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2016. évi

. törvény

a Honvédelmi Sportszövetségről
Az Országgyűlés, elősegítve Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (1)
bekezdésében foglalt célok megvalósítását, a társadalom és a honvédelem kapcsolatának
erősítése céljából, továbbá a társadalom honvédelem ügye iránt fogékony tagjai számára a
rendszeres sporttevékenységen keresztül a honvédelmi szempontból hasznosítható tudás
megszerzése lehetőségének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
E törvény alkalmazásában a honvédelmi sportok azok a honvédelmi ismereteket,
különösen a lőkészséget, a tájékozódási képességet, a fegyveres és fegyvertelen önvédelmet
fejlesztő, továbbá speciális technikai tudást megalapozó sportágak és tevékenységek,
amelyeknek a rendszeres gyakorlása alkalmas a honvédelmi nevelés keretén belül olyan
hasznosítható elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére, amelyek az állampolgárokon
keresztül elősegítik hazánk általános védelmi képességének fejlesztését.
II. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA
2. §
(1) A Honvédelmi Sportszövetség (a továbbiakban: HS) a honvédelmi neveléssel
összefüggő - e törvényben meghatározott - országos közfeladatokat ellátó köztestület, amely
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti
nyilvántartásba vétel nélkül kiemelten közhasznú szervezetnek minősül. A HS-t a Fővárosi
Törvényszék tartja nyilván. A Honvédelmi Sportszövetség név használatára kizárólag az e
törvény által létrehozott köztestület jogosult.
(2) A HS feladatait a Civil tv. szerint létrehozott tagszervezetei útján látja el. A HS
alapszabálya létrehozhat területi szerveket.
(3) A HS működésének részletes szabályait e törvény és a külön jogszabályok
rendelkezéseinek figyelembevételével a közgyűlés által elfogadott alapszabály határozza meg.
III. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG FELADATA
3. §
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A HS által megvalósított közfeladat a honvédelmi nevelés programjaiban való
közreműködés, biztosítva a honvédelem ügye iránt fogékony állampolgárok számára a
honvédelmi sportokon keresztül a honvédelmi szempontból hasznosítható tudás megszerzését,
amelynek érdekében a HS:
a) az országos sportági szakszövetségekkel és azok területi szerveivel együttműködve
kialakítja a honvédelmi sportok szervezésére résztvevő civil szervezetek országos
hálózatát helyi, területi és országos szinten, szélesíti a honvédelmi nevelés
tömegbázisát,
b) nyilvántartást vezet a tagjairól,
c) az a) pontban meghatározott civil tagszervezetek országos hálózatán keresztül
kialakítja és koordinálja a köznevelés és a felsőoktatás tanórán kívüli, a honvédelmi
nevelést megvalósító sportrendezvények, verseny- és szabadidősport programok
integrált működését,
d) a szövetségi működés keretében biztosítja a tagszervezetek közötti szakmai feladatok
összehangolt ellátását; támogatja a honvédelmi sportok szervezeti és működési
feltételeinek, és a fejlesztési célkitűzések megvalósítását,
e) összhangban a nemzeti oktatáspolitikával támogatja a köznevelési és felsőoktatási
intézmények általános honvédelmi nevelési és felkészítési tevékenységét, ennek
érdekében működteti és koordinálja a honvédelmi neveléshez kapcsolódó programok
tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket együttműködésben az állami,
önkormányzati szervekkel, oktatási intézményekkel, intézmény fenntartókkal és civil
szervezetekkel,
f) ifjúsági tagozataként megalakítja a Kadét Szövetséget,
g) kialakítja és működteti az információs és továbbképzési rendszerét, segíti a
tagszervezetek korszerű szakmai munkájához szükséges ismeretek széles körben
történő terjesztését, azok alkalmazását;
h) megvalósítja a lőkészséget fejlesztő infrastrukturális beruházások fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat,
i) szervezi és támogatja a honvédelmi szempontból hasznosítható technikai ismereteket
és eszközöket igénylő tevékenységeket,
j) támogatja a honvédelmi sportok szakági versenyekhez illeszkedő, nemzetközi
versenyrendszerrel
rendelkező
sportszövetségek
hazai
és
nemzetközi
sportrendezvényeit, továbbá a sportágak hazai versenyrendszerébe nem tartozó
versenyeket saját hatáskörében szervez,
k) az érintett sportszövetségekkel együttműködve elősegíti és koordinálja a magyar
katonasportolók katonai világversenyeken való részvételét,
l) megállapítja a rendelkezésre álló forrásokból a tagszervezeteknek nyújtott
támogatások elosztásának elveit, kialakítja a támogatások minőségbiztosítási
rendszerét és követelményeit,
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m) az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az
honvédelmi nevelési tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben,
n) a honvédelemért felelős miniszter részére minden év március 31-ig írásos tájékoztatót
készít a tevékenységéről, gazdálkodásáról.
4. §
A HS a honvédelemért és a nemzetgazdaságért felelős miniszterek által meghatározott
célkitűzések alapján kialakítja és működteti a katonai szolgálat vállalásához kötött
gépjárművezető képzés gyakorlati megvalósításának feltételeit.
