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ALAPSZABAI,Y,T

2017.

janufr 23-i

sziivegviitozat

Alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalSsara a 2017. janu6r 23-i kdzgytildsen elfogadott
m6dosit6sokra tekintettel szliks6ges. A szdveg a kor6bban hat6lyos villtozathoz k6pest m6dositou
szdveggel elfogadott rendelkez6seket piros betrivel kieme lve jel6li.

Az

I. FF^IEZET
ALTALANO S RENDELKEZESEK

l.

$

l
2.

A

Sz<ivets6g neve: Magyar SportrijsSgir6k Sz6vets6ge (a tov6bbiakban MSUSZ illetve Sz<ivets6g).

A Szdvetsdg sz6khelye: 1064 Budapest, Vcirdsmarty utca 471A., Sajt6h6z

2..$

A MSUSZ magyarorsz6gi

sportrijs6gir6k demokratikusan szervezett p6rtokt6l 6s 6llami szervekt6l
fiiggetlen sztivets6ge. Szakmai 6s 6rdekk6pviseletei szervezet. Tev6kenys6g6t 6n6ll6 jogi szem6lykdnt a
jogszab6lyok 6s a saj6t Alapszab6ly6nak el6fr6sai szerint vegzi.

CELOK BS PBIEOATOK

3.$

A

Szrivetsdg

a)

ki6ll a sajt6szabads6g 6rv6nyesiil6se mellett, fell6p a nyilvinoss6got korl6toz6 tcirekv6sek,

b)

int6zked6sek, tov6bb6 a nyilvSnoss6ggal val6 birmilyen vissza6l6s ellen, kdpviseli a szakma
6rdekeit, fontos kciz6leti 6s a sportsajt6t 6rint6 jogalkotrisi k6rd6sekben v6lem6nyt nyilv6nit;
orzi a maglar sportfjsrigirfs erkdlcsi tisztasilgit, Spolja hagyom6nyait 6s kiizd az tfjsflgirhs

c)
d)
e)
0
g)

h)
i)

szakmailag el€rhet6 legmagasabb szinvonal66rt;

tagjainak sportrijs6gir6i igazolv6nyt ad ki;
foglalkozik a sportrijs6gir6k k6pz€sdvel;
jogi 6s erkdlcsi v6delmet nyfjt tagiainak, fell6p a politikai megktildnb6ztet6sek ellen;
nemzetk6zi kapcsolatokat tart fenn, a Nemzetk6zi Sportrijs6gir6-sz6vets6g (AIPS) egyediili
nemzeti tagszewezntekdnt miik6,dik;
javaslatot tesz kitiintet6sekre, jutalmakra, ilyeneket maga is adomhnyoz a magyar sportban
rangot szerzo, a sportrijs6gir6k szavazAsrira 6pi.il6, hagyomrinyos ,,Az Ev Sportol6ja" vSlaszt6s
kizrir6lagos szervez6jekfint. Az Elnciks6g 6ltal adom6nyozott kitiintetesek eset6ben az
Elnciksdg tagjainak ketharmados tobbsege, a tagok szavazatAval odait€lt kitiintet6sek eset6ben
a kcizgyrilds k6tharmados tobbsdge ut6lag visszavonhatja brirmely. koriibban adom6nyozott
kitrintet6s6t, ide6rtve a tagjainak adomdnyozott irjs6gir6i kitiintet6seket 6s az Ev
Sportol6ja-v6laszt6s dijazottjait, amennyiben a dcint6sre jogosultak rigy itdlik meg, hogy az
illeto dijazott rndltatlann6vfit, vagy ut6lag kideriilt, hogy a kitiintetds pillanat6ban mdltatlan
volt a kitiintet6sre, kiilonos tekintettel doppingv6ts6gre, fogad6si csal6sra, btincselekm6ny
elkovetdsdre vagy brirmilyen eroszakos cselekm6nyre;
eszrnei 6s anyagi t6mogat6st nyrijthat azonos cdlokat megval6sit6 mhs szewezeteknek, illetve
hozzij irulhat i lyenek letrehozilsiltoz;
folyamatosan harcol a maga eszk6zeivel a sport tisztas6g6nak, a Fair Play szellemdnek a
me96rz6s66rt.

4.$
A

Sz<ivets6g a 3. $-ban felsorolt c6lok anyagi forr5sainak megteremt6se 6rdek6ben

nem

5116

-

- azokkal ellent6tben
az azok megval6sit6s6val kdzvetleni.il dsszefti996 gazdashgi tevdkenysegvegzdsdrejogosult.

s.$
A Szovets6g dn6ll6an

a) fell6p a munka dijazilsinak, a

sportrijs6gir6k foglalkoztat6s6nak,

6let-

6s

munkak<iriilm6nyeinek, eg6szs6giigyi 6s szoci6lis e[etes6nak, azujsfugtils anyagi 6s technikai

b)
c)

felt6tele inek j avrths66ft;

seg6lyt nyujt a tagjainak azSltala l6trehozott alapitv6nyon keresztiil vagy k<izvetleniil;
jogi tan6csad6st nyrijt 6s megszervezi a jogi kdpviseletet szakmai iigyekben.

a tagjainak

II. FEJEZET
A TAGOK JOGALLASAROL
6.$

l.

A

MSUSZ rendes tagja lehet minden nagykoru szem6ly, 6llampolg6rs6g6t6l fiiggetleniil

(tov6bbiakban: egydni tag), valamint minden olyan jogi szem6ly, amely sportrijs5gir6kat tdm6rit.
2.

A termdszetes szem6lyek kdziil azleha rendes tag, aki munkaviszony vagy egy6b, munkav6gz6sre
ir6nyul6 jogviszony keret6ben sportrijs6gir6i munk6t vlgez, ide6rtve a sporttal foglalkoz6
nyomtatott, elektronikus vagy online sajt6term6kek el66llit6s6ban tdrt6n6 rdszv6telt is (pl.
szerkesztci, tcirdel6, korrektor, operat6r, lapmenedzser, hangmester, stb.).

J.

Az MSUSZ tiszteletbeli tagja lehet, akit kciz6leti tevdkenys6ge alapj6n - az Elntiks6g javaslatiira a
Ktizgyril6s hatirozathval megv6laszt. A tiszteletbeli tags6gi jogviszony a tiszteletbeli taggS
v6lasztott szem6ly a megv6laszt6s6t elfogad6 nyilatkozat5val j<in l6tre. A tiszteletbeli tag tagdijht
nem fizet, a Ktizg5nil6sen tan6cskoz6sijoggal vehet r6szi. A tiszteletbeli tags6g a tiszteletbeli tag
kil6p6sr6l sz6l6 nyilatkozat|val, illetve a Kdzgyfiles hatirozata alapj6n sziinik meg. Tiszteletbeli
tags6got adom6nyozhat a tagfelv6teli bizotts6g javaslatara az Elnciks6g is azoknak a hat6ron trili
vagy magyarorszhgi, magyar nyelven alkot6 sportrijs6gir6knak, akik igazoljik,hogy valamely m6s,
akar hataron tuli magyar vagy kiilftildi hivatalos rijsdgir6-szervezetnek tagdijat frznt6, aktiv tagjai.
Ha ery ilyen tiszteletbeli tag tagsrigi jogviszonya a m6sik szervezetben megsziinik, akkor a
Sztivetsdgnek csak rendes, tagdijfizeti| tagkdnt maradhat a tagSa, a rendes tagfelv6teli procedrira
lebonyolit6sa n6lkiil a Szdvets6gben is megszrinik a tags6ga, ez6rt atagdij befizet6s6t rendszeresen
igazolni kell. M6s tjs6gir6-szewezettagdijfizeto tagjakdnt b6rki maga is k6relmezheti tisaeletbeli
tagsflgilt a szdvets6gben az ezzel jdr6 sporfrijsilgir6-igazolv6nnyal egyiitt.

4.

Az MSUSZ p6rtol6 tagja lehet az, aki a Szdvets6g anyagit6mogat6s6b anrlsztvesz. A prirtol6 tag
felv6tel6r6l 6s tags6g6nak megsztin6s6r6l az Elndks6g ddnt, 6s a Kozgyiildsen tan6cskozilsi joggal
vesz r1szt, a tagdija pedig a mindenkori tagdij k6tszerese, de az Elnriks6g d<inthet a rendes tagdij
m6rt6ket meghalad6 tagdij elengedds6r6l.

5.

Az Msusz-tags6ggal rendelkez6 jogi szem6lyben tags6gi jogviszonnyal rendelkez6 termdszetes
szem6ly a jogi szemdly tag tags6gi jogviszony6nak ldtrejdtt6vel nem vdlik automatikusan a
szcivetsdg egy6ni tagtr6v 6.

7.$

1.

A tagfelv6telt k6relmezni kell.
Az fj tagok felvdteldnil - ajelentkezil illtaladdig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az eleklronikus
sajt6ban megjelent) anyagok kciztil legal6bb 6t cikkel, produkci6t megtekintve 6s 6rtdkelve a
Kdzrytil6s rillal megv6lasztott hdromtagri Tagfelv6teli Bizotts6g egy6ni elbir6l6s alapj6n d<int. A
jelentkezdshez szliks6ges dokumentumok:

a)

Ket MSUSZ-tag aj6nl6sa (e-mailben ktildheti maga azaj6nl6),
jelentkez6 iital addig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az eleltronikus sajt6ban
megjelent) anyagok ktiziil legaldbb 6t cikk, produkci6 vagy fot6 vagy egy6b munka,

b) A

.

c)
d)

Kit6ltott jelentkez6si lap,
Igazolviinyk6p (digit6lis).

