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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
(1)

A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport
és versenysport területén működő sportegyesületek önkéntes részvételével
működő szervezet. A sportág feladatainak ellátására létrehozott, az ejtőernyős
sportot alaptevékenységként művelő sportegyesületek, illetve más
sportszervezetek ejtőernyős szervezeteire épülő, azok tevékenységét
összehangoló, munkájukat segítő és támogató, az önkormányzatiság elvén
működő társadalmi szervezet.

(2)

A
Szövetség
a
történelmi
hagyományok
megőrzése
érdekében
elődszervezeteinek tekinti a sportág magyarországi kialakulása után létrejött, az
ejtőernyős sportot összefogó, abban versenyrendszert működtető valamennyi
szervezetet.

(3)

A szervezet neve:

Magyar Ejtőernyős Szövetség, rövidített neve: MESZ

Angol nyelvű megnevezés: Hungarian Parachute Association
Székhelye:

1126 Budapest, Böszörményi út 21.

Levelezési cím:

1138, Budapest, Dagály u. 11.

Honlap:

www.skydive.hu

Alapítás éve:

2006

(4)

A Szövetség a 2004. évi I. törvény 19. (3) b) és 28.§ szerinti sportági szövetség.

(5)

A Szövetség a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 60.010/2006/1 2006.március 10-én kelt
végzésével jött létre és 11903 sorszám alatt nyilvántartásba vette.

(6)

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, az országgyűlési és
a helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít. A szövetség pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad el.

II.
A SZÖVETSÉG ELVEI, CÉLJA ÉS FELADATAI
2.§.
(1)

A Szövetség működésének elvei:
- a tagszervezetek önrendelkezése és önálló képviselete,
- a többségi vélemény érvényesülése,
- a demokratikus működés és anyagi önállóság.

(2)

A Szövetség Magyarország területén szervezi, népszerűsíti, fejleszti és
támogatja az ejtőernyős sportágban a FAI szabályainak figyelembe vételén
alapuló tevékenységet, továbbá nemzetközi kapcsolatokat ápol elsősorban a
Nemzetközi Repülő Szövetség Nemzetközi Ejtőernyős Bizottságával (FAI IPC),
valamint az EU és NATO tagállamok ejtőernyős szervezeteivel.

(3)

A Szövetség célja, hogy támogassa a nemzeti országos verseny(ek)
megszervezését és lebonyolítását, valamint lehetőségei szerint támogatja a
nemzetközi versenyek szervezését, lebonyolítását vagy egyéb nemzetközi
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sportszervezetek tevékenységét.
(4)

(5)
(6)
(7)

A Szövetség célja, hogy a törvényi keretek között és lehetőségeihez mérten
támogatásával részt vegyen az ejtőernyős sport oktatási rendszerének
kialakításában, továbbá a sport országos terjesztésében, valamint hogy
együttműködésével támogassa a magyar szabályrendszer kialakítását.
A nemzetközi ajánlások, a technikai és sportági fejlődés alapján kérésre
jogszabály előkészítők, és alkotók részére információt nyújt.
A Szövetség tevékenységével elő kívánja segíteni az ejtőernyőzés társadalmi
elismertségének növelését, a Szövetség tagjai érdekeinek képviseletét.
A Szövetség feladatai:
- koordinálja az ejtőernyős sportegyesületek, és egyéb egyesületek
ejtőernyős szakosztályainak tevékenységét, továbbá sportszakmai
szolgáltatásokat nyújt tagjai részére;
- együttműködik a sportért felelős minisztériummal, a MOB nem olimpiai
sportágak szakmai tagozatával a magyar ejtőernyős sport fejlesztésében;
- segíti az utánpótlás-nevelést; közreműködik a sportszakember
képzésben, valamint továbbképzésben.
- Koordinálja, és szervezi a tömegsport, szabadidős sport, élsport
tevékenységeket,
- Figyelemmel kíséri és javaslataival segíti a hazai ejtőernyős sport szakmai
irányítását végzők tevékenységét.

