Magyar Dinami kus Lov6szsport Szcivets6g
A WSF alapit6 tagjaaz IPSC Magyar r6gi6 igazgat6sdga az IMSSU tagja es magyarorszigi k6pviselete.
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Eml6keztetS
k6szUlt: 2016.03.08. dn megtartott Elnoksegi Ulesrol
Helve: B6k6scsaba, 4-es Honv6d u. 1 (Vdrosi L6ter)

Jelen vannak:
Matuska PdlalelnOk
Dr Regenyi Kund elnOksegi tag
L6w Szabolcs elnoksegi tag

Allando meghivott:
Took Ldszlo fotitk6r
Vendegkent:
Dr. Dobrossy lstviin Ugyved

Matuska P6l alelnOk megnyitja az Ul6st, kOsz6nti a megjelenteket, megdllapitja, hogy az Ules
hatdrozatk6pes. Az eml6keztet6t Matuska Piil alelnOk k6szlti, hiteleslt6sere Took Ldszl6 fotitk6rt keri
fel.

-A Para-Gun KFT sportvdllalkoz6s k6pviselet6ben RdbakOzi Erika Sportigazgat6 6ltal beadott napirendi
kiegeszitesi javaslatdt pz eln0ks6g megvizsgdlta 6s az alapszab{ly 19. szakasz 4. bekezdese alapj6n
elutasitotta.

Az inditviinyoz6nak lehet6s6ge van arra, hogy a 2016.04.03.-i k0zgyUl6sen azzal az inditvdnnyal forduljon a
kozgyUl6shez, hogy a napirend elfogad6s6rol sz6lo hat6rozat meghozatal6t megel6z6en kUl6n dOntsdn
arr6l, hogy a napirendet kieg6sziti-e az inditv6nyozo Altaljavasolt napirendi pontokkal.

-Az elndks6g felUlvizsg6lta kUls6 szak6rt6k bevondsdval a kozgyUlesi meghiv6t 6s az al6bbiak szerint
v6glegesltette
-Ttir<ilte azSZMSZ elfogadds6ra vonatkoz6 napirendi pontot arra tekintettel, hogy az SZMSZ elfogad6sa az
alapszabdly 23 szakasz 2. bekezd6s ,,d" pontja szerint az elndks6g hat6sk6re.

az alapszab6ly m6dositdsdra vonatkoz6 napirendet, mivel a felUgyel6 bizottsdg 5 f6re val6
kieg6szit6se az alapszabdly m6dosit6s6t igenyli es szUks6ges meg pontositani a kdzgyUl6s dsszehiv6s6ra
a napirend meghat6rozdsdra, a k6zgyUles lebonyolit6sdra vonatkozo szab6lyokat, valamint az eln0ks6g
anyagi szempontb6l is 6sszerUbb mUkOdesenek erdek6ben szUks6ges beemelni a vide6- konferencia
lebonyolit6s6nak lehetds6get is.
-Beemelte

A fentieken tril az al6bbi Alapszab6ly m6dosit6sjavaslatokat javdsoljuk t6rgyalni 6s elfogadni a
kdzgy0l6sen, mivel ezek a hat6lyos Alapszab6ly 6rtelmezhet6s6ge 6s alkalmazhat6s6ga
vonatkoz6s5ban fontosak:

15. S (3) ,A Szdvets1g Etn1ks6g6nek a kdzgy(itds id1pontjdt 6s teruezeft napirendjeit, a kdzgy(it6st
megel6z6en legalhbb 30 (harminc) nappal kordbban kell megdllapitania 6s azt a szdvets6g
honlapjitn kdzz6 kell tennie. A kdzgy(il6s hely6rtl, pontos idej6r5l, napirendj6rtl 6s a beterjesztett
javaslatokrol a tagokat alkalmas 6s ellen6izhet6 m6don e-mailben (a tag e-mail cime hiilnydban
postai Aton) fr1sban 6rteslteni kell a kdzgyfilAs id6pontjdt megel6zS 15. napig. A nyilvdnossagot a
k6zgyfil6s helydrSl 6s id6pontjdrol megfelel1 m6don, pl. intemetes f6rumon vagy a Sz1vetsdg
. honlapjdn tdj6koztatni kell."
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Ezen m6dosit6sra az5rtvan szUks6g, mivel nem egy6rtelmfi a jelenlegi Alapszab6lyban a kdzgyUl6s
meghirdet6se, 6s a v6gleges meghiv6 elkUld6s6nek folyamata. A javaslat elv6lasztja a kozgy(l6s
meghirdet6s6t, amelyb6l m6r tudni fogja a tags6g, hogy mikor 6s milyen napirendekkel lesz kozgyriles
6s megtehetijavaslatait a napirendek kieg6szit6se vonatkozds6ban. A 19. S (4) pont lehet6v6 teszi a
meghirdet6stol sz6mitott 10 napon belUl a napirend kieg6szites6re vonatkoz6 javaslatok megt6tel6t, 6s
az elnoks6gnek a meghiv6 v6glegesft6s6t 6s kikUldes6t a tagoknak a kozgy(l6st megel6z6 15. napig

