A Magyar Sportrijsfgir6k Sziivets6g6nek
EGYSNCES SZERI<EZETBE FOGLALT

ALAPSZABAI,YA

2017. mijus 15-i

sziivegviitozat

egys6ges szerkezetbe foglal6s6ra a 2017. m6jus 15-i 6ves rendes, megism6telt
ktizgytil{sen elfogadott m6dosit6sokra tekintettel szi.iks6ges. A szdveg a kor6bban hat6lyos viitozathoz
k6pest m6dositott sz<iveggel elfogadott rendelkez6seket piros bettivel kiemelve jel<ili.

Az Alapszab6ly

I. FEJEZET
ALTALANO S RENDELKEZESEK

l.

$

l. A Szovetseg neve: Magyar Sportfjs6gir6k Szdvets6ge (a tov6bbiakban VTSOSZ illetve Szovets6g).
2. A Szcivets6g sz6khelye: 1064 Budapest, Vcinismarty utca 471A., Sajt6h6z
2. .$

MSUSZ magyarorsz6gi sportrijs6gir6k demokratikusan szervezett p6rtokt6l ds 6llami szervektol
jogi szem6lyk6nt a
fiiggetlen szrivets6ge. s"a-t-ui 6s 6rde-kk6pviseletei szervezet. Tev6kenysdgdt 6n5ll6
jogszab6lyok 6s a saj6t Alapszab6ly6nak eloir6sai szerint vfgzl

A

CELOK gS TEIAOATOK

3.$
A

Sz<ivets6g

a)
b)
c)
d)
"i
0
g)

ki6ll a sajt6szabads6g 6rv6nyestil6se mellett, fell6p a nyilv6noss6got korl6toz6 tcirekv6sek,

k6pviseli a szakma
int6zked6sek, tov6bbl a nyilv6noss6ggal val6 b6rmilyen vissza6l6s ellen,
nyilv6nit;
v6lem6nl
jogalkotasi
k6rd6sekben
6rdekeit, fonios ktiz6leti 6i a sportsajtot 6rint6
azijs6gir6s
kiizd
6s
sportrijs6gir6s brkOlcsi tisztasigili,6polja hagyom6nyait
i;rzi
amagyar

szakmailag el6rheto legmagasabb szinvonal66rt;

tagjainak sportrijs6gir6i igazolv6nyt ad ki;
foglalkozik a sportrijs6gir6k k6pz6s6vel;
politikai megkiildnbdzte6sek ellen;
iogi es erkolcsi veAemet nyrijt tagjainak, fell6p_a
(AIPS) egyediili
nemzetkozi kapcsolatokat'tart fein, a Nemzeitoil Sportrijs6gir6-szdvets6g
nemzeti tagszervezetek6nt mtikddik;
javaslatot iesz kitiintet6sekre, jutalmakra, ilyeneket maga.is adom6nyoz^a magyat sportban
Sportol6ja" v6laszt6s
rangor szerzo,a sportrijs6g irok szavazis6ra 6itil6, haryom6nyos ,,Az Ev
eset6ben az elntiks6g
kiz6r6lagos szewez6jikeit. Azelnriks6g 6ltai adom6nyozott kitiintet6sek
esetdben a
kitiintet6sek
odait6lt
szavazat|val
tagok
tagjainak k6tharmados tdbbsege, a
6s
vizsg6lata
Bizotts6g
Etikai
az
a
visszavonhatj
kozgytil6s ketharmados ttibbs6ge ut6lag
tagjainak
a
idedrtve
kitiintet6s6t,
javaslata alapj6n b6rmely, tJraUUan adom6nyozott
amennyiben a
adom6nyozotiiisagirOi kidintet6sek et es azEv Sportol6ja-v6laszt6s dijazottlait'
vagy ut6lag
v6lt,
m6ltatlann6.
dijazott
dont6sre ;ogosuttai irry it6lik meg, hogy az illeto
tekintettel
kiildnds
kitiintetdsre,
rro"gy u kitUiietes pillana:taban m6ltatlan volt a

kidertilt,

h)
i)

vagy b6rmilyen eroszakos
doppingv6tsEgre, ruguOdsi csal6sra, btincselekmdny elkdvet6sdre
cselekm6nYre.;
szervezeteknek, illetve
eszmei es anyagi t6mogat6st nyfjthat azonos c6lokat megval6sit6 m6s
hozzlj furulhat ilyenek l6tr ehozilshhoz:
Play szellem6nek a
folyamatosan harcol a maga eszkcizeivel a sport tisztas6g6nak, a Fair
megorz6s66rt.

4.$
azokkal ellent6tben
A Szdvets6g a 3. g-ban felsorolt c6lok anyagi forr6sainak megteremt6se 6rdek6ben jogosult'
nem 6116 - az azokmegval6sitisrlval kdzvelleniil dsszefii ggo gazdasigi tev6kenysegv'gzesere

I

s.$
A

Sz<ivetsdg <in5ll6an

a) fell6p a munka dijaz6s6nak, a

sportrijs6gir6k foglalkoztat6s6nak,

6let-

6s

munkakdriilm6nyeinek, eg6szs6gtigyi 6s szoci6lis ell6t6s6nak, az ijsilgirils anyagi 6s technikai

b)
c)

felt6teleinek j av it6s66rt;
seg6lyt nyrijt a tagjainak az illtala l6trehozott alapitv6nyon keresztiil vagy kdzvetleniil;
a tagiainak jogi tan6csad6st nyrijt 6s megszervezi a jogi k6pviseletet szakmai iigyekben.

II. FEJEZET
A TAGOK JOGALLASAROL
6.$

1. A

MSOSZ rendes tagia lehet minden nagykoru szem6ly, 6llampolg6rsigdt6l fiiggetleniil

(tov6bbiakban: egy6ni tag), valamint minden olyan jogi szem6ly, amely sportrijs6gir6tat tlmOrit.

2.

A term6szetes szem6lyek kdziil azlehetrendes tag, aki munkaviszony vagy egydb, munkav6gz6sre
ir6nyul6 jogviszony keret6ben sportrijsSgir6i munkSt v1gez, ide6rtve a sporttal foglilkoz6
nyomtatott, elellronikus vagy online sajt6term6kek el66llft6s6ban t6rt6n6 r6szv6teli is (pl.
szerkeszt6, t<jrdel6, korrektor, operat6r, lapmenedzser, hangmester, stb.).

3.

Az MSUSZ tiszteletbeli tagja lehet, akit kdz6leti tev6kenys6ge alapjrin az Eln<iks6g javaslatiira a
Kdzgyiilds hatirozatiwal megvillaszt. A tiszteletbeli tagsrigi jogviszony a tisalletbeli taggri
villasztott szem6ly a megv6laszt6s6t elfogad6 nyilatkozat6val jrin l6tre. A iisaeletbeli tug tug{iiirt
nem ftzet, aKozgyil6sen tan6cskozhsi joggal vehet r6szi. A tiszteletbeli tags6g a tisztelitbeli tag
kil6p6sr6l sz6l6 nyilatkozathval, illetve a Kdzglnildshathrozata alapj6n sziinik meg. Tiszteletbeli
tags6got adom6nyozhat a tagfelv6teli bizotts6g javaslati{ra az Eln<iks6g is azoknak a hat6ron trili
vagy magyarorszdgi, magyar nyelven alkot6 sportrijs6gir6knak, akik igazoljik hogy valamely mis,
ak6r hat6ron tuli magyar vagy kiilftildi hivatalos rijs6gir6-szervezetn& agdijat frnt6, aktfv tagiai.
Ha egy ilyen tiszteletbeli tag tags6gi jogviszonya a m6sik szervezetben megsziinik, akkor a
Szcivets6gnek csak tendes, tagdijfizetl tagk6nt maradhat a tagSa, a rendes tagfelv6teli procedrira
lebonyolftrisa n6lkiil a Sz<ivets€gben is megsziinik atagshga, eiE t atagdijbefriet6s6t rendszeresen
igazolni kell. M6s rijsSgir6-szewezettagdijfizeto taglak6nt b6rki magJis kdrelmezheti tiszteletbeli
tags6g6t a szdvets6gben az ezzel jdr6 sporhijsilgir6-igazolv6nnyal egytitt.

4-

Az MSUSZ p6rtol6 tagja lehet az, akia Sz<ivets6g anyagit6mogat6s6ban r6sz vesz. A piirtol6 tag
felv6tel6r6l 6s tags6grinak megsziin6s6r6l az Eln<iksdg dcint, 6s a Krizglnil6sen tan6cstoiasi.logga'i
veszr6szt, atagdija pedig a mindenkori tagdij k6tszerese, de az Elndksdg d6nthet a rendes tagdij
mdrt6ket meghalad6 tagdij elenged6s6r6l.

5.

Az Msusz-tags6ggal rendelkez6 jogi szemdlyben tags6gi jogviszonnyal rendelkezri term6szetes
szem6ly a jogi szem6ly tag tags6gi jogviszony6nak l6trejcitt6vel nem v6lik automatikusan a
szdvets6g egy6ni tagfvS.
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l.

A tagfelv6telt kdrelmezni kell.
Az rij tagok felvdtel6r6l - ajelentkezo iiltaladdig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az elektronikus
sajt6ban megjelent) anyagok k<iziil legal6bb <it cikkel, produkci6i megtekintve 6s 6rt6kelve a
Kdzgyiil6s rillal megv6lasztott h6romtagri Tagfelv6teli Bizottsiig egy6ni elbir6l6s alapjtu drint.- A
jelentkez6shez sztiks6ges dokumentumok:

a) K6t MSUSZ-tag aj6nl6sa (e-mailben ktildheti maga azaj6nl6),
b) A jelentkezl iiltal addig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az elektronikus sajt6ban
megjelent) anyagok kdziil legal6bb 6t cikk, produkci6 vagy fot6 vagy egy6b munka,
)

c)
d)

Kitdltdtt jelentkezdsi lap,
Igazolv6nyk6p (digit6lis).

