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A közgyűlés határozatai 

2017. május 25. 

A közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag Czene Attilát választotta 

levezető elnöknek. (1/2017. sz. KGY határozat) 

A szavazás alapján Czene Attila megállapította, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül - dr. Petőcz Judit, hitelesítői Szabó László és Félegyházi 

Éva (2/2017. sz. KGY határozat) 

Czene Attila megállapította, hogy a közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, 

megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit, a Mandátumvizsgáló Bizottságba Torma Lászlót 

elnöknek, Aszalós Imrét tagnak, a Szavazatszámláló Bizottságba Horváth Andrást elnöknek, 

Péter Zoltánt tagnak (3/2017. sz. KGY határozat) 

A szavazást követően Czene Attila megállapította, hogy a javasolt napirendeket 21 szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a közgyűlés az alábbiak szerint:  

1. Az Elnökség beszámolója a 2016. évi tevékenységről; 

2. Az Elnökség beszámolója a 2016. évi gazdasági tevékenységről; (benne mérleg, 

eredmény kimutatás) 

3. A Felügyelő Bizottság Beszámolója 

4. Javaslat a szövetség 2016. évről szóló közhasznúsági mellékletére; 

5. Javaslat az Tagfelvételi szabályzat módosítására 

6. Tagfelvétel 

7. Javaslat a szövetség 2017. évi programjára; 

8. Javaslat a szövetség 2017. évi költségvetésének módosítására 

9. Egyebek 

 (4/2017. sz. KGY határozat) 

A 21 fős közgyűlés az elnökség 2016- évről szóló szakmai beszámolóját tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül 21 igen szavazattal elfogadta. (5/2017. sz. KGY határozat) 

A 21 fős közgyűlés az elnökség 2016- évről szóló gazdasági és számviteli beszámolóját 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül 21 igen szavazattal elfogadta. (6/2017. sz. KGY határozat) 

A 21 fős közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját tartózkodás és ellenszavazat nélkül 21 

igen szavazattal elfogadta. (7/2017. sz. KGY határozat) 

A szövetség 2016. évről szóló közhasznúsági mellékletét a 22 fős közgyűlés - tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül -, 22 igen szavazattal elfogadta. (8/2017. sz. KGY határozat) 

Az első módosítás a tagsági jogviszony felmondással történő megszűnéséről szól, amit az 

alapszabállyal való összhang megteremtése érdekében szükséges beilleszteni a Szabályzatba. 

A fentieknek megfelelően a Szabályzat I. pontja az alábbiak szerint egészül ki (ld. pirossal 

kiemelve): 

„ 

I. A tagfelvétel követelményeit az alábbi szabályozók határozzák meg: 

• A Magyar Szabadidősport Szövetség Alapszabályának III. és IV. fejezete 



Magyar Szabadidősport Szövetség  2017 

„III. Szövetségi tagság 

9. A tagsági viszony megszűnése: 

a) a szövetség megszűnésével; 
b) a tagszervezet megszűnésével (a tagszervezet esetleges jogutódja nem válik automatikusan a 
szövetség tagjává); 
c) kilépéssel; 
A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor 

köteles a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni. 

d) a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával; 
Ha a tag nem felel meg a jelen alapszabályban rögzített tagsági feltételeknek, így különösen, ha a 

tag éves tagdíjával legalább 3 havi késedelembe esik, és a szövetség írásbeli felszólításának – amely 

felszólítás a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményét is tartalmazza - kézhezvételét követő 15 

napon belül sem fizeti meg, az Elnökség a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban 

felmondhatja. Az Elnökség döntése ellen írásban fellebbezéssel lehet élni a közgyűléshez, az 

Elnökségi döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. 

e) kizárással; 
Kizárást csak fegyelmi eljárás lefolytatása alapján hozott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. 

f) természetes tag halálával. 

A szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.” 