17. S (3) ,,A tagszeruezeteknek legk6s6bb a kdzgyfil6s megkezd4s6nek.idflpantjdig irasban be kell
jelentenitik azokat a szemdlyeket, akik k6pvisel6k6nt a tagszeruezetet k6pviselik. Amennyiben a
k6pvisel6 nem azonos a tagszeruezet bejegyzeft vezet6j6nek a szem6ly6vel, hgy a tagszeruezetet
k6pvisel6je 6ltal 'kihllitott teljes bizonyit6 ercj1 magdnokintban foglalt meghatalmazdssal
m e g h atal m azott kd pv i se I 6

(k) ke pv i se I h eti (k). "

Az eddigi Alapszab6ly a tagok Alapszab6ly6ban leirtak szerint kfv6nta meg a

meghatalmaz6s

elk6szit6s6t. Ez az6rt nem jo, mivel a mand6tumvizsgdlo bizottsSgnak minden kdzgyUlest mg-gel6z6en
meg kellene n6znie a tagok Alapszab6ly6t 6s megvizsg6lni, hogy az abban foglaltaknak megfelel6-e a
meghatalmazds. A javaslat az, hogy k6t tan0s, teljes bizonyit6 erejU mag6nokiratban hatalmaTza meg
a tagszervezet k6pviseldje a kdzgyUl6sen r6szfuev6 egyesi.ileti tagot.
19. S (4) ,,A kdzgyT*si meghiv6, a Szlvetslg hontapjan t6rt6n6 kfizz6t6tetdt6t szdtmltott 10 naptdi
napon beltil, a tagok 6s az egyesillet szeruei a k6zgyfil6st 6sszehiv6 szeM6l vagy szemdlyt6l a
napirend kieg6szit6s6t kdrhetik, a kiegdszit6s indokolilst1val. A napirend kieg6szitdsdnektdrgydban
a kdzgyfil6st 6sszehiv6 szeru vagy szemAly jogosult ddnteni. Ha a napirend kieg6szit1se irdnti
k6relemr6l a kdzgyfiEst 6sszehiv6 szeN vagy szem6ly nem ddnt, vagy azt elutasitja, a kdzgyfilds a
napirend elfogaddsdrol szolo hatdrozat meghozatal1t megel6z6en ktil1n ddnt
napirend
ki eg 6 sz it6 s6 n e k td rg yd b a n."

a

Ez a javaslat pontositja azt, hogy meddig lehet k6rni a kdzgytil6st osszehlv6 szeM6l vagy szem6lyt6l a
tagoknak a napirend kieg6szit6s6t. Eddig ez az Alapszab6lyra volt utalva, csak nem volt az
Alapszab6lyban err6l meghat5rozva semmi.

20. S (3) ,,4 kdzgy(il6s ftkos szavazdssal hoz hatdrozatot a Sz1vets6gnek a 76. $ (1) bekezd4s c)
pontjdban meghatarozott tisztsegvisel6k vdlasztdsakor, illetve ha azt a szavazdsra jogosultak
egyharmada inditvdnyozza. Egy jel1lt eset4n a k1zgyfil1s nyflt szavazdssal is ddnthet a
ti sztsdgvi sel6 megvhl asztdsdrol."

Erre

a m6dosit6sra csak az6rt van szUks6g, mivel a

szdvegb6l kimaradt

a

16.

$ ut6n ,,az (1)

bekezd6s".
23. S (2) g) ,,f6titkdr kinevezdse (hatdrozatlan id6tartamra)"

F6titk6r Ur jelezte, hogy a hat6lyos SZMSZ-ben a f6titk6r hat6rozatlan idej( megbfz6ssal van, ez6rt
meg kell teremteni az osszhangot az Alapszab6ly 6s azSZMSZ kozott.