Olyan tagok esetdben, akik kor6bban kdztudomSsrian tagjai voltak a Szovets6gnek, de ez nem
dokument6lhat6, vagy a tags6gi jogviszonyuk trirl6se utiin a 10. $ 3. d) pontja 6rtekn6ben 3 6v
eltelt6vel rijra k6rik felveteliiket a Sz<ivets6gbe vagy a tagfelv6teli bizotts6g tagjainak ttibbs6ge
szerint r6g6ta, kdztudom6sri m6don sportrijs6gir6i tev6kenys6get vflgenrck, el lehet tekinteni a 2
ajanl6t6l (itt tulajdonk6ppen a tagfelv6teli bizotts6g legal6bb k6t tagja az ajinl6) 6s az 6t produkci6
bemutat6srit6l is, rigynevezett egyszeriisitett felv6teli eljrir6s keretdben. A jelen pont szerinti
feltdtelek telj esit6s6r6l a tagfe lvdteli bizotts6g ddnt.
A
2.

jogi szem6ly tagfelvdteli k6relm6r6l

az Elntiks6g dtint.

A Tagfelv6teli Bizottsdg elutasit6 d<intise ellen a k6relmez6 az Elnoks6ghez fordulhat

panasszal.

Az Elndks6g d6nt6se ellen tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs, az Elnoks6g d<int6se ameghozatala
id6pontj6t6l kezd6d6en jogeros.
J.

A tagfelvdteli k6relem elutasitasa esetdn a tagfelv6teli k6relem az elutasitfsr6l sz6l6joger6s d6nt6s
meghozatala napj6t6l sz6mitott k6t 6v eltelte ut6n nyfjthat6 be ismdtelten. A k6t 6v letelte el6tt
benyfjtott tagfelvdteli k6relem 6rdemi vizsgillatn6lkiil automatikusan elutasit6sra keriil.

8.$
1.

A tag jogai:

a) r6szt vehet a Ktizryrildsen;
b) v6laszthat 6s v6laszthat6. a Sz6vets6g szerveibe;
c) javaslatokat lehet a MSUSZ-nak 6s szerveinek;
d) betekinthet a Ktizrytil6s 6s az eln6ks6g iil6seinek jegyz6konyveibe;
e) t6mogat6s6rt, jogseg6ly6rt, erk6lcsi v6delem6rt fordulhat a Sz6vets6ghez.
Az atag, aki azadott 6vi tagdrjat megfizette,

szem6lyesen rdszt vett az 6ves rendes k6zgyiil6sen 6s

szab6lyosan szayazott a IVISUSZ Sltal szewezett Ev Sportol6ja v6lasztSson, tov6bb6 a megadott
hatririd6ig jelzi rlszvlteli szand6k6t, mindenk6ppen jogosult szem6lyesen r6szt venni az Ev
jog6t
Sportol6j-a Cam. A MSUSZ ezt a jogotgarantSlja akkor is, ha az Ev Sportol6ja G6la rendez6si
m6s szervezetre rthhzza 6t.

tev6kenys6g6ben csak vagyoni hozzfujirul6ssal vesz r6szt, ha pedig
tiszteletbeli tags6got, :iigy az ilyen tagot az egyesiilet tagSaiv6lasztj6k meg e tags6gra. A p6rtol6 6s a
tiszteletbeli tag az egyesilet szerveinek iil6s6n tanicskozisi joggal vehet r6szt 6s vezetd

A p6rtol6 tag a Szovets6g

tiszts6gvisel6v6 nem v6laszthat6.
2.

A

jogi szem6ly tagok torv6nyes k6pvisel6jiik, illetve ir6sbeli meghatalmazhssal igazolt megbizottaik

utjrin gyakoroljak az

l. a)-c)pontokban

irt jogokat, a term6szetes szemdlyek pedig csak szemdlyesan

jtuhatnak el.
J.

A tag ktitelezetts9ge;

-

a Szovets6g Alapszabillyilban 6s a Magyar OlsagirOk Orsz6gos Sz6vetsdge (MUOSZ) etikai
k6dex6ben foglalt rendelkez6sek megtart6sa;
aKdzgyril6s riltal megSllapitott risszegti mindenkori tagdij hat6rid6benltirt6n6 megfizet6se;
a tags6gi jogviszony i"t-itt6ru alatt megrendezdsre keriil6 minden az Ev sportol6ja v6laszt6son
szavazat (ide6rtve a szavazfust6l val6 tart6zkod6sra vonatkoz6 nyilatkozatot is) lead6sa, illetve
bekiild6se:
elelrtronikus (e-mail), valamint postai levelez6si cime - vfiltozilsa eset6n aviitozitst k<iveto 5 (dt)
napon beliil - az Eln<iks6g rlszlre ir6sban ttirtdn6 bejelent6se;
a iagok hozzhjfurulnak ahhoz, hogy a Sz<ivets6g honlapj6n a tags6guk t6nye 6s az Sltaluk
megadott egy6b adatok mindenki szhmfira el6rhet6en meglelenjenek;

tagok nem vesz6lyeztethetik a Sz6vets6g cdljainak megval6sitrls6t 6s a Sztivets6g

3

tev6kenys696t.

e.$
[tordlve]
10.$

l.

Az egyeni tags6g megsztinik

a) a tag kil6pds6vel;
b) a tagsrigi jogviszony Kdzgytilds 6ltali felmond6s6val;
c) atagtJzirilshval;
d) ataghaliifval vagy jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel.

2.
3.

A kil6p6st az Eln6knek cimzett ir6sbeli nyilatkozattal kell bejelenteni.
a.\ Az Elndks6g t<irdlheti a tagok nyilvrintart6silb6l aa az egylni tagot, aki a legal6bb I (egy) 6ves

tagdijh6tral6k6t ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi, 6s a befizet6sre azefrctksegtOt truiuaetot
nem kapott. A felsz6lit6st igazolhat6 m6don kell megtenni, 6s abban megfelel6 hatririd6t kell
biztositani tagdij megfizet6s6re, tov6bb6 figyelmeztetni kell a tagot a fiz-et6s elmulaszt6s6nak
kcivetkezm6ny6re. A t<irl6si hatirozat ellen a K<izgytil6shez lehet feilebbezni.

b.) Az Elndksdg trirli a tagok nyilvrintart6s6b6l a jogi szem6ly tagot, ha
- a jogi szem6ly megszrint,
- a jogi szem6ly legal6bb egy€ves tagdijh6tral6k5t inisbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi.
A t<irldsi hatfuozat ellen a Kcizglnildshez rehet fellebbezni.
c.) Az Elndks6g tcirli a tagok nyilv6ntart6srib6l art, aki legal6bb 3 (h6rom) egym6st k6,vet6 dvben
nem adja leszavazatht (ide6rtve aszavaz6st6lval6tart6zkodSsr6l sz6l6 nyiiatkozatot is) Az
Ev
sportol6ja v6lasztason. A t6rl6si hatfirozat ellen fellebbezni a Kdzgyril6shiz lehet.
d.) A tagok nyilv6ntartris6b6l tdrcilt tag a trirl6srol sz6l6 jogeros hatirozat meghozataliinak
id6pontj6t6l szimitott 3 (h6rom) 6v eltelte ut6n k6rheti rijb6la felvetel6t a Szdvets6gbe, melynek
felt6tele, hogy az fjb6li tagfelv6teli k6relem benyujtris6nak id6pontj6ban koftibbi tags6g6b6l
-legieljebb
ered6 tartozAsa nem 6ll fenn. Rendkivtili esetben, tiz 6venk6nt
egyszer, az Eln6k
javaslatiira a Kdzrytil6s d<inthet a tagdiftartoz6sok visszamen6leges 6s
6ltal6nos elt6rl6s6r6l, a
tagdijtartozhs 6s nem etikai v6ts6g miatt megsziiletett felfiiggeiz6 vagy kizino hatdrozatok
megsemmisitds6r6l.

4' A tagnak jogszabrilyt, a Szdvetsdg

Alapszabillyht vagy kiizgyiil6si hat6rozatiit srilyosan vagy
ismdtelten s6rtd magatarlisa eset6n a Kdzgyfillr
- u Szdveisdg b6rmely tagla iagy ,""ri"
kezdemdnyez',s're - ataggal szemben az 6ves rendes k6zgyril6s megtart6sak"t-Uirera"i
eljfnist
kezdem6nyezhet. Akizirisi eljar6s megindit6sar6l akizhris al6 vont tagot 6rtesiteni kell
ur.liara"
meginditrisrir6l, tovribb6 a kizrinisr6l val6 drint6s el6tt lehet6s6get kell r6sz6re biztosftani
a
v6delm6ben felhozhat6 t6nyek 6s bizonyit6kok el6ad6sira. Ha akti6r6s al6 vont tag
szem6lyesen
nincs jelen a kdzgytil6sen, fr6sban terjesztheti el6 akizArisi inditvinnyal szembeni v6dekez6s6t.
A
K6zgyiil6s tag kizdrisilt kimond6 hathrozatbt ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni; az
indokol6snak tar1talmanria kell a kizhrils alapj6ul szolgSl6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tovibb6
a
jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 t6j6koztatilst. Akizir6hithrozatotataggaligazilhat6m6don
kciz6lni
kell 6s ellene nincs helye fellebbez6sn ek. Az a tag z6rhat6 ki kiil6nrisen:
a) akit a bir6s6g biincselekmdny elk<ivetdse miattjoger6sen vdgrehajtand6 szabadsrigveszt6sre it6lt,
Yagy

b) akit Magy arorszhg teri.ilet6rdl kitiltottak.

