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HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK 

    ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

amely közgyűlési jegyzőkönyv készült a HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE(a továbbiakban: HOSOSZ, székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.) 

2019. március 28-án, 10:00 órakor megtartott rendes évi közgyűléséről. 

___________________________________________________________________________ 

Közgyűlés helyszíne:  

1134 Budapest, Dózsa György út 53. sz. alatt (BHSE sportlétesítményében, földszinti 

tanácsterem). 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti íven szereplő személyek (csatolva a jelen jegyzőkönyvhöz) 

 

Farkas László HOSOSZ elnök, a rendes közgyűlés összehívója, köszöntötte a megjelenteket 

majd bejelentette, hogy a közgyűlés összehívása ellen nem tett senki sem kifogást. 

 

Az elnök a jelenléti ív alapján (csatolva a jelen jegyzőkönyvhöz) megállapította, hogy a 

HOSOSZ taglétszáma 29 tag, amelyből jelen van 20 fő szavazati jogú küldött, és 6 fő 

tanácskozási jogú személy, ezért az összehívott közgyűlés az alapszabály értelmében 

határozatképes.  

 

Az elnök bejelentette, hogy a HOSOSZ elnökség a 4/2019.(II.15.) számú határozatával 

Komáromi Lajos elnökségi tagot javasolja a közgyűlés levezető elnöki tisztségére. Más 

javaslat hiányában szavazásra terjesztette elő a levezető elnök megválasztását, amit a 

közgyűlés 20 fő igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadott. 

 

A HOSOSZ elnök átadta a szót Komáromi Lajos úrnak, aki javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető 

és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására. Más javaslat hiányában, nyílt szavazás 

eredményeként a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv-vezetőnek: Márta 

Emesét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek: Veréb Csaba és Bartók Miklós urakat. 

 

1/2019(III.28.) számú közgyűlési határozat: 
 

A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése egyhangú ( 20 igen ) szavazati aránnyal Komáromi 

Lajos elnökségi tagot megválasztotta a 2019. évi rendes közgyűlés levezető elnökének,   

jegyzőkönyvvezetőnek: Márta Emesét a HOSOSZ munkavállalóját, jegyzőkönyv-

hitelesítőnek: Bartók Miklós urat a BHSE küldött és Veréb Csaba urat, HOSOSZ FB tagot és a 

Honvéd Reflex SE küldöttét. 
 

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a meghívóban (csatolva jelen 

jegyzőkönyvhöz) közzétett napirendre vonatkozólag nem érkezett kiegészítési kérelem, majd 

ismertette és szavazásra terjesztette elő a napirend elfogadását. 
 

2/2019(III.28.) számú Közgyűlési határozat: 

 

A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése egyhangú (20 igen ) szavazati aránnyal elfogadta, 

hogy közgyűlés megtárgyalja: 1.) a 2018.évi közhasznú- és szakmai beszámolót,  2.) a 

Felügyelő Bizottság jelentését,  3.) az éves tagdíj mértékének megállapítását, 4.) a HOSOSZ 

2019. évi fő feladatok, programok, pénzügyi tervét és 5.) az alapszabály módosítását. 
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A levezető elnök felkérte a Farkas László urat a HOSOSZ elnökét, hogy az 1. napirendi 

pontban terjessze elő a HOSOSZ 2018.évi közhasznú- és szakmai beszámolót. Az elnök 

bejelentette, hogy minden tagszervezet részére teljes terjedelmében megküldésre került a 

részletes 2018.évi közhasznúsági melléklet- és a szakmai beszámoló, mely értelemszerűen 

tartalmazza a számviteli beszámolót is. A közgyűlés szavazati jogú küldöttei kinyilvánították, 

hogy megkapták a beszámolót. Erre való tekintetettel az elnök prezentáción keresztül szóban 

kiegészítette a közzé tett beszámolót, amely során összefoglalta a lényegi részeket.  

Elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a  HOSOSZ 2015. április 22. napjától  

közhasznú jogállású civil szervezet. A PK 442-es közhasznúsági melléklet 2018. évi adatai 

alapján a HOSOSZ az erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt, míg a társadalmi támogatottság 

mutatói közül egyet tudott teljesíteni, ezért teljesítette a közhasznúsági feltételeket. 

 

HOSOSZ-nak 2018-ban 29 civil szervezet volt a tagja. A tagszervezetek összevont 

taglétszáma több mint 5000 fő. Az elnök 2018-ban rendes ülésrendben, négy alkalommal 

(február. 01., március. 07., június 25. és november 19.) hívott össze elnökségi ülést és 2018. 

március 7-re az elnökség Közgyűlést. 

 

A 2018. évi szakmai feladatok tekintetében kiemelte, hogy a HOSOSZ és tagszervezetei 

321 szabadidős sportversenyt szerveztek. 17 MH és országos szintű bajnokságot és versenyt 

bonyolítottak le. 4 nemzetközi verseny szervezében működött közre a HOSOSZ. Egy országos 

szintű ifjúsági rendezvény szervezében közreműködött. Az MH alaptevékenységébe nem 

tartozó feladtok az MH Sportbajnokságok, katonai jellegű versenyek, az országos szintű 

szabadidős programok és az egyesületekben zajló sportmunka területén valósultak meg. 

 

Az elnök elmondta, hogy a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédség 

alaptevékenységébe nem tartozó MH szabadidős sportprogramok megvalósításra 35.000.000.-

Ft-ot biztosított a HOSOSZ részére. Ezeket a feladatokat a tagszervezetek (28 egyesület) 

bevonásával hajtotta végre a szövetség. A Honvéd Sportrepülő Egyesület nem tudott részt venni 

ezekben a feladatokban. 

 

A HM az év során megbízta a HOSOSZ-t, hogy működjön közre az Első EWUF Shaolin 

Európa Bajnokság, a  170 éves a Magyar Honvédség rendezvénysorozat, az Europen Open 

Szolnok Cup, 46. CISM Katonai Modern Öttusa Világbajnokság  és a 2018/2019. tanév 

„Országos Haditorna Verseny” szervezésben és rendezében. 

 

Az elnök elmondta, hogy a szövetség tagszervezetei és a katonai alakulatok voltak azok 

a műhelyek, ahol megvalósult a Magyar Honvédség szabadidősportja. A Magyar 

Honvédséggel, illetve a honvédelmi ágazattal való kiváló együttműködés, továbbá az a sok-sok 

társadalmi munka, amit a HOSOSZ és tagszervezetei nyújtottak eredményezte a zavartalan 

sportolási feltételek biztosítását és a közhasznú feladatok ellátását. 

 

A sportolási feltételek mellett a szövetség tovább folytatta a HM vagyonkezelésű 

ingatlanok sportcélú használatának jogszabályi hátterének egységesítését, illetve kidolgozását. 

Magyarország honvédelmi miniszterével folytatott megbeszélések kedvezőek, és a honvédelmi 

célú sportlétesítmény használat térítésmentességének kidolgozása megkezdődött  tárca szinten. 

A térítésmentes használat jogi hátterét kell kidolgozni, ez 2018-ban nem sikerült, mert jelenleg  

törvényi akadálya van, ezért   ez a feladat áthúzódik 2019. évre. 

 

2018-ban, az elmúlt évekhez viszonyítva jelentős mértékű sporttámogatást nyújtott a 

HM a HOSOSZ részére. A HM támogatásnak köszönhetően az egyesületekben zajló sportra 
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több forrást tudott biztosítani a HOSOSZ. 2018-ban is problémát okozott, hogy a HM 

támogatásból az egyesületek működése nem volt finanszírozható. A HOSOSZ tagszervezeti 

közül több egyesület tagsági viszonyt létesített a Honvédelmi Sportszövetséggel is, így plusz 

forrásokhoz juthattak azok, akik pályázatot nyújtottak be  a HS-hez és nyertek. A HOSOSZ - 

HS kapcsolat megfelelő.  
 