28/4. S ,,Az elndk jogosult atz Elndksdg til6sdt, videokonferencia lebonyolltdssal r.s foganatositani. Az
elndk kdteles a vide6konferencia id6pontjdrol 6s napirendj6rSl sz6l6 meghiv6t e-mailben a tagok
rdsz6re a vide6konferencia formdtjdban tartott [il6s id6pontjdt megel6z6en legalilbb 72 6rdval
megkilldeni. A vide6konferenci1val bonyolftott eln6ks6gi [il6s akkor hatdrozatk6pes, ha azon
. legalilbb 3 f6 jelen van, akik kdzill az egyik az elndk vagy alelndk. A vide6konferenciitt rogzfteni kell
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6s a vide6konferencia vide6 anyaght legal1bb a jegyz6kdnyv hitelesitds6ig meg kell 6izni. A
vide6konferenci(tn hozoft hatdrozatokat irdsban rdgziteni kell, amelyet az elndks6gi ill6st vezet6
eln5k vagy az aleln5k 6s legal1bb 1 f6 elndks6gi tag hitelesft. Egyebekben a vide6konferencia
formdjdban megtartoft elndksdgi Al6s lebonyolftdsdra a 27. $ban rogzitetteket kell alkalmazni."
Egy 0j 28/A. S szakaszt javaslunk betenni az elndks6gi Ul6s vide6konferencia form6j6ban toft6n6
lebonyolit6sdra.
30. S (2) ,,A f6tikeft az elndksAg jel1li ki (hatarozatlan

id6taftamra)"

, . ... ,..., .

Ertelemszertien itt is m6clositani kell a f6titk5r megbizat6s6t.

31.S (),A

a Sz6vets6g

mfik6d6s6nek, gazditlkoddsdtnak 6s vagyonkezeldsdnek
ellen6rz6s6re Felilgyel6 Bizottsdgot vi1laszt. A Felilgyelo Bizottsdg l6tszdma 6t f6, egy elndk 6s 4
tag."

k1zgyh6s

Az ot 6ves megbiz6s miatt 6rdemes h6rom f6sn6l nagyobb l6tsz6m0 FelUgyel6 Bizotts6got vilasztani,

mivel fgy megUresed6s eset6n nincs szUks6g rendkivUli kdzgyfil6sre,
hat6rozatk6pess6get biztosftan

6s igy konnyebb

a

i.

(, ,,Az elnilksdg az aldtbbi szabdlyzatokat kflteles elfogadni:
a) a szeruezeti6s mfikdddsi szabdlyzatot;
b) a versenyszabdlyzatot;
3S.S

c) a nyilvdntartdsi,

igazol4tsi 6s htigazolAtsi szabdlyzatot;

d) a sportfegyelmi szabhlyzatot;
e) a gazd1lkoddsi-p6nzilgyi szabdlyzatot;

f)

doppingellenesszabdlyzatot;

g)

versenyrendezdsi szabdtlyzatot;
h) spoftrendezvAny biztonsiigos lebonyolltdsdtval kapcsolatos el6frdtsokattartalmaz6 szabdlyzat;
i) a sportszakemberek k6pesft6si kdvetelm6nyeit 6s feladatait taftalmaz6 szabdlyzaf'

Erre a m6dosit6sra az6rt van szUks6g, mivel a sporftorv6ny kotelez6v6 teszi
szerepl6 szabAlyzatok el k6szft6s6t.

a h) 6s i) pontokban

38.S (3) ,,A Sz6vets6g szabdlyzatait nyilvdnosan k6zz6 kelltennia Szdvets6g honlapjdn."

Az egy6rtelmris6g kedv66rt javasoljuk a szabAlyzatok kdzz6t6teli helyek6nt a Szovets6g honlapj5t
meghat6rozni.

A fenti m6dosi't6sok sem az Alapszab6ly szerkezet6t, sem annak tartalmdt l6nyegesen nem
6rintik, csup6n technikai 6s a jogszab5ly Sltal megkiv6nt m6dosit6sok.
-Az efndks6g felk6ri To6k Ldszl6 f6titkert, HUse Csaba es Cimre Jozsef sporttdrsakat, hogy a2016 04.03.-i
kozgyUl6sen r6sztuev6k kepviseleti jogosultsdgdt vizsgdljdk meg a k0zgyUl6s hatdrozat k6pess6genek
mi n6l gyorsabban tort6n6 meg6llapit6s6nak 6rdek6ben.