III. FFEJEZET
A MSUSZ SZERVEI
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1.

A MSUSZ szervei

a) K<izryiil6s
b) Eln<iks6g
c) Ellen6rz6 Bizotts6g
d) Etikai Bizotts6g
e) Tagfelv6teliBizotts6g

2.

Az l. c)-e) pontj6ban meghatilrozott szervek a Kdzgytil6s 6ltal tdrt6nt megvillasztilsukat k<ivet6 15
(tizen6t) napon beliil megtartj6k alakul6 iil6siiket, melyen megalkotj6k az Alapszab6ly szerinti
feladataik ellStSsa sor6n alkalmazand6 eljar6si szabillyzatukat. Az eljar6si szabLlyzatokat az
Elndks6g rlszlre 1 5 (tizenot) napon beltil - nyilv5ntart6s c6lj5b6l - meg kell ktildeni. A bizotts6gok
elj6r6si szabillyzatainak nyilv6noss6gra hozatal6r6l az Eln<iks6g az Alapszabilly 13.5 15. pontj6ban
foglaltak szerint gondoskodik.

rOzcWles
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1.

A Kiizgyrilds a Szdvets6g d6ntdshoz6 szerve.
A krizgyiildsen szavazati jog a MSUSZ rendes tagjait illeti meg.

2.

A K<lzgytil6s kizar6lagos hatiskcir6be tartozik:
a Szdvets6g c6ljainak, feladatainak, mtikiid6si ir6nyelveinek meghat6rozSsa,

az Alapszab6ly megalkot6sa 6s m6dosit6sa,
a kdz<js etikai k6dex alapelveinek 6s a MUOSZ ettkai k6dex6nek elfogad6sa
a Sz6vets6g megsztin6s6nek, egyesiil6s6nek vagy szltvill6srinak elhatinozilsa ez ut6bbi esetben
hatarozatho zatal a Sz6vets6g vagyonSnak felhaszn6l6srir6l,
az Eln6k. az Els6 Alelnrik, a M6sodik Alelnok, az Eln6ks6g tagjai, tov6bb6 azEtrkai Bizotts6g
eln<ik6nek 6s tagiainak , azBllen6rzo Bizottsfug eln<ik6nek 6s tagiainak, valamint a Tagfelvdteli

Bizotts6g eln6kEnek 6s tagjainak 4 (n6ry) 6vre t6,rt6n6 megvfulasrtitsa, esetleges dijazSs6nak
meg6llapit6sa 6s felment6se, valamint a tiszteletbeli tiszts6gvisel6k megv6lasztSsa,
u kArgyiles napirendjdnek j6v6hagyfusa, 6s az adott Kdzryiil6s eseti szavazatszAmlill6
bizotts6ga tagjainak, valamint eln6k6nek, tovSbb6 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
eln6k6nek 6s tagjainak megv6laszt6sa,
a tagdijak rendszer6nek 6s m6rt6k6nek meghat6rozisa igy, hogy a nyugdijasok, valamint a
nappali tagozatontanul6k a tobbi tagnill kisebb osszegii tagdijat fizessenek,
a Szdvetsdg 6ves kolts6gvet6s6nek elfogad6sa,
az Elnciks6gn ek az el6zo 6v gazd6lkod6sar6l kdszitett besz6mol6j6nak az elfogadSsa,
az Eln6ks6g, azBtikai Bizotts6g, azEllen(5rzb Bizotts6g 6s a Tagfelv6teli Bizotts6g munk6j6r6l
sz6l6 besz6mol6 megvitat6sa 6s elfogad6sa,
dcint6s a Kdzgyril6shez intflzett javaslatokr6l, jelent6sekrol
minden olyan fellebbez6s elbir5lSsa, amelyet az Napszabilly aKdzgstiilds hataskdr6be utal,
az olyan szerz6dds megkrit6s6nek j6vrihagy6sa, amelyet a Sz6vets€g saj6t taglSval, vezeto
tiszts{gviselojdvel, a feliigyel6bizotts6g tagS|val vagy ezekhozziltartoz6i6val kdt,
a jelenlegi 6s kor6bbi szovets6gi tagok, avezeto tiszts6gvisel6k 6s a feliigyelobizotts6gi tagok
vigy m6s szdvetsdgi szervek tagjai elleni k6rt6ritdsi igdnyek 6rv6nyesit6s6r6l val6 dcintds,
a vdgelsz6mol6 kijel6l6se.

3.

Az Elndkdt, az$lso Alelnokdt, a M6sodik Aleln<ikot, az Elnoks6g tagjait, azEtikai BizottsSg, a
Tagfelv6teli Bizotts6g, valamint az Ellenorz6 Bizotts6g elndk6t 6s tagiait a tiszts6gekre p6lyilz6
tagok koziil lehet titkos szavazhssal megv6lasztani.

A tiszteletbeli tiszts6gvisel6ket minden esetben nyilt szavazSssal kell megv6lasztani.

A

Szdvets6g alSbbi tiszts6gei 2019. janudr l-tol kezd6d6en megszr.innek: F6titk6r, P6nztiirnok, a
Titk6r, a Keleti Alelndk, Nyugati Alelncik, Nemzetkdzi Titk6r, valamint az Elnriks6g hettagriv6
v6lik, azzal, hogy ezek mar megv6lasztott tisztsdgvisel5k 6s az Elndks6g jelenlegi tagjai a
mand6tumukat kittilthetik. A mand6tumok lejrirtakor vagy a tisztsdgviselS megbizat6siinak egy6b
okb6l t<jrt6n6 megsztindsekor ezen tiszts6gek ijrav6lasrt6s6ra nem kertil sor.
Amennyiben a MSUSZ tdbb tisztsdgvisel6b6Vtagb6l 6116 szerv6nek megvSlaszt6sa sorLn az
Alapszab6ly Sltal el6irt szirnri tisztsdgvisel6knek/tagok sz6m6n6l t6bb 6rv6nyes p6lyfzat kerul
benyrijt6sra, ugyanakkor a szavazhs sor6n a megvillasrtlshoz - a 12.$ 7. pontja szerinti sztiks{ges
szirmt szavazatot a megviilasztand6 tisas6gvisel6k/tagok szim6n6lkevesebb jeldlt kapja meg, rigy
mindaddig rijabb szavazisi fordul6t kell tartani, amig az adott MSUSZ szerv az Alapszabdly 6ltal
el6irt szrimri tisztsdgviselovelltaggal nem rendelkezlk. Azrijabb szavazrisi fordul6k sor6n azelozo
fordul6ban legkevesebb szavazatot szerzettjel6lt nem vesz r6szt.
A K<izgnildst 6venk6nt legalibb egyszer kell tartani olyan id6pontban, hogy az 6ves beszimol6t
minden 6v mSjus 3l-ig el lehessen fogadni, tisztfjit6 Krizglnil6st pedig n6gy6vente kell tartani. A
Kdzryiil6st az Elndk hfvja <issze. A Kdzgyiil6s rendkivtili iil6s6t sztiks6g eset6n dssze kell hivni, ha
az a Sz6vets6g 6rdek6ben sziiks6ges, valamint akkor is <issze kell hivni (60 napon beliil), ha azt a
szavazatijoggal rendelkezo tagok legal5bb egyharmada az ok 6s a c6l megjelcil6sdvel ir6sban
kezdem6nyezi. A Kozglriil6s r6sztvevoit a Kiizgyiil6s hely6nek, idej6nek 6s napirendj6nek,

valamint a Sz<ivetsdg nev6nek 6s sz6khely6nek feltiintet6s6vel a K<izgyril6s id6pontja eiOtt teguHUU
30 (harminc) nappal n6we sz6l6 6s igazolhat6 m6don megkiild<itt (pl. tdrtivev6nyes lev6l vagy
elektronikus lev6l a tag nyilv6ntart6sban szerepl6 email cim6re) meghiv6val keli meghivni. A
meghiv6ban t6j€koztatni kell a tagokat t6volmarad6suk kdvetkezm6nyeirol, illetve a megism6telt
ktizgyiil6s hely6r6l ds id6pontjrir6l. A meghiv6kat a rendes tagok, illetve egy6b r6sztvev6k
Elndks6g Sltal nyilv6ntartott elektronikus (e-mail) levelez6si cim6re, illetve ennek Li6ny6ban postai
levelez6si cim6re kell megkiildeni. A meghiv6t tartalmaz6 elektronikus lev6l legk6sObb az
elkiild6s6t k<jveto napon, postai ki.ildemdny esetdn pedig legk6s6bb a felad6st6l sz6mitott 5.
(6tddik) napon - a k6zbesit6sr6l sz6l6 (elektronikus) t6rtivev6ny visszakiild6s6nek hiriny6ban is
k6zbesitettnek min6siil. Ha a Kdzgyiil6st nem szabirlyszeriien hivt6k 6ssze, az iil6st akkor lehet
megtartani, ha az ril6sen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangrilaghozz1jirul az
til6s megtartAsihoz.

A

K<izgytilds tervezett_ napirendjdhez kapcsol6d6 ir6sbeli tervezeteket, javaslatokat a Kdzryiil6s
id6pontja el6tt legal6bb 25 (huszon6,t) nappal kell a rendes tagok r6sz6re a jelen pJntUu.t
me ghatfir o zott m6don me gkiildeni.