A második módosítással a Szabályzat III. pontjából (Csatolandó dokumentumok) a 

tagfelvételi eljárás egyszerűsítése érdekében kivételre kerül a következő: 

„Szervezet esetében a tagságot kérő szervezetet bejegyző Bírósági végzés másolata;” 

A Szabályzat mellékletét képező Tagfelvételi kérelem-ben szereplő „Csatolt 

dokumentumok” közül szintén kivételre kerül a „Kérelmező szervezetet bejegyző 

bírósági végzés másolata”. 

A Tagfelvételi Szabályzat módosítását a 22 fős közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

-, 22 igen szavazattal elfogadta. (9/2017. sz. KGY határozat) 

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége rendes tagnak való felvételét a 22 fős közgyűlés - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, 22 igen szavazattal elfogadta. (10/2017. sz. KGY 

határozat) 

A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége rendes tagnak való felvételét a 23 

fős közgyűlés 1 tartózkodás (Sinkovits László) mellett, 22 igen szavazattal elfogadta. (11/2017. 

sz. KGY határozat) 

Az Árpád Vezér Diáksport Egyesület rendes tagnak való felvételét a 23 fős közgyűlés 1 

tartózkodás (Farkas Ferenc) és 1 ellenzés (Haász László) mellett, 21 igen szavazattal elfogadta. 

(12/2017. sz. KGY határozat) 

A szövetség 2017. évi programjáról szóló javaslatot a 24 fős közgyűlés - tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül -24 igen szavazattal elfogadta. (13/2017. sz. KGY határozat) 
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A Magyar Szabadidősport Szövetség a 2017. évi módosított költségvetést a 24 fős közgyűlés – 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül – 24 igen szavazattal elfogadta. (14/2017. sz. KGY 

határozat) 

 

2017. december 7. 

A közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - egyhangúlag Czene Attilát választotta 

levezető elnöknek. (15/2017. sz. KGY határozat) 

Czene Attila a szavazás alapján megállapította, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül - dr. Petőcz Judit, hitelesítői Ribár Zsuzsanna és Bernárd 

János (16/2017. sz. KGY határozat) 

Czene Attila megállapította, hogy a közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, 

megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit, a Mandátumvizsgáló Bizottságba Kámán Ferencet 

elnöknek, Félegyházi Évát és Szénási Tibort tagnak, a Szavazatszámláló Bizottságba Torma 

Lászlót elnöknek, Jezerniczky Attilát és Horváth Istvánt tagnak (17/2017. sz. KGY határozat) 

A szavazást követően Czene Attila  megállapította, hogy a javasolt napirendeket 31 szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül - elfogadta a közgyűlés az alábbiak szerint:  

1. Az Elnökség tájékoztatója a 2017. évi tevékenységről; 

2. A szövetség 2018-től érvényes tagdíja mértékének meghatározása; 

3. Javaslat a szövetség 2018. évi költségvetésére; 

4. Alapszabály módosítása; 

5. Tisztújítás; 

6. Tagfelvétel; 

7. A lakosság sportjáért és a szövetségért kiemelkedően dolgozók munkájának 

elismerése; 

8. Egyebek 

(18/2017. sz. KGY határozat) 

A szövetség 2018-tól érvényes tagdíja mértékének meghatározása szerint az éves tagdíj 2018-

ban 10.000 Ft, azaz tízezer forint. A javaslatot a 31 fős közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül -, 31 igen szavazattal elfogadta. (19/2017. sz. KGY határozat) 

A 31 fős közgyűlés a szövetség 2018. évi költségvetését tartózkodás és ellenszavazat nélkül 31 

igen szavazattal elfogadta. (20/2017. sz. KGY határozat) 

A Magyar Szabadidősport Szövetség Alapszabályának előzetesen írásban is közzétett, valamint 

két újabb módosítást tartalmazó módosítását a 31 fős közgyűlés 31 igen szavazattal tartózkodás 

és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta. (21/2017. sz. KGY határozat) 

„I. Bevezető rendelkezések 

1. 

A szövetség neve: Magyar Szabadidősport Szövetség 

Rövidített elnevezése: MASPORT 

A szövetség székhelye: Budapest 1146 Istvánmezei út 1-3. 
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A szövetség logója:  

Alapításkori logo: Négyzetbe zárt stilizált sportoló alak, piros-fehér-zöld sávokkal felette 

vagy mellette Magyar Szabadidősport Szövetség felirat. 