Olyan tagok eset6ben, akik kor6bban kdaudom6srian tagjai voltak a Sz6vets6gnek, de ez nem
dokument6lhat6, vagy a tags6gi jogviszonyuk tdrl6se ut6n a 10. $ 3. d) pontja 6rtelm6ben 3 6v
eltelt6vel rijra k6rik felv6teliiket a Sz<ivets6gbe vagy a tagfelv6teli bizotts6g tagjainak tobbs6ge
szerint rflg6ta, kdztudom6sri m6don sportrijs6gir6i tev6kenys6get vfgeznek, el lehet tekinteni a 2
aj6nl6t6l (itt tulajdonk6ppen a tagfelv6teli bizottsfuglegalilbb k6t tagja az ajinl6) 6s az ot produkci6
bemutat6s6t6l is, riglrnevezett egyszeriisiteff felvdteli eljrir6s keret6ben. A jelen pont szerinti
felt6telek telj esitd s6r6l a tagfelv6teli bizotts6g ddnt.
A jogi szemdly tagfelv6teli k6relm6r6l az Eln<iks6g d<int.
2.

A Tagfelv6teli Bizottsig elutasit6 dd,ntise ellen a kdrelmez6 az Elnriksdghez fordulhat

panasszal.

Az Eln6ks6g d6nt6se ellen tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs, az Elnriks6g d<int6se ameghozatala
id6pontj6t6l kezd6d6en j oger6s.

A tagfelv6teli k6relem elutasitiisa esetdn a tagfelv6teli k6relem az elutasft6sr6l sz6l6joger6s ddnt6s
meghozatala napj6t6l sz6mitott kdt 6v eltelte ut6n nyfjthat6 be ismdtelten. A k6t 6v letelte el6tt
benyirjtott tagfelv6teli k6relem 6rdemi vizsgillat ndlktil automatikusan elutasit6sra keriil.
8.$

l.

A tag jogai:

a) r6szt vehet a Krizryril6sen;
b) vSlaszthat 6s v6laszthat6.a Sz<ivets6g szerveibe;
c) javaslatokat lehet a MSUSZ-nak 6s szerveinek;
d) betekinthet a Kiizgnil6s 6s az eln<iks6g iil6seinek jegyz6ktinyveibe;
e) t6mogat6s6rt, jogsegdly6rt, erkdlcsi v6delem6rt fordulhat a Szdvets6ghez.
Az atag, aki az adott 6vi tagdljat megfizette, szem6lyesen r6szt vett az 6ves rendes kdzglrtildsen 6s
szab6lyosan szavazott a MSUSZ Sltal szervezett Ev Sportol6ja v6laszt6son, tov6bb6 a megadott
hatririd6ig jelzi r6szr6teli sz6nd6k6t, mindenkdppen jogosult szem6lyesen r6szt venni az Ev
Sportol6ja G6lan. A MSUSZ ert a jogot garantSljaakkor is, haazBv Sportol6ja G5la rendez6si jogSt
mils szerv ezetre ruhilzza 6t.

A pSrtol6 tag a Szdvetsdg tevdkenys6g6ben csak vagyoni hozzfijhrul6ssal vesz r6szt, ha pedig
tiszteletbeli tags6got, :6gy m ilyen tagot az egyesiilet tagaiv6lasrtj6k meg e tags6gra. A p6rtol6 6s a
tiszteletbeli tag

u

egyesiilet szerveinek iil6s6n tan6cskozisi joggal vehet rdszt 6s vezetS

tiszts6gvisel6v6 nem valaszthat6.
2.

Ajogi szem6lytagokt<irv6nyes kdpviseldjiik, illewe inisbeli meghatalmazAssal igazolt megbizottaik
ftjan gyakoroljik az 1. a)-c) pontokban irt jogokat, a term6szetes szem6lyek pedig csak szem6lyesen
jarhatnak el.

a

A tag kdtelezetts6ge:

-

a Szrivets6g Alapszabillyhban 6s a Magyar Oisegir6k Orsz6gos Szdvets6ge (MUOSZ) etikai
k6dexdben foglalt rendelkez6sek megtart6sa;
a K6zgyiilds 6ltal meg6llapitott cisszegri mindenkori tagdij hatririd6benl<irt6n6 megfizet6se;
a tags6gi jogviszony fenn6ll6sa alatt megrendezdsre keriil6 minden az Ev sportol6ja vSlaszt6son
szavazat (idedrtve a szavazilstil val6 tart6zkod6sra vonatkoz6 nyilatkozatot is) lead6sa, illetve

bekiild6se:

elektronikus (e-mail), valamint postai levelez6si cime - vhltozilsa eset6n avlltozilst kdvet6 5 (6t)
- az Elnoks6g rlszlre iri{sban ttirt6n6 bejelent6se;
a tagok hozziljilrulnak ahhoz, hogy a Sz6vets6g honlapj5n a tags6guk t6nye 6s az 6ltaluk

napon beltil

megadott egy6b adatok mindenki szirmina el6rhet6en megjelenjenek;

tagok nem vesz6lyeztethetik a Sz<ivets6g c6ljainak megval6sit6s6t 6s a Sz6vets6g
?

tevdkenys6g6t.

e.$
[tdr6lve]
10.$

l.

Az egyeni tagsfg megsztinik

a) a tag kil6p6s6vel;
b) a tags6gi jogviszony Kdzgytil6s 6ltali felmond6s6val;
c) atagkizirilshval;
d) ataghalillfval vagy jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel.

2.
3.

A kil6p6st az Eln<iknek cimzett ir6sbeli nyilatkozattal kell bejelenteni'
a.) Az Elndks6g trir<ilheti a tagok nyilv6ntart6shb6l azt az egylni tagot, aki a legal6bb I (egy) €ves
tagdijh6tral6k6t ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi, 6s a befizet6sre az Elndks6gt6l halad6kot

nem kapott. A felsz6lit6st igazolhat6 m6don kell megtenni, 6s abban megfelel6 hatarid6t kell
biztositani tagdij megfizetflslre, tov6bb6 figyelmertetni kell a tagot a frzetfls elmulasztSs6nak
kovetkezmdnydre. A t<irl6si hatitrozat ellen a Kdzgyiildshez lehet fellebbezni.

b)

Az Eln6ks6g t6rli a tagok nyilv6ntart6s6b6l a jogi szem6ly tagot, ha

- a jogi szemdly megsziint,
- a jogi szem6ly legal6bb egy6ves tagdijh6tral6k6t irisbeli felsz6lit6s

ellendre sem rendezi.

A t<irl6si hatirozat ellen a Kdzglrtil6shez lehet fellebbezni.
c.\ Az Elndksdg trirli a tagok nyilv6ntart6sSb6l aA, aki legal6bb 3 (hrirom) erym6st k<ivet6 6vben
nem adja leizavazathi(idelrtve a szavaz6st6l val6 tart6zkod6sr6l sz6l6 nyilatkozatot is) Az Ev
sportol6ja v6laszt6son. A t<irl6si hatinozat ellen fellebbemi a Kdzgyiil6shez lehet.
d.) A tagok nyilv6ntart6s6b6l t6r<ilt tag a trirl6sr6l sz6l6 jogerds hathrozat meghozatal6nak
id6pontj6t6l szimftott 3 (harom) 6v eltelte ut6n k6rheti rijb6l a felvdtel6t a Sz6vets6gbe, melynek
felt6tele, hog az rijb6li tagfelvdteli k6relem benyrijtrisrinak id6pontj6ban kor6bbi tags6g6b6l
eredo tartozisa nem 6ll fenn. Rendkivtili esetben, tiz 6venk6nt legfeljebb egyszer, az Elndk
javaslatrira aKdzgyulfls ddnthet a tagdijtartoz6sok visszamen6leges 6s 6ltal6nos eltdrl6s6r6l, a
tagdijtartozfus ds nem etikai v6tsdg miatt megszi.iletett felftiggeszt6 vagy kizir6 hatilrozatok
megsemmisit6s6r6l.

4. A tagnak jogszab6lyt, a Szcivets6g Alapszab|lyit vagy kdzgyiil6si hatrirozatrit srilyosan vagy
ismdtelten s6rt6 magatartiisa esetdn a Kozgytilds - a Szdvets6g b6rmely tagia vagy szerve
kezdem6nyez1s1re - a taggal szemben az 6ves rendes kcizgyiil6s megtart6sakor kizilrilsi elj6rrist

kezdem6nyezhet. Ak,tzirfusi eljar6s megindit6sar6l akizhrils al6 vont tagot 6rtesiteni kell az eljinils
megindit6sar6l, tov6bbS a kiz6risr6l val6 d6,ntds el6tt lehet6s6get kell rdszdre biztositani a
v6delm6ben felhozhat6 t6nyek 6s bizonyit6kok el6adrisfira.Ha akizlnis al6 vont tag szemdlyesen
nincs jelen a kdzgyiil6sen, irisban terjesztheti el6 akizfiritsi indiwinnyal szembeni v6dekez6s6t. A
Ktizgyiil6s tag kjzhrisht kimond6 hatinozatit ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni: az
indokol6snak tartalmaznia kell a kizfirils alapjSul szolg6l6 tdnyeket 6s bizonyitdkokat, tov6bbi a
jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 t6j6koztatilst. Akizhr6hatilrozatotataggal igazolhat6 m6don k6zdlni
kell 6s ellene nincs helye fellebbez6snek. Az a tag zirhat6 ki kiil6n<jsen:

a) akit a bir6s6g brincselekm6ny elkdvet6se miatt jogerosen v6grehajtand6
vagy

b) akit Magyarorszig teriilet6r6l kitiltouak.

