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Az elnökség határozatai 

(1/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.03.03.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

1. Elnökség 2022. évi ülés- és munkatervének elfogadása; 
2. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
3. Egyebek 

 

(2/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.03.03.) 
A testület az elnökség 2022. évi ülés- és munkatervét egyhangúlag elfogadta az alábbiak 
szerint: 

1. Március 3. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 
a. Elnökség 2022. évi ülés- és munkatervének elfogadása; 
b. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
c. Egyebek 

2. Április 21. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
b. Javaslat állandó munkabizottságokra és azok összetételére; 
c. A közgyűlés előkészítése; 
d. Kitüntetési Bizottság tájékoztatója; 
e. Egyebek 

3. Május 19. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Közgyűlési előterjesztések megvitatása, véglegesítése; 
b. Tagfelvételi bizottság javaslatai szabályzatra, tagfelvételre, kizárásra; 
c. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
d. Egyebek 

Május 26. (csütörtök) közgyűlés 11 óra 
a. Az Elnökség 2021. évi tevékenységről szóló beszámolójának jóváhagyása; 
b. Az Elnökség a 2021. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 
kimutatás) szóló beszámolójának jóváhagyása; 
c. A Felügyelő bizottság beszámolója; 
d. A szövetség 2021. évről szóló közhasznúsági melléklete jóváhagyása; 
e. A szövetség 2022. évi programjának elfogadása;  
f. A szövetség 2022. évi költségvetésének módosítása; 
g. Tagfelvétel, tagok kizárása (amennyiben ennek akkor van aktualitása); 
h. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 

4. Szeptember 15. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
b. Döntés közgyűlés összehívásáról 
c. Egyebek 

5. November 3. (csütörtök) elnökségi ülés 10:30 óra 
a. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
b. A közgyűlés előkészítése, előterjesztések megvitatása; 
c. Javaslat a szövetség 2023-től érvényes tagdíja mértékére; 
d. Döntés szövetségi kitüntetésekről (Lakosság Sportjáért); 
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e. Egyebek 
December 8. (csütörtök) Közgyűlés 11 óra 

a. A szövetség 2023-tól érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 
b. A szövetség 2023. évi költségvetése; 
c. Tagfelvétel, tagkizárás (amennyiben ennek akkor van aktualitása); 
d. A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának 

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

 
(3/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

1. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 

2. Javaslat állandó munkabizottságokra és azok összetételére; 

3. A közgyűlés előkészítése; 

4. Egyebek 
 
(4/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
A testület a Tagfelvételi Bizottság összetételére - Péter Zoltán, Bernárd János, Kósa István -
valamint a Kitüntetési Bizottság összetételére - Schneider Béla, Ribár Zsuzsanna és Süli András 
-tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
(5/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
A testület a közgyűlés napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta az alábbiak szerint: 

1. Az Elnökség 2021. évi tevékenységről szóló beszámolójának jóváhagyása; 
2. Az Elnökség a 2021. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, eredmény 
kimutatás) szóló beszámolójának jóváhagyása; 
3. A Felügyelő bizottság beszámolója; 
4. A szövetség 2021. évről szóló közhasznúsági melléklete jóváhagyása; 
5. A szövetség 2022. évi programjának elfogadása;  
6. A szövetség 2022. évi költségvetésének módosítása; 
7. Tagfelvétel, tagok kizárása (amennyiben ennek akkor van aktualitása); 
8. A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai 
 

(6/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben az Összefogás XI. Sportegyesület 3,000,000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

Összefogás XI. Sportegyesület Hómenő Kupa 2021/22 3 000 000 
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(7/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a PromoSport Kft. 6,000,000 forint összegű egyedi 
támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

PromoSport Kft X. KÖZIG Foci Kupa és Családi Nap 6 000 000 

 
(8/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Tégy Magadért, Tégy másokért Alapítvány TÉMA Alapítvány 
2,070,000 forint összegű egyedi támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

Tégy Magadért, Tégy másokért 
Alapítvány. TÉMA Alapítvány 

Nordic walking mindenkinek! 2 070 000 

 
(9/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Szabolcs Néptánc Egyesület 800,000 forint összegű egyedi 
támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

