MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG
2017. 11. 25-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉSNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Helyszín: BKV Előre SC Tornacsarnok, 1087 Budapest, Sport u.2.
Időpont: 2017. november 25. 14:00
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

2017.11.25. 14:00
Szűcs József ismerteti a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését: az összes lehetséges 86
küldöttből érvényesen regisztrált 39 fő, tehát a közgyűlés Határozatképtelen 45 %-os
részvétellel.

Mivel a közgyűlés határozatképtelen a közgyűlés 1 órával később került megtartásra
megismételt közgyűlésként.

2017.11.25. 15:00
Szűcs József ismerteti a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését: az összes lehetséges 86
küldöttből érvényesen regisztrált 39 fő.
A közgyűlés az Alapszabály szerint az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan
napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Dobos Imre a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke megnyitja a Közgyűlést, köszönti a
megjelenteket.
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1. Levezető elnök megválasztása
A Közgyűlés 39 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta levezető elnöknek Dobos Imrét,
a Szövetség elnökét.

2. Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjának Mittó Balázst.
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjának Szűcs Józsefet.
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjának Fábik Bélát.

3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Antal

4. Szavazatszámlálók megválasztása
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Fábik Bélát.
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Mittó Balázs.
A Közgyűlés 39 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság
tagjának Szűcs Józsefet.

5. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
A Közgyűlés 38 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek
Magát János és Kalmár Armand küldötteket.
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Napirendi pontok elfogadása
1. Ügyészség megkeresésére Alapszabály módosítása a Sporttörvényhez
harmonizálva
KGY-2017.11.25./18. sz. határozat
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017.
november 25.-i rendkívüli közgyűlés napirendi pontjait.

1.

Alapszabály harmonizálása a Stv. 24.§ (2) bekezdés d) pontjához

Az Ügyészség kérésének megfelelően a Szövetség a Sporttörvényhez
harmonizálja az Alapszabályát. A harmonizáláshoz szükséges Alapszabály
változtatást az elnökség megtárgyalta, elfogadta és a rendkívüli közgyűlés
anyagával kiküldésre került.
A kiküldött dokumentumot mindenki megkapta, akinek a küldöttek közül
hozzászólása van kizárólag ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan, az tegye
meg.
Az elnök úr ismertette az alapszabály változásokat, melyek az alábbiak:
(Az aláhúzott részek kerültek be újként az Alapszabályba, és törlésre kerültek a
megjelölt helyeken a jobb oldalt kiemelt szövegrészek)
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. § b) A Szövetség cél szerinti tevékenysége a Sporttörvény 22. § (1) és (2) bek. a)-e)
pontjaiban meghatározott tevékenység.

III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
7. § A Szövetség rendes tagsági viszonyai
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8. §
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1) A sportszervezet a tagfelvételi kérelmét a Szövetség Titkárságán nyújtja be.
2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
3) A szövetségi rendes tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kiárással, felmondással,
jogutód nélküli megszűnéssel vagy törléssel szűnik meg.
4)
4) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a
Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni.
5) A Szövetség rendes tagjai az Elnökség által megállapított éves tagdíjat fizetik.
6) Az éves tagdíjat tárgyév február 15. napjáig kell megfizetni.

7) A rendes tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével;
e) a tag törlésével
8) A rendes tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).
9) Szövetség általi azonnali hatályú felmondással szűnik meg a rendes tagság,
a) ha egy versenyév alatt a sportszervezet egy sportolója sem indul valamelyik MSSZ
versenynaptárban szereplő versenyen,
b) ha a tagszervezet a súlyemelő szakosztályt megszünteti, vagy más sportszervezet
részére átadja.
A rendes tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról a Szövetség elnöksége hoz
határozatot.

10) A Szövetségből való kizárást csak a fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként
lehet alkalmazni a rendes egyesületi tagnak a jogszabályt, az Alapszabályt vagy a
Szövetség közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén. A
fegyelmi eljárás részletes szabályait, ezek között a fegyelmi vétségek meghatározását
külön szabályzat tartalmazza. A fegyelmi eljárás során a tagot megilleti a védekezés joga,
4
Magyar Súlyemelő Szövetség 2017. november 25. Rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

amit szintén tartalmaz a fegyelmi eljárás részletes szabályait tartalmazó szabályzat. A
kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik
azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye.
11) Törléssel szűnik meg a rendes tagság akkor,
a) ha a tagszervezet az éves tagdíjat határidőben nem fizeti meg és az Elnökség
által részére ezt követően küldött külön, figyelemfelhívó, legalább 15 napos
póthatáridőt és a törlés jogkövetkezményére történő figyelmeztetést
tartalmazó felhívás kézhezvételét követően a póthatáridőben sem tesz eleget
tagdíj fizetési kötelezettségének,
b) ha a belépő tag a tagfelvételtől számított 60 napon belül nem teljesíti a
tagdíjfizetést és az Elnökség által részére ezt követően küldött külön,
figyelemfelhívó,

legalább

15

napos

póthatáridőt

és

a

törlés

jogkövetkezményére történő figyelmeztetést tartalmazó felhívás kézhezvételét
követő póthatáridőben sem tesz eleget tagdíj fizetési kötelezettségének.

