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Az elnökség határozatai 

(1/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

Napirendi pont javaslatok: 

1. Elnökség 2021. évi ülés- és munkatervének elfogadása; 

2. A közgyűlés előkészítése; 

3. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 

4. A szövetség 2021. évi rendezvényterve; 

5. Egyebek 

 
(2/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség a javasolt módosítással egyetértett és az elnökség 2021. évi ülés- és munkatervét 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 

2021. évi ülés- és munkaterv 
1. Április 22. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 

a. Elnökség 2021. évi ülés- és munkatervének elfogadása; 
b. A közgyűlés előkészítése; 
c. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
d. A szövetség 2021. évi rendezvényterve; 
e. Egyebek 

2. Május 25. (kedd) elnökségi ülés 10:00óra 
a. Közgyűlési előterjesztések megvitatása 
b. Javaslat tagfelvételre, kizárásra; 
c. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
d. Egyebek 

Május 27. (csütörtök) közgyűlés 11 óra 
a. Az Elnökség 2020. évi tevékenységről szóló beszámolójának jóváhagyása; 
b. Az Elnökség a 2020. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 

kimutatás) szóló beszámolójának jóváhagyása; 
c. A Felügyelő bizottság beszámolója; 
d. A szövetség 2020. évről szóló közhasznúsági melléklete jóváhagyása; 
e. A szövetség 2021. évi programjának elfogadása;  
f. A szövetség 2021. évi költségvetésének módosítása; 
g. Tagfelvétel, tagok kizárása (amennyiben ennek akkor van aktualitása); 
h. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 

3. Szeptember 16. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
b. Döntés közgyűlés összehívásáról 
c. Egyebek 

4. November 4. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
b. A közgyűlés előkészítése, előterjesztések megvitatása; 
c. Tisztújítás előkészítése, jelölőbizottság felállítása 
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d. Javaslat a szövetség 2021-től érvényes tagdíja mértékére; 
e. Döntés szövetségi kitüntetésekről (Lakosság Sportjáért); 
f. Egyebek 

December 9. (csütörtök) Közgyűlés 11 óra 
a. A szövetség 2022-től érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 
b. A szövetség 2022. évi költségvetése; 
c. Tagfelvétel, tagkizárás 
d. A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának 

elismerése; 
e. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 

 
(3/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
A testület egyhangúlag elfogadta, hogy a 2021. május 27. 11:00 órára meghirdetésre kerülő 
közgyűlés elektronikus úton kerüljön lebonyolításra. 
 
(4/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.04.22) 
A javaslatot a közgyűlés elektronikus úton történő lebonyolítási módjára, formájára a testület 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
(5/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
A testület a közgyűlés napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint: 
meghirdetett napirendek: 

1. Az Elnökség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyása; 
2. Az Elnökség a 2020. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 

kimutatás) szóló beszámolójának jóváhagyása; 
3. A Felügyelő bizottság beszámolója; 
4. A szövetség 2020. évről szóló közhasznú melléklete jóváhagyása; 
5. A szövetség 2021. évi programjának elfogadása;  
6. A szövetség 2021. évi költségvetésének módosítása; 
7. Tagfelvételi Szabályzat módosítása 
8. Tagfelvétel, tagok kizárása 

 
(6/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Péter Zoltán alkalmi könyvvizsgálatra vonatkozó javaslatát a testület egyhangúlag elfogadta. 
 
(7/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
A testület a szövetség 2021. évi rendezvénytervét tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta. 
 
(8/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI 
támogatási javaslatával egyező módon és mértékben Vámosújfalu Község 
Önkormányzatának a támogatás vírushelyzet miatti módosított célra történő felhasználását. 

Vámosújfalu Község 
Önkormányzata 

2020. évi V ámosújfalu Szabadidős Sportnap Sporteszközök beszerzése 2 000 000 
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(9/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI 
támogatási javaslatával egyező módon és mértékben Mindenki Győztes Szabadidő 
Sportegyesületnek a támogatás vírushelyzet miatti módosított célra történő felhasználását. 

Mindenki Győztes 
Szabadidő 
Sportegyesület 

2020. évi ifjúsági sport rendezvény  Sporteszköz és sportruházat be
szerzése 

1 000 000 

 
(10/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta a 2020-as forrás 
terhére az EMMI támogatási javaslatával egyező mértékben a Profi-Team Életmód Egyesület 
500 000 forint összegű egyedi támogatását. 

Profi-Team Életmód Egyesület Egyesület terembérlet költségeihez 500 000 

 
(11/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta a 2020-as forrás 
terhére az EMMI támogatási javaslatával egyező mértékben az Óbudai Sportegyesület 3 
000 000 forint összegű egyedi támogatását. 

