
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

a MAGYAR FIELD TARGET (TEREPLÖVÉSZ) ORSZÁGOS SPORTÁGI SZÖVETSÉG 

2017. május 15-án tartott megismételt közgyűléséről 

 

 

Helye:        2800 Tatabánya, Fürdő utca 47. 

Időpontja: 2017. május 13. 14:30  

 

Jelen vannak:  
A mellékelt jelenléti ív szerint.  

A jelenlévők egyesületi megbízó levele mellékletként csatolva 

 

 

Bognár László, a Szövetség Elnöke köszönti a megjelenteket, megnyitja a megismételt 

közgyűlést, megállapítja a jelenléti ív alapján a létszámot. Ismerteti, hogy a megismételt 

közgyűlés határozatképes.  

 

Bognár László a  közgyűlés levezető elnökének saját magát javasolja.  

A közgyűlés a javaslatot  

10 igen  

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

A jegyzőkönyvvezetőnek Sipka Péter javasolja, Sipka Péter a felkérést elfogadja. 

A közgyűlés a javaslatot  

10 igen  

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA.  

 

Bognár László a két jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Károlyt és Báder Gergelyt javasolja. 

Kovács Károly és Báder Gergely a  felkérést elfogadta. 

A közgyűlés a javaslatot  

9 igen  

0 nem 

2 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

Szavazatszámláló bizottsági tagoknak Fejes Tóth Istvánt és Sütő Péter javasolja. Fejes Tóth 

István és Sütő Péter a felkérést elfogadta. 

A közgyűlés a javaslatot  

9 igen  

0 nem 

2 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

  

 

A közgyűlés tisztségei: 

Levezető elnök:…………………….Bognár László 

Jegyzőkönyvvezető: ……………….Sipka Péter 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: ……………Kovács Károly 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: ……………Boros Pál 
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Szavazatszámláló bizottsági tag: …..Fejes Tóth István 

Szavazatszámláló bizottsági tag: …..Jakab Miklós 

 

 

A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra, valamint ismerteti, hogy a meghirdetett 

napirendi pontokon kívül újabbak felvételére nincs lehetőség, mivel a jelenlegi közgyűlés, 

megismételt közgyűlés. 

 

 

Napirendi pontok 

 

1. Elnökségi beszámoló 

2. Pénzügyi beszámoló 

3. Felügyelő bizottsági beszámoló 

4. Alapszabály módosítás 

5. Tisztújítás 

 

A napirendi pontokat a közgyűlés  

11 igen   

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

1. Elnöki beszámoló 
 

A szövetség elnöke ismertette a 2016 évre vonatkozó beszámolóját. Külön köszönetét fejezte 

ki a szövetség irányába végzett munkákért. Kiemelte a Sarlóspusztán rendezett FT Európa 

Bajnokságot, mint a 2016-os év legfontosabb eseményét. 

A beszámoló a közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül. 

 

Melléklet:  
’Elnökségi beszámoló 2017.docx’ 

 

Az elnöki beszámolót a közgyűlés  

11 igen   

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

2. Pénzügyi beszámoló 

 

A szövetség elnöke ismertette a 2016-os bevételi elszámolást, a 2016-os mérleget és a 2016-

ben megrendezett FT Európa Bajnokság és FT Országos Bajnokság együttes költségvetését. 

A beszámolók a közgyűlési jegyzőkönyvéhez mellékleteként csatolásra kerülnek. 

 

Mellékletek: 

HFTA 2016 elszámolás.xlsx 

EB+OB költségvetés.xsls 

Mérleg 2016.Xlsx 
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Apénzügyi beszámolót közgyűlés  

11 igen   

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

3. Felügyelő Bizottsági beszámoló 

 

A szövetség elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság írásban eljuttatott beszámolóját, mely 

szerint a FB a Szövetség pénzügyi mozgásait megvizsgálta és azokat elfogadta. 

A beszámoló a közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékletként csatolásra kerül. 