(8)

(9)

Tagjai közé azokat a társadalmi szervezetként a bíróság által nyilvántartásba
vett ejtőernyős sportegyesületeket és egyéb egyesületek ejtőernyős
szakosztályait veszi fel, amelyek fő tevékenységként az ejtőernyős sporttal,
versenysporttal vagy egyéb rétegsporttal, különösen sportszervező, sportot
támogató, valamint a szabadidősporttal összefüggő tevékenységet végeznek.
A Szövetség a célok érdekében a következő tevékenységeket fejti ki:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- ejtőernyős sporttevékenység segítése és folytatása
- euroatlanti integráció elősegítése

(10) A Szövetség a fentiekben megjelölt célja megvalósítása érdekében:
- kezdeményezi,
illetve
támogatja
az
ejtőernyős
versenyeket,
rendezvényeket, együttműködik azokkal az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetekkel, amelyek a nemzeti sport és katonai ejtőernyős
hagyományok, értékek megőrzését tűzték ki célul,
- javaslatokat tesz az illetékes szerveknek az ejtőernyőzéssel kapcsolatos
időszerű feladatok, normaalkotás megoldására,
- a Szövetség hatékony együttműködést alakít ki és tart fenn a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség illetékes szerveivel és
szervezeteivel,
- a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden
olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel,
más társaságokkal és szövetségekkel, amelyek segítik a Szövetség
eredményes működését és céljainak megvalósítását,
- a Szövetség, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
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érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységeire fordítja,

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
3.§.
(1)

A Szövetség tagsága jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező olyan sportszervezet, amely alaprendeltetése szerint
ejtőernyős sportklub, vagy olyan egyéb sportszervezet, amely ejtőernyős
szakosztállyal rendelkezik.

(2)

A Szövetségnek - önkéntes belépés alapján - tagja lehet minden újonnan
alakult tagszervezet, az (1) bekezdésben meghatározott ejtőernyős szervezet,
amely
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) elfogadja a Szövetség alapszabályát,
c) tevékenysége és alapszabálya nem állnak ellentétben a Szövetség
alapszabályával, céljaival és tevékenységével,
d) a
sportszervezet,
vagy
szervezet,
amelynek
legalább
tíz
versenyengedéllyel rendelkező, aktív, az ejtőernyőzéssel rendszeresen
foglalkozó tagja van, írásban kérheti felvételét a következő okmányok
egyidejű benyújtásával:
- a sportszervezet jogi személyiségét igazoló bírósági vagy hatósági
határozata,
- a sportszervezet alapszabálya, melyben nyilatkozik a Szövetség
alapszabályának elfogadásáról,
- az előírt szakmai feltételek teljesítését igazoló okmányok alapján.
e) megfizeti a közgyűlés által megállapított mértékű egyszeri hozzájárulást,
valamint a közgyűlés által évente meghatározott éves tagdíjat.

(3)

Tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik.

(4)

Tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz a kérelem beérkezését
követő legközelebbi elnökségi ülésen. A felvétel nem tagadható meg, ha a
szervezet megfelel az (1)-(2) bekezdésben rögzített feltételeknek. A tagsági
jogviszony a közgyűlés határozatának meghozatalával egyidejűleg jön létre. A
tagfelvételi kérelemről első fokon az Elnökség dönt, a tagfelvétel körében
jogorvoslattal a szövetség közgyűléséhez lehet fordulni írásban, a kérelem
elutasításától számított 15 napon belül.

(5)

A tagsági jogviszony megszűnik:
-

kilépéssel,
kizárással,
jogutód nélküli megszűnéssel,
a szövetség megszűnésével,
a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával.

A Szövetség tagja kilépését köteles bejelenteni az elnökségnek, annak
érdekében, hogy a szövetség tagnyilvántartásából törlésre kerülhessen,
azonban döntését nem köteles indokolni. A Szövetségbe való belépés és
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(6)

kilépés önkéntes. A tagsági jogviszony bármely formája esetén a megszűnt
tag tagságát az elnökség törli.
Pártoló tag (személy, vagy szervezet)
Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek,
akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem minden pontját
vállalják, de valamilyen módon részt vesznek a Szövetség életében,
rendszeresen támogatják, segítik a Szövetség tevékenységét.
4.§.