Óbudai Sportegyesület Eszközpark beszerzés 3 000 000 

 
(12/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta a 2020-as forrás 
terhére az EMMI támogatási javaslatával egyező mértékben a Vámosújfaluért Alapítvány  
1 252 000 forint összegű egyedi támogatását. 

Vámosújfaluért Alapítvány Eszközbeszerzés, családi rendezvények lebonyolítása 1 252 000 

 
(13/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Dunakanyari Védegylet Alapítvány 5 000 000 
forint összegű egyedi támogatását. 

Dunakanyari Védegylet Alapítvány Ultrakanyar futóverseny 5 000 000 

 
(14/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Velencei Katamarán Egyesület 6 000 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Velencei Katamarán Egyesület Vitorlás amatőr szabadidős sport lehetőségeinek 
megteremtése 

6 000 000 
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(15/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Omnis Forte Egyesület 3. Csillagfutás 2 000 000 
forint összegű egyedi támogatását. 

Omnis Forte Egyesület 3. Csillagfutás 2 000 000 

 
(16/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Balaton Fejlesztési Tanács 6 000 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évi Mozdulj Balaton! programsorozat 6 000 000 

 
(17/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Omnis Forte Egyesület 1 000 000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Omnis Forte Egyesület V. Decathlon Élménypróba és Sportfesztivál 1 000 000 

 
(18/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Vámosújfaluért Alapítvány 3 000 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Vámosújfaluért Alapítvány szabadidős sport - eszközbeszerzés 3 000 000 

 
(19/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 5 000 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. évi Balaton átevezés 5 000 000 

 
(20/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.04.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI és a 
MASPORT 2021. évi egyedi támogatásokra vonatkozó szerződéskötését követően az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a FILO Sportegyesület 1 000 000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

FILO Sportegyesület Hetvenkedők senior foci csapat támogatása 1 000 000 
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(21/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

Napirendi pont javaslatok: 

1. Közgyűlési előterjesztések megvitatása 

2. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 

3. Egyebek 

 

(22/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
A testület a 5/2021.sz. elnökségi határozatban elfogadott közgyűlés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint módosította: 

1. Elnökség 2020. évi tevékenységről szóló beszámolójának jóváhagyása; 
2. Az Elnökség a 2020. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 

kimutatás) szóló beszámolójának jóváhagyása; 
3. A Felügyelő bizottság beszámolója; 
4. A szövetség 2020. évről szóló közhasznúsági melléklete jóváhagyása; 
5. A szövetség 2021. évi programjának elfogadása;  
6. A szövetség 2021. évi költségvetésének módosítása; 
7. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 

 
(23/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
Az Elnökség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóra készített javaslatot a testület 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.  

 

(24/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
Az Elnökség a 2020. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény kimutatás) 
szóló beszámolójára készített javaslatot a testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  

 

(25/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
A szövetség 2020. évről szóló közhasznúsági mellékletére készített javaslatot a testület 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.  

 

(26/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
A szövetség 2021. évi programjának javaslatát a testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta.  
 
(27/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
A szövetség 2021. évi költségvetésének módosítási javaslatát a testület tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.  
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(28/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben az Óbudai Sportegyesület 2,000,000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Óbudai Sportegyesület eszközpark beszerzése, megújítása 2 000 000 

 
(29/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Vámosújfalu Község Önkormányzata 1,000,000 
forint összegű egyedi támogatását. 

Vámosújfalu Község 
Önkormányzata 

szabadidősport népszerűsítése, szabadidősport 
eszközök beszerzése 

1 000 000 

 

(30/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.05.25.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI 
támogatási javaslatával egyező mértékben a Bowman and Becker Kft 1,000,000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Bowman and Becker Kft. 
2021. évi Tihanyi, Szigligeti, Napfelkelte és 
Naplemente Félmaraton 

1 000 000 

 

(31/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 

A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

Napirendi pont javaslatok: 
1. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
2. Döntés közgyűlés összehívásáról; 
3. Egyedi támogatási döntések; 
4. Egyebek 

(32/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 

A testület egyhangúlag elfogadta a következő közgyűlés időpontját 2021. december 9. 11:00 
óra.  
 

(33/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 

Az elnökség a közgyűlés lebonyolításának módjára tett javaslatot a vírushelyzet figyelembe 
vételével vagy hagyományosan, vagy on-line formában tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta, azzal, hogy a végleges döntéssel elnök urat bízta meg. 
 
(34/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
A testület a közgyűlés napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint: 

• Elnöki tájékoztató a 2021-es évről; 

• A szövetség 2022-től érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 

• A szövetség 2022. évi költségvetése; 



Magyar Szabadidősport Szövetség   2021. 

