
HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK 

    ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 

Nyt. szám: 5/1 /2017 

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

amely közgyűlési jegyzőkönyv készült a HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE ( a továbbiakban HOSOSZ) 2017. május 11-én 10:00 – 12:30 óra között megtartott 

rendes évi közgyűléséről: 

 

Közgyűlés helyszíne: 1034 Budapest, Dózsa György út 53. sz. alatt (BHSE sportlétesítményében, 

Földszinti Tanácsterem). 

 

Farkas László elnök, a rendes közgyűlés összehívója, köszöntötte a megjelent tagokat, illetve 

az ülésen tanácskozási joggal részt vevő  vendégeket. Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés 

összehívása ellen nem tett senki sem kifogást.  

 

Ezek után a HOSOSZ elnök bejelentette, hogy a 2017. április 11-ei elnökségi ülés  Szentes 

László alelnököt javasolja levezető elnöki tisztségre. A közgyűlés más javaslat hiányában egyhangú 

igen szavazattal megválasztotta Szentes László alelnököt  levezető elnöknek. 

 

Ezt követően a HOSOSZ elnök átadta a szót a Levezető elnöknek, aki bejelentette, hogy a 

HOSOSZ  alapszabályával összhangban a küldöttek szavazati jogosultságát a létrehozott 

szavazatszámláló bizottság (elnök: Bíró András, tagok:Lőrincz Gábor, tagok: Nagy Mátyás.) 

ellenőrizte, majd bejelentette:  

 

a szavazatszámláló bizottság  a HOSOSZ alapszabályára figyelemmel megállapította – 7.§ 5. 

bekezdés .. a közgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van - , hogy a 

tagnyilvántartás és a jelenléti ív alapján a HOSOSZ-nak 29 tagszervezete (tagja) van, amelyből 

szavazati joggal megjelent a közgyűlésen 25 fő. Megállapítást nyert, hogy a 7 tagszervezet 

maghatalmazással van jelen a közgyűlésen. 

 

A Levezető elnök  bejelentette, hogy a HOSOSZ 2017. évi rendes közgyűlése 25 fő szavazati 

jogú tag részvételével és 3 fő tanácskozási joggal megjelent személyek  jelenlétével határozatképes. 

 

A Levezető elnök ezek után elvégezte az előírt közgyűlési protokollt és egyhangú szavazattal 

megválasztásra került Márta Emese HOSOSZ irodai asszisztenst jegyzőkönyvvezetőnek, Gergely 

István a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke, és Marti György a Honvéd Aurora 

Sportegyesület ügyvezető elnöke  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Ezek után a Levezető Elnök ismertette a napirendi pontokat. A Levezető elnök bejelentette, 

hogy nem érkezett más napirendi javaslat  és a helyszínen sem kérte a Tagság  új napirend felvételét, 

ezért a Közgyűlés a megküldött napirend szerint kerül végrehajtásra. A meghívó csatolva  a jelen 

jegyzőkönyvhöz.  

 

Mind ezek után a Levezető Elnök felkérte Farkas László HOSOSZ elnököt, hogy tartsa meg 

beszámolóját  a HOSOSZ 2016. évi szakmai és pénzügyi helyzetről, valamint a közhasznúsági 

mellékletről. 

 

Farkas László elnök elmondta, hogy minden tagszervezet részére teljes terjedelmében 

megküldésre került HOSOSZ 2016. évi szakmai és költségvetési beszámoló, valamint a közhasznúsági 



melléklet (PK-242). A Közgyűlés egyhangúlag kinyilatkozta, hogy  ismerik a beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet.  

 

Mindezekre figyelemmel, az elnök szóban és  PowerPoint-os  előadással összefoglalta a 

beszámoló, valamint  a közhasznúsági melléklet lényegi elemeit, amely során elmondta, hogy: 

 

2016-ban 30 civil szervezet volt tagja a HOSOSZ-nak és a . taglétszáma közel 4870 fő. 2016-ban a 

HOSOSZ Közgyűlés egy alkalommal, rendes ülésrendben ülésezett. Elnökség három alkalommal 

ülésezett rendes ülésrendben. Az elvégzett munka ismertetését alapcél szerinti és közhasznú feladatokra 

osztva mutatta be a Közgyűlés részére, amely során elmondta az Elnök, hogy: 

 

Az  Alapcél elsősorban az egyesületek tagjai részére biztosított rendszeres és szervezett 

sportolási feltételek  biztosítása, a működési feltételek megteremtése és fenntartása, a tagszervezetek 

érdekében végzett érdekképviselet. 

