
From: fullsport@fullsport.hu <fullsport@fullsport.hu> 
Sent: Thursday, September 10, 2020 10:13 AM 
Subject: Küldöttgyűlés [Közgyűlés] 2020. szeptember 11.  

  
 

 

Tisztelt Tagság! Tisztelt Egymással Külön Egyeztető Tagság!  

Tisztelt Elnökségi Jogkört Gyakorló Dr. Barta Csaba Úr! Tisztelt Főtitkár 

Úr! 

 

 

 

 

Holnapi napi tervezett küldöttgyűléssel kapcsolatosan jelezni szeretném, 

hogy annak megtartása az alábbi nehézségekbe ütközik: 

  

- Kásler Miklós miniszter (EMMI) megtiltotta az egészségügyi, szociális és köznevelési 

ágazatban a szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartását, a 

sport tartozhat a köznevelési ágazatba Elgondolkodtató, hogy megrendezhetó-e a 

küldöttgyűlés. 
  

- Nem kaptak a klubok, vagy csak néhányan kaptak információt, ismertetőt, milyen 

napirendi javaslatok érkeztek a tagságtól, mik lesznek a napirendi pontok. Kérném szépen 

egy emlékeztető meghívó kiküldését az eredetileg meghírdetett és a tagok indítványára 
felveendő napirendi pontokkal. A tagok nem ismerik a holnapi küldöttgyűlés 

napirendjeit. Előkészítő anyagokat sem kaptunk. 
  

  

Korábban az "elnökségi jogkört gyakorló Dr. Barta Csaba úr részére megküldött 

levelünket megismételve, részben kiegészítve jelezzük ismételten, hogy mely 

napirendi pontokat kértük felvenni a közgyűlés által. 
  

 

 

- Elnök feletti munkáltató jog gyakorlása 
 

Bár az Elnökség, így az Elnök is visszahívásra került, mégis fontos ennek a kérdésnek a 

napirenden tartása.  

Indokolás: A munkáltatói jogkört gyakorló küldöttgyűlés (vagyis nem a tagok, hanem a 
tagság összessége) joga, de egyben kötelezettsége is az Elnök munkaszerződésének 

létrehozása, annak esetleges módosítása, megszűntetése és egyéb, a munkáltatói jogköt 

gyakorlásához kapcsolódó részletei a munkaviszony fennállásának.  

A küldöttgyűlés gyakorolja a munkáltatói jogkört, ez kizárólagos küldöttgyűlési jogkör, 

ennek csak egy eleme (amelynek jogszerűsége kérdéses) került kivonásra a küldöttgyűlés 
hatásköréből, amelyik a munkabérér megállapítása a 2019. 05. 23-án megfogalmazott 

elnökség által beterjesztett alapszabály módosítás szövegében került meghatározásra, 

annak 14.§ (1) bekezdés j) pontjában. "j)    a választott vezető tisztségviselő felett 

munkáltatói jogok gyakorlása, ha a választott vezető tisztségviselő a Szövetséggel 
munkaviszonyban áll azzal, hogy a vezető tisztségviselő munkabérét az Elnökség állapítja 

meg," 

 

Ezen napirendi pont keretén belül, a munkáltató jog gyakorlásához szükséges, hogy a 
tagság, vagyis a küldöttgyűlés/közgyűlés megismerhesse az elnök munkaszerződését és 

minden egyéb juttatásait, költségtérítéseit is, amely egyebekben érvényesen nem is 

jöhetett létre, csak a küldöttgyűlés hozhatja/hozhatta volna létre. 

Az Elnök feletti munkáltatói joggyakorlás csak ezen információk birtokában lehetséges. 

Kérjük a küldöttgyűlés elé tárni írásban a munkaszerződést és összefoglalni annak főbb 
paramétereit. Kérjük továbbá megadni az elnök részére kifizetett munkabért, valamint 
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minden egyéb járandóságot (pl. gépkocsi költségtérítést) 2019-ben és külön 2020 január-

augusztus hónapban. 