• Tagfelvétel, tagkizárás; 

• A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók 
munkájának elismerése; 

• A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai; 
A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai   
„ASZ 14§a) 4. bekezdés: A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől 
számított 5 napon belül a tagok és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől 
vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

• Tisztújítás. 
(35/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
A Jelölő Bizottság összetételére elhangzott javaslatokból a testület tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbi összetételű bizottságot: Schneider Béla 
JB vezetője, tagjai: Kósa István, Torma László, Papp Csaba. 

 

(36/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta a Vámosújfaluért 
Alapítvány 18/2021.sz. elnökségi határozatában korábban már jóváhagyott támogatási összeg 
finanszírozási gyakorlatára a 100%-os utófinanszírozást.  

 
(37/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta a Vámosújfalu Község 
Önkormányzata 29/2021.sz. elnökségi határozatában korábban már jóváhagyott támogatási 
összeg finanszírozási gyakorlatára a 100%-os utófinanszírozást.  
 
(38/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben az Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. 4,000,000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. 2021. évi Balaton-átúszás 4 000 000 

 

(39/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. 5,000,000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021. évi Tisza-tó Átevezés és Átúszás 5 000 000 

 

(40/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Rejtett Kincsek Down Egyesület 1,500,000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Rejtett Kincsek Down Egyesület  Sport4All! 2021 1 500 000 

 



Magyar Szabadidősport Szövetség   2021. 

(41/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Mozaik Med Sportegyesület 2,500,000 forint összegű egyedi 
támogatását. 

Mozaik Med Sportegyesület I. Nyíregyházi Futófesztivál 2 500 000 

 

(42/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.09.16.) 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben az Extreme Trail Hungary Sportegyesület 4,000,000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Extreme Trail Hungary Sportegyesület 
III. Nyíregyházi Extreme Trail 
Akadályverseny 

4 000 000 

 

(43/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

Napirendi pont javaslatok: 
1. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
2. A közgyűlés előkészítése, előterjesztések megvitatása; 

i. Javaslat a szövetség 2022-től érvényes tagdíja mértékére; 
ii. Javaslat a szövetség 2022. évi költségvetésére; 

iii. Javaslat tagfelvételre; 
iv. Döntés szövetségi kitüntetésekről (Lakosság Sportjáért); 

3. Egyebek 
 
(44/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
Hosszas és alapos mérlegelés után a testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a soron 
következő közgyűlés online módon kerül lebonyolításra.  
 
(45/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A testület a közgyűlés napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint: 

1. A szövetség 2022-től érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 
2. A szövetség 2022. évi költségvetése; 
3. Tagfelvétel; 
4. A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának 

elismerése; 
5. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 
6. Tisztújítás 

 
(46/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A javaslatot a szövetség 2022-től érvényes 10000,-Ft/év/tag tagdíjára vonatkozóan a testület 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként 
elfogadta.  
 



Magyar Szabadidősport Szövetség   2021. 

(47/2021. sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A javaslatot a szövetség 2022. évi költségvetésére a testület tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként elfogadta. 
 
(48/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy idén a Lakosság 
Sportjáért elismerésben a javaslatban szereplő Torma László és Süli András részesüljön, akik a 
2022 májusi közgyűlésen kapják meg ünnepélyes formában a kitüntetést. 

 

(49/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
A javaslatot az alábbi szervezetek tagfelvételére a testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként elfogadta: 
Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség 
Magyar Lovas Szabadidősport Szövetség 
Magyar Funkcionális Fitnesz Szövetség 
Szenior Tenisz Szövetség 
 
(50/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg az EMMI szerződés létrejötte és 
forrás átutalás feltételeinek együttes teljesülése esetén jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Profi-Team Életmód Egyesület 500.000 forint összegű egyedi 
támogatását. 

Profi-Team Életmód Egyesület 
Gyermek fitness oktatás és utánpótlás-
nevelés 

500 000 

 

(51/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 

Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg az EMMI szerződés létrejötte és 

forrás átutalás feltételeinek együttes teljesülése esetén jóváhagyta az EMMI támogatási 

javaslatával egyező mértékben a Tiszavasvári Sport Klub 2 000 000 forint összegű egyedi 

támogatását. 

Tiszavasvári Sport Klub Szabadidős programsorozat megvalósítása  2 000 000 

 

(52/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg az EMMI szerződés létrejötte és 
forrás átutalás feltételeinek együttes teljesülése esetén jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft 10 000 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. Nagy Sportágválasztó 2021 10 000 000 

 
 
 
 
 
 



Magyar Szabadidősport Szövetség   2021. 

(53/2021.sz. elnökségi határozat) (2021.11.04.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg az EMMI szerződés létrejötte és 
forrás átutalás feltételeinek együttes teljesülése esetén jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület 1 540 000 forint 
összegű egyedi támogatását. 

Nordic Walking Debrecen Sportegyesület 
I. Regionális Nordic Walking Találkozó és 
Verseny 

1 540 000 

 