 

Melléklet: 
’FB beszámoló.docx’ 

 

 

4. Alapszabály módosítása 

 

A szövetség elnöke ismerteti, hogy a szövetség alapszabályát a hatályos törvényi előírásoknak 

megfelelően módosítani kell. Az alapszabályzat módosításait az elnök ismertette és a 

változtatásokat elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti: 

 

1.§.   

Alapítók, annak tükrében, hogy a field target (tereplövészet) sportnak nincs hazai 

szakszövetsége alkotmányos jogukkal élve a field target (tereplövészet) sportág fejlődése, 

népszerűsítése, szervezése és irányítása érdekében megalapították a Magyar Field Target 

(Tereplövész) Országos Sportági Szövetséget (a továbbiakban Szövetség). A Szövetség (az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – a továbbiakban Civil Tv –, a 2013. évi V. 

törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény - a 

továbbiakban Stv. - 28.§-ban meghatározott, a field target (tereplövészet) körébe tartozó 

sportágak feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágakban működő sportszervezetekre, 

sportiskolákra és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványokra épülő, tevékenységüket 

összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján működő, országos 

sportági szövetség, mely szakszövetségi feladatokat is ellát. 
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

A Szövetség tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló Civil Tv alapján közhasznú 

tevékenységnek minősül, melyet nem csak a szövetség tagjai vehetnek igénybe. 

A szövetség működéséről és szolgáltatásainak igénybe vételének módjáról hirdetésekben, 

szórólapokon és internetes honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen 

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 
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6.§ 2.) 

A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, törléssel, a tag jogutód 

nélküli megszűnésével szűnik meg. 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen 

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

6.§ 3.) 

Az írásban benyújtott tagfelvételi kérelemről az elnökség a következő ülésén soron kívül 

köteles dönteni. A tagfelvételi kérelmet az elnökség bármely tisztségviselője részére be lehet 

nyújtani. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a tagsági feltételeknek megfelel. A 

szövetség tagjává választásról az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. A 

kérelem elutasítása esetén a kérelmező jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez fordulhat az 

elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, amely jogorvoslati kérelmet a 

soron következő közgyűlésén köteles megtárgyalni. Az eljárást az elnökséghez címzett 

levelében kell kezdeményezni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen 

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

6.§ 4.) 

A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. Az írásbeli 

bejelentés napjával a tagsági viszony megszűnik. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága 

idején keletkezett kötelezettségei alól. A kilépést nem kell indokolni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen 

0 nem 

1 tartózkodó szavazatta ELFOGADTA. 

 

 

6.§ 6.) 

Törléssel szűnik meg a tagsági viszony a tagszervezet jogutód nélküli megszűnése vagy az 5.§ 

2.) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülése esetén, illetve a tagdíjfizetési 

kötelezettség 8.7. § 2) e. pontjában meghatározott határidejének felszólítás utáni elmulasztása 

esetén. A tag tagdíjhátralék miatt csak akkor zárható ki, ha az elnökség azt megelőzően 

írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő 

eredménytelenül telt el. A tagdíj megfizetésének határideje 30 nap a felszólítás 

kézhezvételétől számítva. A törlést az elnökség határozatban mondja ki. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen szavazat 

0 nem 

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 
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7.§ 2.) 

A Szövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. Az 

aktuális tagdíj mértékét mindenkor az alapszabály elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 

melléklet tartalmazza a közgyűlés döntésének megfelelően. A tag tagdíjfizetési 

kötelezettségének tárgyév március 31.-ig, illetőleg a tagfelvételtől számított 30 napon belül 

köteles eleget a kiállított számla alapján, a számlán szereplő fizetési módnak megfelelően. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

8.§ 1.) c) 

Választhat és választható a Szövetség szerveibe. Jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati 

jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni, a közgyűlés  napirendjére, napirendi pontjára javaslatot 

tenni, 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

8.§ 1.) g) 

a szövetség tagja, vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) kérheti a bíróságtól a tagok és a 

szövetség szervei (közgyűlés, elnökség) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a 

határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül 

helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a szövetség 

ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 

szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő 

elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához 

szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt 

szavazott a határozat mellett. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén csak a szervezeten 

belül lehetséges jogorvoslat az alapszabály 6.§/3. pontjában rögzített módon. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

8.§ 2.) e) 

A tagdíj határidőben történő megfizetése. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  
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0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

10.§ 1.) 