Kérjük, hogy tájékoztassanak arról, hogy az Elnök mikor volt szabadságon 2019-ben és 

2020. első 8 hónapjában, és ezen szabadság kivétét ki engedélyezte a számára. 
Minden további információt kérünk megadni, ami a közgyűlésre tartozik, mint a 

munkáltatói jogok gyakorlójára. 

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 

 
A küldöttgyűlés elfogadta, hogy a Magyar Sí Szövetség Elnökének munkaszerződését a mai 

nappal azonnali hatállyal – a mellékelt felmondással - felmondja. (________ igen , _____ 

nem és________tartózkodás) szavazattal." 

 
VAGY 

  

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 

A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Sí Szövetség korábbi Elnökének (Miklós Edit) 

munkaszerződését nem hozta létre, annak feltételeit - a munkabér összegének elnökség 
általi megállapításán felüli pontjait, feltételrendszerét nem határozta meg, így az 

érvényesen nem jött létre. A küldöttgyűlés felhatalmazza X.Y.-t, hogy a kapcsolódó 

szükséges intézkedéseket megtegye, amelyhez a közgyűlés teljeskörű meghatalmazását 

adja (________ igen , _____ nem és________tartózkodás) szavazattal." 
  
  

  

 

- Elnökségi tagok munkaszerződése/megbízási szerződése 

  

 

Indokolás: Az ilyen szerződések jóváhagyása kizárólagos küldöttgyűlési 

jogkörbe tartozik,  a szerződés megkötését a küldöttgyűlésnek kell 

jóváhagynia. Hiába veszi ki a kizárólagos küldöttgyűlési jogkör 

alól(amelynek jogszerűsége kérdéses) a 2019. 05. 23-án megfogalmazott 

elnökség által beterjesztett alapszabály módosítási szöveg, annak 14.§ (1) 

bekezdés k) pontjában, hogy a vezető tisztségviselővel megkötött szerződés 

tartamát és díjazását az Elnökség állapítja meg, azt mégis jóvá kell 

hagyatni a Küldöttgyűléssel/Közgyűléssel. "k.) az olyan szerződés 

megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, választott 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt azzal, hogy a 

vezető tisztségviselővel kötött megbízási szerződés tartalmát és díjazását 

az Elnökség állapítja meg," 

Vagyis a küldöttgyűlés joga, de egyben kötelezettsége is az Elnökségi és 

Ellenőrző Bizottsági tagokkal létrejött bármilyen szerződés - írásbeli vagy 

szóbeli - jóváhagyása. Ez logikailag és gyakorlatilag is csak úgy 

lehetséges, hogy az Elnökségmegállapítja ezen szerződés tartalmát ésa 

díjazást, majd a Küldöttgyűlés jóváhagyja. 

  

Tudomásunk szerint pl. Becze Zsolt elnökségi taggal a Magyar Sí Szövetség 

megbízási szerződést kötött 2019. januárjában (az ennek lehetőségét 

megteremtő közgyűlést mintegy 5 hónappal megelőzően) és kifizetéseket is 

teljesített. 

Egyebekben az Alapszabály ezen pontja az Alapszabály más rendelkezésébe 

ütközik. Álláspontunk szerint ezek a szerződések nem érvényesek. Ennek 

megállapításához ezen szerződéseket, illetve a teljesített kifizetéseket 

részletesen és írásban kérjük a küldöttgyűlés elé tárni. 

Kérjük megadni, mely elnökségi tag/esetleg ellenőrző bizottsági tag 

részére, mikor és mekkora összeg került kifizetésre 2019-ben és 2020 első 8 

hónapjában, milyen jogcímen és milyen (írásbeli vagy szóbeli) szerződés 

alapján. 