Az dves rendes k6zglnil6s megtart6s6ra minden 6vben felv6ltva Kelet-Magyarorsz6gon vagy
Nyugat-Magyarorsz6gon keriil sor, lehet6leg k6tnapos szakmai program keret6bin, amely mag6ban
foglalja a Sportrijs6gir6s VilSgnapja alkalm6b6l hagyomrinyos titiint"t6sek iinnep6lyes 6tad6s6t 6s
tu ugyancsak hagyom6nyos, sportrijs6gir6k k<iz<itti Hoffer-kupa es/vagy egy6b sportvetdlked6k
megrendez6sdt. Az Elndksdg dtinthet rigy, hogy tisztfjit6s vagy egydb jelentoJ ok miatt Budapesten
lesz a kdzgyiilds, de 6ltal6noss6gban a fenti 6w az ir6nyad6. A kcizgyiilds pontos helyszin6re
p6ly6zni lehet, a p|lyinatokat a megel6z6 dvi kdzgyiil6s megtart6sa el6tt tegalaUU 30 (harminc)
nappal kell az Elndks6ghez benyrijtani, hogy a Kozgyillsen be lehessen jelenieni a k6vetkez6 6vi
k<izg)nil6s helyszfndt. Tcirekedni kell arra, hory a Kdzgyiil6sen val6 rdszvdtel (szrlll6s 6s ell6t6s) a
tagdijat fizet6 tagoknak ingyenes legyen, 6s aut6busz indit6s6val az utazfust is segitenie kell a
Szrivets6gnek, ha a k6lts6gvet6se ezt lehet6v6 teszi.
5.

B6rmely tag jogosult az illtalamegjeldlt napirendi k6rd6s megl6rgyal6s6t k6rni, illetve a megktildritt
tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos javaslatokat tenni, melyet a K<izgnil6s id6pontja el6tt
legalribb l5 (tizendt) nappal kell az Elndkn6l kezdem6nye zni. Az ezen hatdridbben kezdim inyezett
napirendi javaslatok elfogad6sar6l az Elncjk vagy a Kdzryril6st <isszehiv6 m6s szerv vagy szim6ly
dcint, 6s d<intds6rol a rendes tagokat a Krizgyril6s napj6t megelozb l0 napig fenti 4. pont szerinti
m6don - tilj1koztatja. Az Elntik a tagok megktild<itt tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos
javaslatait a Kcizgytildsen tiirgyaland6 anyagok kdz6 m6rlegel6s ndlkiil felveszi, valamint azokat
a
6

fenti hatrlridoben 6s m6don megkiildi a tagok r6sz6re. Ha a napirend fenti 5. pont vagy jelen pont szerinti
kiegdszit6se iriinti kdrelemr6l a krizgytil6st 6sszehiv6 szerv vagy szemdly nem dcint vagy azt elutasitja, a
Kcizgyrilds a napirend elfogadasrir6l sz6l6 hatArozat meghozatal6t megel6z6en kiildn dtint a napirend
kieg6szit6s6nek targy6ban
6.

A Krizgytilds a fenti 4. 6s 5. pontban meghatiirozott hatririd6n t0ldrkezett napirendi javaslatokat, tov6bb6
az Elncik 6ltal fenti 5. pontban foglaltak szerint el nem fogadott napirendre vonatkoz6 javaslatokat azok kdzgyrildsen t<irt6n6 tjb6li el6terjesztdse esetdn -, tov6bb6 a tagok rflszfire megkiildtitt

tervezetekre, javaslatokra vonatkoz6 javaslatait csak akkor t6rgyalhatja meg, ha valamennyi r6szv6telre
jogosult jelen van 6s a napirenden nem szereplo kdrdds megtrirgyalls6hoz egyhangtlaghozzi$rirul. A
jelen pontban szabilyozott esetet kiv6ve a Ktizgyril6s csak a szabitlyszerien kdzdlt napirenden szerepl6
k6rd6sben hozhat hathr ozatot.

A K<izgyiil6s akkor hatiirozatk6pes,

ha azon aszavaz.ati joggal rendelkezo tagok tdbb mint fele jelen van,

A Kdzgyril6s az 6rv6nyes szavazatok alapjrin ajelen l6v6 szavazati joggal rendelkez6 tagok egyszerti
sz6tribbsdg6vel hozza meg hat6rozatait, kiv6ve ha valamely k6rd6sben tcirv6ny, vagy a jelen
Alapszab6ly a Krizgyril6s magasabb szavazati arifurnyal meghozott hatirozatdt irja el6. Ha egy tag
valamely iigyben nem szavazhat, ot az adott hatfuozat meghozatal6niil a hatiirozatkdpess6g
meg6llapit6sa sor6n figyelmen kiviil kell hagyni.
8.

A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)

akit a hathrozat krjtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemdly terh6re

b)
c)
d)

m6sfajta el6nyben rdszesit;
akivel ahatirozat szerint szerz6d6st kell kdtni;
aki ellen ahathrozat alapj6npert kell inditani;
akinek olyan hozzltartoz6ja 6rdekelt a ddntdsben,

aki a jogi szem6lynek nem tagja vagy

alapit6ja;

9.

e) aki a d6nt6sben 6rdekelt m5s szervezettel tobbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll;vagy
0 aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dtint6sben.
A Sz<ivets6g Alapszab6ly6nak m6dosit:is6hoz a jelen l6v6 tagok 314-es (h6romnegyedes)
sz6tobbs6ggel hozott hathrozata sziiks6ges.

A

Sz6vets6g c6lj6nak m6dosit6s6hoz 6s a Szovets6g

megsztin6s6r6l, valamint m6s t6rsadalmi szervezettel val6 egyesiilesdr6l sz6l6 kiizgyiil6si
d<int6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok 314-es (h6romnegyedes) sz6tcibbs6ggel hozott
hatitr ozata sztiks6
10.

ge s.

Hatirozatkeptelens6g eset6n a meghiv6ban feltiintetett napirenddel ds a meghiv6ban erre torteno
ktiftin felhiv{ssal az eredeti idopontt6l sziimitott legkorribban h6rom ds legkdsobb tizenot napon
beltil megismetelt Ktizgyiil6st kell tartani, amely a megjelent szavazatijoggal rendelkezo tagok
szamira val6 tekintet n6lktil hatilrozatkepes az eredeti napirenden szereplo iigyekben.

ll. A szavazfus

minden esetben nyiltan k6zfeltart6ssal vagy m5s ellen6rizhet6, technikai eszkdz ritj6n
rogzitett m6don t6rt6nik, kiv6ve a Szcivetsdg tiszts6gvisel6inek megvSlaszt6s6nak vagy
felmentfsdneka12 $. 3. pontj6ban emlitett setdt, illetve minden olyan esetet, amelyben a k6zgytil6s
213-os t<ibbsdggel titkos szavaz6st rendel el. A szavazatok <isszeszhmlSlilsit a szavazatsz6ml6l6
bizotts6g v|gzi, a szavazhs eredmdny6t a szavazatsz6ml6l6 bizotts6g fillapitja meg. 6s k6zli a
Kdzgyiil6s e lntik6vel.
eset6n az Eln6ks6g 6ltal kijeldlt tagnyitja
jegyzokcinyvvezet6,
a jeryz6kdnyvet hitelesito
javaslatot
tesz a Kozgyrilds elndk6nek, a
meg, 6s
tagjai, illetve elncike,
bizotts6g
kett6 tag, valamint a harom tagb6l 6116 eseti szavazatsziml6l6
tov6bb6 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g tagjai €s elncjke szem6ly6re.

12.

A Kiizgytil6st az Elndk, vagy az Elncik akadillyoztat6sa

13.

A Kozgyril6s elnoke:

-

meg6llapitja a hathrozatk6pess6get.
vezeti a tan6cskoz6st.

elrendeli az egyes thrgysorozati pontokra a szavazist,
a szavaz5s eredm6ny6nek megfelel6en megrillapitja a Kozgytil6s hatirozatait,
hitelesiti a kdzgytildsi okiratokat.

1

t4. Kdzgytil6sen megjelent szemdlyekr6l jelenldti ivet kell k6sziteni, amelyen fel kell ttintetni a
megielentek nev6t 6s lak6hely6t, illetve jogi szem6ly eset6ben sz6khely6t, k6pvisel6jdt, tov6bbS
rendes tagi, egy6b tagi, illetve m6s meghivotti min6s6g6t, elektronikus (e-mail) 6s postai levelezdsi

cim6t, valamint a Kdzgyril6s iddtartama alatt ajelenl6v6k szem6ly6ben bekcivetkezett v6ltoz6sokat.

A jelenl6ti ivet a megjelentek

k6telesek al6ir6sukkal ell6tni, illetve meghatalmaz6s eset6n a
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6st is csatolni kell. Szavaznikizir6lag a jelenl6ti iv al6irisa
esetdn lehet, a szavazati jogosults6g ellen6rzdse a mand6tumvizsg6l6 bizotts6g feladata. A jelenl6ti
ivet a Kdzglnil6s elndke 6s a jegyz6k6nyvvezet6 alhirilsival hitelesiti.

A Kcizgyiil6sen jegyz6k<inyvet kell vezetni, amelyet a Kiizgytil6s levezetl eln<ike, a
jegyz6ktinyvvezetl irja al6,6s a K<izglnil6s 6ltal villasztott kdt ktilddtt alfuirishval hitelesit.

15.