HOSOSZ iroda egy fő munkavállalót alkalmaz a napi ügyek intézésére, könyvelések 

előkészítésére, pénzügyek intézésére. A HOSOSZ alelnök megbízás alapján, megbízási díj 

ellenében ellátja a szövetség főtitkári teendőket. A HOSOSZ elnöke társadalmi munkában, 

ellentételezés nélkül látja el napi feladatait. Az elnökség a két közgyűlés közötti időszakban 

segíti a szövetség tevékenységét. 2018-ban az elnökség (vezető tisztségviselők) nem 

részesültek juttatásban. 
 

Az elnök a 2018. évi gazdálkodás bemutatása során elmondta, hogy a 2018. évi tervhez 

képest (47.000.000.-Ft) 79.733.000.-Ft bevételt realizált a szövetség. A növekedés annak 

köszönhető, hogy a HM az alap támogatáson  túl, ami 35.000.000.-Ft további 41.930.000.-Ft 

megbízást  adott a szövetségnek. A HM támogatás összege: 76.930.000.-Ft, amely összegből 

11.000.000.-Ft elhatárolt bevétel, ezért a 2018. évre felhasználható HM támogatás: 

65.930.000.-Ft. Összességében megállapítható, hogy a HOSOSZ 2018-ban az eredmény 

tartalékkal és a tárgyévi bevételekkel együtt 85.948.378.-Ft pénzügyi forrással  gazdálkodott. 
 

A kiadások alakulása tekintetében az elnök elmondta, hogy a HM által nyújtott 

76.930.000.-Ft. támogatásokból 65.930.000.-Ft került felhasználásra és elszámolásra. 

11.000.000.-Ft HM támogatást 2019. november 30-ig használhatja fel a szövetség. A bevételek 

(68.733.000.-Ft) és a kiadások (66.670.000.-Ft) eredménye: 2.063.000.-Ft.  A 2018. évi nyitó 

pénzeszköz: 6.215.378.-Ft és az eredmény tartalék együttesen 8.278.078.-Ft. A HOSOSZ 2018. 

évi záró pénzeszköze a tervezett 4.800.000.-Ft helyett 7.865.354.-Ft-ban realizálódott. A 

kedvezőbb eredmény tartalék annak köszönhető, hogy az Allianz biztosító 2018-ban is 

támogatta a HOSOSZ-t és a vártnál nagyobb mértékben, továbbá nem került beszerzésre a 

Közgyűlés által jóváhagyott, 1.400.000.-Ft értében a gépjármű vásárlás. Ez a beszerzés 2019-

ben kerül megvalósításra. 
 

Az elnök összefoglalva kiegészítését kiemelte, hogy a szövetség működése az 

alapszabály és  törvényi előírások szerint valósult meg az év során. 2018-ban is csak egy fő 

munkavállaót alkalmaz a szövetség. A napi feladatok sokasága miatt az alelnök megbízást 

kapott a HOSOSZ főtitkári feledatok ellátására, amiért a Közgyűlés jóváhagyásával megbízási 

díjban részesült. Az elnök és a vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban.  
 

 A levezető elnök megköszönte a szóbeli kiegészítést és a képi prezentációt és 

hozzászólásra adott lehetőséget. A résztvevők nem éltek a hozzászólás lehetőségével, ezért 

felkérte a Felügyelő Bizottság tagját, Veréb Csaba urat, hogy terjessze elő az FB jelentését 

a tárgyévre vonatkozólag. Veréb Csaba elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság év közben 

folyamatosan kapcsolatban volt az elnökséggel, így a gazdálkodási folyamatokról, az egyes 

kiemelt feladatokról részletes és pontos információkkal rendelkezett, a szükséges, gazdálkodást 

alátámasztó dokumentumokba betekintést nyert. 
 