  

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 



A küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Sí Szövetség (X.Y.) elnökségi 

taggal/ (X.Y.) ellenőrző bizottsági taggal megkötött írásbeli/szóbeli 

szerződését nem hagyta jóvá, annak feltételeit nem is ismeri, így az 

érvényesen nem jött létre. A küldöttgyűlés felhatalmazza X.Y.-t, hogy a 

kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye, amelyhez a közgyűlés 

teljeskörű meghatalmazását adja (________ igen , _____ nem 

és________tartózkodás) szavazattal." 

  

  

 

 

- A szövetség gazdálkodásának elemzése a 2015-ös, 2016-os, 2017-es, 2018-as 
és 2019-es naptári évek, és a 2020-as naptári év első 6 hónapja vonatkozásában 

 

Indokolás: Fontos információ a küldöttgyűlés számára, a 2019-es év pénzügyi 

beszámolójának elfogadása és a 2020-as költségvetés elfogadása előtt, hogy hogyan 
változott az egyes szakágakra és a központi működésre vonatkozóan az egyes években a 

költségvetés felosztása, elsősorban arányaiban mennyi fordítódott a szövetség a 

versenyzők felkészítésére. Kérjük megadni pontosan a 2015-ös, 2016-os, 2017-es évi 

költségvetési irányszámokhoz kapcsolódó tényszámokat, a 2018-as költségvetési 
irányszámokhoz kapcsolódó tényszámokat, a 2019-es költségvetési irányszámokhoz 

kapcsolódó tényszámokat, valamint 2020. első félévében lévő tényszámokat is kérjük 

ismertetni. Ezen belül kérjük összevetni a 2015-ös, 2016-os, 2017-es, 2018-as, 2019-es 

naptári évben az iroda működési költségeit, így különösen az iroda és a vezetés, 

alkalmazottak munkabérei, járulékaik, megbízási díjaik összegét is. 
  

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 

 

„A küldöttgyűlés elfogadta a tájékoztatást a Magyar Sí Szövetség 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019. évi gazdálkodásról, a költségvetés és tényszámok elemzését, valamit a 2020. évi 

első félév adatairól szóló hasonló költségvetési szemléletű összefoglaló kimutatást. 

(________ igen , _____ nem és________tartózkodás) szavazattal.„ 
  

  

 

  

- MSISZ beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról 

  

Indokolás: A Magyar Sí Szövetség 2019. évi pénzügyi és gazdálkodási 

beszámolója még nem került elfogadásra, amelyet - lehetőleg 2020. 

szeptember 30-ig - el kell fogadnia a Küldöttgyűlésnek. Ezen napirendi pont 

keretében kerül elfogadásra a 2019. évi mérleg is. 

Ehhez ismertetni kell az Ellenőrző bizottság írásos beszámolóját 

(rendelkezésre kell álljon, még ha a tagok visszahívásra kerültek is), 

valamint a könyvvizsgáló írásos beszámolóját is.  

A megelőző napirendi ponttal együtt ennek elfogadása vagy el nem fogadása 

és esetleges ehhez kapcsolódó intézkedések a küldöttgyűlés hatáskörébe 

tartoznak. 

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 

 

„A küldöttgyűlés elfogadta el a Magyar Sí Szövetség 2019. évi beszámolóját 

a gazdálkodásról és pénzügyi beszámolóját, mérlegét (________ igen , _____ 

nem és________tartózkodás) szavazattal.„ 

 

  

 

 

 

- Az Elnökség, valamint az Elnök hatáskörének Közgyűlés általi magához 

vonása 



 

Indokolás: Fontos lehet a Küldöttgyűlés számára, hogy egyes elnökségi 

jogköröket ismételten magához vonjon. Ezek mindegyike jelenleg még nem 

meghatározható, sok mindentől függhet, akár még a küldöttgyűlésen 

elhagzottaktól is. 