16. A j e gyz6k<i nyv tartalmazza :

- a Sz<ivets6g nev6t 6s szdkhely6t, aK6zgyil6s hely6t 6s idej6t,
- a Kdzgyiilds eln6k6nek, a jegyzok<inyvvezetrinek, a jegyzbkilnyvet hitelesit6
'
17

'

tagoknak,

a

szavazatsziml6l6 bizotts6g tagjainak 6s elndkdnek. valamint a mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
tagjainak 6s elndk6nek nev6t,
aKdzglrfil6s napirendj6t,
a Kdzgyiil6sen lezajlott fontosabb esem6nyeket, az elhangzott inditv6nyokat,
a hathrozati javaslatokat, az azok'ra leadott szavazatok es ellenszavazatok szilmht. valamint a
szavaz6st6l tart6zkod6k sz6m6t, a szavazils eredm6ny6t,
aK6zgyril6s riltal meghozott hatArozatokat.

A K<izgyiilds riltal meghozotthatArozatokat

a tagok ktizdtt a Szcivetsdg zirtleveleziilist6j6n vag)/ a
Sz<ivetsdg honlapjrinak csak a tagok riltal hozzilferheto reszdn kell elektronikusan kihirditni.

ELNOKSEG
13.$

1.

K6t Kiizrytil6s ktizdtt a MSUSZ legfobb iigyvezet6 szerve az Elndks6g. Eln6ks6gi iil6st sztiks6g
szerint, de legal6bb 6vente 6 (hat) alkalommal kell tartani. Az Elndks6g iil6seit az Eln6k uugy i
Elncik utasit6sa alapjhn a F6titk6r, a fotitk6ri poszt megsziindse ut6n
g116 alelndk hivja Ossie.

2.

Az Eln<iks6g feladatk6r6be tartozik kdl6n6sen:

-

a)

a Szdvets6g napi iigyeinek vitele 6s

a

jelen Alapszab6ly szerint

a hat6skcir6b

a ddnt€sek megfrozatala;

b)
c)
d)

e)

0
s)
h)

i)

i)

a besalmol6k el6k6szit6se €s azoknak a k<izgytilds eld terjesztdse;
az 6ves kdltsdgvetds elk6szitdse 6s annak a kdzgyiil6s el6 terjesa6se;
a Sz<ivets6g vagyon6nak kezeldse, a vagyon felhaszn6l6s6ra 6s befektet6s6re vonatkoz6- a

kdzgyiil6s hat6skdr6be nem tartoz6 ddnt6sek meghozatala 6s v6grehajt6sa, amennyiben
ezekr6l az Alapszab6ly mrisk6nt nem rendelkezik;
a Szcivetsdg jogszabrlly 6s az Alapszabrily szerinti szervei megalakitiis6nak ds a tisztsdgvisel6k

me gv illasrtatAs6nak e | 6k6 szit6 se ;
rdszv6tel a Krizgyril6sen 6s v6laszad6s a Szcivets6ggel kapcsolatos k6rd6sekre;
a tags5g nyilv6ntart6sa;
a Sz6vets6g hatirozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b k<inyveinek vezet6se;
a Szd,vets6g miikdd6s6vel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

a

Szdvets6get

6rintti megsziin6si ok fenn6llis6nak mindenkori vizsg|lata 6s

bekdvetkezte esetdn az e tow6nyben el6frt int6zked6sek megtdtele.

3. A

e tartoz6iigyekben

annak

MSUSZ elnciks6ge jelen egys6ges szerkezetri Alapszab6ly elfogadrisrinak idopontj6ban az
Eln<ikb5l, az Els6 6s M6sodik Alelnrikb6l, a keleti 6s nyugati r6gi6 6ltal delegalt- egy-egy
Aleln6kb6l, az AIPS elndksdgdben helyet foglal6 MSUSZtagb6l, aki egyben a Nemzetkd ziiitkir,
mint alelndkbol, a tiszteletbeli elnrikb6l, a F6titkiirb6l, a Titk6rb6l, a P6nzt6rnokb6l. a Nemzetkcizi

Titk6rb6l (ha nincs az AIPS eln<iks6g6nek magyar tagja), valamint hat tagb6l (25. $) 5ll. Legk6s6bb
2019. janu6r l-6t kcivet6en a 12.$ 3. pontja szerint megszrin6 tiszts6gekre tekintettel az Elntiksdg az
Elndkb6l, az Els6 6s M6sodik Alelnokb6l, valamint 4 (n6gy) tagb6l 6ll.
4.

A h6ttagf Eln6ks6get, azaz az Eln<jkdt, az Els6 6s M6sodik Alelnrik<it, valamint a 4 (n6gy) tovSbbi
elnoks6gi tagot a Krizgyiilds villasztja meg titkos szavazissal.

5.

A

Sz<ivets6g tagfai kdzil az AIPS eln<iks6g6ben tagkdnt r6sztvev6 szem6ly az Eln<iks6g til6sein
tanScskoz6sijoggal r6szt vehet, de a 2019-ben esed6kes tisztfjft6st kovet6en szavazatijoga nincsen
(kiv6ve term6szetesen, ha egyike a megv6lasztott elndks6gi tagoknak, beledrtve az elncik<it 6s az

aleln6k6ket is)
6.

A Magyar Olimpiai BizottsSg (MOB) aktu6lis alapszab6ly6val <isszhangban az Elntiks6g <it tagot
deleg6l a MOB-ba. Jelen Alapszabilly elfogadis6nak pillanatriban az Elnok, a F6titk6r 6s az Els6
Aleln<ik automatikusan deleg6lt, a tov6bbi ketto delegriltat az Elntiks6g a tisztfjito K6zryiil6s ut6ni
els6 til6s6n az elndk javaslatSra a saj5t soraib6l villasztja meg. A 2019-es tisztfjit6st kcivet6en az
Eln6k 6s az Els6 Alelnok automatikusan deleg6lt, a tovdbbi 3 (harom) deleg5ltat az Eln<iksdg a
tisztfjit6 Kozryiil6s utini els6 ill6sdn az elncik javaslatara saj6t soraib6l vagy a Sztivets6g
tiszts6gvisel6i kdziil villasztja meg, titkos szavaz6ssal, eryszeni tdbbs6ggel, shaaz elndk javaslata
nem kap t<ibbs6get, akkor b6rmelyik elnoks6gi tag tehet javaslatot a MOB-deleg6ltak szem6ly6re.

A

MSUSZ 6ltal deleg6lt 6t MOB-tag az Elndksdgnek tartozik beszrimolni tev6kenys6gdr6l, de a
K6zgyiil6s is kezdemdnyezheti meghallgat6sukat. Ha valamelyik deleg6lt az MSUSZ
Eln6ks6g6ben betoltdtt tiszts6ge brirmely okb6l megsziinik, akkor hely6re az Eln<iks6g rij kiildtittet
v6laszt. A deleg6ltak visszahiv6sdr6l az Eln6ks6g d6nt, az Elntiks€g kinevez6se ut6n legal6bb egy
6wel visszahivhat olyan deleg6ltat is, akinek az automatikus deleg6l6s6r6l rendelkezik az
Alapszab6ly, ha fry it6li meg, hogy az illet6 deleg6lt nem megfelel6en kipviseli a Sz6,vets6g
szempontjait a MOB munkSj6ban, illetve ha valamelyik automatikusan deleg6lt eln<iksdgi tag nem
kiv6n 6lni a MOB-tagsrig lehet6s6g6vel, akkor joga van maga helyett a Sz<ivets6g egy m6sik
tisztsdgvisel6jdt javasolni MOB-tagnak. Ha a javaslatit az egyszerii t6bbs6ggel, titkos szavazissal
ddnt6 elntiks6g nem szavazza meg, akkor az Elndk, vagy v6gs6 soron b6rmely elndks6gi tag tehet
javaslatot a MOB-deleg5lt jeldlt szem6ly6re.
7.

Az Elntiksdg tagja (vezet6 tisztsdgvisel6) aza nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pessdgdt a
tev{kenysdge ell6tisrihoz sztks6ges kdrben nem korl6tozt6k. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az,
akit btincselekmdny elk6vet6se miatt joger6sen szabadsrigveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a
biintetett el66lethez fiiz6do h6trrinyos kdvetkezm6nyek al6l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6
tisztsdgviselo az, akit e foglalkozast6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozast6l joger6s
bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilt6s hatillya alatt az itdletben megjeltilt tev6kenys6get folytat6 jogi
szem6ly vezetl tiszts6gvisel6je nem lehet. Az eltiltrist kimond6 hatArozatban megszabott
id6tartamig nem lehet vezetl tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezet6 tisztsdgvisel6i
tev6kenysdgt6l.

8.

Az Elndks6 g a K6zgyil6s el6 terjeszti a Szrivets6g 6ves k<ilts6gvet6s6t elfogadfsra, valamint az
6ves gazd6lkodisr6l beszimol a Kdzgyti l6snek.

9.

Az Elndks6g 5ll6st foglal

a sportrijsSgir6st 6s a sportrijs6gir6kat 6rint5

elvi k6rd6sekben, jogszab6ly-

illetve 6ll6sfoglal6s-tervezetekben.
10.

Az Eln6ks6g k6pviseli a Sz<ivets6get, az Elndksdg nev6ben a k6pviseleti jogot az Eln6k gyakorolja.
Az Eln6k akadillyoztat6sa eset6n az Alapszab6lyban meghatdrozott keretben az Els6 Alelndk,
illetve a M6sodik Aleln<ik is eljrirhat. Az Eln<iks6g sziiks6g eset6n kiilddtteket jel<jlhet ki a MSUSZ
k6pviselet6re.

ll.

Az Elndks6g dcint a MSUSZ kitiintet6seinek adom6nyozbsir6l, az illlami kitiintetdsekre vonatkoz6
javaslatokr6l, 6s ddnt a hat6sk<ir6b e tartoz6 fellebbez6sek tfirgyhban.

t2. A tiszteletbeli tagok szem6ly6re javaslatot tesz a Kcizgyiildsnek.
13.