5. §
Az egyes szakmai feladatok, programok és támogatások érintett tárcák közötti
koordinációjának megvalósítása érdekében az érintett tárcákkal együttműködésben vizsgálja
és összehangolja a hasonló célra rendelkezésre álló források felhasználását.
IV. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG TAGSÁGA, VEZETÉSE ÉS A MŰKÖDÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSE
1. A tagság
6. §
(1) A HS tagja az a jogi személy, amely a HS alapszabályát elfogadja és vállalja a HS
feladatainak megvalósításában való közreműködést, továbbá a honvédelem érdekében fejti ki
tevékenységét.
(2) A tagok felvétele a HS-hez benyújtott kérelem alapján történik. A tagfelvételi kérelemről
annak beérkezését követő 30 napon belül az Elnökség határoz. A tagfelvételi kérelem nem
tagadható meg, ha a tag a jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelel.
(3) A HS tagjai politikai tevékenységet nem folytathatnak, működése a politikai pártoktól
független.
2. A közgyűlés
7. §
(1) A HS legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A HS
közgyűlésének részletes összetételét a HS alapszabálya határozza meg, amely lehetővé teheti,
hogy a tagszervezetek taglétszámához igazodó arányossági elvek meghatározásával egy tag
több képviselőt is küldjön - tagsági jogokkal - a közgyűlésbe.
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(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az elnök, valamint az elnökség választott tagjainak, a felügyelő
(felügyelőbizottság) elnökének és választott tagjainak megválasztása és visszahívása,

szerv

c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi
költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása,
d) az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) éves beszámolójának elfogadása,
e) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
(3) A HS közgyűlésén az elnökség tagjai, a főtitkár és a felügyelőbizottság elnöke, valamint
az alapszabály által meghatározott további személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.
3. Az elnökség és az elnök
8. §
(1) A HS ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból az alapszabályban
meghatározottak szerint öt évre közvetlenül választott személyekből és a (3) bekezdés szerint
delegált képviselőkből álló elnökség.
(2) A HS elnökségének tagjai az elnök, az alelnök, valamint a HS alapszabályában
meghatározott számú tag. Az elnökség tagjait – a (3) bekezdésben felsorolt tagok kivételével
- és az elnököt a közgyűlés öt évre választja meg. Azonos tisztségre a tisztségviselő legfeljebb
két egymást követő alkalommal választható meg.
(3) Az elnökségben az alapszabályban rögzített számú helyet kell biztosítani a
honvédelemért, az oktatásért, a sportpolitikáért, az államháztartásért és a rendészetért felelős
miniszterek által jelölt személyeknek azzal, hogy számuk nem haladhatja meg a HS elnökségi
létszámának egyharmadát.
(4) Az elnökség tagja büntetlen előéletű cselekvőképes magyar állampolgár lehet.
(5) Az elnökség feladata a közgyűlések közötti időszakban, a közgyűlés határozatainak
megfelelően a HS működésének irányítása.
(6) Az elnökség ülésére - tanácskozási joggal - meg kell hívni a felügyelőbizottság tagjait.
9. §
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(1) A HS-t az elnök önállóan képviseli. Az elnök a jogkörét az alapszabályban
meghatározott módon, valamint esetenként és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve az
alelnökre, főtitkárra írásban átruházhatja.
(2) A HS alelnökeinek számát az alapszabály állapítja meg.
(3) Az alapszabály az alelnököket felhatalmazhatja a HS általános vagy meghatározott
ügyekben történő képviseletére.
4. A főtitkár
10. §
(1) A HS főtitkára a HS elnöke által jelölt, és a honvédelemért felelős miniszter által
jóváhagyott, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy, munkáját a HS alapszabálya és munkaköri leírás szabályozza.
(2) A főtitkár gyakorolja a HS ügyintéző szervezetében dolgozó munkavállalók felett a
munkáltatói jogokat.
(3) A főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a
munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb
munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.
5. A felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
11. §
(1) A HS működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság
elnökét és tagjainak legalább felét a tagszervezetek tagságából a közgyűlés választja meg és
hívja vissza, továbbá egy tagját a honvédelemért felelős miniszter, egy tagját az oktatásért és a
sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját a nemzetgazdaságért felelős miniszter nevezi ki
és hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása három évre szól. A
felügyelőbizottság választott tagja legfeljebb két egymást követő alkalommal választható
meg.
(2) A felügyelőbizottság - a HS közgyűlése által elfogadott - éves ellenőrzési terv alapján
látja el feladatát.
(3) A felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a 7. § (2) bekezdés c)-d)
pontjai szerinti beszámolókról és a HS költségvetéséről nem dönthet. A HS alapszabálya
határozza meg a HS közgyűlése és elnöksége elé kizárólag a felügyelőbizottság előzetes
véleménye alapján terjesztendő további ügyek körét. A felügyelőbizottság feladatkörében
eljárva, azzal összefüggésben a HS irataiba betekinthet, a HS tagjától és tisztségviselőjétől
felvilágosítást kérhet.
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(4) Ha a felügyelőbizottság a feladatai ellátása során jogszabályt, az alapszabályt, a HS
valamely testületének döntését vagy egyébként a HS érdekeit sértő körülményt észlel, az arra
jogosult számára intézkedési javaslatot tesz, illetve jogosult - jogszabály vagy az alapszabály
megsértése esetén köteles - a napirend megjelölésével a közgyűlés összehívását
kezdeményezni.