A HOSOSZ 2018-ban a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint végezte 

tevékenységét, a gazdálkodás során szabálytalansággal, jelentésre kötelezett cselekménnyel a 

Bizottság nem találkozott. A beérkező és kiállított számlák a számlákkal és számlázással 

kapcsolatos formai, alaki és számszaki követelményeknek megfeleltek, a vezetett analitikus 

nyilvántartások naprakészek, az adóhatóságok részére történő elszámolások határidőre 

elkészültek. 
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A gazdálkodásáról megállapítható, hogy a kiadások tervezése és felhasználása során 

törekedtek a gazdaságos és racionális működésre, valamint év közben megfelelő 

hatékonysággal és gyorsasággal reagáltak a nem tervezett, újonnan érkező kihívásokra és a 

HOSOSZ-szal szemben támasztott elvárásokra, szem előtt tartva az alap-, valamint közhasznú 

tevékenységek megvalósítását. 
 

A bevételek között nem csak a HM támogatás szerepel, hanem egyéb bevételek is 

befolytak (pl. SZJA 1%, Allianz Hungária), a FB véleménye szerint törekedni kell hosszú távon 

is az ilyen típusú bevételek folyamatos kiaknázására a HOSOSZ hosszú távú működésének és 

pénzügyi stabilitásának megtartása érdekében. 
 

Veréb úr elmondta, hogy a feladatok és a 2018. évi gazdálkodás részletes bontását és a 

támogatott tevékenységeket a 2018. évi szakmai beszámoló kellő részletezettséggel tartalmazza 

és alátámasztja, ezért azt nem ismételte meg, de kiemelte, hogy a tervezett bevételek és a 

realizáltak pozitív irányú eltérést mutatnak, ami kedvező volt az éves gazdálkodásra. A 

bevételek és a kiadások eredménye pozitív eredménnyel zárult.  A kapott támogatásokkal a 

Szövetség minden esetben pontosan, határidőre elszámolt, az elszámolás mind szakmailag, 

mind pénzügyi szempontból megalapozottak, azok az illetékes Főosztály által elfogadásra 

kerültek. 
 

Összességében megállapítható, hogy a következő évre tervezett kiadások és bevételek, 

valamint a rendelkezésre álló megtakarítások tükrében - áttekintve a 2019. évi költség- és 

programtervet - biztosítottnak látszik a HOSOSZ folyamatos működése. 
 

A levezető elnök megköszönte Veréb úrnak a FB jelentést és hozzászólásra adott 

lehetőséget. A jelentéssel kapcsolatosan nem volt hozzászólás, ezért a levezető elnök 

megállapította a határozatképességet és bejelentette, hogy a közgyűlés 20 fő szavazatai jogú  

küldött jelenlétével határozatképes, majd szavazásra terjesztette előa HOSOSZ 2018. évi 

közhasznú- és szakmai beszámolóját, amit a közgyűlés 20 fő igen, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadott.  
 

3/2019(III.28.) számú Közgyűlési határozat: 

 

 A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése egyhangú (20 igen) szavazati aránnyal 

elfogadta a szövetség 2018. évi közhasznú- és szakmai beszámolóját. 

 

 Ezek után a levezető elnök szavazásra tejesztette elő a Felügyelő Bizottság 

jelentését, amit a jelen lévő küldöttek, egyhangúlag (20 fő igen)  elfogadtak.  
 

4/2019 (III.28.) számú Közgyűlési határozat: 
 

 A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése egyhangú (20 igen ) szavazati aránnyal 

elfogadta a szövetség Felügyelő Bizottság 2018. évi jelentését. 
 

 A levezető elnök felkérte Szentes László alelnököt, hogy terjessze elő a HOSOSZ 

elnökségének éves tagdíjra vonatkozó javaslatát. 
 