III. FFEJEZET
A MSUSZ SZERVEI

szabads6gveszt6sre it6lt,

ll.$

1.

A MSUSZ szervei

a) Kdzrytil6s
b) Eln<iks6g
c) Ellen6rz6 Bizotts6g
d) Etikai Bizotts6g
e) Tagfelv6teliBizotts6g

2.

Az 1. c)-e) pontj6ban meghatinozott szervek a Kdzgyril6s 6ltal tdrtdnt megv6lasztisukat kdvet6 15
(tizenot) napon bel{il megtartj5k alakul6 iil6stiket, melyen megalkotj6k az Alapszab6ly szerinti
feladataik ell6t6sa sor6n alkalmazand6 eljrir6si szab6lyzatukat. Az eljirhsi szabfllyzatokat az
Eln<iks6g r6sz6re l5 (tizen6t) napon beliil - nyilv6ntart6s c6ljab6l - meg kell kiildeni. A bizotts6gok
elj6rSsi szabfilyzatainak nyilvSnoss6gra hozatal6r6l az Eln<iks6g az Alapszabflly 13.5 15. pontj5ban
foglaltak szerint gondoskodik.

rozcvur-gs
12.$

1.

A Kcizgyril6s a Szdvets6g d<int6shoz6 szerve.
A k<izgytil6sen szavazatijog a MSUSZ rendes tagjait illeti meg.

2.

A Kdzgyril6s kizir6lagos hatriskdr6be tartozik:

-

a kdzds etikai k6dex alapelveinek 6s a

MUOSZ etikai k6dex6nek elfogad6sa

a Szcivets6g megsziin6s6nek, egyesiil6s6nek vagy sz6tv6les6nak elhatdrozisa, ez ut6bbi esetben
hatarozathozatal a Szdvets6g vagyon6nak felhaszn6l6s6r6l,
az Eln6k, az Els6 Aleln6k, a M6sodik Aleln6k, az Eln<iksdg tagtrai, tov6bbS azBtikai Bizotts6g
elndk6nek 6s tagiainak, azEllenbrz6 Bizotts6g eln<ikdnek 6s tagjainak, valamint a Tagfelv6teli

Bizotts6g elndk6nek 6s tagjainak 4 (n6ry) 6vre tdrt6n6 megvillasztitsa, esetleges dijaz6s6nak
meg6llapit6sa 6s felment6se, valamint a tiszteletbeli tisztsdgvisel6k megv6laszt6sa,
a Kdzglnil6s napirendj6nek j6vShagyisa, 6s az adott Kcizgyiil6s eseti szavazatszhmlfil6
bizottsflga tagjainak, valamint elndk6nek, tov6bb6 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
eln<ik6nek 6s tagjainak megv6laszt6sa,
a tagdijak rendszer6nek 6s m6rt6k6nek meghatiiroz6sa fgy, hogy a nyugdijasok, valamint a
nappali tagozatoitanul6k a t6bbi tagn6l kisebb 6sszegti tagdijat fizessenek,
a Sz6vets6g 6ves k<ilts6gvet6s6nek elfogad6sa,
az Elndksdgnek az elozo 6v gazdAlkod6s6r6l k6szitett beszrimol6j6nak az elfogadSsa,
az Eln<iks6g, az Etikai Bizotts6g, azEllenorzo Bizottsrig 6s a Tagfelv6teli Bizotts6g munk6j6r6l

-

sz6l6 besz6mol6 megvitat6sa 6s elfogad5sa,
drint6s a Kdzgytildshez intezettj avaslatokr6l, jelentdsekr6l
minden olyan fellebbez6s elbirSl6sa, amelyet az Alapszabilly aK6zgyiil6s hataskdrdbe utal,
az olyan szerz6d6s megkdt6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a Szcivets6g sajrit tagjixal, vezeto

-

tisztsdgvisel6jdvel, a feliiryel6bizotts6g tagj6val vagy ezekhozzitartoz6j6val kdt,
a jelenlegi 6s kor6bbi sz<ivets6gi tagok, a vezetb tiszts6gvisel6k 6s a feliiryel6bizottsfgi tagok
vagy m6s szdvets6gi szervek tagjai elleni k5rt6rit6si ig6nyek 6rv6nyesit6s6r6l val6 d<intds,

3.

a Szcivets6g c6ljainak, feladatainak, miik6,d6si irinyelveinek meghat6roz5sa,
az Alapszabilly megalkot6sa 6s m6dosit6sa,

a v6gelsz6mol6 kijel<il6se.

Az Eln<ikrit, azElso Aleln6k6t, a M6sodik Alelncik<it, az Elnriksdg tagjait, azEtikai Bizotts6g, a
Tagfelv6teli Bizotts6g, valamint az Ellenorzo Bizotts6g eln<ik6t 6s tagjait a tisztsdgekre pilyin6
tagok k<iziil lehet titkos szavaz6ssal megv6lasztani.

A tiszteletbeli tisztsdgvisel6ket minden esetben nyilt szavaz6ssal kell megv6lasztani.
Szcivets6g al6bbi tiszts6gei 2019. januir 1-t6l kezd6d6en megsziinnek: F6titkfir, Pfinztitrnok, a
Titk6r, a Keleti Alelnrik, Nyugati Aleln<ik, Nemzetk<izi Titkar, valamint az Eln<iks6g h6ttagirv6
v6lik, azzal, hogy ezek mfur megv6lasztott tiszts6gvisel6k 6s az Elndks6g jelenlegi tagjai a
mand6tumukat kit6lthetik. A mandritumok lej6rtakor vagy a tiszts6gvisel6 megbizat6srinak egy6b
okb6l tiirt6n6 megsztin6sekor ezen tiszts6gek tjrav|lasztis6ra nem kertil sor.

A

Amennyiben a MSUSZ tdbb tisztsdgvisel6b6Vtagb6l 6116 szerv6nek megv6lasztisa sorhn az
Alapszabrily riltal el6frt szimir tiszts6gvisel6knek/tagok sz6m6n6l tdbb 6rv6nyes p6ly6zat keriil
benyfjt6sra, ugyanakkor aszavazils sor6n a megvillasztilshoz - a 12.$ 7. pontja szerinti sziiks6ges
szhmt szavazatot a megv6lasztand6 tisztsdgvisel6k/tagok szAmhnhl kevesebb jeltilt kapja meg, rigy
mindaddig rijabb szavaz6si fordul6t kell tartani, amig az adott MSUSZ szerv az Alapszab6ly 6ltal
el6irt szimri tiszts6gvisel6veVtaggal nem rendelkezrk. Azijabb szavazilsi fordul6k sorin az elozn
fordul6ban legkevesebb szavazatot szerzettjeldlt nem vesz r6szt.
4.

A Kdzrytil6st 6venk6nt legalibb egyszer kell tartani olyan id6pontban, hogy az 6ves beszimol6t
minden 6v m6jus 3l-ig el lehessen fogadni, tisztfjit6 K<izgyiildst pedig n6ry6vente kell tartani. A
Kdzgyiildst az Elncik hivja <issze. A K<izgytil6s rendkivtili iil6sdt sziiks6g eset6n <issze kell hivni, ha
az a Sz6vets6g 6rdek6ben sziiksEges, valamint akkor is 6ssze kell hivni (60 napon beliil), ha art a
szavazatijoggal rendelkez6 tagok legalSbb egyharmada az ok 6s a c6l megjeldlds€vel irSsban
kezdemdnyezi. A Kdzgyfil6s r6sztvev6it a K<izgyiilds hely6nek, idej6nek 6s napirendj6nek,
valamint a Szdvets6g nev6nek 6s sz6khely6nek feltiintet6s6vel a Kdzgytilds id6pontja el6tt legal6bb
30 (harminc) nappal n6we sz6l6 6s igazolhat6 m6don megkiild6tt (pl. t6rtivev6nyes lev6l vagy
elektronikus lev6l a tag nyilvintart6sban szerepl6 email cim6re) meghiv6val kell meghivni. A
meghiv6ban til5koztatni kell a tagokat t6volmaradisuk kdvetkezm6nyeir6l, illetve a megism6telt
kdzgytilds hely6r6l 6s id6pontj6r6l. A meghiv6kat a rendes tagok, illetve egyflb r6sztvev6k
Eln<iksdg 6ltal nyilv6ntartott elektronikus (e-mail) levelez6si cim6re, illetve ennek hi6ny6ban postai
levelez6si cim6re kell megkiildeni. A meghiv6t tartalmaz6 elektronikus levdl legk6s6bb az
elkiild6s6t k<jvetd napon, postai ki.ildem6ny eset6n pedig legk6s6bb a feladrist6l sz6mitott 5.
(6tddik) napon - a k6zbesitdsr6l sz6l6 (elektronikus) t6rtivev6ny visszakiild6s6nek hir{ny6ban is k6zbesitettnek min6si.il. Ha a K<izglnil6st nem szabhlyszeruen hivtik 6ssze, az iil6st akkor lehet
megtartani, ha az iilEsen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangrilaghozz|jirul az
iil6s megtartisiltoz.
napirendj6hez kapcsol6d6 ir6sbeli tervezeteket, javaslatokat a K<izryiil6s
id6pontja el6tt legaLibb 25 (huszondt) nappal kell a rendes tagok r6sz6re a jelen pontban
me ghathr ozott m6don me gktildeni.