Az Eln6ks6gvezeti a tagok nyilv6ntart6s6t.

14. Az Eln6ks6g egyedileg elbirdlja az egylni tagok tags6gi dijbefizetls6re vonatkoz6 fizetlsihalad6k
ir6nti k6relmeit. A tags6gi dij befrzet6se al6l teljes mentesiilds nem adhat6.
15.

Az

16.

Az Elnciks6g etikai iigyekben mr{sodfokri hat6skdrben eljfurva ddnt az Etikai Bizottsrig els6fokri
hatitrozata ellen benyrijtott fellebbezdsek t6rgy6ban.

-

Az Elndksdg gondoskodik a Sz<ivets6g szervei 6ltal meghozotthatirozatoknak 6s a tagsiigot drint6
valamennyi l6nyeges inform6ci6nak a Szdvets6g internetes honlapjrin t<!rt6n6 ny-llvinoss6gra
hozatalflrol. Etikai tigyekben hozott hat6rozatok koznl kizhr6lag az Alapszab6lyban megei-olt
hatfurozatokat kell nyilv6nossSgra hozri.
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Elntiks6g - alkalomr6l alkalomra figyelmezteti -, illetve a harmadik eredm6nytelen
firyelmeztet6st k6,vet6en tdrli a tagok nyilvilntartAshb6l azt a tagot, aki/amely h6rom, egym6st
k<ivet6 6vben n:m adja le szavazatilt (ide6rtve a szavazilst6l val6 tart6zkod6sr6l iz6l6 nyilat(ozatot
is) az Ev sportol6ja-v6laszt6son. A t<irl6sr6l sz6l6 hatriro zat ellenfellebbezni a Kdzgyril{shez lehet.

18. Az Elntiksdg jeldli

ki a Magyar Sportrijsrigir6 Szdvets6g Onseg6lyezo Sajt6alapitv1nya
Kurat6rium6nak tagjait 6s eln<ik€t hatArozatlan iddre. Amennyiben a Kuiatorium tevetenys6g6vel
az Alapitvfiny c6lj6t veszfllyezteti, az Elnriks6g a Kurat6rium elncik6nek, illetve tagiain-ak a
tisztsdgre tdrtdnt kijel6l6sdt minositett t6bbs6ggel meghozott hatArozatilval visszavoilatja, 6s
kezel6k6nt m6s szervet jel<ilhet ki.

19- Az Elndks6g

a munkrij66rt kd,zvetleniil a K<izgyiildsnek tartozik felekissdggel.

20. Az Elndks6g

-

kdteles a k6zgytil6st dsszehivni a sztiksiges int6zked6sek megt6tele c6tj6b6l, ha
a Sz6vets6g vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi;
a Szdvets6g el6rekithat6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat esed6kess6gkor teljesiteni; vagy
a Szdvets6g c6ljainak el6r6se vesz6lybe keriilt.

Az ilyen okb6l dsszehivott kdzgyiildsen a Kdzgyiil6s kdteles az dsszehiv6sra okot ad6

k<irtilmeny megsziintet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni va1y aszrivets€g megszi.intet€s6nil
d<inteni.

21. Az Eln6ks6g

hatdrozatklpess6g6hez a tagok t6bb mint a feldnek jelenl6te sziikseges. Az Eln6ks6g
hatinozataitajelen t6v6 elntiksdgi tagok egyszeni sz6tribbs6g6nekszavazatlvalhozzameg, kiv6ve,
ha az AlapszabSly valamely k6rd6sben az Elndks6g tagjainak magasabb aranyf szivazat1val
meghozott hatirozatit irja el6. Az eln<iks6gi til6sen tan6Cskoz6si joggal r6szt vesz az Ellen6rz6
Bizotts6g 6s az Etikai Bizotts6g elncike, valamint tagfelv6teli tigylb"" a Tagfelv6teli
Bizotts6g
elnrike is.

22'

Az Elndks6gi iildsr6l jegyz6kdnyvet kell k6sziteni, melyet a iil6s megtartAsdt6t szi{mftott legk6s6bb
30 (harminc) napon beliil a Szd,vets6g honlapj6ra mindenki szAmirael6rhet<ien fel kell
t6lteni. A

j e gyz6kdny

-

v tarlalmazza legal6bb

:

a Szcivets6g nev6t, szdkhely6t,
az Elndks6g iil6s6nek helyszin6t 6s id6pontj6t,
az iil6senjelenl6v6k nev6t 6s tiszts6g6i,

az iil6s hatirozatkipessdgdt,
az egyes hatfirozati javaslatokra leadott szavazatok 6s ellenszavazatok sz6m6t, a szavaz6st6l
tart6zkod6kat, ahatSrozati javaslatokkal kapcsolatos szavaz6s eredmdny6t.

Az eln<iks6gi i.ildsr6l kdsziilt jegyz6kdnyvet ajegyz6k<inyrvvezet6,ds az Eln6k irjaalit.
23. Az Elnoks6g iil6sei a tagok kdzvetlen szem6lyes jelenl6te helyett erre alkalmas, az Elndks6g tagjai
kcizdtti parbesz6det, illetve vit6t korlitoz6s ndlktil lehetovd tev6 elektronikus hirk6 z16 eszkiJz
ktizvetit6s6vel is megtarthat6ak. Bdrmely, az Elnriks6g <isszehiv6siira jelen Alaps zab1ly
szerint
jogosult tag kezdem6nyezheti az Elnciksdg iildsdnek elektronikus riton t<jrt6no
megtart6siit az
Eln<iks6g tagiainak elektronikus levdl vagy telefon vagy egy6b tAvk6zl6 eszkoz ritian
tort6no
6rtesit6s6vel 6s az indok megjel<il6s6vel. Az eln<iks6gi iil6s iiy m6don trirtdn6 megtart6sa
ellen
b6rmely elndksdgi tag 3 (harom) napon) beliil az Eln6khriz intlzett nyilatkozat6val tiltakozhat.
t0

amennyiben az indokot nem tartja alaposnak. Tiltakoz6s eset6n az Eln<ik d6nt az iil6s megtart6s6r6l
6s 6rtesiti enol az Elntiks6g tagiait. Az elnriks6gi til6s ily m6don ttirt6n6 meglartr{sa eset6n nem
alkalmazhat6ak olyan elektronikus hirk<izl5 eszkdzcik, amelyek nem teszik lehet6v6 az elntiksdgi

i.il6sen r6szt vev6k szem6ly6nek meg6llapitilsit. Kiv6teles esetben az Eln6ks6g elektronikus
lev6lben is szavazhatnak az el6re kdrdztetett napirendi pontokr6l. Az elektronikus hirkdzl6
eszk6zdk kozvetit6s6vel tartott elndks6gi iildsen elhangzottakat 6s a meghozott hatarozatokat
hiteles m6don, rigy kell rogziteni, hogy az ut6bb is ellenSrizhet6 legyen. A hang, illetve hang- 6s
k6pfelv6tel vagy elektronikus lev6lben t6rt6n6 dd,ntdshozatal alapjan ut6lag legkds6bb az Eln6ks6g
i.il6s6t6l sz6mitott 15 (tizen<it) napon beliil ir6sbeli jegyz6kdnyvet kell k6sziteni, amelyet az Eln6k
al6ir 6siv al hitele sit.

ELLENORZO GeI-UCv ELO) BIZOTTSAG

14.$
Szdvets6g gazd6lkod6s6nak €s p6tukezel6s6nek ellen6rz6s6re a Kdzgyills titkos szavaz6ssal
megv6lasztj a az Ellen6rz6 Bizottsilg elnok6t 6s kdt t^gJ6t, akik a feli.igyel6 bizotts6g funkci6j6t
l6tj6k el.

I.

A

2.

3.

AzEllenorz6 Bizotts6g tagjai megbizat6suk tartama alatt m6s MSUSZ-tisAs6get nem viselhetnek.
Az Ellenor z6 B i zotts6g tev6kenys6 g 6 6rt kiz6r 6lag a Ktizgyti I 6 snek fe lel6 s.
Azqllen6rz6 Bizottsig k<iteles minden 6v v6g6n a z6r6merleget, a gazdas6gi iigyvitelt, a p6nz- 6s
vagyonkezel6st, valamint az ezekre vonatkoz6 kdnyvel6si 6s egy6b iratokat r6szletesen - sziiksdg
pedig szak6rto bevon6sival - megvizsg6lni 6s a vizsg6lat eredm6ny6r6l a Kdzgytildsnek
"."ien
besz6molni. AzEllenbrz6 Bizotts6g sztks6g eset6n cdlvizsg6latokat is tarthat.

4.

Az Ellen6rzo Bizottsilg

k<iteles minden tudom6s6ra jutott szab6lyalans6gr6l halad6ktalanul
amely a szabSlyos miik6d6s helyre6llit6sa drdek6ben sziiksdges
Elndks6get,
az
thj1kortatni

int6zked6seket halad6ktalanul koteles megtenni.

5.

Az Elnoks{g tagjainak cisszeferhetetlens6g6re jelen Alapszabillyban meg6llapitofi szabillyokat az
Ellen6rz6 Bizotts6g tagiaira is alkalmazni kell.

ETIKAI BZOITSAG

ls.$

1.
2.

Az Etikai Bizotts6g elnok6t 6s ket tagi6t a K<izgyiil6s v6lasztja meg.

3.