Szabolcs Néptánc Egyesület Nemzetközi néptánctalálkozón való részvétel 800 000 

 
(10/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Míg Megnövök Alapítvány 2,000,000 forint összegű egyedi 
támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

Míg Megnövök Alapítvány Kis Vakond Tábor működtetése 2 000 000 
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(11/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben "Nyírség Női Sport Club" Egyesület 1,000,000 forint összegű 
egyedi támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

"Nyírség Női Sport Club" 
Egyesület 

Mallorca Football Tournaments 2022 részvétel 
támogatása 

1 000 000 

 
(12/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.04.21.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben FLIKK KSE 1,000,000 forint összegű egyedi támogatását. 

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

FLIKK KSE táborokhoz sporteszközök beszerzése 1 000 000 

 
(13/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 

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

Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 
 
(14/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
Az elnökség egyhangúan egyetértett az eredetileg tervezett 2 utolsó közgyűlési napirend 
elhagyásával. 
 

(15/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
Salga Péter szóbeli kiegészítését követően az elnökség a 2021. évi tevékenységről az írásos 
előterjesztést egyhangúan elfogadta 
 
(16/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
Salga Péter szóbeli kiegészítését követően az elnökség a 2021. évi gazdasági tevékenységről; 
(benne mérleg, eredmény kimutatás) szóló beszámoló írásos előterjesztést egyhangúan 
elfogadta. 
 
(17/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
Az elnökség a szövetség 2021. évről szóló közhasznúsági melléklete írásos előterjesztést az 
elhangzott szóbeli tájékoztatás figyelembevételével egyhangúan elfogadta. 
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(18/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
A szövetség 2022. évi programja írásos előterjesztést Salga Péter szóbeli kiegészítését 
követően az elnökség az egyhangúan elfogadta. 
 

(19/2022. sz elnökségi határozat) (2022.05.19.) 
A szövetség 2022. évi módosított költségvetése írásos előterjesztést Salga Péter szóbeli 
kiegészítését követően az elnökség egyhangúan elfogadta. 
 

(20/2022. sz - 36/2022. sz elnökségi határozatok) (2022.05.19.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben az alábbi egyedi támogatásokat:  

Szervezet Program megnevezése 
Javasolt 

támogatási 
összeg (Ft) 

Határozat száma 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022. évi Balaton átevezés 8 000 000 (20/2022. sz elnökségi határozat) 

FILO Sportegyesület Hetvenkedők senior szabaidősport 1 000 000 (21/2022. sz elnökségi határozat) 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
2022. évi Tisza-tó Átevezés és 
Átúszás 5 000 000 

(22/2022. sz elnökségi határozat) 

A Gyermekekért, a Fiatalokért és 
a Családokért Közhasznú 
Egyesület 

Aktívan az Egészségért Mozgalom 
2022 2 500 000 

(23/2022. sz elnökségi határozat) 

Extreme Trail Hungary 
Sportegyesület 

IV. Nyíregyházi Extreme Trail 
Akadályverseny 6 000 000 

(24/2022. sz elnökségi határozat) 

Aranyhíd Balatonátúszó Sport 
Kft. 2022. évi Balaton-átúszás 4 000 000 

(25/2022. sz elnökségi határozat) 

Mozaik Med Sportegyesület II. Nyíregyházi Futófesztivál 2 500 000 (26/2022. sz elnökségi határozat) 

Nordic Walking Debrecen 
Sportegyesület 

Nemzetközi Nordic Walking 
találkozó és verseny 1 000 000 

(27/2022. sz elnökségi határozat) 

Omnis Forte Egyesület VI. Dechatlon élménypróba 
Nyíregyháza  1 000 000 

(28/2022. sz elnökségi határozat) 

Pro-Art Elit Egyesület szabadidős táncprogram 2 000 000 (29/2022. sz elnökségi határozat) 
Dunakanyari Védegylet 
Alapítvány DuplaKanyar Futóverseny 2022 3 000 000 

(30/2022. sz elnökségi határozat) 

Koloscsoda Gyógyulásáért 
Alapítvány Spuri Nyíregyháza 2022. 2 000 000 

(31/2022. sz elnökségi határozat) 

Omnis Forte Egyesület Csillagfutás 2022. 2 000 000 (32/2022. sz elnökségi határozat) 