 

Közhasznú feladatok fő területe  az MH alaptevékenységébe nem tartozó szabadidős 

sportfeladatok ellátása, ami: az állomány kiképzési kereteken kívüli, rendszeres, szervezett sportolási 

feltételek biztosítása,  a katonák számára előírt egészségi, pszichikai  és fizikai megfelelés támogatása, 

a nemzetközi katona sportban történő szerepvállalás segítése, valamint a  hazafias és honvédelemi 

nevelés, a katonasuli és a haditorna, illetve a légfegyveres lövészet  programokban valósultak meg. 

 

Az elnök a versenyek, programok tekintetében elmondta, hogy a katonák kiképzési 

kereteken kívüli sportolása céljából  41 sportversenyt szervezett a HOSOSZ és tagszervezeti.  

Közhasznú programok: Az „Egy nap a honvédelmért!” program keretében 38 rendezvényt szervezett a 

HOSOSZ és tagszervezeti.   Kiemelt rendezvény volt a 2016/2017. évi tanévhez kapcsolódó haditorna 

versenysorozat, valamint a  nem engedélyköteles légfegyveres sportlövészet továbbfejlesztése a lövészet 

alapjainak bővítése 

 

Ezt követően az Elnök összefoglalta a 2016. évi gazdálkodást és elmondta, hogy  a HOSOSZ 

2016. évi  bevétele 38.096.786.- Ft, míg a kiadás 19.104.906.-Ft volt. A szövetség 2016. december 31-

ei pénzügyi zárás eredménye: 21.094.000.-Ft.  Kiemelte, hogy a   2016. évi HM támogatások  közül a 

10.000.000.-Ft  és 10.540.000.-Ft felhasználása áthúzódott a 2017. évre. HOSOSZ 2016. évi saját  

pénzeszköze (kerekítve): 4.440.000.-Ft. A tervezett 3.100.000.-Ft maradványhoz képest 4.440.000.-Ft 

eredményt realizált a szövetség. Az elnök elmondta azt is, hogy 2016-ban 22 tagszervezet részére 

8.640.778.-Ft-ot biztosított szervezési feladatokra a Szövetség.  

 

A közhasznú megfelelés tekintetében az elnök  elmondta, hogy HOSOSZ  közhasznúsági 

melléklete  (PK-242  nyomtatvány) alapján  a SZÖVETSÉG erőforrás ellátottság mutatói közül kettőt, 

a társadalmi támogatottság  mutatói közül 1-et  teljesített. Ezek alapján  Honvéd Sportegyesületek 

Országos Szövetsége 2016-ban megfelel a közhasznú kritériumoknak. Az Elnök elmondta, hogy  

beszámoló és a Közhasznúsági melléklet teljes terjedelmében csatolva lesz a jelen jegyzőkönyvhöz.  

 

A Levezető elnök megköszönte az Elnöki beszámolót és a jegyzőkönyv számára bejelentette, 

hogy 2 fő érkezett a Közgyűlésre, és a mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy az idő 

közben megérkezett személyek közül  1 fő rendelkezik  szavazati joggal, ezért az ülés 

határozatképességi létszáma 26  fő. 

 

Levezető elnök a beszámolót követően   felkérte a Felügyelőbizottság ( továbbiakban: FB) 

tagját ( Veréb Csaba), hogy terjessze elő bizottság összeállított jelentését. A jelentés kiemelte, hogy a 

FB az év közben folyamatosan kapcsolatban volt az elnökséggel, így a gazdálkodásról, az egyes kiemelt 

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

dokumentumokba betekintést nyert. A FB jelentés lényegi megállapítása, hogy  a HOSOSZ pénzügyei, 

könyvelése, könyvvezetése, gazdálkodása, anyagkezelése szabályos,  megfelel az előírásoknak. A FB 



jelentés mulasztásról, szabálytalanságról nem számolt be. FB jelentés önálló része a szakmai 

beszámolónak. ( A beszámoló csatolva a jelen jegyzőkönyvhöz). 