A Kdzrytilds tervezett

Az 6ves rendes kdzgyril6s

megtart6s6ra minden 6vben felv6ltva Kelet-Magyarorsz6gon vagy

Nyugat-MagyarorszAgon kertil sor, lehetoleg k6tnapos szakmai program keret6ben, amely mag6ban
foglalja a Sportrijs6gir6s Vil6gnapja alkalm6b6l hagyom6nyos kitiintet6sek iinnep6lyes 6tad6s6t 6s

az ugyancsak hagyom6nyos, sportrijs6gir6k k6z<itti Hoffer-kupa 6s/vagy egy6b sportvet6lked6k
megrendez6seL AzEln6ks6g ddnthet fgy, hogy tisztrijitis vagy egy6b jelent6s ok miatt Budapesten
lesz a kcizgytil6s, de 6ltal6noss6gban a fenti 6rv az irrinyad6. A ktizgytil6s pontos helyszin6re
pillyimi lehet, a pSlyflzatokat a megel6z6 6vi kdzgyiil6s megtartrisa el6tt legal6bb 30 (harminc)
nappal kell az Elnriks6ghez benyrijtani, hory aKdzgyiil1sen be lehessen jelenteni a kdvetkez6 6vi
k<izgytil6s helyszin6t. Tdrekedni kell arra, hogy a Kdzgyiil6sen val6 r6szv6tel (sz6ll6s 6s ell6t6s) a
tagdiiat fizet6 tagoknak ingyenes legyen, 6s aut6busz indit6s6val az utazist is segitenie kell a
Sz<ivetsdgnek, ha a kdlts6gvet6se ezt lehet6v6 teszi.
5.

B6rmely tag jogosult az illtalamegjekilt napirendi k6rd6s megt'6rgyal6s5t k6rni, illetve a megkiild6tt
tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos javaslatokat tenni, melyet a Kozgytil6s id6pontja el6tt
legalibb l5 (tizencit) nappal kell az Elntikn6l kezdemdnyezni. Az ezen hatSrid6ben kezdemfinyezett
napirendi javaslatok elfogad6sar6l az Eln6k vagy a Kdzgyiildst dsszehfv6 m6s szerv vary szemdly
dcint, 6s dtintdsdr6l a rendes tagokat a Kd'zgyiil6s napj6t megeloz6 l0 napig - fenti 4. pont szerinti
m6don - thjlkoztatja. Az Elnok a tagok megkiilddtt tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos
javaslatait a Kdzgytil6sen t6rgyaland6 anyagok k6z6 m6rlegel6s ndlkiil felveszi, valamint azokat a
6

fenti hatririd6ben 6s m6don megkiildi a tagok r6sz6re. Ha a napirend fenti 5. pont vagy jelen pont
szerinti kiegdszit6se irrinti k6relemr6l a kdzgyiil6st dsszehiv6 szerv vagy szem6ly nem ddnt vagy
azt elutasitj a, a Kdzgyiil6s a napirend elfogad6sfr6l sz6l6 hatfirozat meghozatalfit megel6z6en
kiil<in d<int a napirend kieg6szit6s6nek targy6ban

A Kcizgytilds a fenti 4. 6s 5. pontban meghatirozott hatriridSn tfl drkezett napirendi javaslatokat,
tov6bb6 az Eln6k 6ltal fenti 5. pontban foglaltak szerint el nem fogadott napirendre vonatkoz6
javaslatokat - azok kdzgyiildsen tdrt6n6 irjb6li el6terjeszt6se eset6n
-, tov6bb6 a tagok rilszlre
megkiild<itt tervezetekre, javaslatokra vonatkoz6 javaslatait csak akkor t6rgyalhatja meg, ha
valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van 6s a napirenden nem szerepl6 k6rdds meg!furgyalilsilhoz
egyhangflag hozziljirul. A jelen pontban szabiiyozott esetet kivdve a K6,zgyril6s csak a
szabillyszer(ien k<izcilt napirenden szerepl6 k6rd6sben hozhat hatirozatot.
7.

A Kdzgnil6s akkor hatirozatk5pes, ha azon aszavazati joggal rendelkez6 tagok tdbb mint fele jelen
van, A K<izgyiil6s az drvdnyes szavazatok alapjrin a jelen l6vi5 szavazati joggal rendelkezo tagok
egyszerii sz6tdbbs6g6vel hozza meg hatiirozatait, kivdve ha valamely k6rd6sben t6rvdny, vagy a
jelen AlapszabSly aKdzgyril6s magasabb szavazati ar6nnyal meghozott hatirozatAt irja el6. Ha egy
tag valamely iigyben nem szavazhat, 6t az adott hatArozat meghozataliinill a hatinozatk6pessdg
meg6llapit6sa sor6n figyelmen kivtil kell hagyni.

8.

Ahatirozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)
b)
c)
d)

9.

akit a hatirozat ktitelezettsdg vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemdly terh6re
m6sfajta el6nyben r6szesit;
akivel ahatirozat szerint szerz6d6st kell k6tni;

aki ellen ahatbrozat alapjdnpert kell inditani;
akinek olyan hozzStartoz6ja 6rdekelt a d6nt6sben, aki a jogi szemdlynek nem tagja vagy
alapit6ja;
aki a d6nt6sben 6rdekelt m6s szervezettel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 6ll; vagy
aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dont6sben.

e)
f)
A Sz<ivets6g

Alapszabfilyinak m6dosit6srihoz a jelen l6v6 tagok 314-es (h6romnegyedes)

A Szcivets6g c6ljSnak m6dosit6s6hoz 6s a Sz<ivets6g
megsziin6s6rcil, valamint m6s tiirsadalmi szewezettel val6 egyestil6s6r6l sz6l6 k6zgyiil6si
dont6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok 3/4-es (h6romnegyedes) sz6t6bbs6ggel hozott
sz6t<ibbsdggel hozott hatfirozata sziiksdges.

hatir ozata sziiksd

ge s.

10.

Hatilrozatk6ptelensdg esetdn a meghiv6ban felti.intetett napirenddel 6s a meghiv6ban erre tdrt6n6
kiildn felhiv6ssal mdg azon a napon megism6telt K<izgyiil6st kell tartani, amely a megjelent
szavazati joggal rendelkezl tagok szitmilra val6 tekintet n6lkiil hat6rozatk6pes.

11.

A

szavazis minden esetben nyiltan k6zfeltart6ssal vagy m6s ellen6rizheto, technikai eszkdz

rogzitett m6don ttirtdnik, kiv6ve

a

ritjin

Szdvetsdg tiszts6gvisel6inek megv6laszt6s6nak vagy
felment6s6nek a 12 $. 3. pontjriban emlitett set6t, illetve minden olyan esetet, amelyben a kdzgyril6s
2/3-os t<ibbsdggel titkos szavaz6st rendel el. A szavazatok 6sszeszdml6l6sSt a szavazatszriml6l6
bizottsig v€gzi, a szavazhs eredm6nydt a szavazatszirmlill6 bizotts6g illlapitja meg. 6s krizli a
Kozgyiil6s elndk6vel.
12.

A Kdzgytil6st az Eln<ik, vagy az Elntik akadillyoztatisa

13.

A K<jzeyiil6s eln6ke:

eset6n az Elnriks6g 6ltal kijelolt tag nyitja
meg, 6s javaslatot tesz a Kcizgyril6s eln6k6nek, a jegyz6krlnyvvezeto, a jegyz6kcinyvet hitelesit6
kett6 tag, valamint a h6rom tagb6l 6116 eseti szavazatszfiml6l6 bizotts6g tagiai, illetve elncike,
tov6bb5 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g tagjai 6s elndke szem6lydre.

-

meg6llapitja a hat6rozatk6pess6get.
vezeti a tan6cskoz6st,

elrendeli az egyes tfurgysorozati pontokra a szavazilst,
a szavazAs eredm6ny6nek megfelel6en megrillapitja aKbzgyiil6s hatrirozatait,
hitelesiti a k<izgyiil6si okiratokat.

-

14. Kcizgytil6sen megjelent szem6lyekr6l

jelenl6ti ivet kell k6sziteni, amelyen fel kell ttintetni

a

megjelentek nev6t 6s lak6hely€t, illetve jogi szem6ly eset6ben sz6khely6t, kdpvisekij6t, tov6bb6
rendes tagi, egy6b tagi, illetve m6s meghivotti min6s6gdt, elektronikus (e-mail) 6s postai levelez6si
cimdt, valamint a Kdzgyiil6s idotartama alatt ajelenl6v6k szemdlydben bek<ivetkezett v6ltoz6sokat.
A jelenl6ti ivet a megjelentek kdtelesek al6ir6sukkal ell6tni, illetve meghatalmaz6s eset€n a
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6st is csatolni kell. Szavazni kizir6lag a jelenl6ti iv alilirisa
esetdn lehet, a szavazati jogosults6g ellen6rz6se a mand6tumvizsg6l6 bizottsrig feladata. A jelenl6ti
ivet a K6,zgytil6s elndke ds a jeryzdkcinyvvezet6 al6;iris|val hitelesiti.
15.

A K6zgyiil€sen jegyz6kdnyvet kell vezetni, amelyet a Kcizgytilds levezet6 elncike, a
jeryz6kdnyvvezetb irja al6,6s a K<izgyrilds riltal viiasztott kdt ki.ilddtt alilirisixal hitelesit.

16. A j e gyz6kdn y v tartalmazza:

- a Sz<ivetsdg nev6t 6s sz6khely6t, aKdzgyil6s helydt 6s idej6t,
- a Kilzgytilds elndk6nek, a jegyz6k<inyvvezet6nek, a jegyzokdnyvet hitelesito
-

tagoknak, a

szavazatszilmlSl6 bizotts6g tagjainak 6s eln<ik6nek. valamint a mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
tagjainak 6s eln<ik6nek nev6t,
aKdzgyiilds napirendj6t,
aKdzgyiildsen lezajlott fontosabb esem6nyeket, az elhangzott inditv6nyokat,
a hatirozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok es ellenszavazatok szimfit, valamint a
szavaz6st6l tart6zkod6k szfimfit, a szavazfis eredm6ny6t,
aKdzgyiil6s riltal meghozott hatarozatokat.