(5) A felügyelőbizottság - az alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - maga
állapítja meg működésének részletes szabályait, amit a közgyűlés hagy jóvá.
(6) A HS elnökségének tagjai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói nem
lehetnek a felügyelőbizottság tagjai. Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is
megállapíthatja, valamint rendelkezik az összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén
követendő eljárásról.
12. §
(1) A HS gazdálkodását a felügyelőbizottság mellett az elnökség által megbízott
könyvvizsgáló is ellenőrzi. A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a közgyűlés a 7. §
(2) bekezdés c)-d) pontjai szerinti beszámolókról nem dönthet.
(2) Az FB elnöke az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz, az FB tagja az
elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
6. A HS szervezetére vonatkozó vegyes rendelkezések
13. §
A HS egyes feladatai eredményes ellátásához alapszabályában további szervezeti
egységeket hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek
feladatkörét, továbbá a HS más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét.
14. §
A HS-t az e törvényben meghatározott közfeladatának ellátása érdekében az egyes
szakterületeken működő szervezeti egységek (a továbbiakban: szakmai tagozat) segítik. A
szakmai tagozatok létrehozásáról, feladat- és hatáskörükről, működésükről és
gazdálkodásukról - e törvény rendelkezéseinek megfelelően - a HS alapszabálya rendelkezik.
7. Törvényességi felügyelet
15. §
(1) A HS működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.

7
(2) Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a
bírósághoz fordulhat. Az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék illetékességébe
tartoznak. A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján szükség esetén
a) hatályon kívül helyezheti a HS bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség
szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a HS közgyűlését,
vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezheti a közgyűlést, és
minderről értesíti a HS-nél választott felügyelőbizottságot is,
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a HS-nek nincs szabályosan
megválasztott ügyintéző vagy képviseleti szerve, vagy az a törvénysértő állapot
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a HS-nek vagy egyes szerveinek
működését felfüggeszti, egyidejűleg - a törvénysértő állapot megszüntetésének időtartamára,
de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra - felügyelő biztost jelöl ki, aki a jogsértő
állapot megszüntetéséhez szükséges, különösen a tisztségviselők jogköreinek elvonásával
valamennyi intézkedést megteheti.
(3) A Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a felügyelő biztos feladatait, a törvényes
működés helyreállítására határidőt szabhat, és szükség szerint - a felügyelő biztos
felmentésével - új felügyelő biztost rendelhet ki. A felügyelő biztos - szükség esetén - köteles
a működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a HS illetékes
szervét. Ha a HS a működés törvényességét helyreállította, működésének felfüggesztését meg
kell szüntetni.
(4) Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet a HS elnökségének tagja. A
felügyelő biztos tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a Fővárosi
Törvényszéket és a honvédelemért felelős minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a
bíróság állapítja meg, és a HS viseli.
(5) A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem
utasítható.

V. FEJEZET
A HONVÉDELMI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÁSA
16. §
(1) A központi költségvetés a HS tevékenységének finanszírozására az éves költségvetési
törvényben meghatározott összegű támogatást nyújtja.
(2) A HS a költségvetési támogatás mellett a tagok által nyújtott önkéntes
hozzájárulásokból és egyéb bevételekből gazdálkodik.
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(3) A HS központi működéséhez szükséges ingatlant versenyeztetés mellőzésével,
térítésmentesen a Magyar Állam vagy az állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelője biztosítja.
(4) A honvédelemért felelős miniszter rendeletben a Magyar Honvédségnek a HS-ben való
közreműködésére további feladatotokat határozhat meg.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. §
Az e törvényben nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. §
Ez a törvény 2017. január 1-jén lép hatályba.
19. §
Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a 16. § (4) bekezdésében
foglaltakat rendeletben határozza meg.
20. §
(1) Az HS alapító közgyűlését e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül össze
kell hívni, amelyen meg kell állapítani az alapszabályt, valamint ügyintéző-képviselő szervet
(elnökséget) és ellenőrző szervet kell választani.
(2) A honvédelemért felelős miniszter e törvény hatálybalépését követően az alapító
közgyűlés alakuló üléséig, és az alapszabály megállapításáig a HS ügyvivő szerveként
ideiglenes ügyvivő elnököt bíz meg. Az ideiglenes ügyvivő elnök feladata különösen az
alapító közgyűlés összehívása, és a HS alapszabályának megalkotása. Az ideiglenes ügyvivő
elnök megbízásának ideje alatt a HS nevében a rendelkezésére álló források terhére
szerződést, megállapodást nem köthet, más magánjogi jellegű kötelmet nem vállalhat.
VII. FEJEZET
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (1) bekezdésében az „oktatási
intézményekben” szövegrész helyébe az „oktatási intézményekben, vagy – a Honvédelmi
Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben – köztestületnél” szöveg lép.
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22. §
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 26. pontjában a „vállalkozások”
szövegrész helyébe a „vállalkozások, a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvény alapján
létesült köztestület” szöveg lép.