Szentes László alelnök elmondta, hogy  a HOSOSZ működése (munkavállaló bére, megbízási 

díj, iroda működése, gépkocsi fenntartása) elsősorban a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott 

támogatásokból biztosított, de az nem fedezi a teljes működési kiadásokat és nincs mozgástér. 

A szövetségnek az egyéb más bevételi forrásai bizonytalanok. Tekintettel arra, hogy a HOSOSZ 

alapvetően a honvédelmi ágazat és a társadalom számára végez szabadidős sporttevékenységet, 

ezért nem tud pályázni a TAO-s pénzekre. Az adó 1% bevételre szintén nem meghatározó, mert 
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a természetes személyek elsősorban a saját tagszervezetük részére ajánlják fel az adójuk egy 

százalékát és nem a HOSOSZ részére. Vállalkozási  tevékenységet nem tud folytatni a 

HOSOSZ, mert nem rendelkezik sportcélú ingatlannal és a szövetség működését biztosító 

minimálisszemélyi feltételek mellett bevételt generáló  sportszolgáltatást nem tud biztosítani a 

HOSOSZ. 

 

Mindezekre figyelemmel az elnökség az 1/2019.(II.15.) elnökségi 

határozatávaljavasolja a Közgyűlés részére, hogy 2019-től az éves tagdíj 50.000.-Ft/tag/év 

legyen.A javasolt tagdíj elfogadása esetén az éves tagdíj 29 tagszervezet esetén : 1.450.000.-Ft, 

ami éves szinten 870.000.-Ft plusz bevételt eredményez. Ez az összeg a felhasználható lesz a 

tagszervezetek támogatására.  
 

A levezető elnök megköszönte Szentes úrnak az előterjesztést és hozzászólásra 

adott lehetőséget. 
 

Tóth Sándor a Nyíri Honvéd Egyesület elnöke nem ért egyet a tagdíjemeléssel. 

Hozzászólásban kifejtette, hogy nem látja szükségességét az emelésnek, akkor, amikor a 

HOSOSZ ilyen biztatóan jól gazdálkodik és pozitív az éves mérlege a szövetségnek. A tervezett 

tagdíj emelés viszont sok kicsi egyesületnek, ami a jelenlegi díjnak a több mint felének az 

emelése nagy teher. Tóth úr nem ért egyet az emeléssel és nem javasolja annak elfogadását. 
 

Veréb Csaba FB tag elmondta, hogy a HM által nyújtott támogatások szerződésben 

foglalat feldatokra van biztosítva. Abból maximum 30- 35 % használható a HOSOSZ működési 

kiadásaira.  Azt látni kell,  hogy a szervezet működtetése a társadalmi munkára van alapozva, 

ami nem tartható fenn. A jövőben bővíteni kell a munkaerővel, vagy megbízással végzett 

munkát, fenn kell tartani az iroda működő képességét.  
 

Domán Gábor a Tapolca HSE elnöke, elmondta, hogy a javasolt tagdíj emelés a 

szövetség munkáját segíti és a tagszervezeteket támogathatja. Javasolja annak elfogadását. 
 

Szicsák István az Egri Honvéd Sportegyesület elnöke hozzászólásában elmondta, hogy 

nem ért egyet az emeléssel, mert egyesületük számára jelentős kiadást eredményez. Elmondta, 

hogy egyesületükben alacsony tagdíj ezzel tudják megtartani a tagokat. Mint megszűnt katonai 

helyőrségben működő egyesület nem számíthat a honvédség támogatására. Bevételi forrásuk a 

tagdíj és a HOSOSZ megbízások. Abban az esetben a  javasolt tagdíj emelést a tagokra hárítják 

és emelik az egyesületi tagdíjat, akkor biztosra vehető, hogy többen megszüntetik tagsági 

viszonyukat. Szicsák úr, nem javasolja a tagdíj emelését. 
 