17. A Kdzgytil6s 6ltal meghozotlhatArozatokat

a tagok kcizdtt a Szdvets6g zfurtlevelez6list5j6n vary a
Szdvets6g honlapj6nak csak a tagok 6ltal hozzAffirhet6 r6sz6n kell elektronikusan kihirdetni.

ELN6KSEG
13.$

l.

K6t Ktizrytil6s kiizdtt a MSUSZ legfdbb igyvezeto szerve az Eln<iks6g. Eln6ks6gi iil6st sziiks6g
szerint, de legal6bb 6vente 6 (hat) alkalommal kell tartani. Az Elnciks6g iildseit az Eln6k vagy az
Eln6k utasitSsa alapj6n a F6titk6r, a fdtitk6ri poszt megsztin6se ut6n az Els6 alelndk hfvja <issze.

2.

Az Elndksdg feladatkdr6be tartozik kiil6n6sen:

a)
b)
c)
d)
e)

a Sz<ivets6g napi iigyeinek vitele 6s a jelen Alapszab6ly szerint a hat6sk6r6betartoz6 iigyekben
a ddnt6sek meghozatala;
a besziimol6k el6k6szit6se 6s azoknak a kdzgyril6s el6 terjeszt6se;
az 6ves kdlts6gvet6s elk6szit6se 6s annak a kdzgytilds el6 terjeszt6se;

a

Sz<ivets6g vagyoniinak kezeldse, a vagyon felhaszn6l6s6ra 6s befehet6s6re vonatkoz6, a
ktizgyrilds hatriskdrdbe nem tartoz6 d<intdsek meghozatala 6s v6grehajt6sa, amennyiben
ezekr6l az Alapszab6ly mrisk6nt nem rendelkezik;
a Szdvets6g jogszab6ly 6s az Alapszab6ly szerinti szervei megalakitis6nak 6s a tiszts6gvisel6k
me gv

0
s)
h)

i)

i)

illasztatAsrinak

e

I

6k6 sz it6 se ;

r6szv6tel a K<izgyiil6sen 6s vrilaszad6s a Szovets6ggel kapcsolatos k6rddsekre;
a tagsSg nyilv6ntart6sa;
a Szcivets6g hatarozatainak, szewezeti okiratainak 6s egy6b k<inyveinek vezetdse;
a Sz<ivets6g miikdddsdvel kapcsolatos iratok meg6rz6se;

a

Szdvetsdget 6rint6 megsziin6si

ok

fenn6ll6srinak mindenkori vizsgiiata

6s

annak

bekdvetkezte eset6n az e tdrv6nvben el6irt int6zked6sek meet6tele.

3. A

MSUSZ elndks6ge jelen erysdges szerkezetti Alapszab6ly elfogad6s6nak id6pontj6ban az
Eln<ikb6l, az Els6 6s MSsodik Alelndkbol, a keleti 6s nyugati rflgi6 6ltal deleg6lt egy-egy
Alelndkb6l, az AIPS elndksdg6ben helyet foglal6 MSUSZ-tagb6l, aki egyben a NemzetkciziTitkilr,
mint alelntikbol, a tiszteletbeli elntikb6l, a F6titk6rb6l, a Titk6rb6l, aPlnztfirnokb6l, a Nemzetkdzi

Titkerb6l (ha nincs az AIPS eln6ks6g6nek magyar tagja), valamint hat tagb6l (25. $) 6ll. Legk6s6bb
2019 . janrfir I -6t kdvet6en a I 2. $ 3 . pontj a szerint megsziin6 tiszts6gekre tekintettel az Eln6ks6g az
Eln6kb6l, az Els6 ds Mrisodik Alelndkbol, valamint 4 (n6gy) tagb6l Sll.
4.

A h6ttagf Eln6ks6get, azazaz Eln6k6,t, az Els6 6s M6sodik Alelnrik6,t, valamint
elndksdgi tagot a K6zgyiil6s vfilasztja meg titkos szavaz6ssal.

5.

A

Sztivets6g tagiai

kiinil

a 4 (n6gy) tov6bbi

az AIPS elndks6gdben tagk6nt r6sztvev6 szem6ly az Eln<iks6g iildsein

tan6cskoz6si j oggal r6szt vehet, de a 20 I 9-ben esed6kes tisztirj ftrist kdvet6en szavazati joga nincsen
(kiv6ve term6szetesen, ha egyike a megv6lasztott eln6ks6gi tagoknak, bele6rtve az eln<ik<it 6s az

aleln<ik6ket is)
6.

A Magyar Olimpiai Bizotts5g (MOB) aktu6lis alapszab6ly6val dsszhangban az Elndks6g rit tagot
deleg6l a MOB-ba. Jelen Alapszabilly elfogad6s6nak pillanat6ban az Eln<ik, a F6titk6r 6s az Els6
Alelndk automatikusan deleg6lt, a tov6bbi kett6 deleg6ltat az Elniiks6g a tisztfjit6 Kiizgytil6s utrini
els6 iil6s6n az eln6k javaslatiira a saj6t soraib6l vfilasztja meg. A 2019-es tisztfjit6st k<ivet6en az
Elndk 6s az Els6 Alelndk automatikusan deleg6lt, a tov6bbi 3 (harom) deleg6ltat az Eln<iks6g a
tisztrijit6 K6zgyiil6s utrini els6 i.il6s6n az elncik javaslatrira saj6t soraib6l vagy a Sz6vets6g
tiszts6gvisel6i kdzi.il villasztja meg, titkos szavazAssal, egyszerii t<ibbs6ggel, s ha az elndk javaslata
nemtap ttibbs6get, akkor b5rmelyik eln<iks6gi tag tehet javaslatot a MOB-deleg6ltak szem6ly6re. A
MSUSZ 6ltal deleg6lt 6t MOB-tag az Eln6ks6gnek tartozik beszimolni tev6kenys6g5r6l, de a
K6zgytil6s is kezdem6nyezheti meghallgat6sukat. Ha valamelyik deleg6lt az MSUSZ
Eln6ks6g6ben bettiltdtt tiszts6ge b6rmely okb6l megszinik, akkor hely6re az Eln6ks6g rij ktild6ttet
villasrt. A deleg6ltak visszahiv6shr6l az Eln6ks6g ddnt, az Elndks6g kinevez6se ut6n legal6bb egy
6wel visszahivhat olyan deleg6ltat is, akinek az automatikus deleg6l6srir6l rendelkezik az
Alapszab6ly, ha riry it6li meg, hogy az illet6 deleg6lt nem megfelel6en k6pviseli a Szdvets6g
szempontjait a MOB munkij6ban, illetve ha valamelyik automatikusan deleg6lt elndks6gi tag nem
kivan 6lni a MOB-tags6g lehet6sdgdvel, akkor joga van maga helyett a Sz6vets6g egy m6sik
tiszts6gvisel6j6t javasolni MOB-tagnak. Ha a javaslatrit az egyszer$ tcibbs6ggel, titkos szavazissal
dtint6 elntiks6g nem szavazza meg, akkor az Elndk, vagy vdgs6 soron b6rmely elnriks6gi tag tehet
javaslatot a MOB-deleg6lt jel<ilt szem6ly6re.

7.

Az Eln<iks6g tagla (vezet6 tiszts6gvisel6) azanagykoru szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pessdg6t a
tevdkenys6ge ell6t6s6hoz sztiks6ges krirben nem korlitoztrik. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az,
akit btincselekm6ny elkdvet6se miatt joger6sen szabadsi{gveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a
biinteteff el66lethez fvz6do h6tr6nyos kdvetkezmdnyek al6l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6
tiszts6gviselo az, akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkoz6st6l joger6s
bir6i it6lettel eltiltottak, az eltilths hatfilya alatt az it6letben megjel6lt tevdkenys6get folytat6 jogi

szem6ly vezet6 tiszts6gviseldje nem lehet. Az eltiltrist kimond6 hatirozatban megszabott
id6tartamig nem lehet vezeto tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak a vezeto tiszts6gvisel6i
tevdkenys6gt6l.
8.

Az Elndks6g a Kdzgyiilds el6 terjeszti a Szdvetsdg 6ves kdlts6gvetdsdt elfogad6sra, valamint az
6ves gazdrilkodrisr6 I beszi{mo I a K<izgytil6snek.

9.

Az Elndksdg 6ll6st foglal

a sportrijs6gir6st 6s a sportirjsSgir6kat 6rint6

elvi k6rddsekben, jogszab6ly-

illetve 6ll6sfoglalSs-tervezetekben.
10.

Az Elndks6g k6pviseli a Sz<ivets6get, az Elnciks6g nev6ben a k6pviseleti jogot az Eln6k gyakorolja.
Az Eln6k akadfllyoztat6sa eset6n az Alapszab6lyban meghat6rozott keretben az Els6 Alelnd,k,
illetve a M6sodik Aleln<ik is elj5rhat. Az Eln<iks6g sziiks6g eset6n kiilddtteket jekilhet ki a MSUSZ
k6pviselet6re.

11.

Az Eln<iks6g d6nt a MSUSZ kittintet6seinek adom6nyozhsir6l, az illlami kitiintet6sekre vonatkoz6
javaslatokr6l, 6s d<int a hatrisk<ir6be tartoz6 fellebbez6sek trirgy6ban.