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INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Nemzetünk biztonságának záloga a hatékony államszervezet, amelyen belül nemzeti
szuverenitásunk, tágabb összefüggésben nemzeti fennmaradásunk, gyarapodásunk egyik
alapköve a jól működő honvédelmi rendszer. Jóllehet napjainkban hazánk szuverenitásának,
területi épségének más ország általi fenyegetettsége csekély, az elmúlt időszakok eseményei
rávilágítottak, hogy a globalizációnak „köszönhetően” a világ legtávolabbi részén kialakuló
kockázatok és események is viszonylag könnyen és gyorsan hatással lehetnek országunk
biztonságára. A szuverenitást, területi épséget, hazánk lakosságának biztonságérzetét
negatívan befolyásoló biztonsági fenyegetések a nemzet egészét érintik, e téren életkorra,
nemre, társadalmi származásra, vagyoni vagy születési helyzetre, vallási vagy politikai
meggyőződésre tekintet nélkül minden magyar állampolgárnak van tennivalója.
Honvédelmi rendszerünk hatékonyságára a Magyar Honvédség szakmai teljesítménye
mellett egyéb körülmények is meghatározó befolyással bírnak. Magyarország Alaptörvénye
XXXI. cikk (1) bekezdése szerint minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.
2004. november 3-án megszűnt a békeidőben alkalmazott és sokféle megterhelést jelentő
sorozás és sorkatonai szolgálat intézménye, ezzel viszont hazánkban évről évre csökken a
kiképzett hadkötelesek száma. A nemzeti önvédelmi képességünk szempontjából viszont
kiemelten fontos az állampolgárok aktivitása, képességeik becsatornázása, az egyének
egészséges hazafias érzületének és honvédelmi felkészültségének erősítése, és azon feltételek
rendelkezésre állása, amelyek biztosítják számukra szükség esetén a honvédelem ügyében
történő egyéni vagy szervezett közreműködést. A széles társadalmi kört érintő biztonsági
kockázatokkal és fenyegetésekkel szembeni együttes fellépésnek közösségépítő ereje van,
amely erősíti a nemzet egységét.
A Kormány az Alaptörvény hivatkozott cikkének érvényesüléseként, hazánk önvédelmi
képességének fenntartása érdekében meg kívánja teremteni annak a lehetőségét, hogy a
társadalom honvédelem ügye iránt fogékony tagjai önkéntes alapon, a rendszeres
sporttevékenységen keresztül, szervezett keretek között a honvédelmi szempontból
hasznosítható tudást megszerezhessék, az esetleges katonai szolgálatot megalapozó
ismereteket elsajátíthassák.
A törvényjavaslat szervesen kapcsolódik az Önkéntes Tartalékos Rendszer megújítását
célzó törekvésekhez, annak a területi alapon történő kialakítására tett szervezési lépésekhez.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A Javaslat 1. §-a értelmezi a Honvédelmi Sportszövetség (továbbiakban: HS) által
szervezett és támogatott honvédelmi sportok fogalmát. A meghatározásban körülírt
tevékenységek magukban foglalják mindazokat a sportágakat, amelyek alkalmasak a fiatalság
hazafias szemléletformálására, az egészséges életre, fegyelemre nevelésre, és amelyeken
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keresztül a honvédelmi ismeretek hatékonyan közvetíthetők. A kiválasztott sportágak az
általános fizikai felkészültség mellett megfelelő alapot képesek nyújtani az általános lövész
(lőelmélet, fegyverkezelés és tájékozódás) alapismeretek és egyéb speciális (repülő,
ejtőernyős, búvár, híradó) tudásra építkező feladatokra való felkészülésre, hozzájárulva ezzel
a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos állománya előképzett
utánpótlásbázisának biztosításához.
A 2. §-hoz
A Javaslat 2. §-a rendezi a HS jogi státusát. Ezek szerint a HS a honvédelmi neveléssel
összefüggő - e törvényben meghatározott - országos közfeladatokat ellátó önkormányzattal
rendelkező köztestület. A javaslat a köztestület struktúráját két szinten határozza meg:
létrehozza az országos szintű szervezetet, és a felhatalmazza a köztestületet, hogy
alapszabályában a tagságának nagyságától függően, a koordinált működésének elősegítése
érdekében kialakíthassa területi (megyei, fővárosi) szintű szerveit. A köztestület országos
szervezete jogi személyiséggel, tehát önálló jogalanyisággal rendelkezik, ami az önállóság
jogi hátterét is biztosítja. A köztestület tagságát helyi szinten az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény alapján megalakított szervezetek alkotják.
A HS szervezetének és működésének részletes szabályait az alapszabálya állapítja meg.
Ez azt jelenti, hogy a HS-nek egy alapszabálya van, amely az országos szervezetre és a
területi szervezetekre vonatkozóan tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyeket a
törvény kötelezően előír, valamint azokat, amelyeket az érintettek az alapszabályba fel
kívánnak venni.
A 3. §-hoz
A Javaslat3. §-ban a HS a honvédelmi nevelést elősegítő közfeladatának megvalósulása
érdekében ismerteti az egyes, céljainak megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységeit.