(1)

A tagok jogai:
a) részvétel a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b) részvétel a Szövetség közgyűlésén és határozatainak meghozatalában,
azzal, hogy szavazati joggal a mindenkor hatályos nyilvántartás szerint
bejegyzett képviselőjük útján rendelkezhetnek,
c) javaslattétel és választás a Szövetség vezető tisztségeibe, illetve
testületeibe,
d) tagszervezet tagja választható a Szövetség tisztségeibe, illetve
testületeibe,
e) észrevételt, javaslatot tehet a Szövetség vagy annak szerveit érintő
kérdések megtárgyalására,
f)

(2)

(3)

(4)

részesülhet a Szövetség rendelkezésére álló pénzügyi keretéből, állami,
cél- és egyéb támogatásokból;
g) részesülhet a Szövetség által biztosított kedvezményekben és
szolgáltatásokban,
h) pályázatot adhat be a Szövetség által, vagy közreműködésével
meghirdetett témákban;
A tagok kötelezettségei:
a) a Szövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint
határozatainak betartása,
b) a Szövetség, valamint a tagszervezetek tevékenységeinek segítése,
c) az éves tagdíj határidőben történő megfizetése, a Közgyűlés által évente
megállapított összeg átutalása a Szövetség számlájára,
d) adatszolgáltatás a Szövetség nyilvántartása számára, a Szövetség által
meghatározott időben.
A pártoló tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén
b) javaslatot tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban
A pártoló tag kötelezettségei:
a) a Szövetség alapszabályának megtartása
b) az ejtőernyőzés népszerűsítése
c) a szövetség működésének támogatása vagyoni hozzájárulással, vagy
más felajánlással
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IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
5.§.
(1)

A Szövetség szervezeti felépítése:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Felügyelő Bizottság,
d) bizottság.

(2)

A szövetség vezető tisztségviselői:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) elnökségi tagok

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk.
3:22.)
Tisztségviselőnek csak olyan személy választható, aki nem tartozik az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
meghatározott,
a
közhasznú
szervezet,
vezető
tisztségviselőinek
összeférhetetlenségére vonatkozó pontja hatálya alá.

(10) Nem lehet tisztségviselő az a személy, aki a Szövetség tagszervezetével
munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
kivéve, ha egyben a tagszervezet közgyűlése által megválasztott tisztségviselő
(elnök, elnökségi tag) is.
(11) Nem lehet tisztségviselő az a személy, aki a Sport Állandó Választott Bíróság
elnöke, alelnöke vagy tagja, valamint, aki a Sport Állandó Választott Bírósággal
munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(12) Megválasztása esetén a tisztségviselő köteles 30 napon belül az
összeférhetetlenségi okot megszüntetni, ellenkező esetben a Szövetségben
betöltött mandátuma megszűnik.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett társadalmi szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más társadalmi szervezetnél is betölt.
A KÖZGYŰLÉS
6.§.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

A Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelybe minden
tagszervezet egy képviselőt delegál, aki a delegáló egyesület tárgyév január
31.-én érvényes nemzeti ejtőernyős minősítéssel rendelkező tagjai számának
megfelelő szavazattal (mandátummal) rendelkezik.
A tagszervezet a képviseletére jogosult személy(eke)t saját alapszabálya
szerint választja meg.
A közgyűlést a Szövetség elnöke évenként legalább egyszer, annak kitűzött
időpontja előtt legalább 30 nappal a tagszervezetek, azok képviselői, valamint a
meghívottak részére küldött, napirendi pontokat is tartalmazó meghívóval
köteles összehívni. A meghívót a Főtitkár – igazolható módon – megküldi a
tagoknak az általuk megadott cím(ek)re, valamint a Szövetség honlapján is
közzétételre kerül. A napirenddel kapcsolatos írásos anyagokat a Szövetség
honlapján a Közgyűlés előtt legalább nyolc nappal nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon
belül a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését
kérhetik annak indoklásával és a tárgyaláshoz szükséges valamennyi
információ megadásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség
jogosult dönteni. Kizárólag ebben a tárgykörben a rendkívüli elnökségi ülés 8
napon belülre is összehívható. Amennyiben a kiegészítést kérő nem vesz részt
az ezt a napirendi pontot tárgyaló elnökségi ülésen, hogy kérését alátámassza,
az Elnökségnek jogában áll a kérést elutasítani. Amennyiben az Elnökség a
kiegészítési kérést elutasítja a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A Szövetség közgyűlése nem nyilvános. [Ptk. 3:73. § (2)]
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk 3:19 §)
Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló
határidő miatt az szükséges, a közgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat
határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli
határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali
email fiókján keresztül elektronikus levélben a Szövetség minden tagjához. A
felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli
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(8)

határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a
válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A
szavazatokat a főtitkárnak kell leadni a szavazásra jogosult tag által aláírt,
dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt
mellékletként kell eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat
összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok
leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles
írásban tájékoztatni a Szövetség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott
határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli
közgyűlést kell összehívni.
Határozatok és nyilvánosság
A Szövetség a vezető szervek határozatait akképpen tartja nyilván, hogy abból
megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).
Az elnökség a vezető szervek döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható
módon haladéktalanul közli, valamint a Szövetség honlapján nyilvánosságra
hozza.
A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba az elnökséggel előre
egyeztetett időpontban bárki betekinthet.
Az elnökség a Szövetség internetes honlapján hozza nyilvánosságra a
működés módját, a szolgáltatások igénybe vételének módját és a beszámolói
közléseit.
7.§.

(1)

(2)

(3)

A közgyűlés kötelező összehívása
a) az elnökség határozata alapján,
b) a mandátumok egyharmadával rendelkező tagok az elnökség részére
eljuttatott írásbeli kérelmére, az ok és a cél megjelölésével,
c) az elnök mandátumának megszűnése esetén,
d) ha a bíróság elrendeli,
e) ha az elnökség tagjainak száma, a határozat hozatalhoz szükséges
szám alá csökken, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a
határozathozatalhoz szükséges szám alá csökken,
f) ha a Felügyelő Bizottság, az alapszabályban rögzített esetben azt
kezdeményezi,
g) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
h) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni,
i) a szövetség céljának elérése veszélybe került.
Az (1) bekezdésben foglalt esetekben, az elnök 15 napon belül köteles a
közgyűlést összehívni legfeljebb 60 napon belüli időpontra. A meghívóban meg
kell jelölni a közgyűlés összehívásának okát és célját. A közgyűlésen csak a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók.
Egyebekben a rendes közgyűlés szabályai az irányadók.
8.§.

(1)

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a) az alapszabály megállapítása és módosítása; a módosítási indítvány
előterjesztése kizárólag előzetesen, írásban történhet.
b) az elnökség tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
c) döntés az állami támogatás tagszervezetek közötti felosztásáról,
d) az éves tagdíj mértékének és megfizetése módjának valamint a tagok
által fizetendő egyszeri hozzájárulás megállapítása;
e) döntés a Szövetség egyesülését, feloszlását illető ügyekben,
f) a Szövetség feladatainak ellátásához, jogi személyiségű megyei
(fővárosi) szervezeti egységek létrehozása;
g) nemzetközi szervezethez történő csatlakozást, és az onnan történő
kilépést érintő ügyekben,
h) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, valamint a tag kizárása másodfokú
eljárás során;
i) a Szövetség megszűnése esetén döntés a szövetség vagyonának
felhasználásáról,
j) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal,
k) Az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek a szövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
l) Az éves költségvetés megállapítása, éves pénzügyi terv megtárgyalása,
elfogadása,
m) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a szövetséggel munkaviszonyban áll,
n) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával
vagy ezek hozzátartozójával köt,
o) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
(2)

(3)

(4)

A tagszervezetek képviselői által beterjesztett egyéb javaslatokat a közgyűlés
akkor tárgyalja, ha a javaslatot a tagszervezet képviselője a közgyűlés előtt
legalább 15 nappal az elnökség részére írásban eljuttatta;
A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Jelen pontban foglaltak szerint /ld. (1) bekezdés b) pont/ visszahívásra abban
az esetben kerülhet sor, ha a tisztségviselők a rábízott feladataikat nem az
alapszabálynak, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően
látják el. A visszahívásról - a jelen alapszabály 13.§ (3) a) pontja szerint - az
elnökség határozata alapján előterjesztett javaslatra a közgyűlés dönt. Az
elnökség köteles a határozat meghozatalát követően három napon belül a
visszahívásra irányuló javaslatát a visszahívott tisztségviselővel írásban
közölni, aki jogosult legkésőbb a visszahívást tárgyaló közgyűlés napjáig
védekezést írásban előterjeszteni. A visszahívást tartalmazó közgyűlési
határozattal szemben a tisztségviselő a jelen alapszabály 21.§ (3) bekezdése
alapján jogorvoslattal élhet.
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9.§.
(1)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok (mandátumok) több, mint fele
jelen van. Határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve ha az Alapszabály
ettől nagyobb szavazati arányt ír elő.