A szövetség legfelsőbb, döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

10.§ 2.) 

A közgyűlést az elnökségnek – az elnök útján - szükség szerint, de évente legalább egyszer 

rendes ülésre össze kell hívni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

10.§ 3.) 

A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább 30 nappal korábban meg kell 

állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett 

javaslatokról a tagokat írásban, igazolható módon értesíteni kell. A nyilvánosságot a 

közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján, vagy más megfelelő módon kell 

tájékoztatni. A közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül más 

személyeket is meghívhat. 

A közgyűlési meghívónak kötelezően tartalmaznia kell: 

a) a szövetség nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. A napirendet 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 az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az  ülés 

megtartásához. 

 

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 
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10.§ 4.) 

Az évi rendes közgyűlést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell összehívni. 

A Közgyűlés levezető elnöke a szövetség elnöke vagy az általa felkért Elnökségi tag, azok 

akadályoztatása esetén bármely szövetségi tag. A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője a levezető 

elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott személy. A jegyzőkönyv 

hitelesítők és a szavazatszámlálók a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelen lévő 

szövetségi tagok közül megválasztott legalább kettő személy. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

11.§ 1.) b) 

az elnökség éves szakmai beszámolójának és a Civil Tv, valamint a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli Törvény) szerinti beszámolójának, a következő évi 

szakmai és pénzügyi tervének elfogadása; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

11.§ 1.) c) 

az elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének, továbbá tagjainak megválasztása, illetve 

visszahívása; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

11.§ 1.) k) 

A közgyűlés döntéseiről az Elnökség az érintetteket írásban, igazolható módon értesíti, a 

jegyzőkönyvet honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

12.§ 4.) 

Határozathozatalból kizártak köre (a határozat meghozatalakor nem szavazhat): 

 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 



 8 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

13.§. 1.) 

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele (50 % + 1 

szavazat) jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy 

tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodás szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

14.§ 2.) b) 

az éves pénzügyi terv megtárgyalása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló jóváhagyása; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

14.§ 2.) e) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

15.§ 2.) 
Az alapszabály módosításához: a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

A szövetség céljának módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló  közgyűlési 

döntéshez, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 
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A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

15.§ 3.) 

A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek a 11.§ c) pontjában 

meghatározott tisztségviselők választásakor, illetve ha azt a szavazásra jogosultak 

egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a 

tisztségviselő megválasztásáról. 

A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban, nyomban kihirdeti. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

17.§ 1.) d) 

ha a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv indítványozza; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

17.§ 1.) g) 

ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy a szövetség előreláthatólag 

nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy a szövetség céljainak elérése 

veszélybe került. Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről 

dönteni. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság 

is jogosult. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

18. § 2.) a) 

a Szövetség közgyűlésének összehívása az elnök útján; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  
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0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

18. § 2.) r) 

az Elnökség döntéseiről az érintetteket írásban értesíti, a jegyzőkönyvet honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

18. § 3.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 2.) 

Az elnökség tagjai a Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:22.§.-ában meghatározott 

követelményeknek megfelelnek, illetve az ott meghatározott kizáró okok velük  szemben 

nem állnak fenn, vagyis mindannyian nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álltak és most sem állnak és bűncselekmény 

elkövetése miatt szabadságvesztés büntetésre egyiküket sem ítélték. A tisztségviselők 

tudomásul veszik, hogy az Elnökségben vállalt tisztségükkel kapcsolatos feladataikat 

személyesen kötelesek ellátni. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként 

látják el. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 3.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 7.) e) 
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az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 7.) f) 

az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok  bekövetkeztével. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 8.) 

