
 
 

Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 
Küldöttgyűlésének 

határozatai 
 

1/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 18 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött az Alapszabály III.2. pontjának módosításáról, az alábbi tartalommal: 

„III.2. A III.1. pontban felsorolt sportszövetségeken kívül a Szövetség tagja lehet bármely 

további, a diák-, az egyetemi és a szabadidősport területén tevékenykedő, vagy e területek 

működését segítő, a Civil tv. értelmében országos hatókörrel működő egyéb civil szervezet, 

amely a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és 

tagfelvételi kérelmét a Szövetség küldöttgyűlése a szavazásra jogosultak kétharmadának 

szavazatával támogatja. A tagfelvételi kérelmet a Szövetség főtitkárához írásban kell 

benyújtani, legkésőbb az annak tárgyában döntést hozó küldöttgyűlést megelőző tizenötödik 

napig.” 

 

2/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Sportiskolák Országos Szövetségének az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

3/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának az NDHSZ tagjává történő 

felvételéről. 

 

4/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Rektori Konferenciának az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

5/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Sporttudományi Társaságnak az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 



 
 

6/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének az NDHSZ tagjává 

történő felvételéről. 

 

7/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Sportegyesületek Országos Szövetségének az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

8/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetségének az NDHSZ tagjává történő 

felvételéről. 

 

9/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése 17 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

10/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése az NDHSZ Felügyelőbizottságának éves ellenőrzési munkatervét 17 

igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett, az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

11/2017. (II.28.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

Az NDHSZ küldöttgyűlése az NDHSZ 2017. évi, módosításokkal kiegészített költségvetését 17 

igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

 

 



 
 

 

12/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 16 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

 

 

13/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 16 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Református Iskolák Diáksport Szövetségének az NDHSZ tagjává történő 

felvételéről. 

 

 

 

14/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 16 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetsége Egyesületnek az NDHSZ tagjává 

történő felvételéről. 

 

 

15/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 15 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Ergométer Szövetségnek az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

 

16/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 16 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Íjász Szövetségnek az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 

 

 

17/2017. (XII.07.) sz. Küldöttgyűlési határozat  

 

Az NDHSZ küldöttgyűlése 16 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett 

döntött a Magyar Országos Horgász Szövetségnek az NDHSZ tagjává történő felvételéről. 