(2)

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belüli bármikori
időpontra ismételten össze lehet hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés
(megismételt közgyűlés) az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a
megjelentek számától függetlenül határozatképes. E tényre a közgyűlés
résztvevőinek figyelmét a számukra kézbesített meghívóban kifejezetten fel kell
hívni.

(3)

Egyebekben a megismételt közgyűlés esetén a rendes közgyűlés szabályait
kell alkalmazni.
10.§.

(1)

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra
jogosultak mandátumszámainak egyszerű többségű szavazatával (a jelenlévő
szavazásra jogosultak mandátumai száma alapján több mint fele igennel, vagy
nemmel szavaz) hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés levezető
elnöke ismételten szavazásra bocsátja a kérdést. Amennyiben másodszorra is
szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni.

(2)

A Szövetség alapszabályának módosításához a
mandátumszámának háromnegyedes szótöbbséggel
szükséges.

(3)

A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok mandátumszámának
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(4)

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1. §. 1 és 2 pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján

jelen lévő tagok
hozott határozata

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
(5)

A közgyűlés levezető elnöke bármely Szövetségi tag lehet, akit erre megszavaz
a közgyűlés.

(6)

A közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról, valamint bármely kérdésben,
ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább egyharmada indítványozza,
titkos szavazással határoz.

(7)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott lényeges javaslatokat és észrevételeket, valamint a
meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető
írják alá, és a közgyűlés kezdetén megválasztott két személy hitelesíti.
A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA

MESZ alapszabály 2016. február 03.

11

11.§.
(1)

A választást napirendre tűző közgyűlést megelőző 30 nappal az elnökség
háromtagú jelölőbizottságot választ, amely köteles a szövetség tagjai számára
a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a
személy, akit a jelölőbizottság a tisztségre jelöl, vagy aki a közgyűlésen a
jelenlévő szavazásra jogosultak mandátumai egyszerű többségének „igen”
szavazatával a jelölő-listára felkerül.

(2)

Az elnökség tagjait, valamint az Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés kettő
évre választja.

(3)

A választás tisztségenként külön-külön történik. Ha az elnökség és a Felügyelő
bizottság meghatározott létszámának megfelelő számú tagot jelöltek
megválasztásra, együttesen lehet a megválasztásról dönteni.

(4)

Ha valamely tisztségre csak egy jelöltet állítanak - kizárólag személyenként
külön-külön történő - nyílt szavazással lehet a megválasztásról dönteni.

(5)

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra
jogosultak mandátumainak egyszerű többségét megszerezte. Ha több jelölt
esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási
fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot
kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlevő szavazásra jogosultak
mandátumai 15 százalékának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt.
A választást addig kell ismételni, amíg a jelöltek valamelyike a
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.

(6)

A tisztségviselők újraválaszthatók.
12.§.

A tisztségviselő mandátuma megszűnik:
a) mandátumának lejártával,
b) mandátumáról való lemondással,
c) a tisztségviselő halálával
d) a közgyűlés általi visszahívással,
e) az összeférhetetlenség megállapítását követő 30 nap elteltével, ha a
tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg.
AZ ELNÖKSÉG
13.§.
(1)

A Szövetség ügyintéző-képviselő szerve az 5 tagú elnökség.
Az elnökséget a közgyűlés kettő évre választja.

(2)

Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) alelnök,
c) elnökségi tagok

(3)

Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a Szövetség törvényes, alapszabály szerinti működésének biztosítása,
b) a Szövetség tevékenységének irányítása a közgyűlés határozatai
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

