves ellenőrzési tervét jóváhagyja.  

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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7/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 52 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 

Felügyelőbizottsága ügyrendjét elfogadja.  

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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8/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, és 2 

tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályát – a rendelkezésre 

bocsátott tervezettel egyező – módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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9/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 53 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség elnökévé 

választja a megválasztásától számított 5 év időtartamra Dr. Simicskó Istvánt. 

 

 

dr. Nébald Gyögy 

elnök 
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10/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangúlag, 53 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett határozott arról, hogy a Honvédelmi Sportszövetség általános 

alelnökévé választja a megválasztásától számított 5 év időtartamra dr. Nébald Györgyöt. 

 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 
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11/2018. (V.28.) küldöttgyűlési határozat 

 

 

A Honvédelmi Sportszövetség Országos Küldöttgyűlése a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének 24 "igen" szavazatával megszavazta, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 

Felügyelőbizottságának tagja a határozat meghozatalától számított 3 éves határozott időtartamra Gál 

Balázs legyen. 

 

 

Dr. Simicskó István 

elnök 

 

 

 

 