12. A tiszteletbeli tagok szem6ly6re javaslatot tesz a Kdzgytil6snek.
13.

Az Elndks6gvezeti a tagok nyilv6ntart6sdt.

14. Az Eln<iks6g egyedileg elbir6lja az egyenitagok tags6gi dijbefrzet6s6re vonatkoz6 ftzetflsi halad6k
ir6nti k6relmeit. A tags6gi dij befrzet6se al6l teljes mentesiil6s nem adhat6.

Eln6ks6g - alkalomr6l alkalomra figyelmezteti -, illetve a harmadik eredm6nytelen
figyelmeztet6st k<jvet6en t<jrli a tagok nyilvrintartishb6l ad a tagot, aki/amely h6rom, egym:lst
k<ivet6,6vben nem adja le szavazatfit (ide€rtve aszavazhst6l val6 tart6zkodSsr6l sz6l6 nyilatkozatot
is) az Ev sportol6ja-vrilaszt6son. A t<irl6sr6l sz6l6 hatr{rozatellen fellebbezni a Ktizgytil6shez lehet.

15.

Az

16.

Az Eln<jks6g etikai iigyekben m6sodfolni hat6skdrben eljiwa ddnt az Etikai Bizotts6g els6fok0
hathrozata ellen benyfjtott fellebbezdsek tiirgy6ban.

17. Az Eln6ks6g gondoskodik a Sz<ivets6g szervei 6ltal meghozotthatirozatoknak 6s a tagsrigot 6rintd

valamennyi l6nyeges inform6ci6nak a Sz6vets6g internetes honlapj6n t6rt6n5 nyilvinossrigra
hozatalilrol. Etikai iigyekben hozott hat6rozatok kdnll kizhr6lag az Alapszab6lyban megjeldlt
hat6rozatokat kell nyilv6nossSgra hozni.
18.

Elndks6g jeltili ki a Magyar Sportirjs6gir6 Sz<ivets6g Onsegdlyez6 Sajt6alapifrinya
Kurat6rium6nak tagjait 6s eln6k6t hatArozatlan id6re. Amennyiben a Kurat6rium tev6kenys€g6vel
az Alapitvhny c6lj6t vesz1lyezteti, az Elndksdg a Kurat6rium elndk6nek, illetve tagjainak a
tiszts6gre tcirtdnt kijelcil6sit min6sitett tcibbs6ggel meghozott hatfuozathval visszavonhatja, 6s
kezel6k6nt m6s szervet jel<ilhet ki.

Az

19. Az Elndksdg a munk6j66rt ktizvetleniil a Kozgytildsnek tartozik felel6ssdggel.

20. Az Elntiks6g kdteles a k6,zgyiil6st 6sszehivni a sziiksdges intdzkeddsek megt6tele c6ljrib6l, ha

-

a Sz6vets6g vagyona az esed6kes tartoz6sokat nem fedezi;
a Sz6vets6g el6rel6that6lag nem lesz k6pes a tartoziisokat esed6kessdgkor teljesiteni; vagy
a Sz6vets6g c6ljainak el6r6se vesz6lybe kertilt.

Az ilyen okb6l dsszehivott kdzgyiildsen a Kdzgytilds k<iteles az dsszehivdsra okot ad6
k6rtilm6ny megsziintetdse 6rdekdben intdzked6st tenni vagy a Szdvetsdg megsztintet6sdr6l
donteni.
21. Az Eln6ks6ghatfirozatk5pess6g6hez a tagok tdbb mint a fel6nek jelenl6te sziiks6ges. Az Eln<iks6g
hatirozatait a jelen t6vd elndks6gi tagok egyszeni sz6t6bbs6g6nek szavazat6valhozza meg, kiv6ve,
ha az Alapszab6ly valamely k6rd6sben az Eln6ks6g tagjainak magasabb arinyi szavazathval
meghozott hatfirozatit irja el6. Az elndks6gi iil6sen tan6cskozrisi joggal rdsil vesz az Ellenorz6
Bizotts6g 6s az Etikai Bizotts6g elndke, valamint tagfelv6teli iigyekben a Tagfelv6teli Bizotts6g
elnrike is.

Az Elniiks6gi iil6sr6l jeryz6kdnyvet kell k6sziteni, melyet a iil6s megtarthsht6l szimitott legk6s6bb
30 (harminc) napon beliil a Sz6vets6g honlapjrira mindenki szhmina el6rhet6en fel kell tdlteni. A
j eryz6krinyv tartalmazza le gal6bb :

-

a Szdvetsdg nev6t, sz6khely6t,
az Eln6ks6g iil6s6nek helyszin6t 6s id6pontj6t,
az fildsen jelenl6v6k nev6t 6s tiszts6g6i,
az iil6s hatArozatkflpess6g6t,

az egyes hathrozati javaslatokra leadott szavazatok 6s ellenszavazatok sz5m6t,
tart6zkod6kat, ahatfirozatijavaslatokkal kapcsolatos szavaz6s eredm6ny6t.
Az elnriks6gi til6sr6l k6sztilt jeryz6kdnyvet

a

a szavazist6l

jegyz6k6nyvvezeto,6s az Elndk irjaal6.

23. Az Elnriks6g iil6sei a tagok kcizvetlen szem6lyes jelenl6te helyett erre alkalmas, az Elntiks6g tagjai

kdzdtti prirbesz6det, illetue vit6t korlftozris n6lkiil lehet6vd tevd elektronikus hirk<jzlo eszkilz
kdzvetit6s6vel is megtarthat6ak. B6rmely, az Eln6ks6g <isszehiv6sara jelen Alapszabfily szerint
jogosult tag kezdem6nyezheti az Eln<iks6g iil6s6nek elektronikus riton tdrt6no meglartilsit az
Elndks6g tagjainak elektronikus lev6l vagy telefon vagy egy6b tavktizl6 eszktiz ritj6n tdrt6n6
6rtesit6s6vel 6s az indok megjel6l6s6vel. Az eln<iks6gi iil€s ily m6don tdrt6n6 megtart6sa ellen
b6rmely eln6ks6gi tag 3 (h5rom) napon) beliil az Eln6khoz inttzett nyilatkozatiival tiltakozhat,
l0

amennyiben az indokot nem tartja alaposnak. Tiltakozis eset€n az Elnrik d<int az iil6s megtart6sar6l
6s 6rtesiti errol az Elndksdg tagjait. Az elndks6gi iil6s ily m6don trirt6n6 megtart6sa eset6n nem
alkalmazhat6ak olyan elektronikus hirk<izl6 eszkdzcik, amelyek nem teszik lehetdv6 az elndksdgi

iil6sen rdszt vev6k szemdly6nek meg6llapitas6t. Kiv6teles esetben az Eln<iks6g elektronikus
levdlben is szavazhatnak az el6re k6rciztetett napirendi pontokr6l. Az elektronikus hirk6zl6
eszkdz<ik k6zvetit6s6vel tartott elnriks6gi iil6sen elhangzottakat 6s a meghozott hatfurozatokat
hiteles m6don, rigy kell rogziteni,hogy az ut6bb is ellen6rizhet6 legyen. A hang, illetve hang- 6s
k6pfelv6tel vagy elektronikus lev6lben tdrt6n6 ddntdshozatal alapj6n ut6lag legk6s6bb az Elndksdg
til6s6t6l szimitott 15 (tizendt) napon beliil fnisbeli jegyz6kdnyvet kell kdsziteni, amelyet az Eln<ik
al6ir 6sfv al hite le sit.
ELLENORZO
14.

(rslUCy ELO) BIZOTTSAG

$

l.

A

Sz6vets6g gazd6lkod6srinak 6s p€nzkezel6s6nek ellen6rz6sdre a Krizgyiilds titkos szavaz6ssal
megv6lasztja az Ellen6rzo Bizottsig elnrik6t 6s kdt tagirt, akik a feltiryel6 bizottsrig funkci6j6t
l6tj6k el.

AzEllen6rz6 BizottsSg tagjai megbizat6suk tartama alatt m6s MSUSZ-tiszts6get nem viselhetnek.
Az Ellen6rz6 Bizottsrig tev6kenys6g66rt kizir6laga Kdzgytil6snek felel6s.
J.

AzBllenorzo BizottsSg k6,teles minden 6v v6g6n a zfir6mfirleget, a gazdas6gi tigyvitelt, a p6nz- 6s
vagyonkezel6st, valamint az ezekre vonatkoz6 k6nyvel6si 6s egy6b iratokat rdszletesen - sziiks6g
eset6n pedig szak6rt6 bevon6s|val - megvizsgflni 6s a vizsg6lat eredm6ny6r6l a Kdzgyiil6snek
besz6molni. AzEllenilrzd Bizotts6g sziiks6g esetdn cdlvizsg6latokat is tarthat.

4.

Az Ellenorz6 Bizotts6g kdteles minden tudom6sara jutott szab6lytalans6gr6l halad6ktalanul
t6j6koztatni az Elndks6get, amely a szabdlyos miikdd6s helyre6llit6sa 6rdek6ben sztiks6ges
int6zked6seket halad6ktalanul k6teles megtenni.

Az Eln<iks6g tagjainak dsszeferhetetlens6g6re jelen Alapszabillyban meg6llapitott szabfulyokat az
Ellen6rz6 Bizotts6g tagjaira is alkalmazni kell.

5.

ETIKAI BIZOITSAG

ls.$

l.
2.

Az Etikai Bizotts6g elndk6t es k6t tagi6t a K6zgytil6s v6lasztja meg.