alapján,
c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése, az Stv. alapján
készült beszámoló, a szakmai beszámoló, valamint a következő évi
pénzügyi és szakmai tervek elkészítése és közgyűlés elé bocsátása,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó
döntések meghozatala és végrehajtása
e) egyes feladatok ellátására időszakos bizottságok létrehozása,
megbízása, megszűntetése,
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítése,
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) a Szövetség érdekképviseletének ellátása, kapcsolatteremtés és fenntartás az érdekelt állami és társadalmi, valamint a nemzetközi
szervezetekkel,
k) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb
szabályzatainak, valamint saját munkatervének jóváhagyása,
l) az ejtőernyőzés érdekében kifejtett tevékenység elismerése (oklevél,
emléktárgy adományozása),
m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály vagy a
közgyűlés a hatáskörébe utal.
Az elnökségi ülést az elnök – igazolható módon - hívja össze évente legalább
kétszer. Az elnökségi ülésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend
megjelölésével 5 nappal előbb meg kell tenni. A napirend az elnökségi ülésen
kiegészíthető, módosítható, amelyet az elnökségi ülés, szavazással fogadja el.
Az elnökségi ülés napirendjét az elnök terjeszti az ülés elé.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az
ülés résztvevőit, helyét, idejét, a napirendet, az elhangzott lényeges
észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, és a határozatot
ellenzők, szavazástól tartózkodó személyek arányát. Az elnökségi ülés és
annak jegyzőkönyve nyilvános. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni,
amelyről a tagokat az emlékeztető megküldésével kell értesíteni.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belüli időpontra össze
lehet hívni, úgy, hogy az elhalasztott és megismételt ülés között legalább 3
napnak el kell telnie.
Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait
nyílt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben
másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek
kell tekinteni.
Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot személyi kérdésekben,
azonban a tagok többségi döntése alapján nyílt szavazással is határozhat. Az
elnökség jelenlévő tagjai legalább egyharmadának kérésére bármely
kérdésben titkos szavazást kell tartani.
Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló
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határidő miatt az szükséges, az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat
határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli
határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali
email fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség minden tagjához. A
felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli
határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a
válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A
szavazatokat a főtitkárnak kell leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal
ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként kell
eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott
határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének lejártát
követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az elnökség
tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli
szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni.
(10) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk 3:19 §)
(11) Az elnökségi ülés állandó meghívottja a főtitkár és a Felügyelő Bizottság
elnöke.
AZ ELNÖK
14.§.
(1)
(2)
(3)

A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki irányítja az elnökség
munkáját.
Az elnököt a közgyűlés választja meg kettő évre. Az elnök visszahívása a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az elnök feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség általános, teljes körű képviselete,
b) a közgyűlés összehívása, az elnökség üléseinek vezetése,
c) a szövetségi szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) két elnökségi ülés között a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben
való döntés, amelyekről a következő elnökségi ülésen beszámol az
elnökség tagjainak,
e) a Szövetség törvényes, alapszabály szerinti működésének biztosítása,
f) az elnökség által hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
g) aláírási, utalványozási jogkör gyakorlása,
h) kapcsolattartás a nemzetközi ejtőernyős-sport szervezetekkel.
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i)
(4)

a főtitkár feletti munkáltatói jog gyakorlása

Az elnök tevékenységéért a közgyűlésnek felel.
AZ ALELNÖK
15.§.

(1) A Szövetség alelnöke a közgyűlés által kerül megválasztásra.
(12) Az elnököt akadályoztatása esetén az általános alelnök helyettesíti. Az elnök
eseti meghatalmazást adhat a Szövetség harmadik személyek előtti
képviseletére. Eseti meghatalmazás esetén az alelnök képviseleti joga önálló.
Az alelnök az elnöki tisztség megüresedése esetén az új elnököt megválasztó
közgyűlésig ellátja az elnöki feladatokat.
A FŐTITKÁR
16.§.
(1) A főtitkár a szövetséggel munkaviszonyban álló munkavállaló, felette a
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
(2) A főtitkár feladatait megbízási szerződés keretében is elláthatja.
(3) Munkáját az elnök irányítása mellett, az Elnökségi határozatok betartásával
köteles végezni.
(4) Fő feladatai:
a) a Szövetség hivatali szervezetének irányítása a közgyűlés és az elnökség
határozatainak megfelelően,
b) a jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése és azok végrehajtásának biztosítása,
c) gondoskodás a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról,
d) a Szövetség hivatali szervezetének kialakítása és vezetése,
e) bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az elnökkel, vagy az
alelnökkel együttesen
(5) A főtitkár részletes feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
17.§.
(1)

A Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a Felügyelő
Bizottság végzi, amely három tagból áll. Tagjai az elnök és a megválasztott
tagok.

(2)

A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés kettő évre választja. A Felügyelő
Bizottság tagjai maguk közül nyílt szavazással és egyhangú döntéssel, kettő
évre választanak elnököt.

(3)

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem
viselhetnek, illetve munkakört nem tölthetnek be.

(4)

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
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tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(5)

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak különböző tagszervezetekhez
kell tartozniuk.