-Az efndks6g a Villaniis SE javaslat6t r6szben elfogadta, az alapszabiily technikai jellegU m6dosit6s6t
6sszerUnek tartva, felveszi 1'1. napirendi pontk6nt az alapszafuily m6dosit6s6t es a modositdssal egys6ges
szerkezetbe fog lalt alapszabdly elfogad6s6t.
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A kodifik6ci6s bizotts6g 6ltaljavasolt tervezetet az elnoks6g nem klvdnja tdrgyalni, arra tekintettel, hogy a
20'15 mdjusban a F6v6rosi T0rv6nysz6k 6ltal elfogadott alapszabdly a mostani kozgyUl6sen remelhetdleg
elfogaddsra kerUl6 technikai m6dositrisokkal, megfelel6en szabAlyozza a sz6vets6g bels6 jogviszonyait, a
technikai r6szlet szab6lyokat az elndkseg 6ltal a kozel jdv6ben m6dositdsra kerUl6 SZMSZ-ben kell
rogziteni.
-Az eln6ks6g v6glegesitette a k6zgyiil6si meghiv6t a kdvetkez6 form6ban
141

2016 sz.HatArozat: Kozgyfil6si meghiv6 2016.9-4.91.

.

,,Tisztelt Tagszervezeteket K6pvisel6 Sportt6rsak!

Ertesitelek benneteket, hogy a Szovets6g elndks6ge az Alapszabfuly 15. $ (2) bekezdrSse alapj6n, a
2016. februdr 9. napj6n hozott 1112016. szdmf hat6rozat6nak megfelel1en az AlapszabSly 28. S (2)
bekezd6s a) pontjdban rogzitett hat6skoromn6lfogva a Szovets6g kdzgyfil6set

2016.6prilis 3. 10 6ra id6pontra
osszehivom
A kozgvLil6s napirendjei a kovetkez6k:
1./ Elnoki k6szont6
2.1

Hatfirozatk6pess6g meg5llapit6sa

3./ A kozgyril6s levezetd eln6k6nek kijelol6se, a jegyz6k6nyvezet6, hitelesitdk megv6laszt6sa
4.1 A kdzgy 0l6s napirendj6nek elfogad6sa
5./ Az elnoks6g szakmai besz6mol6j6nak elfogad6sa
6./ A p6nzUgyi besz6mol6 megvitat6sa

.l Kozhaszntis5gi jelent6s megvitat6sa
8./ A FelUgyel6 Bizotts6g jelent6se, v6lem6nye, a p6nzUgyi besz6mol6val, kdzhaszn0s6gijelent6ssel
kapcsolatosan
9./ A p6nzUgyi besz6mol6 6s kdzhaszn0s6gi jelent6s elfogad6sa a FelUgyel6 Bizotts6g jelent6se 6s
v6lem6nye alapj6n
10./ A p6nz0gyi terv megvitat6sa 6s elfogaddsa (a FelUgyel6 Bizotts6g v6lem6nye meghallgat6s6t
kovet6en)
11.1 Az. Alapszab6ly m6dosit6sa 6s a m6dositdssal egys6gbe foglalt Alapszabfuly elfogad6sa
7

A

12.1
m6dositott Alapszab6lynak megfelel6en 1 t6 eln6ks6gi tag 6s az Alapszab6lyban
meghat6roz6sra kerUl6 FelUgyel6 Bizotts6g tagl6tszSmnak megfelel6 sz6mf FelUgyel6 Bizotts6gi
tagok megv6laszt6sa az Ures helyekre
13./ Egyebek

A kozgyfil6s akkor lesz hat6rozatk6pes, ha a szavaz6sra jogosultaknak tobb mint a fele jelen
van. A hatArozatk6pess6get minden hat6rozathozatalnSl vizsg6lni kell. Ha egy tag vblamely
Ugyben nem szavazhat, 6t az adott hal1rozat meghozatal6n6l a hatArozatkepessdg
meg5llapitdsa sor6n figyelmen kivUl kell hagyni.
Ha a kozgyfil6s eredeti id6pontj6t6l sz6mitott egy ( 1.) 6r6n belUl nem v6lik hat6rozatk6pess6, akkor a
k6vetkez6 kdzgyti l6sre

"
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2016. 6prilis 3.11 ora 00 perckor
kerUl sor, amely a 2016. dprilis 3. 10 6r6ra osszehivott k6zgyfilds napirendjei vonatkoz6s6ban a
megjelentek szAmAra tekintet nSlkUl hat6rozatk6pes lesz. Ezen a kdzgyril6sen csak az eredeti
megh fv6ban szerepl6 napirendek t6rgyalhat6ak."

Tdbb napirendi pont nem l6v6n, Matuska Pel alelndk az 6rtekezletet 21.45 perckor
berekesztette.
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