9. §
A Szövetség pártoló tagjaira vonatkozó szabályok
1) Pártoló tag lehet az, aki adományával, munkájával vagy tagsági díjfizetéssel a Szövetséget
támogatja.
2) A természetes személy tagfelvételi kérelmét a Szövetség Titkárságán nyújthatja be, a
kérelemről az Elnökség dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a Szövetség közgyűléséhez
lehet fellebbezni.
3) A szövetségi pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, felmondással,
jogutód nélküli megszűnéssel vagy törléssel szűnik meg.
4) A pártoló tag a tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).
5) A Szövetség a pártoló tag tagsági jogviszonyát jogosult azonnali hatállyal felmondani,
ha az általa vállalt adományt, személyes munkavégzést a pártoló tag a Szövetség által
küldött külön, figyelemfelhívó, a felmondás jogkövetkezményére történő felhívás
ellenére a felhívásban közölt - legalább 15 napos - póthatáridőben sem teljesíti.
6) A pártoló tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról a Szövetség elnöksége hoz
határozatot.
7) A Szövetségből való kizárást csak a fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
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büntetésként lehet alkalmazni a pártoló egyesületi tagnak a jogszabályt, az
Alapszabályt vagy a Szövetség közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása

esetén.

A

fegyelmi

eljárás

további

szabályait

és

a

kizárás

jogkövetkezményeit a 8. § 11.) pontja tartalmazza.
8) Törléssel szűnik meg a pártoló tagság akkor, ha a pártoló tag az általa önként vállalt
tagdíjat az általa vállalt határidőben nem fizeti meg és az Elnökség által részére ezt
követően küldött külön, figyelemfelhívó, legalább 15 napos póthatáridőt és a törlés
jogkövetkezményére

történő

figyelmeztetést

tartalmazó

felhívás

kézhezvételét

követően a póthatáridőben sem tesz eleget tagdíj fizetési kötelezettségének.

10. §
A Szövetség és az Elnökség tiszteletbeli tagjai
1) A súlyemelő sportág Nemzet Sportolója és az olimpiai bajnok súlyemelő a Szövetség
tiszteletbeli tagja, a tiszteletbeli taggá nyilvánítás az Elnökség feladata.
2) A Szövetség további tiszteletbeli tagjaivá az Elnökség javaslatára a közgyűlés azokat a
személyeket választhatja, akik kimagasló tevékenységükkel dicsőséget, megbecsülést
szereztek a magyar súlyemelő sportnak.
3) A közgyűlés tiszteletbeli elnököt, elnökségi tagot is választhat a többi tisztségviselővel
összhangban határozott időre. Tiszteletbeli elnök, elnökségi tag lehet az a személy, aki
megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, vagy társadalmi pozíciója, vagyoni
helyzete révén kimagasló támogatást nyújt a Szövetségnek céljai megvalósításához. A
szövetségnek bármely időpontban legfeljebb egy tiszteletbeli elnöke lehet.
4) A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik kilépéssel, kizárással, felmondással,
illetve a tiszteletbeli tag halálával.
5) A tiszteletbeli tag a tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés).
6) A Szövetség a tiszteletbeli tag tagsági jogviszonyát jogosult azonnali hatállyal
felmondani, ha a tiszteletbeli tag a 10. § 1) vagy 2) pontja szerinti feltételeknek a
továbbiakban nem felel meg. A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról a
Szövetség elnöksége hoz határozatot.
7) A Szövetségből való kizárást csak a fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
büntetésként lehet alkalmazni a tiszteletbeli tagnak a jogszabályt, az Alapszabályt
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vagy a Szövetség közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása
esetén. A fegyelmi eljárás további szabályait és a kizárás jogkövetkezményeit a 8. §
11.) pontja tartalmazza.

Dobos Imre levezető elnök szavazásra tette fel a közhasznúsági beszámoló elfogadását.
A Közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:
KGY-2017.11.25./19. sz. határozat
A Közgyűlés 39 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta az
alapszabály módosítást.

Budapest, 2017. december 8.

Sipos Antal
Jegyzőkönyvvezető

Magát János
Jegyzőkönyv-hitelesítő

PH

Dobos Imre
Levezető elnök

Kalmár Armand
Jegyzőkönyv-hitelesítő
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