Az Etikai Bizotts6g figyelemmel kis6ri a sportrijsSgtr6i

magatartflst, elemzi 6s 6rtdkeli, etikai

k6rd6sekben javaslatot 6s rilkisfoglalist tesz, els6 fokon elj6r etikai iigyekben.

3. Az Etikai

Bizotts6g eln6ke 6s tagjai megbizat6suk ideje alatt m6s Msusz-tiszts6get nem

viselhetnek. Az Etikai Bizotts6g tev6kenys6g66rtkizilr6lag a Kdzgyiildsnek felel6s.

TAGFELVETELI BIZOTTSAG

16.$

l.

A

2.

A Tagfelvdteli Bizotts6g tagjai megbizat6suk tartama alatt m6s VlSUSZ-tisasdget nem viselhetnek.

Kdzgyiil6s v6lasztja meg a Tagfelv6teli Bizotts6g elnrik6t 6s k6t tagJfit, amely a
meghatdrozott keretekben dcint a Sz6vets6gbe bel6pni sz6nd5koz6 rij tagok felv6tel6r6l.

7.

g-ban

IV. FEJEZET
ESETI BIZOTTSAGOK

ll

17.$

l.

A Ktizgytil6s, illetve az Elniiksdg feladatai ell6t6sa 6rdek6ben eseti - funkcionSlis, illetve szakmai

-

bizotts6gokat hozhat l6tre.

2.
3.

Az eseti 6s szakmai bizottsSgok eln<ikeit 6s tagjait a bizottsrlgot l6trehoz6 Kdzgytil6s, illetve az
Elnoks6g viiasrtja meg. A bizotts6gok munk6j6ba kiils6 szakemberek is bevonhat6k,
A bizotts6gok tigyrendj6t es feladatait az Eln<iks€g hagyja j6v6, biaositva abizotts5gok szakmai
<in5ll6s6g6t.

V. FEJEZET

TISZTSfGVISEL6K
ALTALANO S RENDELKEZESEK
18.

$

l.

Megvrilaszt6suk az adott tiszts6gre ir6sbeli pillyiuatot benyujt6 szem6lyek k<iziil, a Ktizgytil6s
kiz6r6lagos hat6skdr6be tartozik.

2.
3.

A tisztsdgvisel6k megbizathsa 4 (ndry) 6vre sz6l. A tisztsdgvisel6k rijravSlaszthat6ak.
A tiszts6g megsztin6sdnek esetei:

a) lemond6s,
b) felment6s.
c) a megv6lasztis id6tartam6nak lej6rta.
d) tags6gi joga brirmely m6don tdrt6n6 megsztin6se,
e) elhal6loz6skdvetkezt6ben.
0 a tiszts6gvisel6 cselekv6kdpessdgdnek a tevdkenys6ge

elllt6siihoz sziiks6ges k<irben

tdrtdno korl6toz6s6val ;
g) a tisztsdgvisel6vel szembeni kizfir6 vagy <isszefdrhetetlensdgi ok bekdvetkeztdvel.

4. A

tisztsdgvisel6 tiszts6g6r6l

a

K6zgyul6s el6tt

- az Elndks6g ritj6n -

tdrtdno ir6sbeli

jognyilatko zattal birmikor, indokol6s ndlktil lemondhat.

5.

a tiszts6gvisel6t a tiszts6gdb6l felmentheti. A tiszts6gvisel6 felment€s€t az MSUSZ
b6rmely tagja kezdem6nyezheti; a kezdem6nyezfls a K6zryiil6s napirendjdre t<lrt6n6 felv6teldhez
legal6bb ritven rendes tag irSsos tr{mogat5s6t kell megszerezni 6s az Elntiksdg r1sz6re benyrijtani,
mely esetben az Elndk ktiteles a Krizgyril6st legfeljebb 60 (hatvan) napon beltili id6pontra
<isszehivni, 6s a tisztsdgvisel6 felment6s6r6l sz6l6 kezdem6nyez6st a Ktizgyiil6s napirendjdre
felvenni. A tisztsdgvisel6 felment6s6r6l a Kdzgyiil6s a jelenlev6 szavazati joggal rendelkeza tagok
tobb mint k6tharmados ar6nyri szavazathval meghozott hathrozatdval dont.

A Ktizgrril6s

6, A

tiszts6gviselo tisas6g6nek megsziin6sekor tev6kenysdg6rol

a

K6zgyiil6s el6tt

k<iteles

besz6molni. A tiszts6g ell6t6sa sor6n a tiszts6gvisel6 birtok6ba keriilt iratokat, dokumentumokat,
hasznillatitban lev6 targyi eszkozciket tdtelesen, a F6titk6r 6ltal felvett jeryz6kcinyvben rcigzitett
m6don k<iteles 6tadni az Elndks6g rflszfire.

7.

Amennyiben atiszts6gviselo tisztsdge b6rmely okb6l a 18. $ 2. pontban meghat6rozott idotartam
lejhrtht megel6z6en sztinik meg, az Elnciks6g a megiiresedett tiszts6g betdltds6re a pillyilzatot a
lehet6 legrdvidebb id6n beli.il kdteles kiirni, 6s a tiszts6gvisel6 megvrllasztrisira a K<izgytil6st
legfeljebb 60 (hatvan) napon beliili iddpontra tissze kell hfvni.

ELNOK
t2

le.$

1.

Az Elncik az Elnoks6g nev6ben elj6rva <in6ll6 al6ir6si joggal k6pviseli a

Szcivets6get harmadik

szem6lyekkel szemben. valamint a bir6srigok 6s mis hat6srigok el6tt.

2. Az Elndk az Alapszab6ly el6ir6sai szerint dsszehivja a K<izgyiil6st.
3. Az Eln6k <isszehivja az Elntjks6g iil6seit vagy annak v6grehajt6srira a F6titk6rnak (a poszt
megsziin6se utAn

az Els6 Alelnriknek) utasitist ad, valamint ell6da az Eln<iks6g iildseivel

kapcsolatban az Alapszab6ly 6ltal meghatirozott tov6bbi elndki teend6ket.

4.

Gyakorolja a Sztivets6g munkav6llal6i felett a munk6ltat6i jogkdrt 6s a Szdvetsdg kolts6gvet6s6ben
meghatdrozott keretek k<izritt az utalvhnyoz6si jogot szemdlyesen vagy az 6ltala megbizott
szem6lyek irtj 6n gyakorolj a.

5.

Az Eln6k javaslatot tesz az 6lland6, illetve eseti bizotts6gok eln6keinek

6s tagjainak szem6ly6re,
valamint az MSUSZ 6ltal m6s szervekbe deleg6land6 tagok, illetve tiszts6gvisel6k szem6ly6re.

6. Az Elndk

tev6kenys6ge6ft kiz6r6lag

rendszeresen

7.

a Kdzgyiildsnek felel6s,

tev6kenys6gerol az Elnciks6get

tij lkortatj a.

Az Elnciks6g tagjainak <isszeferhetetlens6g6re jelen Alapszabillyban megdllapitott szabillyokat az
Elnrikre is alkalmazni kell.

ALELNOKOK

20.$

l.

Az

2.

A M6sodik Alelndknek minden esetben n6nek kell lennie
tagai pillyizhatnak.

Ef s6 Alelndk az Eln6k teljes jogu helyettese, annak t5voll6te, akadillyoztat6sa eset6n illetve az
elndk megbizisaalapjin A M6sodik Alelndk az Eln<ik 6s az Els6 aleln<ik egyiittes akadillyoztatAsa
eset6n helyettesiti az Eln<jkdt.

6s erre a tiszts6gre

kizir6laga MSUSZ n6

r6rtxARt
21.

$

l.
2.

A F6titk6r az Eln6k utasitrisa alapjrin 6sszehivja az Eln<iks6g il6seit.
Az Eln<iks6g til6sein az Eln<ik 6ltal adott ir6sbeli meghatalmazils alapjhn, az abban foglaltaknak
megfelelSen helyettesitheti az Eln<ikdt; az Elndkjognyilatkozatra k6ptelen 6llapota eset6n krzhrllag
az elengedhetetleniil sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re jogosult.

3.

hdnyitja a Szcivets6g int6zrn6nyeinek 6s hivatal6nak munk6j6t, feliigyeli a gazdillkodhst egy6ni
felel6sdggel intlzi az MSUSZ iigyeit az Alapszabdly el6ir6iainak, a KdzgyUte. 6s az Elnriks6g
dontdseinek megfelel6en.

4.

Tev6kenys6g6rol rendszeresen tflj5konatja az Elnrikdt 6s az Elnriks6get.

TITKAR2

n.5

l.

A titk6r a Fdtitk6r helvettese.

' A fotitk6ri tisztsdg 2019. januir 1-t6l vagy a jelenleg megv6lasztott F6titkiir megbizatfushnak b6rmely okb6l
tiirt6n6 megsztindsdnek napj6n automatikusa megsziinik 6s rij F6ti&6r villasztdsfura nem kerul sor.
2 A titk6ri tisztsdg 2019. janu6r l-t6l vagy a jelenleg megv6laszton
Titk6r megbizathsinakbiirmely okb6l t0rt6n6
megsziin6s6nek napjin automatikusa megsziinik ds rij Titk6r v6laszt6s6ra nem kerul sor.
l3

2.

Feladata az elndks6gi iildsek jegyz6kdnyveinek elk6szit6se, ahatinozatoknak 6s a tags6got 6rint6
valamennyi inform6ci6nak a Szdvets€g internetes honlapj6n val6 nyilv6nossdgra hozatal|val
kapcsolatos feladatok ell6tasa, a MSUSZ dokumentumainak rendszerezdse, az Alapszab6lyban
rdgzitettds a MSUSZ egyiittmtikdddsi meg6llapod6sai alapjhnfelmeriil6 feladatok, kdtelezetts6gek
folyamatos figyelemmel kisdr6se, illetve azok kommunikdl6sa az eln<iksdgi d<int6sek megltozatala
sor6n.