 

A Levezető elnök hozzászólásra adott lehetőséget, amelynek keretében Tóth Sándor Nyíri 

Honvéd Egyesülete elnöke azt hiányolta, hogy az elnökség nem ülésezett negyedévente pedig az az 

alapszabály előírja. 

 

Az egyesület elnöke válaszában elmondta, hogy csak azért ült össze az elnökség háromszor, 

mert nem volt indokolt és szükséges a négy alkalommal összehívni az elnökséget.  

 

Tóth István a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület elnöke, elismerően nyilatkozott a 

Szövetség munkájáról, és köszönetét fejezte ki az év során nyújtott feladat alapú támogatásokról. 

 

További hozzászólás hiányában a Levezető elnök egyenkénti szavazásra tette fel az elnök 

által beterjesztett 2016. évi HOSOSZ szakmai és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését,  

illetve a Felügyelő Bizottság jelentését. A szavazás előtt a mandátumvizsgáló bizottság 

megállapította a 26 fős  határozatképességet.  

 

A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (26 fő igen) elfogadta a HOSOSZ 2016. évi 

szakmai – és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági mellékletét. A közgyűlés 26 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta a Felügyelőbizottság jelentését.  

 

Mindezek után a Közgyűlés a szavazások érvényességére való tekintettel  az alábbi határozatot 

hozta:  

1/2017.(05.11.) sz. Határozat: 

A Közgyűlés 26 fő  igen, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 

HOSOSZ 2016. évi  szakmai beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mérleget és eredmény-

kimutatást. 

2/2017.(05.11.) sz. Határozat: 

A Közgyűlés 26 fő  igen, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 

HOSOSZ 2016. évi  közhasznúsági mellékletet.  

3/2017.(05.11.) sz. Határozat 

A Közgyűlés 26 fő  igen, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 

HOSOSZ  Felügyelő Bizottságának jelentését.  

Levezető elnök felkérte Farkas Lászlót a szövetség elnökét, hogy terjessze elő a  HOSOSZ 

2017. évi fő feladatokat, programokat, és a 2017. évi pénzügyi tervet. 

 

Az elnök a bevezetőjében elmondta, hogy a 2017. évi terveket szerepelnek a tagság részére  

kiküldött beszámolóban, ezért azt csak szóban egészíti ki. Ezt követően az Elnök az előterjesztésében  

összefoglalta a tárgyévi  gazdálkodás fő számait, illetve a fő feladatokat. Szakmai munka területén 

kiemelte a szabadidős sport programokat, az MH amatőr sportbajnokságokat és azokat versenyen   

szervezéseket, rendezéseket, amelyeket részleteiben a 2017. évi sportnaptár tartalmaz. Külön szólt a 

kiemelt, országos szintű sportrekreációs rendezvényekről, amelyek a Tekerj a Sereggel, az Úszó Erőd. 

Felhívta a résztvevő tagszervezetek figyelmét, hogy a Honvédelmi ifjúsági programokat új 

alapokra kell helyezni, mert ezeket a feladatokat 2017. május 1-től a Honvédelmi Sportszövetség 

fogja koordinálni  és támogatni. Az elnök elmondta, hogy a HOSOSZ tagszervezetek továbbra is részt 

vesznek ebben a munkában, de 2017-től már, mint a HS általános honvédelmi sportok tagozata fog 

közreműködni a feladatok előkészítésében és végrehajtásában. 



Az elnök kiemelte, hogy a Honvédelmi Sportszövetség megalakulásával az MH  amatőr 

sportbajnoki rendszert  meg kell újítani. Nagyobb hangsúlyt kell  fektetni az aktív katona állomány és 

honvédségi dolgozók, valamint az önkéntes tartalékos és a nyugállományú katonák  szabadidős 

sportjára. Új terület lesz a honvédelem iránt érdeklődő felnőtt lakosság, akik számára a sport eszközeivel 

fel kell kelteni az érdeklődést a honvédelem iránt.  2017-ben fontos feladat lesz a  Nemzetközi Katonai 

és  CISM sportversenyek szervezésében, való HOSOSZ közreműködés.  Kiemelt feladat az új 