Marti György a Honvéd Aurora SE ügyvezető elnöke hozzászólásában elmondta, nem 

érti, hogy a tagság mindig elfogadja a HOSOSZ gazdálkodását sőt még dicséri is, akkor most 

miért  gondolják, hogy rossz, amit az elnökség javasol. A megnövekedő bevétel a minden tag 

számára jó. Marti úr javasolja az 50.000.-Ft/év tagdíjat a közgyűlés számára. 
 

Szentes László a Honvéd Szondi György SE elnöke (HOSOSZ alelnök) kiemelte, hogy 

az emelt tagdíj különbözetet minden tagszervezet visszakapja az éves sportszervezési 

feldatokra biztosított forrásban.  
 

További hozzászólások hiányában a levezető elnök megállapította a 

határozatképességet és bejelentette, hogy a közgyűlés 20 fő szavazatai jogú  küldött 

jelenlétével határozatképes, majd szavazásra terjesztette elő a HOSOSZ 2019. évi tagdíjat és 

kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége éves 

tagdíja 2019. évtől 50.000.-Ft/tag/év legyen az kézfeltartással szavazzon. 
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Szavazás eredménye: 14 fő igen, 4 fő nem és kettő fő tartózkodással a közgyűlés 

elfogadta, hogy a HOSOSZ tagdíj 2019-től 50.000.-Ft/tag/év legyen. 
 

4/2019(III.28.) számú Közgyűlési határozat: 

 

 A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése 14 fő igen, 4 fő nem és kettő fő 

tartózkodásával elfogadta,  Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége éves tagdíja 

2019. évtől 50.000.-Ft/tag/év. 
 

A levezető elnök ezek után felkérte a HOSOSZ elnökét, hogy terjessze elő a 

HOSOSZ 2019. évi fő feladatok, programok és  pénzügyi tervét. 
 

Az elnök prezentáción keresztül mutatta be a HOSOSZ tervezett 2019. évi gazdálkodását. Az 

elnök elmondta, hogy a megküldött beszámolóban a tagdíj két változatban szerepel a tervek 

között, ami a közgyűlés által hozott határozattal viszont véglegesítésre került. 
 

Az elnök ismertette 2019. évi Költségvetés bevételeket, ami  

 

HM támogatás:  2018. decemberében=  11.000.000.-Ft (áthúzódó, 2019. 

november 30-ig kell felhasználni) 

2019. évi nyitó :7.865.354.-Ft 
2019. évi támogatás:   16.000.000.-Ft 

Tagdíj:     1.450.000.-Ft (29x50e.-Ft) 

Egyéb:    

- Allianz   1.500.000.-Ft 

• TAS, Szja:   200.000.-Ft 

Összesen:     30.150.000.-Ft    

       

 Kiadások: 

HM támogatás 27.000.000.-Ft 

Közhasznú kiadás: Közgyűlés által (2018-ban) jóváhagyott gépkocsi vásárlás: 

1.400.000.-Ft + a meglévő gk ára. Egyéb közhasznú: 500.000.-Ft, szja: 135.000.-Ft. 

Az elnök elmondta, hogy a 11.000.000.-Ft terhére az MH amatőr sportbajnokságok és 

katonai jellegű versenyek kerül finanszírozásra, illetve Szentes László alelnök megbízási díja. 

A 16.000.000.-Ft-ból van tervezve a HOSOSZ működési kiadások, ami 4,5 Mft. A fennmaradó 

munkabér: 2.500.000.-Ft, cégautó adó: 132.000.-Ft, Biztosítás: 63.000.-Ft, Könyvelési díj: 

600.000.-Ft, Üzemanyag: 200.000.-Ft, Szerviz: 120.000.-Ft,Bank: 150.000.-Ft, Irodaszer: 

150.000.-Ft.A tervezett bevételek és kiadások realizálása esetén a 2019. évi záró fő összege 

várhatóan: 8.000.000.- 
 

Az elnök elmondta, hogy 2019-ben az elsődleges feladat a honvédelem 

alaptevékenységébe nem tartozó sportszervezési feladtok elvégzése és a haderő sportcélú 

tevékenységének támogatása. A szövetség támogatja és segíti az MH nemzetközi sportban 

vállat feladataiban. Kiemelt feladat a tagszervezetekben zajló közhasznú sportolási feltételek 

megteremtése. Az elnök kiemelte, hogy a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységében való 

részvétel, kiemelt feladat. A HOSOSZ elnöksége támogatja HOSOSZ tagszervezetek lépjenek 

be HS-be és ezzel támogassák a honvédelem ügyét és bővítsék közhasznú tevékenységiket. 
 