(6)

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság
évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze írásban,
a napirend közlésével. Az ülés összehívását a Felügyelő Bizottság bármely
tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számítva 15
napon belül dönt az ülés összehívásáról.
Ha az elnök a fenti határidőben az összehívásnak nem tesz eleget, a tag maga
is összehívhatja a Felügyelő Bizottság ülését. A Felügyelő Bizottság ülése
akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A Felügyelő Bizottság
határozatait nyílt szavazás útján hozza meg. A Felügyelő Bizottság határozatait
egyhangúlag hozza meg.

(7)

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a szövetség munkáját és erről írásbeli jelentést
készít. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.

(8)

A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:
a) ellenőrzi a Szövetség gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét,
b) megállapítja saját ügyrendjét,
c) az általa előterjesztett indítvánnyal kapcsolatos elnökségi intézkedés
elmaradása esetén kezdeményezheti a közgyűlés összehívását,
d) írásbeli jelentést készít a közgyűlésnek az elnökség számviteli
jogszabályok szerinti, illetve szakmai beszámolójáról és az elnökség
következő évi pénzügyi és szakmai tervéről,
e) köteles a közgyűlést, illetőleg az elnökséget tájékoztatni, illetve azok
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a
Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő mulasztás történt, amelynek
megszüntetése és a következmények elhárítása, illetve enyhítése a
közgyűlés, illetőleg az elnökség döntését teszi szükségessé, vagy a
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
f)

(9)

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
ügyészséget, ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak
megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen letelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult az elnökségi ülés
összehívására.

(10) A Felügyelő Bizottság elnöke vagy megbízott tagjai állandó meghívottként részt
vesznek a közgyűlésen és az elnökség ülésein.

BIZOTTSÁGOK
18.§.
(1)

A Szövetség közgyűlése az egyes szakfeladatok eredményes ellátása
érdekében állandó bizottságokat hozhat létre.
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(2)

A Szövetség elnöksége az egyes rendkívüli feladatok eredményes ellátására
ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(3)

Az állandó bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait különkülön kell az SZMSZ keretein belül meghatározni. A Szervezeti és Működési
Szabályzat nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

V.
A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
19.§.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A Szövetség vagyona a bevételeiből, a rendelkezésére álló ingatlanokból, pénz,
valamint egyéb eszközökből és vagyoni értékű jogokból áll. A szövetség
elsődleges bevétele az éves tagdíj, valamint a tagok által fizetendő egyszeri
hozzájárulás összege.
A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás
kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és
módját. A szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
A Szövetség a tisztségviselőit, a támogatót, valamint e személyek
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve a szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, eszközeinek befektetéséből,
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Szövetség bevételei:
a) a szövetség elsődleges bevétele az éves tagdíj, valamint a tagok által
fizetendő egyszeri hozzájárulás összege,
b) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz
közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
f) a Szövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint a
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak
kiegészítő tevékenységként folytathat.
g) A tagsági díj megfizetésének határideje minden év január 31.
A szervezet költségei:
a) a célkitűzések megvalósítása érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások)
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen
költségek (ráfordítások, kiadások),
c) a vállalkozási tevékenyég érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások)
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d)

(7)

a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
A Szövetség a tulajdonában, illetve használatában lévő ingatlanokat, illetve
vagyontárgyakat - a tevékenységhez szükséges mértéken felül - bérbeadás
útján, vagy más módon hasznosíthatja.

(8)

A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat.

VI.
KILÉPÉS, KIZÁRÁS, VISSZAHÍVÁS
20.§.
(1)

(2)

(3)