Az Etikai Bizotts6g

Az Etikai Bizotts6g figyelemmel kis6ri a sportrijs6giroi

magatart6st, elemzi 6s 6rt6keli, etikai

kdrd6sekben javaslatot 6s 6ll6sfoglal6st tesz, els6 fokon elj6r etikai iigyekben'

eln<ike 6s tagjai megbizatdsuk ideje alatt m5s MSUSZ-tiszts6get nem
viselhetnek. Az Etikai Bizotts6g tev6kenysdg66rtkizhr6lag a Kozgytildsnek felel6s.

TAGFELVETELTBVOTTSAG

16.$
1.

Ktizrytil6s v6lasztja meg a Tagfelv6teli Bizotts6g elnok6t 6s k6t tagtrilt, amely a 7. $-ban
meghat1rozott keretekben d<int a Sz<ivets6gbe bel6pni sz6nd6koz6 rij tagok felvdtel6r6l.

A

A Tagfelv6teli Bizotts6g tagjai megbizat6suk tartama alatt m6s MSUSZ-tiszts6get nem viselhetnek.

IV. FEJEZET
ESETI BIZOTTSAGOK

ll

17.

l.

$

A Kdzgytil6s, illetve az Elndks6g feladatai ell6t6sa drdek6ben eseti
bizotts6gokat hozhat l6tre.

-

funkcion6lis, illetve szakmai

-

2.

Az eseti 6s szakmai bizotts6gok elndkeit 6s tagjait a bizotts6got l6trehoz6 Krizgyril6s, illetve az
Eln6ks6g villasztja meg. A bizotts6gok munk6jSba kiils6 szakemberek is bevonhat6k,

J.

A bizotts6gok iigyrendjdt 6s feladatait az Eln<iks6g hagyja j6v6, biztositva

a bizotts6gok szakmai

<in6ll6s6g6t.

V. FEJEZET
TISZTSEGVISELOK
ATTATANOS RENDELKEZESEK
18.

$

l.

Megv6laszttisuk az adott tisztsdgre ir6sbeli pillyinatot benyrijt6 szem6lyek k<iztil, a Krizgyiil6s
kiz6r6lagos hat6sk<ir6be tartozik.

2.
3.

A tiszts6gvisel6k megbizatisa 4 (n6gy\ ivre sz6l. A tiszts6gvisel6k rijrav6laszthat6ak.
A tiszts6g megsztin6s6nek esetei:

a) lemond6s,
b) felment6s.
c) a megvillasrt6s id6tartam6nak

lej6rta.

d) tags6gi joga brirmely m6don trirt6n6 megsziindse,
e) elhal6loz6s kcivetkeztdben.

0

a tisztsdgvisel6 cselekv6kdpessdgdnek a tev6kenysdge elliit6silhoz sztiks6ges kcjrben

tcirtdn<i korl{toz6srival

g)

4. A

a

;

tisztsdgvisel6vel szembeni kizhr6 vagy dsszef6rhetetlensdgi ok bekrivetkezt6vel.

tiszts6gvisel6 tiszts6g6r6l

a

Ktizgyiil6s eliltt

- az

jognyilatko zattal birmikor, indokol6s ndlkiil lemondhat.

5.

Eln<iks6g

ritj6n

-

trirt6n6 ir6sbeli

A Kdzgytil6s

a tisztsdgvisel6t a tiszts6g6b6l felmentheti. A tisas6gvisel6 felment es6t azMSUSZ
b6rmely tagja kezdem6nyezheti; a kezdem6nyezds a Kdzgytil6s napirendj6re tdrt6n6 felvdtel6hez
legal6bb 6tven rendes tag ir6sos tiimogat6s6t kell megszeiizni 6s az nnoiseg resz6rebenyfjtani,
mely esetben az Elncik kdteles a Kdzgyiildst legfeljebb 60 (hatvan) napin beltili id[ptntra
cisszehivni, 6s a tisztsdgvisel6 felmentdsdrol sz6l6 kezdem6nyezlst a Kcizgyril6s napirend.l6re
felvenni. A tiszts6gvisel6 felment6s6r6l a Kdzgytil6s a jelenlev6 szavazati joggil rendelkez<i
talok
t<ibb mint kdtharmados aranyri szavazat|val meghozott hatirozatival d<jnt.

6. A

tiszts6gvisel6 tiszts6ginek megsztin6sekor tev6kenys6gdrSl a K6zgyril6s el6tt k6teles
beszdmolni. A tiszts6g ell6t6sa sor6n a tiszts6gvisel6 birt;kAb; keriilt iratok?, dokumentumokat,
hasznfllatilban levti trirgyi eszkdzd,ket tdtelesen, a Fotitkrir 6ltal felvett jegyzOtOnyvben rogzitett

m6don kdteles 6tadni az Eln<iks6g r6sz6re.

7.

Amennyiben atiszts6gvisel6 tisztsdge b6rmely okb6l a 18. g 2. pontban meghat6rozott idotartam
leiartflt megelozoen sziinik meg, az Eln<iksdg a megtiresedett tiizts6g betriiidsere a p6ly6zatot
a
lehet6 legrcividebb id6n beliil k<iteles kiirni, 6s a tisztsdgvisel6 megv1lasnitsira a-Kozryril6st
legfeljebb 60 (hatvan) napon beliili id6pontra 6ssze kell hivni.

ELNOK

l2

1e.$

1.

Az Elnrik az Eln6ksdg nev6ben elj6rva 6n5ll6 al6ir6si joggal kepviseli a Szdvets6get harmadik
szem6lyekkel szemben. valamint a bfr6s6gok 6s mis hat6s6gok el6tt.

2. Az Eln6k az Alapszab6ly el6ir6sai szerint <isszehivja a Ktizryiil6st.
3. Az Eln6k 6sszehivja az Elndksdg iil6seit vagy annak v6grehajtSs6ra a F6titk6rnak

(a poszt

az Els6 Alelntiknek) utasit6st ad, valamint ell6tja az Eln<iks6g iil6seivel
az Alapszab illy 6ltal me ghatir ozott tovfbb i el ntiki teend6ket.

megsziin6se uthn
kapc so latban

4.

Gyakorolja a Szrivetsdg munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogk<irt 6s a Sz<ivets6g k<llts€gvet6s6ben
m,eghatirozott keretek koz<itt az :utalvinyoz6si jogot szemdlyesen vagy az 6ltala megbizott
szem6lyek ritj 6n gyakorolj a.

5.

Az Elndk javaslatot tesz az 6lland6, illetve eseti bizotts6gok elndkeinek 6s tagjainak szem6ly6re,
valamint az MSUSZ 6ltal m5s szervekbe deleg6land6 tagok, illetve tiszts6gvisel6k szem6ly6re.

6. Az Elnrik

tev6kenys6g66rt kizir6lag
rendszere se n t6j flkoztatj a.

7.

a Klzgyul6snek felel6s,

tev6kenys6g6r6l az Elniiks6get

Az Elnoks6g tagjainak <isszef6rhetetlensdg6re jelen Alapszabillyban meg6llapitott szabfilyokat az
Elnokre is alkalmazni kell.

ALELNOKOK

20.$

l.
Z.

Az Els6 Alelndk az Elnrik teljes jogri helyettese, annak t6voll6te, akadillyortat6sa eset6n illetve az
eln<ik megbiz6sa alapjin A M6sodik Alelndk az Elndk 6s az Elso alelndk egyiittes akadilyoztatasa
eset6n helyettesiti az Elnoktit.
A M6sodik Aleln6,knek minden esetben n6nek kell lennie 6s erre a tisztsdgre kizht6laga MSUSZ n6
tagtrai pSlyizhatnak.

r'6rtrrARl
21.

S

1.
Z.

A F6titk6r az Eln<ik utasit6sa alapj6n d,sszehfvja az Eln6ks6g til6seit.
Az Elndks6g iil6sein az Elndk 6ltal adott ir6sbeli meghatalmaz6s alapj6n, az abbart foglaltaknak

3.

Iranyitja a Szrivets6g int6zrn6nyeinek 6s hivatal6nak munk6j6t, feliigyeli a gazd6lkodSst egydni
feleiOs6ggel int1zi iz MSUSZ tigyeit az Napszab6ly el6inisainak, a Kozgnil6s 6s az Elndksdg

megfelel6en helyettesitheti az Eln6k<iU az Elndkjognyilatkozatra k6ptelen 6llapota esetdn 1rrzhr6lag
az elengedhetetleniil sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re jogosult.

d<jnt6seinek me gfe lel6en.

4.

Tev6kenys6g6r6l rendszeresen tfijlkoztatja az Eln<iktit 6s az Eln6ks6get.

TITKAR2

n.g

l.

A titk6r a Fdtitkar helyettese.

r A f6titk6ri tisztsdg 2019. janu6r l-t6l vagy a jelenleg megv6lasztott F6titk6r megbizaftis6nak b6rmely okb6l
t6rtdn6 megsztin€s€nek napj6n automatikusa megsztinik ds rij F6titk6r v6lasztiis6ra nem keriil sor.
2 e titkariiisztseg2}lg.j*",at l-t6l vagy a jelenleg megv6lasztott Titk6r megbizatilsdnak b6rmely okb6l tdrtdn6
megszifurdsdnek napjdn automatikusa megsziinik 6s rij Titkar viiasztirsdra nem ker0l sor.
13

2.

Feladata az elntiksdgi iil6sek jegyz6krinyveinek elk6szit6se, a hatdrozatoknak 6s a tags6got 6rint6

valamennyi informSci6nak a Szdvets6g internetes honlapj6n val6 nyilv6noss6gra hozatal|val
kapcsolatos feladatok ell6tasa, a MSUSZ dokumentumainak rendszerezlse, az Alapszab6lyban
riigzitett6s a MSUSZ egyi.ittmiikdddsi meg6llapodisai alapjan felmertil6 feladatok, ktitelezetts6gek
folyamatos figyelemmel kis6r6se, illetve azok kommunik6lSsa az elndks6gi d<int6sek meghozatala
sor6n.