HOSOSZ honlap létrehozása, szolgáltató váltás. Fontos feladat lesz a Honvédelmi 

Sportszövetségben való szerepvállalás, és a HS tágságból adódó  feladatok ellátása. Az Elnök 

megismételte, hogy az ifjúsági, honvédelmi feladatok ellátása a HS keretein belül és az általános 

honvédelmi sportok tagozat működési feltételeinek kialakítása komoly kihívás lesz 2017-ben, amihez 

kérte a tagszervezetek segítségét és támogatását. Elmondta, hogy a kezdetekben várhatóan számos 

nehézséggel kell majd megbirkózni, de ehhez kéri a segítséget mindenkitől. A HOSOSZ által 

megkezdett Lövészeti program koordinálása továbbra is a HOSOSZ  feladta lesz és ezt a programot 

HM-el, illetve a HS-el közösen  kell majd kezelni a jövőben. 

A HOSOSZ elnöke a 2017. évi pénzügyi terv ismertetése előtt előterjesztette a szövetség 

elnöksége javaslatát a tagdíjra vonatkozólag és kérte  a Közgyűlést, hagyja jóvá, hogy  2017-től a 

tagdíj 20.000.-Ft/év legyen. 

Hozzászólások: 

Ónodi László Kiskunfélegyházi Testedzők Köre ügyvezető elnöke azt javasolta, hogy mivel már 

több tagszervezet befizette a 2017. évi tagdíjat, ezért az emelt összegű tagdíjat 2018-tól fogadja el 

Közgyűlés. Szicsák István Egri Honvéd Sportegyesület elnöke is hasonló javaslattal élt. Tóth Sándor a 

Nyíri Honvéd Egyesület azt javasolta Közgyűlés részére, hogy fogadja el az elnökség előterjesztését 

2017-től. Hasonló javaslatot tett Tóth István a Kossuth Lajos Honvéd Sportegyesület elnöke, Komáromi 

Lajos a Tatai Tömegsport és Tájfutó egyesületet megbízás alapján képviselve. 

 A hozzászólások után a Levezető elnök szavazásra tette fel a tagdíj emelést és kérte a 

Közgyűlést, hogy aki elfogadja, hogy a HOSOSZ tagdíj, 2017. évtől 20.000.-Ft/év legyen az kéz 

feltartással szavazzon: 

Szavazás eredménye: 26 fő igen, 1 fő nem és tartózkodás nélkül a Közgyűlés elfogadta, hogy 

a HOSOSZ tagdíj 2017-től 20.000.-Ft/év legyen. 

Ezek után a Levezető elnök ismertette a Közgyűlés határozatát a tagdíjról, ami  

4/2017.(05.11.) sz. Határozat: 

A Közgyűlés 26 fő  igen, egy fő nem és  tartózkodás nélkül, elfogadja, hogy  a HOSOSZ tagdíj 

2017-től, 20.000.-Ft/év.  

A 2017. évi pénzügyi terv bemutatása során az elnök ismertette a költségvetés fő számait. A 

bevételeket tételesen:  

• 1./ Induló pénzeszköz :       4.440.000.-Ft. 

• 2./ Tagdíj (28 tagszervezet esetén) :              560.000.-Ft. 

• 3./ Költségvetési és egyéb támogatás (ok): 

• HM alap támogatás éves feladatokra:     11.000.000.-Ft 

• Egyesületekben folyó feladatokra:     20.000.000.-Ft 

• Ingatlan használatra:           6.000.000.-Ft  

• 4./ Vállalkozási bevétel követelés:          750.000.-Ft 

• 5./ Egyéb bevételek: (kamat, szaj1% )                              20.000.-Ft   

• Bevétek összesen (2+3+4+5) :                  38.330.000.-Ft 

Az elnök  elmondta, hogy a közreadott beszámolóhoz képest változott a bevétel fő összege, mivel a 

Közgyűlés elfogadta a 20.000.-Ft/éves tagdíjat és hozzá tette a  kiadásokat  úgy tervezte meg  az 

elnökség, hogy az ne haladja meg a bevételi oldalt.  

 



1./ HM  támogatás (költségvetési támogatás)  

• alap és közhasznú feladatokra:      37.000.000.-Ft 

• Ebből munkavállaló bére:    (2.008.116.-Ft) 

• 2./ Egyéb közhasznú kiadások:            600.000.-Ft 

• Kiadások összes  (1+2):                          37. 600.000-Ft. 