Megújított logo: Kör alakú logo, égszínkék, narancs, piros és zöld színekkel, közepén fekete 

színű lendületes stilizált sportoló alakkal, mellette 3 egymás alatti külön-

külön sorban fekete színnel a „Magyar Szabadidősport Szövetség” felirat. 

 

A szövetség pecsétje: Kör alakban a szövetség teljes elnevezése, középen az alapítás éve. 

A szövetség alapításának éve: 1989. 

8.  

A szövetség tiszteletbeli tagjai: 

a) A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” cím azoknak a büntetlen előéletű 

magyar állampolgároknak adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Magyar 

Szabadidősport Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig 

eredményesen segítették elő, illetőleg erkölcsi, vagy anyagi támogatásukkal, szakmai 

hozzáértésükkel kiemelkedően támogatják a Magyar Szabadidősport Szövetség tevékenységét. 

Esetükben a tiszteletbeli tagság cím adományozással keletkezik. 

 

c) A „Magyar Szabadidősport Szövetség tTiszteletbeli tTagja” lehet – külön javaslat nélkül - az a 

természetes személy, aki a szövetség által alapított „Lakosság Sportjáért” elismerő cím birtokosa. 

Esetükben a tiszteletbeli tagság cím a kitüntetés adományozásával keletkezik, és erről a szövetség 

írásban értesíti. 

9. 

A tagsági jogviszony keletkezése tiszteletbeli tag esetén: 

A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” tiszteletbeli tag címetot a közgyűlés 

adományozza választja meg a tagságra . 

10.  

A tagsági viszony megszűnése: 

e) kizárással; 

A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő, vagy a szövetség céljával összeegyezhetetlen, a szövetség jó hírnevét, érdekeit sértő 

magatartása esetén az Elnökség a közgyűlés- bármely tag vagy a szövetség bármely szerve 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.  

 

A tagnak lehetőséget kell biztosítani továbbá arra, hogy álláspontját az Elnökség a Közgyűlés előtt 

kifejtse. A kizárási eljárás során mindvégig a jóhiszemű és tisztességes eljárás elvét kell követni.  

14. 

A szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés. 

a) A közgyűlés összehívása: 
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• A szövetség közgyűlését évenként két alkalommal kell összehívni. A közgyűlés időpontját a 

szövetség elnökségének legalább harminc nappal korábban meg kell állapítani. A közgyűlést annak 

időpontja előtt legalább 15 nappal a szövetség www.masport.hu honlapján közzétett meghívóban, 

valamint a tagok e-mail címére elektronikus úton, olyan módon beállított levelezési rendszerben 

megküldött meghívóban kell összehívni, amely levelezési rendszer a meghívó megküldésével 

kapcsolatosan visszaigazolás kiállítására alkalmas. A meghívónak tartalmazni kell a szövetség 

nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, és a napirendi pontokat, határozatképtelenség 

esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra 

vonatkozó figyelemfelhívást. 

• A pártoló tagokat, valamint a részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a szavazásra 

jogosultakkal azonos módon kell tájékoztatni a közgyűlésről. A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. 

• Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen 

valamennyi a részvételre jogosultak legalább háromnegyede részvételre jogosult tag jelen van, és 

egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

• A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 

ha valamennyi a részvételre jogosultak háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

• A fenti két eset körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen 

elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő 

hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül 

valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

• A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 

valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető 

elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 

b) A közgyűlés határozatképessége: 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést – 15-30 nap között – változatlan napirenddel újra össze 

kell hívni. 

 

A határozatképtelenség miatt összehívott közgyűlés helyét és idejét, valamint azt a figyelmeztetést, 

hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, az eredeti 

meghívóban közölni kell. 

 

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül változatlan napirenddel és csak 

akkor határozatképes, ha a Közgyűlés eredeti meghívójában erre a tényre felhívták a tagság 

figyelmét, továbbá, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő 

időpontra hívják össze. 