Bowman and Becker kft. 
félmaraton és maraton 
futóversenyek 2 000 000 

(33/2022. sz elnökségi határozat) 

Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évi Mozdulj Balaton! 4 000 000 (34/2022. sz elnökségi határozat) 

Apáczai Iskolai Közhasznú 
Sportegyesület 

Eszközigény szabadidős 
szakosztálynak 1 000 000 

(35/2022. sz elnökségi határozat) 

Csongrád Megyei 
Szabadidősport Szövetség I. Szegedi Aquatlon verseny 1 000 000 

(36/2022. sz elnökségi határozat) 

    48 000 000  
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(37/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.09.22.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

1. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 

2. Döntés közgyűlés összehívásáról; 

3. Egyebek 
 
(38/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.09.22.) 
A testület a közgyűlés időpontját és tervezett napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 

• Elnöki tájékoztató a 2022-es évről; 

• Javaslat a szövetség 2023-től érvényes tagdíja mértékére; 

• Javaslat a szövetség 2023. évi költségvetésére; 

• Javaslat az Alapszabály módosítására; 

• Javaslat tagfelvételre, tagkizárásra; 

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

• A szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai  
 
(39/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.09.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben a Csepel-Sziget Sportegyesület Pingpong Határok nélkül 
1,000,000 forint összegű egyedi támogatását.  
 
(40/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.09.22.) 
Az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértőleg jóváhagyta az EMMI támogatási 
javaslatával egyező mértékben az Országos Polgárőr Szövetség Sportegyesület Szabadidős 
sportprogramok 1,000,000 forint összegű egyedi támogatását.  
 
(41/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

1. Tájékoztató aktuális ügyekről, az eltelt időszak eseményeiről; 
2. A közgyűlés előkészítése, előterjesztések megvitatása; 
3. Javaslat a szövetség 2023-tól érvényes tagdíja mértékére; 
4. Döntés szövetségi kitüntetésekről (Lakosság Sportjáért); 

5. Egyebek 
 
(42/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A testület a közgyűlés módosított napirendi pontjait tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 

• Elnöki tájékoztató a 2022-es évről; 

• Javaslat a szövetség 2023-től érvényes tagdíja mértékére; 

• Javaslat a szövetség 2023. évi költségvetésére; 

• Javaslat tagfelvételre, tagkizárásra; 
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• A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának 
elismerése; 

 
(43/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A javaslatot a szövetség 2023. évi költségvetésére a testület tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként elfogadta.  
 
(44/2022. sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A javaslatot a tagfelvételre vonatkozó napirend elnapolását a testület tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.  
 
(45/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A javaslatot a szövetség 2023-tól érvényes 10000,-Ft/év/tag tagdíjára vonatkozóan a testület 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag, a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként 
elfogadta. 
 
(46/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.03.) 
A testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy idén a Lakosság 
Sportjáért elismerésben a javaslat szerint Gerencsér Tibor egyéni kitüntetésben, a Pest Megyei 
Szabadidősport Szövetség szervezeti kitüntetésben, Bácskai Gergely sajtó díjban részesüljön. 
Az elismerések a 2022. 12.08-i közgyűlésen ünnepélyes formában kerülnek átadásra. 
 
(47/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.30.) 
A testület az elnökségi ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 

1. Javaslat tagfelvételre 
 
(48/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.30.) 
A bizottság javaslatát, miszerint az Agamon Tanácsadó és Szolg. Bt. tagfelvételét nem javasolja 

az elnökség tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő 

javaslatként elfogadta. Ugyanakkor javasoljuk a kérelmezőnek, hogy a Pest Megyei 

Szabadidősport Szövetséghez kérje tagfelvételét.  

 
(49/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.30.) 
A bizottság javaslatát a Sólyom Lövész Egylet pártoló tagként történő tagfelvételére a testület 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag a közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként 

elfogadta. 

 
(50/2022.sz. elnökségi határozat) (2022.11.30.) 
A bizottság javaslatát a V-ROAD ARZENAL Környezetvédelmi és Környezetépítő Kft. pártoló 
tagként történő tagfelvételére a testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag a 
közgyűlésnek előterjesztendő javaslatként elfogadta. 
 
 