 

Az Elnök kiemelte, hogy 2017-ben várhatóan a HM sport pályázati támogatás meg fog szűnni és 

helyette a HOSOSZ kapja meg feladatra a pályázatra  tervezett forrást, ami várhatóan 20 Millió forint 

lesz. Ennek az összegnek a soron történő átcsoportosítási kérelmezése folyamatban van és várhatóan 

június végre realizálódik.  Az Elnök felhívta tagság figyelmét arra, hogy a megnövekedett feladatokra 

biztosításra kerülő plusz forrás hasonlóan a HM alap támogatáshoz szigorú elszámolás köteles közpénz 

lesz, amivel hasonlóan kell majd elszámolni mint a pályázati pénzekkel. Beszámolót és számla 

összesítőket kell majd készíteni minden feladatról. A pénzügyi felhasználásokat számla összesítővel kell  

alátámasztani. 

 

Mindezeket figyelembe véve a HOSOSZ  2017-ben várhatóan a 2016. évi pénzeszköz 

maradvánnyal és a 2017-re tervezett bevételek realizálása esetén 42.770.000.-Ft-al gazdálkodhat. Az 

Elnök elmondta, hogy a szövetség 2017. december 31-ei pénzügyi tartaléka várhatóan 3.980.000.-

Ft lesz.   

 

Levezető elnök megköszönte az elnöknek a kiegészítéseit és összefoglaló előterjesztését, 

majd  hozzászólásra adott lehetőséget.  

Hozzászólás: Tóth István a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület elnöke, kérte a jelen 

lévőket, hogy az elszámolások során tartsák be a határidőket és pontosan az előírások szerint 

számoljanak el, mert azzal fogjuk biztosítani megbízhatóságunkat. Domán Gábor elnökségi tag 

hozzászólásában kiemelte, hogy a feladat típusú HOSOSZ támogatás, illetve annak elszámolása  ne 

legyen laza és megengedő. Hasonlóan az előtt felszólalóhoz Dumán Gábor is a feszes elszámolást 

támogatja, mert megítélése szerint kizárólag azzal lehet eredményes és megbízható partnere HM-nek a 

HOSOSZ.  

 

További hozzászólás hiányában a Levezető elnök  szavazásra tette fel az előterjesztett 2017. évi 

pénzügyi feladat tervet. A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal (26 fő igen, ellen szavazat és 

tartózkodás nélkül) elfogadta a HOSOSZ 20167. évi pénzügyi- és a fő feladat tervet. 

 

A Közgyűlés a szavazások érvényességére való tekintettel  az alábbi határozatot hozta:  

5/2017.(05.11.) sz. Határozat: 

A Közgyűlés a mai napon egyhangú szavazati aránnyal elfogadja a 2017. évre szóló HOSOSZ 

költségvetést és a fő feladat és programtervet. 

Ezt követően  a Levezető elnök felkérte Bíró Andrást, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy 

tájékoztassa a Közgyűlést az elvégzett munkáról és a jelöltek személyéről. 

Bíró András elmondta, hogy mivel a jelenleg regnáló HOSOSZ vezető tisztségviselők 

mandátuma a mai közgyűléssel egy időben le jár, ezért a Szövetség elnöksége a 3/2016. (XII.12.) számú 

elnökségi határozatával, 2017. január 10. napjától, 2017. május 11-ig napjáig, határozott időre Jelölő 

Bizottságot hozott létre, amelynek elnöke személyem, tagjai: Máté Imre Hercules Fiai Honvéd 

Sportegyesület elnöke, és Vass Tibor a Veszprémi Honvéd Sportegyesület tag. 

 

A Jelölő Bizottság megkereste a jelenleg tisztséget betöltő személyeket, akik írásban, az 

alábbiak szerint nyilatkoztak a tisztségre történő jelölés elfogadásáról: Farkas László elnök, elnöki 

jelölését elfogadta. Szentes László alelnök, alelnöki jelölését elfogadta. Bakó László elnökségi tag, 

elnökségi tag jelölését elfogadta, Chmelik Ernő elnökségi tag, elnökségi tag jelölését elfogadta, Domán 

Gábor elnökségi tag, elnökségi tag jelölését elfogadta, Garda Árpád elnökségi tag, elnökségi tag jelölését 

elfogadta, és Komáromi Lajos elnökségi tag, elnökségi tag jelölését elfogadta. Felügyelő Bizottság 



elnök: Boros István, tagok: Vári-Nagy Csaba, Veréb Csaba. Ezt, véleményezés céljából megküldte a 

bizottság  tagszerveztek részére és lehetőséget biztosított a jelölt állításra.  A tagszervezetek közül a 

Honvéd Sportrepülő Egyesület állított jelöltet Dr. Varga Béla úr személyében, akit  elnökségi tag 

tisztségre jelölnek. 