 

d) A közgyűlés hatásköre: 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

… 

• nemzetközi szervezetekbe való be- és kilépés; 

• Jelölt állítás, megerősítés, visszahívás a MOB szabadidősportért felelős szakmai tagozatába 

• döntés a szövetség részére ingatlanvagyon megszerzéséről, hitel felvételéről, jogról való 

lemondásról; 

… 
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e) A közgyűlés határozathozatala: 

… 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

… 

• A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell  

- a szövetség nevét és székhelyét; 

- a közgyűlés helyét és idejét; 

- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 

nevét; 

- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

- a határozati javaslatokat, 

- az időponton túl a közgyűlésen elhangzottak lényegét, valamint a javaslatokat és a hozott 

határozatokat, azok hatályát, illetve a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát, személyét - ha nem titkos - és számarányát. 

 

• A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején 

megválasztott jelenlévő tag hitelesíti. 

15. 

A szövetség elnöksége 

b) Az elnökség tagjai: 

Az elnökség tagjai 2013-tól 2017-ig: 

elnök: Czene Attila 

    3 alelnök: Péter Zoltán (általános elnök) Huszár Annamária (gazdasági alelnök)  

    Schneider Béla (szakmai alelnök) 

 további 5 tag: Bányász Árpád 

  Papp Csaba 

  Ribár Zsuzsanna 

  Vadóc László 

  Sinkovits László 

Fenti jelöltek Jelölő listára való felkerülését a szövetség közgyűlése egyesével az alábbiak 

szerint fogadta el: 

 

Elnök jelölt: Czene Attila   31 IGEN 

Általános alelnök jelölt: Ribár Zsuzsanna  31 IGEN 

Gazdasági alelnök jelölt: Péter Zoltán   31 IGEN 

Szakmai alelnök jelölt: Schneider Béla   31 IGEN 

Elnökségi tagjelöltek: Bernárd János    31 IGEN 

 Dechert Áron   31 IGEN 

 Demeter Ferenc   31 IGEN 

 Domokos András  31 IGEN 

 Félegyházi Éva   31 IGEN 
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 Kordáné Györki Erika  31 IGEN 

 Papp Csaba    31 IGEN 

 Süli András   31 IGEN 

Felügyelő Bizottság tagjai:  Honti Pál   31 IGEN 

Simó József   31 IGEN 

 Szakál Lajos   31 IGEN 

 Szénási Tibor   31 IGEN 

 dr. Tóth Miklósné  31 IGEN 

(22/2017. sz. KGY határozat) 

A szavazási szünetben Pándi László tagi képviselő pótolta mulasztását és regisztrált, ezzel a 

szavazásra jogosultak száma 32-re emelkedett. 

A közgyűlés Czene Attilát 31 igen szavazattal elnöknek, Ribár Zsuzsannát 32 igen szavazattal 

általános alelnöknek, Péter Zoltánt 32 igen szavazattal gazdasági alelnöknek, Schneider Bélát 

31 igen szavazattal szakmai alelnöknek, elnökségi tagoknak 20 igen szavazattal Bernárd Jánost, 

20 igen szavazattal Dechert Áront, 23 igen szavazattal Domokos Andrást, 32 igen szavazattal 

Félegyházi Évát és 21 igen szavazattal Süli Andrást, felügyelő bizottsági tagoknak 32 igen 

szavazattal Honti Pált, 32 igen szavazattal Simó Józsefet, 32 igen szavazattal Szakál Lajost, 32 

igen szavazattal Szénási Tibort és 32 igen szavazattal dr. Tóth Miklósnét választotta. (23/2017. 

sz. közgyűlési határozat) 

A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület rendes tagnak való felvételét a 32 fős közgyűlés - 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, az elnökség javaslatával összhangban, 32 igen szavazattal 

elutasította. (24/2017. sz. közgyűlési határozat) 

A Kecskeméti Városi Szabadidősport Szövetség rendes tagnak való felvételét a 32 fős 

közgyűlés - tartózkodás és ellenszavazat nélkül -, 32 igen szavazattal elfogadta. (25/2017. sz. 

közgyűlési határozat) 

A határozatok 2017. december 7-én lépnek hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 