Az elnök külön kitért a  HM vagyonkezelésű ingatlanok használatával összefüggő 

jogszabályi háttér rendezésre és  fő feladatként jelölte meg azt és azt, hogy 2019-ben felül kell 

vizsgálni a Honvédelmi Minisztérium és HOSOSZ közötti 18/2010. számú együttműködési 

megállapodást és szükség szerinti módosítását.  
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 A levezető elnök megköszönte a szóbeli kiegészítést és a prezentációt, majd 

hozzászólásra adott lehetőséget, de a résztvevők nem éltek a hozzászólás lehetőségével.  
 

Ezek után a levezető elnök bejelentette, hogy egy fő távozott a közgyűlésrőlés 

megállapította, hogy 19 fő szavazati jogú küldött van a teremben, ezért a közgyűlés 

határozatképes, majd szavazásra terjesztette elő HOSOSZ 2019. évi fő feladatok, programok 

és  pénzügyi tervét. 
 

 Szavazás eredménye: a közgyűlés 19 egyhangú igen szavazattal elfogadta a 

HOSOSZ 2019. évi fő feladatok, programok és  pénzügyi tervét 
 

5/2019 (III.28.) számú Közgyűlési határozat: 
 

 A HOSOSZ 2019. évi rendes közgyűlése 19 fő igen,  nem szavazat és  tartózkodás 

nélkül, egyhangúlag elfogadta,  Honvéd Sportegyesületek Országos 2019. évi fő feladatok, 

programok és  pénzügyi tervét. 
 

A levezető elnök az ötödik napirendi pontban előterjesztette a HOSOSZ elnöksége 

által javasolt alapszabály módosításának tervezetét. Elmondta, hogy  a módosítási tervezet a 

HOSOSZ honlapjára azonnal felkerült és a tagok által megismerhető vált. Ezt követően a 

levezető elnök pontonként előterjesztette az alapszabályba beemelni és törölni kívánt 

szövegrészeket, majd a változtatott pontokat, bekezdéseket egységes szerkezetbe foglaltan 

végleges formában ismertette. A közgyűlés az alapszabály módosítás kapcsán kiegészítéssel és 

további javaslattal nem élt, így a levezető elnök kérte a közgyűlést, hogy, aki az alapszabály 

módosításának tervezetét és az ennek megfelelően elkészített módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt végleges alapszabályt elfogadja az  kézfeltartással szavazzon: 
 

6/2019. (III.28) számú Közgyűlési  határozat: 

A HOSOSZ közgyűlése 19 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Honvéd 

Sportegyesületek Országos Szövetsége alapszabályának módosításának tervezetét és az 

alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét,  

Budapest, 2019.03.28. 

K.m.f. 
 

Farkas László s.k. 

HOSOSZ elnök 

 

Jegyzőkönyvvezető 

Márta Emese s.k. 

 

------------------------------------ 

 Levezető elnök 

Komáromi Lajos s.k. 

 

---------------------------------- 

 

Hitelesítő 
 

------------------------------------ 

Bartók Miklós s.k. 

 Hitelesítő 

 

------------------------------------ 

Veréb Csaba s.k. 

 
Készült: 3 példányban 

Egy pld.: 7 lap 

Kapják:  1. sz. pld.: Bíróság 

 2. sz.pld.: Ügyvéd 
3. sz.pld.: HOSOSZ 