 

A Levezető elnök ezek után lehetőséget adott hozzászólásra és esetleges jelölt állításra, de annak 

hiányában bejelentette, hogy a Szövetség alapszabálya értelmében titkos szavazást kell végrehajtani, 

majd kiosztásra kerültek a szavazólapok, és a Közgyűlés megkezdte a szavazást. A Levezető elnök 

szünetet rendelt el. 

 

  A szavazás és a számlálás befejezését követően a Levezető elnök felkérte a szavazatszámláló 

bizottság vezetőjét, Bíró Andrást  a titkos választás eredményének kihirdetésére, aki bejelentette, hogy 

26 fő szavazati jogú szavazó érvényesen szavazott. 

 

Szavazás eredménye: HOSOSZ elnök: Farkas László 25 érvényes szavazat, alelnök: Szentes László, 

25 érvényes szavazat. Elnökségi tagok: Bakó László 23 érvényes szavazat, Chmelik Ernő 24 érvényes 

szavazat, Domán Gábor 25 érvényes szavazat, Garda Árpád 25 érvényes  szavazat, Komáromi Lajos 19 

érvényes szavazat, Dr. Varga Béla 11 érvényes szavazat. Felügyelő Bizottság elnök: Boros István 25 

érvényes szavazat FB  tagok: Vári-Nagy Csaba 25 érvényes szavazat, Veréb Csaba 25 érvényes 

szavazat. 

 

A Levezető elnök át vette a szót Bíró Andrástól és tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az 

alapszabály 7. § (16) bekezdés értelmében ………(16) Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott 

szavazatoknak több mint a felét megszerezte.  

 

Mindezekre figyelemmel a Levezető elnök az alábbi határozatot terjesztette elő: 

 

6/2017.(05.11.) sz. Határozat: 

A HOSOSZ Közgyűlés a mai napon Farkas László Jenőt, (lakik: 1033 Budapest, Huszti út 7., 

1/1., született: 1955.03.09.)    25 érvényes szavazattal megválasztja a HOSOSZ  elnökének, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig.   Szentes Lászlót   ( lakik: 8000 Székesfehérvár , Ipoly út  

120  született:1953.04.23.)    25 érvényes szavazattal megválasztja a HOSOSZ  alelnökének, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig: Bakó Lászlót  (lakik: 2081 Piliscsaba , Golgota u. 5. született: 

1948.01.05)    23 érvényes szavazattal megválasztja HOSOSZ elnökségi tagjává, 2022. év május 31-ig 

terjedő határozott időtartamig.  Chmelik Ernőt   ( lakik: 3411 Veszprém-Kádárta , Apród utca 5.,  

született: 1970.10.04,   24 érvényes szavazattal megválasztja HOSOSZ elnökségi tagjává, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig.  Domán Gábort  ( lakik: 8300 Tapolca, Kazincy tér 9.  

született: 1960.02.16.)  25 érvényes szavazattal megválasztja HOSOSZ elnökségi tagjává, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig.  Garda Árpád  ( lakik: 4002 Debrecen, Monostorpályi út 282.  

született: 1962.06.19)   25 érvényes szavazattal megválasztja HOSOSZ elnökségi tagjává, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig. Komáromi Lajost  ( lakik: 2890 Tata, Egység út. 11., 

született: 1947.09.18.)   19 érvényes   szavazattal megválasztja HOSOSZ elnökségi tagjává, 2022. év 

május 31-ig terjedő határozott időtartamig. Boros Istvánt ( lakik: 1180 Budapest, Zrínyi u. 60  született: 

1974.12.21.)   25 érvényes  szavazattal megválasztja HOSOSZ  Felügyelő Bizottság elnökének  2022. 