NEMZETKoZI TNTAN'
23..$

l.

Ha az AIPS eln6ks6g6nek nincs magyar tagtra. a K<izgyiil6s - az Eln<iks6g a Nemzetk<izi Titkdr
tiszts6g6nek bet6lt€sere krirt p6ly6zat alapjfun tett javaslathra a tagok kriziil Nemzetk6zi Titk6rt
-

villasn.

2.

A nemzetkcizi titkar

3.

Minden lehets6ges m6don t6j6koz6dik az AIPS miikdd6s6r6l 6s id6szeni k6rd6seir6l, szem6lyes
nemzetkdzi kapcsolatokat 6pit, folyamatosan publik6l az AIPS Magazinban, 6s minden jelent5s
fejlem6nyr6l tAj5kortatja az Eln6ks6get. Aktiv szerepl6k6nt vesz rlszi az AIpS rendezv6nyein.
illetve j avaslatokat terj eszt annak eln6ks6ge el6.

megbizat6sa az AIPS eln<iks6g6be tdrtdn6 magyar tag megv6laszt6sdig, de
legfeljebb a 18.9 2. pontj6ban meghat6roz6n id6tartamra sz6l.

PENZTARNOK4

24.5

A P6nztr[rnok

a)

vezeti 6s hitelesiti az MSUSZ f6k<inyveit, rlszt vesz a gazdasigitipusri saj6t kiadrissal, illetve
bev6tellel j6r6 tev6kenys6gek pontosit6s6ban, rdgzit6s6ben,
b) rendszeresen besz6mol az Eln<iks6gnek az MSUSZ anyagi helyzetdrol, figyelemmel kis6ri a
befeltet6si, illetve a kamatoz6si trendeket,
c) javaslatot tesz az Eln<iks6gnek a MSUSZ vagyonfunak optim6lis felhaszn6l6sdra, rendszeresen

felhivl'a a figyelmet a racion5lis gazdSlkod6s iizleti

6s

jogszabillyilehet6s6geire.

TISZTELETBELI TISZTSEGVISEL6K
2s.

$

l. A

K<izgyiilds az Elndks6g javaslatiira 6r<ikris (hatfurozatlan id6re) Tiszteletbeli Elnd,k<it,
Tiszteletbeli Aleln<jk6ket viilaszthat, akik az Elndks6g til6s6n a Tiszteletbeli F6titk6rral egytitt
tan6cskoz6si joggal vesznek r6szt, de a 2019-ben eseddkes tisztrijit6st k6vet6en szavazati:"g"t
nincsen.

2.

Tiszteletbeli tisasdgvisell az lehet, aki

a kdzgyfills 6llisfoglakisa

szerint p6lyafut6sa so*in

valamelyik poszton kimagasl6an sokat lett itthon 6s ktilftildrin az MSUSZ-6rI.

3.
4.

A tiszteletbeli tiszts6gvisel6i jogviszony a megvillaszthstelfogad6 nyilatkozattal j6n l6tre.
A tiszteletbeli tiszts6gvisel6kre nem vonatk ozik a 18.$ 2, pontja, illetve 18.$ 3. pont c) alpontja,
valamint 18.$ 7. pontja. A tiszteletbeli tisasdgvisel6 ezen cime hal6l6t k<jvet6en is fennmarad. -

r A nemzetkcizi titki,rr

tiszts6g 2019. janufur I -t6l vagy a jelenleg megv6lasztott Nemzetkdzi Titk6r megbi zat6s6nak
bdrmely okb6l tiirtdn6 megsziindsdnek napjdn automatikusa megszrinik ds rij Nemzetkdzi Titkdr v6laszt6s6ra nem

kertil sor.

a

A perutAmoki tiszts6g 2019. januar l-t6l vagy a jelenleg megv6lasztott Pdna6rnok megbizatiis6nak b6rmely
okb6l t0rtdn6 megsziinds6nek napjdn automatikusa megsziinik ds rij P6nzt6mok valasaiis6ra nem kerul sor.
t4

5.

A tiszteletbeli tisztsdgvisel6 cimet az Eln<iks6g javaslat6ra a Kdzgyiil6s poszthumusz is odait6lheti
olyan szem6ly rflszflre, aki p6lyafut6sa sor6n valamelyik poszton kimagasl6an sokat tett itthon 6s
kiilftild<in az MSUSZ-6r|. azonban tiszteletbeli tiszts6wisel6v6 t6rtdn6 villasrtilsilra 6let6ben nem
keriilt sor.

VI. FEJEZET
ETIKAI iiCYNT
26.$

1.

Etikai v6ts6get az a sportrijs6gfr6 krivet el, aki a Kcizgytil6s 6ltal elfogadott k6zds etikai alapelveket
6s a MUOSzBtikaiK6dex6ben (a tov6bbiakban: Etikai K6dex) foglalt rendelkez6seket megszegi.

2.
3.
4.

Az etikai eljar6st az tvtSUSZ etikai eljar6si szabillyzata alapj6n kell lefolytatni.

Etikai iigyben els6 fokon azBtlkai Bizotts6g j6r el.
Az Etikai Bizottsig els6fokri hatArozataellen a hatirozat postai riton tdrt6n6 kdzbesit6set ktiveto l5
(tizen6t) napon beltl fellebbez6s nyfjthat6 be, melyet mSsodfokri hat6sk<irben az Elndks6g bir6l el.
v6grehajt6s6ra halaszt6 hat6lya van. Az Eln<iks€g mSsodfokf
kezd6doen joger6s 6s v6grehajthat6.
id6pontj6t6l
hathrozatameghozatalilnak

5. A
6.

fellebbez6snek

a hathrozat

Az etikai eljar6sban elj6r6 szervek az Etikai K6dex megs6rt6s6nek meg6llapit6sa eset6n az abban
megltatdrozott int6zked6seket hozhatjak meg, illetve az abban meghatinozott biintet6seket
rrubhuti6t ki. A kizrlr6sr6l sz6l6 joger6s hatfurozatot nyilv6noss6gra kell hozni, melyrol az
Eln6ks6g az Alapszab6lyban meghat6rozott m6don gondoskodik. Az enn6l enyh6bb
elmarasztal6sr6l sz6l6 joger6s hatinozat nyilv6noss6gra hozatalin6l az els6- vagy m6sodfokon
elj5r6 szervek k<iziil az d<int, amelynek eljar6s6ban ahatfurozat joger6re emelkedett.

VII. FEJEZET

AZ MSOSZ GAZDASAGI- fS PENZOGYEI

n.s
1.

A MSUSZ jcivedelme tagdijakb6l, a Sz<ivets6g villalkoz6sainak nyeres6geib6l
befoly6 bev6teleib6l 6ll.

Z.

A MSUSZ tags5gi dijainak rendszer6t 6s mdrt6k6t a Kcizgytil6s hatinozza meg. A tagdij kdt6vente
fizetend6 rltutal6ssal a Szdvets6g vonatkoz6 kdzrytil6si hathrozatilban megiel<ilt
bankszimlaszamra. A soron kdvetkez6 tagdijfizet6s, amelynek pontos 6sszeg6t a2017.6vi rendes

6s a t6mogat6sokb6l

Ktizgyril6s hatirozza meg, 20 18. 6vben esed6kes.

Sz6vets6g arryagi eszkdzeit az Alapszabilly 6llal megltathrozott tev6kenys6g p6nziigyi
kiad6sainak fedezetlre, hivatal6nak 6s int6zm6nyeinek fenntartris6ra, illet6leg l6tesit6s6re,
fejleszt6s6re, valamim a feladatok elv6gz6s6hez sziiks6ges k6lts6gek fedezet1re haszn6lja fel'

3. A
4.

A MSUSZ gazdasiryi iigyei6rt

6s a bizonylati fegyelem6rt az

Elntik, azBlso 6s a M6sodik Alelndk

felel6s.

VIII. FEJEZ,ET
VEGYES RENDELKEZESEK
l5

28.

$

Az Alapszabdly m6dosit6sa a Kdzglnil6s kizir6lagos hat6sk6r6be tartozik,
2e.

$

Jelen egys6ges szerkezetbe foglalt Alapszab6ly a Kdzg5riil6s 2017. m6jus 15-i megism6telt rendes
kiizgyiil6sen elfogadott m6dosit6sokattartalmazza 6s a kor5bban hatSlyos Alapszab6lyhely6be rcp.Az
itt nem szabfilyozott k6rd6sekben az egyesiil6si jogr6l, a k<izhasznri jog6ll5sr6l, valamint a civil
szervezetek miiktid6s6r6l 6s trimogatris6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. t6rv€ny, valamint a polgriri
T<irv6nyk6nyvr6l sz6l6 201.3. ei V. tdrv6ny vonatkoz6 el6ir6sai az inlnyad6ak.
Budapest, 2017. m6jus I 5.

Zirill6kz
Alulirott, Szdll6si Gydrry, mint a
egys6ges szerkezetbe

tartalmdnalc

Sziivets6g Etniike ezrlton tantsitom, hogy az Alapszab6ly
foglalt sztivege megfelel a kor{bbi 6s jelenlegi m6dositrf,so=k alapjfn hatilyos

O/-.
Sz6ll6si Gyiirgy

Elntik
Ellenjegyzem Budapest en, 2017 . m6jus I 5. napj6n

dr. Pusk{s Gfbor iigyv6d
Pusk6s G6bor Ugyv6di hoda

II

l8 Budapest, Villinyi rit 47.

Kamarai azonosit6 sz6m:
Budapesti Ugyv6di Kamara, 36067490
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