A szövetség tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. Az elnökség 

a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, aki egy 

év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

19. § 10.) 

Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor, indokolás nélkül lemondhat, azonban ha a Szövetség 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tag megválasztásáról már ezt 

megelőzően gondoskodott. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

21. § 

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 

kérdésekről legalább egy héttel korábban igazolható módon értesíteni kell az elnökség tagjait 

és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is 

megállapíthat. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  
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0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

22. § 1.) 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az 5 elnökségi tag közül legalább 3 elnökségi tag 

jelen van. Határozatait 4-5 elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 3 jelenlévő 

elnökségi tag esetén egyhangúan nyílt szavazással hozza meg. A határozatképtelenség miatt 

megismételt elnökségi ülésen az öttagú elnökségből három tag megjelenése esetén kizárólag 

egyhangú határozat hozható. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

22.§ 2.) 

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

22. § 3.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

22.§ 6.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

22.§ 7.) 

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az elnökség határozatait az elnök nyomban, szóban kihirdeti, illetve akire nézve a határozat 

rendelkezést tartalmaz, azzal a határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb 8 napon 

belül igazolható módon közölni kell. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

23.§ 2.) f) 

aláírási és utalványozási - jogkör gyakorlása önállóan;- bankszámla feletti rendelkezés esetén 

egy – bármely másik - elnökségi taggal együttesen; 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

24.§ 1.) 

A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 

Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő, elnök és kettő tag. 

A FB tagjai a Ptk. (2013. évi V. törvény) 3:22.§.-ában, valamint 3:26.§.-ában meghatározott  

követelményeknek megfelelnek, illetve az ott meghatározott kizáró okok velük szemben nem 

állnak fenn, vagyis nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt nem állnak és bűncselekmény  elkövetése miatt szabadságvesztés büntetésre nem 

ítélték őket. A tisztségviselő  kijelenti továbbá, hogy sem ő, sem a Ptk. 8:1.§. (1) 1. és 2. 

pontja szerinti hozzátartozója a szövetség Elnökségének nem tagja. Tudomásul veszi, hogy a 

felügyelőbizottság munkájában feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

26.§ 7.) 

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az Elnökségi tagi megbízatás  megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó 

nyilatkozatát az egyesület Elnökségének tagjához intézi. 
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A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével az szövetségnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 

való felelősség szabályai szerint felelnek a szövetséggel szemben. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

27.§ 1.) 

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételei/kiadásai elsősorban az Ectv. 19. 

§.-ban meghatározottak szerint alakulnak. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

27.§ 2.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

27.§ 3.) 

TÖRÖLVE! 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

27.§ 7.) 

A jelen alapszabályban nem szabályozott szövetség gazdálkodását érintő kérdésekben a 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szövetség magára nézve kötelező 

erejűnek ismeri el a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 17.§. (1) bekezdés b./ pontjában, 

valamint 17.§. (2) bekezdésben előírt rendelkezéseket. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 



 15 

29.§ 1.) 

A szövetség megszűnésére a Ptk. 3:83-3:84.§.-ában foglaltak az irányadók. 

A szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést a Komárom-Esztergom Megyei 

Főügyészség gyakorolja. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

29.§ 2.) 

Megszűnés esetén a Szövetség vagyonával kapcsolatban a Stv.17.§. (4), a (6) és a (7) 

bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

ZÁRADÉK 

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályzat  szövege megfelel a 2017. május 13-án 

megtartott közgyűlésen a 2017/KGY01/001 számú határozattal elfogadott módosításoknak 

megfelelő tartalommal. 

Tatabánya, 2017. május 13. 