A HS megalakításával olyan, az élsportolókat, mint példaképeket is aktívan bevonó
honvédelmi nevelést és felkészítést támogató országos honvédelmi sportszervezet kerül
létrehozásra, amely céljai eléréséhez széleskörű együttműködést folytat a sportági szak- és
szabadidősport szövetségekkel és egyesületekkel (azokkal nem konkurálva). Munkájával
kiemelten közreműködik a Kormány által támogatott 16 kiemelt sportág utánpótlásnevelésében, és elősegíti az elmúlt három év során 8000 fővel gyarapodott versenyengedéllyel
rendelkező utánpótlás-létszám további növekedését. Hangsúlyozandó, hogy a HS, mint
köztestület feladatrendszerében és jogosítványaiban nem sérti az országos sportági
szakszövetségeknek és a Magyar Olimpiai Bizottságnak a sportról szóló 2004. évi I.
törvényben szabályozott jogállását, feladat- és hatásköreit.
Működése során együttműködik továbbá a honvédelem ügye szempontjából kiemelt
jelentőségű tevékenységet folytató civil szervezetekkel, valamint a közigazgatás és a civil
szféra mindazon szereplőivel, amelyek tevékenysége elősegíti és támogatja a HS céljait.
A köztestület feladatának megvalósítása érdekében Magyarország teljes területén aktív
toborzó tevékenységet végez, bővíti a tagságát és szervezi, kiépíti az országos hálózatát.
Ennek érdekében már működő egyesületeket, szövetségeket keres meg a céljainak
megvalósulásában való közreműködésre elősegítve, hogy hazánk lakosságának a legszélesebb
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rétegei kapcsolatba kerülhessenek a korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő
honvédelmi ismereteket nyújtó sportágakkal, szabadidős tevékenységekkel, és lehetőségük
legyen azok rendszeres gyakorlására.
A HS ezzel egyrészről kiegészíti a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű
képzését, szabadidős elfoglaltságát aktív, gyakorlati tevékenységekkel, másrészről a felnőtt
lakosság arra motivált részét felkészíti, illetve a meglévő képességeiket fenntartja a
honvédelem szempontjából értékes bizonyos ismeretek és a fizikai felkészültség területén.
Ennek megvalósulását elősegítendő a HS működésével a honvédelmi nevelésre
koncentrálva a köznevelés extrakurrikuláris területén kínál olyan hatékony, gazdagító
tevékenységeket, amelyek nem találhatók meg az iskolai tantárgyakban, különös figyelmet
fordítva a tanórán kívüli strukturált elfoglaltságok kontextuális jellemzőire, illetve azokra az
ún. „nem specifikus hatásokra”, amelyek magából a nem tanórai jellegből adódnak, valamint
azokra a személyiség jellemzőkre, amelyek a fejlesztés tudatos célpontjait kell, hogy
képezzék. A hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek kidolgozása
éppen ezért kiemelt fontosságú feladata a köztestületnek, hozzájárulva a honvédelmi nevelés
szakmailag magas színvonalú, inkluzív, tevékenységközpontú ismeretközvetítés útján történő
megvalósulásához.
Mindemellett az ifjúsági szervezetének, a Kadét Szövetségnek a megalakításával a
szervezett szabadidős programokon, versenyeken keresztül a közösségi kapcsolatot, az
összetartozás élményét kívánja nyújtani a résztvevő diákoknak.
A felnőtt lakosság esetében egy komplex, a honvédelmi sportok egyes ágát összefogó
„katonai sportdélután" megteremtése a cél, ahol a tagok elsajátíthatják a lövészet alapjait,
korosztálytól függően a tájfutás és a természetjárás útján a térképismeretet, illetve
gyakorolhatják az általános testnevelési alapokon nyugvó mozgásformákat (torna), továbbá a
tervezet biztosítja az MH önkéntes tartalékos állományának beosztásra történő felkészítésén
kívüli, önkéntes, szabadidős képességfejlesztését.
Az általános szervezeti működtetés feladatai mellet kiemelendő a lövészsport fejlesztése
és népszerűsítése érdekében megvalósítandó feladat, mivel a tömegeket befogadó és kiképző
lövészegyletek felállítása és léte jóval túlmutat az egyszerű sporttevékenységen. A sportág
megalapozza azokat a fegyver- és lőelméleti ismereteket, amelyek a katonai lőkiképzés
hatékonyságát jelentős mértékben előkészítik, és elősegíti a katonai kézifegyverek
használatának gyors elsajátítását. Eredményes működésük Magyarország „rejtett" honvédelmi
képességének növeléséhez is hozzájárul, hiszen sok-sok ezer egyéni lőfegyverét biztosan
kezelő polgárt biztosít az országnak, amely szükség esetén jól motivált és nagy ellenálló
képességű ellenfélként léphet fel.
Ennek érdekében a HS a Magyar Sportlövők Szövetségével, mint kiemelt tagjával
megvalósítja a 197 járásra kiterjedő lőtérfejlesztési programot. A program lehetővé teszi,
hogy a már meglévő infrastruktúrákat is bevonva, évi 20 lőtér fejlesztésével minden területi
egységben egységes követelmények alapján kialakításra kerüljön a lövészsport, és ezáltal a
honvédelmi nevelés és felkészítés bázisaként szolgáló lőtérhálózat. Az előzetes elgondolás
alapján első lépcsőben megyeszékhelyenként egy kiemelt lőtér kerül kialakításra, amely
alkalmas lehet mind sportcélú, mind a fegyveres szervezetek tagjai lövészetének biztosítására.