év május 31-ig terjedő határozott időtartamig.  Vári-Nagy Csabát ( lakik: 1082 Budapest , Leonardo da 

Vinci utca 17/c  ,   született: 1942. 08.21.) 25 érvényes szavazattal Felügyelő Bizottság tagjává, 2022. 

év május 31-ig terjedő határozott időtartamig. Veréb Csabát  ( lakik: 2120 Dunakeszi, Bojtorján u. 2/a  

született: 1976.07.22.)   25 érvényes szavazattal  Felügyelő Bizottság tagjává, 2022. év május 31-ig 

terjedő határozott időtartamig. 

 

A Levezető elnök elsőként gratulált a megválasztott tisztségviselőknek és átadta a szót 

Farkas László megválasztott elnöknek, aki megköszönte  bizalmat és  kijelentette, hogy partneri 

alapon kíván együttműködni a tagszervezetekkel. Elmondta, hogy csapatban gondolkodik, ezért a 

tagszervezetek munkája adja az alapot a HOSOSZ tevékenységének. A szövetség feladata ezt a munkát 

támogatni, szervezni és irányítani. 



 A Levezető elnök  az egyéb napirendben felkérte Farkas László elnököt a díjak átadásra. 

 

A HOSOSZ elnök díszes, keretezett oklevelet adott át a Kossuth Lajos Honvéd Sportegyesület 

elnöke Tóth István elnök részére az egyesület megalakulásnak 50. évfordulója alkalmából. 

Bejelentette a Közgyűlés részére, hogy Lőricz Gábor a Honvéd Rákóczi Sportegyesület volt elnökét, a 

honvédelem érdekében végzett hosszú évtizedeken keresztül végzett vezető és amatőr sportolói 

tevékenysége elismeréséül, az aktív vezetői tisztségéből történő visszavonulása alkalmából,  az elnökség 

javaslatára, felterjesztette Honvédelmi Minisztériumi kitüntetésre. Nevezett személy az elismerést 2017. 

május 17-én a Honvédelem Napja tiszteletére megrendezésre kerülő központi ünnepségen fogja átvenni. 

 

Az elnök bejelentette, hogy a HOSOSZ 2017-ben ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. 

Hozzá tette, hogy érvényben van egy 2010-es elnökségi határozat, ami szabályozza a tagszervezetek 

díjazását. Ez alapján az alábbi 25., 50., 75., és 100 év utáni jubileumi évfordulókra adományoz díjat a 

szövetség tagszervezet részére. Mind ezekre figyelemmel  az elnök gratulált a 60. évfordulóhoz a 

Tapolcai Honvéd Sportegyesületnek, Taszár Honvéd Sportegyesületnek és a Honvéd Zrínyi 

Sportegyesületnek. 

 

A Levezető  elnök megköszönte a HOSOSZ elnökének a díjátadást és a tájékoztatót. Tekintettel 

arra, hogy a Honvédelmi Sportszövetség nem tud részt venni a Közgyűlésen, ezért kérte az elnököt, 

hogy tartson egy rövid tájékoztatót a HS-ről. 

 

Az elnök elmondta, hogy a Honvédelmi Sportszövetséget a Bíróság bejegyezte. Székhyele  

Budapesten, a Jávor utcában kerül kialakításra.  A szövetség éves költségvetés tervezete elfogadásra 

került és jelenleg annak operatív ügyintézése folyik. A HS a nyáron 10 héten keresztül, minden hét 

szerdán védelmi napot tart Zánkán és Fonyódon. A HOSOSZ a HS-ben  az általános honvédelmi sportok 

tagozatban végzi feladatát. Az elnök elmondta, hogy a Közgyűlés után megtartjuk az első  általános 

honvédelmi sportok tagozat ülését, ezért e napirendben nem kíván többet szólni a HS tevékenységéről 

és az abban való HOSOSZ szerepéről. 

 

A Levezető elnök megköszönte az elnök szavait, majd köszönetét fejezte ki a Közgyűlés részt- 

vevőinek az aktív munkáért és bezárta a 2017. évi HOSOSZ rendes Közgyűlést.  

 

Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részei megívó, jelenléti ív, szakmai  beszámoló, PK:242, 

tisztségviselők elfogadó nyilatkozat.  

Kmf. 
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