 

A közgyűlés a módosítást: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

1. sz Melléklet 

A tagdíj mértéke évi 10000 Ft 

 

A közgyűlés a módosítást: 

10 igen  

1 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

 

 

A fentiek szerinti alapszabály módosításokat a Közgyűlés a 2017/KGY01/001 határozatában 

rögzíti. 

 

A közgyűlés a határozatot: 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 
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5. Tisztújítás 

 

A levezető elnök ismerteti, hogy Fejes Tóth István és Szilágyi Sándor elnökségi tagok 

lemondása után az elnökség létszáma 3 főre csökkent. A jelenlegi elnökségi tagok, Bognár 

László elnök, Boros Pál elnökségi tag és Sipka Péter elnökségi tag. Az alapszabályzatnak 

megfelelően a közgyűlésnek 2 új elnökségi tagot kell választani. Az elnök felkéri a közgyűlést 

a jelölőlista állításhoz javaslat tételre. 

 

Sipka Péter Németh Zsoltot és Jakab Miklós javasolja elnökségi tagnak. Németh Zsolt 

távollétében, telefonos megkeresés útján a jelölést elfogadta. Jakab Miklós a jelölést nem 

fogadta el. 

 

A közgyűlés Németh Zsolt jelölőlistára kerülését 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

Fejes Tóth István Báder Gergelyt javasolja elnökségi tagnak. Báder Gergely a jelölést 

elfogadta.  

 

A közgyűlés Báder Gergelyt jelölőlistára kerülését 

11 igen  

0 nem  

0 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

Kozma Ferenc Kalmár Ferencet javasolja elnökségi tagnak. Kalmár Ferenc távollétében, 

telefonos megkeresés útján a jelölést elfogadta.  

 

A közgyűlés Kalmár Ferenc jelölőlistára kerülését 

10 igen  

0 nem  

1 tartózkodó szavazattal ELFOGADTA. 

 

További javaslatok nem érkeztek. 

 

A levezető elnök ismerteti a jelöltek listáját, amely: 

 

Németh Zsolt 

Báder Gergely 

Kalmár Ferenc 

 

jelölteket tartalmazza. 

 

A levezető elnök ismerteti, hogy a szavazás tikosan történik. Ismerteti, hogy érvényes a 

szavazat, ha a leadott szavazó cédula: 

- nem tartalmaz nevet 

- egy nevet tartalmaz 

- két nevet tartalmaz 
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Nem érvényes a szavazat, ha a leadott szavazó cédula kettőnél több nevet tartalmaz, vagy nem 

a kiadott szavazó cédulán történik leadásra.  A szavazatokat a szavazatszámláló bizottság 

összegzi.  

Kiadott szavazó cédulák száma: 11 

A szavazatok leadása és összegzése után a szavazatszámláló bizottság a következő eredményt 

ismerteti: 

 

Németh Zsolt 10 szavazat 

Báder Gergely 8 szavazat 

Kalmár Ferenc 4 szavazat 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség új tagjai Német Zsolt és Báder Gergely. 

 

Az elnökség tagjai: 

Bognár László elnök 

Báder Gergely elnökségi tag 

Boros Pál elnökségi tag 

Németh Zsolt elnökségi tag 

Sipka Péter elnökségi tag 

 

 

Napirendi pontokon kívüli történések: 

 

A szövetség elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a nemzetközi FT/HFT versenyszabályok 

harmonizációját, a hazai versenyszabályokba illesztését az elnökség 2017. szeptember 30-ig 

elvégzi és a tagegyesületek elé terjeszti véleményezésre. A harmonizáció során az elnökség a 

tagegyesületek előzetes javaslatait is figyelembe fogja venni. A módosított 

versenyszabályzatokat az elnökség 2018. január 1-i hatállyal alkalmazza. 

 

A levezető elnök a közgyűlést 16:30 órakor bezárja. 

 

k.m.f 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 ........................................... 

                Elnök 

 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyvvezető 

 ............................................ 

          levezető elnök 

 

 

  

............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................ 

    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