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Kiemelkedő fontosságú a honvédelmi szempontból hasznosítható speciális műszaki
ismereteket és eszközöket igénylő tevékenységek, különösen a sportrepülés, ejtőernyőzés,
búvárkodás, modellezés illetve rádióamatőr tevékenység támogatása, ezzel elősegítve, hogy a
társadalom szélesebb rétegei számára váljon elérhetővé a Magyar Honvédség részére
megalapozott katonai-szakmai utánpótlásbázist jelentő tevékenységek gyakorlása.
A HS céljai megvalósulása érdekében a taglétszámtól és a végzett tevékenységtől
függően támogatást biztosít a tagegyesületnek. A támogatás mértéke rendelkezésre álló
forrásokból az alapszabályban meghatározott követelményrendszer és elosztási elvek alapján
kerül meghatározásra. Továbbá kialakítja az egyes speciális területek támogatási formáit,
amelynek keretében céltámogatás és utófinanszírozás keretében segíti a sportrepülés, az
ejtőernyőzés, a búvárkodás, illetve a rádióamatőrök tevékenységét, támogatást nyújt a
honvédelem hagyományait őrző és ápoló civil szervezeteknek. Az utófinanszírozás rendszere
egy olyan „sikerdíj” jellegű támogatási formát jelent, amelyet ösztönzésképpen a nevelő
egyesület kap a katonai pályára lépő és ott megfelelő beosztásban eltöltött katonai szolgálatot
teljesítő tag után.
A HS által kiemelten támogatott sportágak és tevékenységek a már ismertetett
sportlövészeten és technikai sportokon kívül az alábbiak:
-

-

Judo-küzdősportok: A küzdősportok többségére jellemző a fegyelemre, a tiszteletre,
a kötelességtudatra, a kitartásra, illetve a katonai életre is jellemző hierarchikus rend
elfogadására való nevelés. Külön ki kell azonban emelni a judo sportágat, ami nem
egyszerű küzdősport. A XIX. század végén kifejezetten az ifjúság nevelése és
testnevelése céljából született a többi küzdősport mozgásanyagának felhasználásával,
a sérülésveszélyes technikák kizárásával, a csak a sportágra jellemző eséstan
megalkotásával és az elsősorban önvédelmi jellegű mozgásanyagára épülő pozitív
személyiségfejlesztő hatásával. Szintén a judo anyagának előnyben részesítése
mellett szól az az eredményes munka, amit a sportágfejlesztési támogatások
felhasználásával a Magyar Judo Szövetség eddig megvalósított. A Kormány sportági
támogatásának köszönhetően az elmúlt három évben az általános iskoláknak
biztosított szőnyegfelületeknek, judo ruháknak és a testnevelő tanárok felkészítésének
köszönhetően ma már minden megyében, 99 járásban, 148 település 245 iskolájában
13 ezer diák részére folyik judo oktatás. A küzdősportok a fizikai teljesítőképesség
fejlesztése és a pozitív személyiség jegyek kialakítása mellett előkészítik a katonai
közelharc-mozgásanyag gyors és eredményes elsajátítását. A judo sportág
küzdőgyakorlatai emellett lehetőséget biztosítanak a biztonságos és teljes erőből
történő küzdelmek gyakorlására is. A judo mozgásanyaga hangsúlyozottan önvédelmi
fogásokat és küzdőgyakorlatokat tartalmaz, illetve önvédelmi és közelharc képzést
jelent.
Tájfutás, természetjárás: Sportágként, versenyszerűen, illetve szabadidős formában
végezhető tevékenységet jelent. A természetben, friss levegőn végzett
sporttevékenység során a természet ereje is segít az egészséges fizikum
kialakításában. Emellett a tanulók megtanulják a természetben való tájékozódás,
tájolás, térképismeret alapjait, amit éles helyzetben használnak, gyakorolnak, így

14

-

-

-

tudásuk megszilárdul, magabiztossá válik. Ez a tudás elősegíti a katonai tereptan
kiképzés eredményességét. Ez az ismeretanyag elsősorban nem tanóra keretében,
hanem szakkörként, illetve hétvégi programként illeszthető be a honvédelmi nevelés
és felkészítés rendszerébe.
Vívás: A vívás hagyományos fegyverrel (karddal, tőrrel, szablyával) vívott
küzdelmen alapul, ezáltal jól köthető a katonai értékekhez, így a tanulók számára
vonzó lehet. Jól fejleszti a mozgáskoordinációt, elsősorban a ritmusérzéket, a
reagálási képességet, a térbeli tájékozódó képességet, valamint az ellenfél
mozgásának elővételezési képességét. A felszerelések (fegyver, ruházat, találatjelző)
beszerzése komoly anyagi ráfordítást, az edzők és oktatók biztosítása pedig további
erőfeszítést igényel. A vívás oktatása elsősorban a sportegyesületi tevékenység
keretében kerülhet bevezetésre. A Magyar Vívó Szövetség - a judohoz hasonlóan szintén megkezdett egy iskolai fejlesztést. Azokban az iskolákban, ahová ez utóbbi
program eljutott, a testnevelés órák, illetve szakkörök keretében is lehet tervezni a
vívással.