A Szövetség tagja kilépését köteles írásban bejelenteni az elnökségnek, annak
érdekében, hogy a Szövetség tagnyilvántartásából törlésre kerülhessen. A
szövetségbe való belépés és kilépés önkéntes. Szövetség tagjának kizárásáról
első fokon a szövetség elnöksége dönt. Az Elnökség határozata ellen az
érintett tag az írásba foglalt határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
jogorvoslattal élhet /védekezést terjeszthet elő/ a Szövetség közgyűlésénél. A
jogorvoslati kérelem előterjesztése a tag kizárását kimondó határozat
végrehajtására halasztó hatályú. A jogorvoslati kérelmet a kérelem
benyújtásának dátumától számított első közgyűlésén kell elbírálni. /A közgyűlés
döntését másodfokú szervként hozza./
Kizárási okok:
- a tagdíjfizetési kötelezettségével 3 hónapot meghaladó késedelembe esik,
abban az esetben, ha a tag az írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számított 15 nap elteltével sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét
- a Szövetség alapszabályának be nem tartása,
- a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes tevékenység folytatása,
- a Szövetség célkitűzéseinek veszélyeztetése,
Visszahívás:
A visszahívással szemben a tisztségviselőt a jelen alapszabály 8.§ (3)
bekezdése szerint illeti meg a védekezés joga.
A jelen alapszabály 8.§ (1) b) pontjában megjelöltek alapján a visszahívott
tisztségviselő a közgyűlés határozatának tudomására jutásától számított 30
napon belül bíróság előtt keresettel megtámadhatja.

VII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
21.§.
(1)

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
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a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti
c) feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli.
(2)

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után
fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén
az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy
jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

(3)

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott
vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi
személy ki nem elégített tartozásaiért. (Ptk. 3:48. §)

(4) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a törvény eltérő
rendelkezése hiányában a közgyűlés határoz. A szövetség bírósági feloszlatása
esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és
azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
(5) Ha a Szövetség megszűnése folytán - a hitelezők kielégítése után - a
szövetségnek vagyona marad az csak az ejtőernyős sport területén működő
alapítvány, vagy a hazai ejtőernyőzést reprezentatívan képviselő egyesület, vagy
szövetség céljára fordítható, kivéve, ha törvény másként rendelkezik.

VIII.
A SZÖVETSÉG MÉRLEGÉNEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉNEK SZABÁLYAI
22.§.
(1)

A Szövetség éves mérlegét azokkal a személyekkel, akiket az irat tartalma
személy szerint érint - az őket érintő részekről - a keletkezéstől számított nyolc
napon belül értesíteni kell.

(2)

A mérleget a Szövetség székhelyén egy eredeti példányban kell elhelyezni. A
mérlegbe - az adat- és titokvédelmi szabályok betartásával - bárki betekinthet
és arról, vagy egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet.

(3)

A mérleg a keletkezésétől számított 30 napon belül a Szövetség honlapján
(http://skydive.hu) közzétételre kerül.

IX.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
23.§.
(1)

Határozatok könyve:
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A társadalmi szervezet közgyűlése és elnöksége által hozott határozatokról
nyilvántartást kell vezetni (úgynevezett Határozatok könyve). A közgyűlés és az
elnökség határozatainak a Határozatok könyvébe való bevezetése a titkár
feladata és kötelezettsége. A Határozatok könyvének tartalmaznia kell a döntés
tartalmát, meghozatalának időpontját, hatályát, a döntést támogatók és
ellenzők számarányát (elnökség esetében személyét is). A Határozatok könyve
nyilvános, abba bárki betekinthet.
(2)

A társadalmi szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki
betekinthet hétköznapokon, a Szövetség székhelyén az elnökkel előzetesen
egyeztetett időpontban. Az iratbetekintés iránti kérelmet az elnökhöz kell
benyújtani, az iratbetekintésre pontos időpontot az elnök engedélyez.

X.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24.§.
A jelen alapszabályból származó általános értelmezési kérdésekben, valamint a jelen
alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.] vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
Az alapszabályt a Szövetség céljának figyelembevételével kell értelmezni
A jelen alapszabályt, a Szövetség 2010. július 2-án megtartott rendkívüli közgyűlése
egyhangú határozatával fogadta el és foglalta egységes szerkezetbe, amelyet a
2015. március 14-én megtartott éves közgyűlés egyhangú határozatával módosította,
majd a 2016. február 3-án tartott rendkívüli közgyűlés egyhangú határozattal a
változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadta.
Figyelemmel a Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.010/2006/20. számú végzésére a
Szövetség egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az elnök a nyilvántartásba
vételi kérelemmel és a szükséges csatolmányokkal együtt ismételten benyújtja.
Budapest, 2016. február 03.

dr. Sipos István
elnök
Záradék:
Figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében
foglaltakra, mint a Szövetség képviseletére jogosult
igazolom,
azt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az
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Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2016. február 03.

dr. Sipos István
elnök

Előttünk, mint okirati tanúk előtt:
Név:
Lakcím:
Személyazonosító:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Személyazonosító:
Aláírás:
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