NEMZETKOZI UTTAR3
23..$

l.

Ha az AIPS elnciks6gdnek nincs magyar tagja. a Kdzgyrd'l6s
tisztsdg6nek betd'ltdsdre kiirt pillyazat alapj6n tett javaslatilra

viiaszt.

- az Elndksdg a Nemzetkcizi Titkhr
- a tagok krizi.il Nemzetkdzi Titkert

2. A nemzetkdzi

titkhr megbizathsa az AIPS elnoksdgdbe t<irt6n6 maryar tag megv6laszt6s6ig, de
legfeljebb a 18.$ 2. pontjiban megltathroz6n id6tartamra sz6l.

3.

Minden lehetsdges m6don t6j6koz6dik az AIPS miikdd6s6r6l 6s iddszerii kdrddseir6l, szem6lyes
nemzetkdzi kapcsolatokat epit, folyamatosan publik6l az AIPS Magazinban, 6s minden jelent6s
fejlem6nyrol tillkoztatja az Elndksdget. Aktiv szereplokdnt vesz rlszi az AIPS renden,lnyein,
illeWe javaslatokat terjeszt annak elnciks6ge el6.

pBNZrRnNO14
24.$

A P6nzt6rnok

a) vezeti 6s hitelesiti az MSUSZ f6krinyveit,

r6szt vesz a gazdasilgi tipusri saj6t kiad6ssal, illetve
bev6tellel j616 tev6kenysdgek pontos ithshban, rdgzitdsdben,
b) rendszeresen besz5mol az Elndksdgnek az MSUSZ anyagi helyzet6r6l, figyelemmel kis6ri a
befektetdsi, illetve a kamatozisi trendeket,
c) javaslatot tesz az Elntiks6gnek a MSUSZ vagyon6nak optim6lis felhaszn6lisira, rendszeresen
felhivja a figyelmet a racion6lis gazdrilkod6s iizleti 6s jogszabilyi lehetos6geire.

TISZTELETBELI TISZTSEGVISELoK
2s.$

l.

A

Kdzgytil6s az Elntiksdg javaslat6ra <jrok<js (hatirozatlan id6re) Tiszteletbeli Elndkdt,
Tiszteletbeli Alelndkdket v6laszthat, akik az Elndks6g 0l6s6n a Tiszteletbeli F6titk6rral egytitt
tan6cskoz6si joggal vesznek r6szt, de a 2019-ben eseddkes tisztrijit6st kdvet6en szavazati joguk
nincsen.

2.

Tiszteletbeli tiszts6gviselo az lehet, aki a kdzgyrilds 6ll6sfoglal6sa szerint p6lyafut6sa sor6n
valamelyik poszton kimagasl6an sokat lett itthon 6s kiilloldtin az MSUSZ-6rI.

3.

A tiszteletbeli tisztsdgvisel6i jogviszony a megvillaszthst elfogad6 nyilatkozattal j6n l6tre.

4.

A tiszteletbeli tisztsdgvisel6kre nem vonatkozik a 18.$ 2, pontja, illetve 18.$ 3. pont c) alpontja,
valamint 18.$ 7, pontja. A tiszteletbeli tiszts6gviselo ezen cime hal6l6t kdvet6en is fennmarad.

'Anemzetk0zititk6ritisztsdg20lg.janu6rl-tdlvagyajelenlegmegv6lasztottNemzetk0ziTitk6rmegbizatdsilnak
b6rmely okb6l t0rt6n6 megsziindsdnek napj6n automatikusa megsziinik ds rij Nemzetk0zi Titk6r v6lasztdsdra nem

keriil sor.
4

A pennfurnoki tisasdg 2019. janu6r l-t6l vagy a jelenleg megv6lasztott Pdnztdrnok megbizat6s6nak b6rmely
okb6l tdrtdn6 megsztin6sdnek napj6n automatikusa megsziinik ds rij Pdnzt6rnok v6laszt6s6ra nem kertil sor.
t4

5.

A tiszteletbeli tisztsdgviselo cimet az Elndks6g javaslat6ra a Kdzgyril6s poszthumusz is odait6lheti
olyan szem6ly reslere, aki p6lyafut6sa sor6n valamelyik poszton kimagasl6an sokat tett itthon 6s
ktilftjlddn az MSUSZ-6rt, azonban tiszteletbeli tiszts6gvisel6v6 tdrt6n6 villasztfisira 6let6ben nem
keriilt sor.

VI. F'EJEZET
ETIKAI UCYNX
26.$

l.

Etikai v€ts6get az a sportfjs6gir6 kcivet el, aki a Kdzgyiil6s 6ltal elfogadott kdzds etikai alapelveket
6s a MUOSZ Etikai K6dex6ben (a tov6bbiakban: Etikai K6dex) foglalt rendelkezdseket megszegi.

2.
3.
4.

Az etikai elj6r6st az MSUSZ etikai elj6r6 si szabillyzata alapjfun kell lefolytatni.

Etikai iiryben els6 fokon az Etikai Bizotts6g j6r el.
AzBtikai Bizotts6g els6fokf hatdrozata ellen a hatilrozatpostai riton t6rt6n6 kdzbesit6sdt kdvet6 15
(tizen<it) napon beliil fellebbez6s nyrijthat6 be, melyet m6sodfokir hat6sk6,rben az Elndks6g bir6l el.

5. A fellebbezdsnek a hathrozat

v6grehajtds6ra halaszt6 hatAlya van. Az Elndks6g m6sodfokti
hatirozata meghozatal6nak id6pontj6t6l kezd6d6en joger6s 6s vdgrehajthat6.

6.

Az etikai eljrir6sban elj6r6 szervek az Etikai K6dex megs6rt6s6nek megillapiti{sa eset6n az abban
meghat6rozott intdzked6seket hozhatj6k meg, illetve az abban meghatfirozott biintet6seket
szabhatjrik ki. A kiz6r6sr6l sz6l6 joger6s hatfirozatot nyilv6noss6gra kell hozni, melyrol az
Elndks6g az Alapszab6lyban meghat6rozott m6don gondoskodik. Az enndl enyh6bb
elmarasztal6sr6l sz6l6 jogeros hatbrozat nyilvdnoss6gra hozatalir6l az els6- vagy m6sodfokon
elj6r6 szervek kcizill azddnt, amelynek elj6r6s6ban ahatirozat joger6re emelkedett.

VII. FEJEZET
AZ MSUSZ GAZDASAGI- ES PNNZUCYNT
27.5

l.

A MSUSZ jovedelme tagdijakb6l, a Szcivetsdg v6llalkoz6sainak nyeresdgeib6l
befoly6 bev6teleib6l 6ll.

2.

A MSUSZ tags6gi dijainak rendszerdt 6s mdrtdkdt a K<izgyiil6s hathrozza meg. A tagdij k6t6vente
fizetendo 6tutal6ssal a Szdvets6g vonatkoz6 ktizgyril6si hatdrozatilban megjelolt
banksz6mlaszimra. A soron kdvetkez6 tagdijfizet6s, amelynek pontos 6sszeg6t a2017.6vi rendes

6s a

tiimogat6sokb6l

Kdzgyiil6s hatfirozza meg, 2018. €vben esed6kes.
a

A

4.

A MSUSZ gazdasilgi iigyei6rt ds a bizonylati fegyelemdrt az Elndk, az Elso 6s a M6sodik Alelndk

Szdvets6g anyagi eszkozeit az Alapszab6ly 6llal megfiatirozott tevdkenys6g p6nztigyi
kiad6sainak fedezetdre, hivatal6nak 6s intdzmdnyeinek fenntartisilra, illet6leg l6tesit€sdre,
fejlesztdsdre, valamim a feladatok elvdgz6s6hez sztiks6ges kdltsdgek fedezet6re haszn6lja fel.
felel6s.

VIII. FEJEZET
VEGYES RXNDELKEZESEK
l5

28.

$

Az Alapszab6ly m6dositris a aK6zgyti6s kiz6r6lagos hat6skiir6b e tartozik,
29.
Jelen egys6ges szerkezetbe foglalt Alapszab6ly a Ktizgyiil6s 2O17. janufur 23-i rendkiviili kiizgytil6sen
elfogadott m6dositisokat lalrtalmaz.zz 6s a konibban haailyos Alapszab6ly hely6be lW. Az itt nem
szaifllyozott k6rd6sekben az egyesiil6si jogr6l, a kiizhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek
mtikOd6s6r6l 6s timogatisdr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tdrv6ny, valamint a Polg6ri Tiirv6nykiinyw6l
sz6l6 20L3. 6vi V. t6rv6ny vonatkoz6 el6in{'sai az irfunyail6ak.
Budapest, 201 7. mrircius 21.

Zhrrd6kz
Sztivets6g Etndke ezfton tanrisitom, hogy az Alapszabdly
egys6ges szerkezetbe foglalt sziivege megfelel a koribbi 6s ielenlegi m6dositisok alapiin hatityos

Alulirott, Sztillfisi Gyiirgr, mint a
tartalminak.

Sziill6si GYiirgY

Elndk
Ellenjegyzem Budapesten, 2017. m6rcius 21. napj6n

dr. Pusk{s Gibor
Pusk6s G6bor

Iroda

I118 Budapest, Vill6nyi rit 47.
Kamarai azonosit6 szdm:
Budapesti Ugyv6di Kamara, 36067 490
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