Öttusa: A katonai hagyományokon alapuló sportág, ami összetettsége kapcsán a
legszínesebb, ugyanezen okból a legtöbb erőfeszítést igénylő tevékenység. Mind a
kondicionális, mind a koordinációs képességeket jól fejleszti. Mivel az öt tusa
fokozatosan kerül bevezetésre (futás, úszás, lövészet, vívás, lovaglás), a tusák
számának növekedésével a létesítmény-, eszköz- és szakemberigény is
exponenciálisan növekszik. A honvédelmi nevelés és felkészítés rendszerébe
illesztése elsősorban egyesületi keretek között megvalósítható.
Hagyományőrzés: A középkori magyar katonai képességekhez visszanyúló
hagyományőrző tevékenység. Az egyesületek tagjai a hagyományos fegyverekkel és
eszközökkel (kard, lándzsa, pika, bárd, íj, ostor, pajzs, bot, fejsze, stb.)
gyakorlatoznak. Mind a kondicionális, mind a koordinációs képességeket kiválóan
fejleszti. Emellett a fiatalok megismerkednek a magyarság történetével, harcaival,
kialakul nemzettudatuk és hazaszeretetük. Eszközigénye nagy, de az eszközök
többsége elérhető, előállítható önerőből is. Fontos a jól felkészített szakemberek
biztosítása. Elsősorban szakkör és egyesületi tevékenységként kerülhet a honvédelmi
nevelés és felkészítés rendszerébe.
A 4. §-hoz

A Javaslat 4.§-ban meghatározottak szerint a HS egyik kiemelt feladataként javasolt egy
kedvezményes, a katonai szolgálat vállalásához kötött regionális gépjárművezető oktatás
elindítása. A képzés a civil szféra számára az önkéntes tartalékos katonai szolgálat vállalása
esetén kedvezményesen biztosítja a gépjárművezetői engedélyhez jutást, azaz a költségek
teljes vagy részbeni (a vállalás mértéke szerint differenciált) elengedéséért cserébe a
képzésben résztvevő vállalja a meghatározott idejű tartalékos szolgálatot és az ezzel járó
további kiképzési követelmények teljesítését. A program megvalósítása során a köztestület
szorosan együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztériummal az egyes meghirdetett képzési
programok összehangolása érdekében.
Az 5. §-hoz
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Az Javaslat 5. §-ban foglalt rendelkezés célja, hogy az egyes ágazati szintű feladatok,
támogatások, fejlesztési programok között megteremtse annak a koordinációnak a lehetőségét,
amely a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználást segítik elő. A tárcákon átívelő,
az érintett minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületeken képviselőjük útján
gyakorolt feladatrendszer biztosítja a finanszírozott támogatások összehangolását,
koordinációját, az átfedések kiküszöbölését, rendszeresen felméri a támogatás célkitűzéseinek
megvalósítása terén tett előmenetelt, áttekinti a megvalósítás eredményeit, javaslatot tesz az
egyes programok, támogatások olyan változtatásaira vagy áttekintésére, amelyek lehetővé
teszik a meghatározott célok elérését, és javítják a támogatások felhasználásának
hatékonyságát.
A 6-14. §§-hoz
A Javaslat 6-14. §§-ok a HS, mint köztestület tagságát, vezetését és a működésének az
ellenőrzését szabályozza.
A HS köztestületi jellegének megfelelően a törvény meghatározza a HS tagságát,
valamint a tagfelvétel módját. Mivel a HS-ben kizárólag önkéntes tagság van, így a tagfelvétel
részletes szabályainak megállapításától, a tagok jogainak és kötelezettségeinek
meghatározásától a javaslat eltekint, az az alapszabályban rendezendő.
A HS működése szempontjából meghatározónak az országos szervezetet tekinti,
amelyet a javaslat azzal kíván biztosítani, hogy a HS-re vonatkozó legfőbb döntéseket az
országos szervezet legfőbb döntést hozó szervére, a tagok összességéből álló közgyűlésre
bízza. A javaslat ugyanis abból indul ki, hogy a HS tagsága átérzi a tagságból eredő
kötelezettségeik teljesítésének szükségességét, ideértve az önkormányzatiságból eredő jogok
(közgyűlésen való részvétel) aktív gyakorlását.
A HS tagszervezetei az országos szervezetben az általuk választott küldötteken
keresztül gyakorolják az önkormányzatiságból eredő jogaikat. Az országos szervezet az
ellátandó feladatok jellege szerint három szintből áll.
A HS mint köztestület, illetve a tagsága számára stratégiai jelentőségű kérdések a
közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A HS alapszabálya a további kizárólagos döntési
jogosítványokat is a küldöttgyűlés jogkörébe utalhatja, rendelkezhet aképpen, hogy az
egyébként az elnökség jog- és hatáskörébe tartozó kérdéseket, akár a döntést magához vonja,
vagy azok gyakorlásához kötelezően képviselendő szempontokat határozzon meg.
Az operatív jellegű, a folyamatos működést biztosító, de elsősorban nem végrehajtási
típusú döntések meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. Ezek közül is figyelmet
érdemel a tagsági viszonyt érintő intézkedési jogosultsága. Ez a megoldás garanciát biztosít
arra, hogy mindenképpen testületi szintű döntés szülessen minden olyan kérdésben, ami a
tagsági jogokat érint. Az elnökség jog- és hatáskörét, feladatait részleteiben az alapszabály
határozza meg.
Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és az alapszabályban meghatározott számú
elnökségi tag. A megvalósítandó honvédelmi nevelés szakmaiságának és a meghatározott
stratégiai célkitűzések érvényesülésének maradéktalan megvalósulása érdekében az
elnökségben a közgyűlés által választott tagokon kívül meghatározott számú delegált
elnökségi tag is helyet kap. Ennek érdekében az alapszabályban meghatározott számú helyet
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kell biztosítani a honvédelemért, az oktatásért, a sportpolitikáért, az államháztartásért és a
rendészetért felelős miniszterek által jelölt személyeknek. A HS, mint köztestület
autonómiáját és az önkormányzatiság elvének garanciáját jelenti viszont, hogy az elnökségi
tagok legfeljebb egyharmada lehet delegált tag, amely arányszámtól az alapszabály sem térhet
el, illetve, hogy elnökét közvetlenül a közgyűlés választja.
A HS-t - fő szabályként - az elnök képviseli. Az elnök a jogkörét az alapszabályban
meghatározott módon, valamint esetenként és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve az
alelnökre, főtitkárra írásban átruházhatja. A főtitkár az alapszabályban meghatározott
feladatokat, jellemzően végrehajtási szintű feladatokat látja el.
A felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló ellenőrzi a HS törvényes működésére,
gazdálkodására, valamint pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok, illetőleg
belső szabályok érvényesülését. Az ellenőrzések hatékonyságát segíti elő a javaslatnak az a
rendelkezése, miszerint a felügyelő bizottság munkáját minden érintettnek a szükséges
tájékoztatások, információk megadásával is támogatnia kell.
Figyelemmel arra, hogy a HS területi szintű szervezetet vagy további szervezeti
egységet a taglétszámának nagyságától vagy a végrehajtandó feladatoktól függően saját
hatáskörében, alapszabályában hozhat létre, így a területi szervezet és más szervezeti egység
hatáskörét a javaslat nem tárgyalja. Az egységes alapszabály viszont biztosítja a HS belső
tagozódásának egységességét elkerülendő, hogy koordinálatlanság miatt eltérő szervezeti
konstrukciók alakuljanak ki. Mindamellett megteremti annak a lehetőségét, hogy szerteágazó
feladatrendszerére való tekintettel egyes területekre önálló tagozatokat hozzon létre.
A 15. §-hoz
A Javaslat 15. §-ban a HS állami felügyelete körében az ügyészség részére biztosít
törvényességi felügyeleti jogkört. Az ügyészséget az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII.
törvényben szabályozott jogköre mellett megilletik mindazok a tételesen is felsorolt jogok,
amelyek a HS működésének felügyeletéhez szükségesek.
A 16. §-hoz
A Javaslat 16. §-ban a HS működési költségeit elsősorban az államtól átvett feladatok
ellátásához nyújtott állami támogatásból fedezi a költségvetési törvényben a Honvédelmi
Minisztérium fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzat keretében. Ezeket a bevételeket
egészítik ki a különböző támogatások és egyéb bevételek.
A 17-22. §§-hoz
A Javaslat 17-22. §-ok a záró és a módosító rendelkezéseket tartalmazzák. A
honvédelemért felelős miniszter rendeletalkotási jogkörében felhatalmazást kap arra, hogy a
Magyar Honvédség egyes feladatait a HS működése és a feladatának végrehajtása
támogatásának érdekében szabályozza, különös tekintettel az MH hivatásos, szerződéses és
önkéntes tartalékos állományú katonáinak a HS-ben történő szolgálatteljesítésére. Ehhez a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény vonatkozó jogszabályhelyének
módosításával megteremti a más szervnél történő szolgálatteljesítésre vezénylés feltételét
azzal, hogy az értelmező rendelkezéseken belül a „más szerv” körének taxatív felsorolását
kiegészíti a HS-sel, mint a köztestületekkel.
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Meghatározza továbbá a HS alapító közgyűlése összehívásának, alapszabálya
megállapításának, valamint az ügyintéző-képviselő szerve (elnökség) és ellenőrző szerve
megválasztásának határnapját, valamint rendelkezik a jogszabály hatálybalépéstől az alapító
közgyűlés összehívásáig terjedő időtartamra a köztestület működésének ideiglenes
biztosításáról annyiban, hogy a honvédelemért felelős miniszter által megbízott ideiglenes
ügyvivő elnök látja korlátozott jogkörrel az elnökség feladatait. Az ideiglenes ügyvivő elnök
feladata különösen, hogy a meghatározott stratégiai célkitűzésekre figyelemmel előkészítse a
HS alapszabályát, a közgyűlés érvényes megtartása érdekében tagokat hívjon fel a
köztestületben való tagságra,
A Javaslat a 4. §-ban szabályozott gépjárművezető képzés HS általi
megvalósíthatósága érdekében megteremti a jogszabályi lehetőségét annak, hogy a közúti
járművezetők képzésben az állami alap- és középfokú oktatási intézmények, vagy
tanfolyamon mellett a köztestület is végezhesse.