Kiemelnénk, hogy különösen forntos lehet az elnökségi hatáskörök közül az 

Alapszabály 19.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkör "a) a 

Szövetség egyes tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása" 

A főtitkár kinevezésének körülményeit és munkaszerződését emiatt szintén 

kérjük a tisztelt Küldöttgyűlés elé tárni, amelyik így - a küldöttgyűlés 

egyéb napirendi pontjai keretében majd elé tárt információk alapján - hogy 

ezen jogkört a küldöttgyűlésen el kívánja-e vonni és akarja-e a főtitkárt 

visszahívni, illetve ezen belül gyakorolni az Elnök munkáltatói jogkörét. 

„../2020 (2020.09.11) számú küldöttgyűlési határozati javaslat: 

 

„A küldöttgyűlés magához vonta a Magyar Sí Szövetség elnökségének és 

elnökének jogkörét a 2020. szeptember 11-i küldöttgyűlés idejére. 

 

A küldöttgyűlés ezen felhatalmazás alapján az alábbi határozatot fogadta el 

......... 

 

 (________ igen , _____ nem és________tartózkodás) szavazattal.„ 

  

Ezen intézkedések megtétele fontos lehet a felelős vezetők eljárása 

szempontjából, hogy úgy járjanak el, ahogy egy vezetőtől elvárható.  

 

 

A fenti 5 (öt) újonnan felveendő napirendi pontokkal kapcsolatosan, továbbá 

a meghívóban már kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan kérnénk, hogy 

a meghívót az új napirendi pontokra tekintettel ismét szíveskedjenek 

kiküldeni. 

  

 

A küldöttgyűlés lebonyolírtásának szakszerűsége érdekében a napirendi 

pontokkal kapcsolatban az alábbi módosító javaslattal éltünk, kérjük szíves 

megfontolásukat. 

  

  

  

  

Napirendi pontokra és sorrendjükre vonatkozó javaslat: 

  

1. Megnyitó, levezető elnök megválasztása, szavazatszámláló bizottság, 

jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi 

pontok elfogadása 

  

Indokolás: Ezekről küldöttgyűlési határozatot kell hozni. Emiatt és 

értelemszerűen is napirendi pontként kell felvenni, még akkor is, ha a 

napirendi pontok elfogadása is ezen napirendi pont része. 

  

  

  

2. Elnökségi tagok megválasztása (Elnök, Alelnök, további 5 elnökségi tag) 

 

(Meghívóban)  

  

  

3. Ellenőrző bizottsági tagok megválasztása (Elnök, további 2 ellenőrző 

bizottsági tag) 

 

(Meghívóban) 



  

 

4. A szövetség gazdálkodásának elemzése a 2015-ös, 2016-os, 2017-es, 2018-

as és 2019-es naptári évek, és a 2020-as naptári év első 6 hónapja 

vonatkozásában 

  

(Fullsport javaslat 2020.07.30-ra és ismételten 2020.09.11-re) Indokolás: 

Lsd. fennt. 

  

 

  

5. MSISZ beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról 

  

(Meghívóban) Indokolás: Lsd. fennt.  

A 2020. július 30-i küldöttgyűlés megállapította, hogy a mérleg nem 

elfogadható, ezért annak korrigálása nyilvánvalóan szükséges, így azt 

tájékoztatásul ki kellene küldeni. 

  

 

  

6. Az MSíSz 2020. évre tervezett költségvetésének elfogadása 

  

(Meghívóban) 

  

 

  

7. Alapszabály módosítás 

  

(Meghívóban - több részletben)  

 

  

 

8. Az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

(Fullsport javaslat 2020.07.30-ra és ismételten 2020.09.11-re) 

  

 

 

9. Elnökségi tagok munkaszerződése/megbízási szerződése 

 

(Fullsport javaslat 2020.07.30-ra és ismételten 2020.09.11-re) 

  

  

  

10. Az Elnökség, valamint az Elnök hatáskörének Közgyűlés általi magához 

vonása 

  

(Fullsport javaslat 2020.07.30-ra és ismételten 2020.09.11-re) Indokolás: 

Lsd. fennt. 

  

 

 

11. A 43/2020 sz. Elnökségi Határozat (fogadóóra) küldöttgyűlés általi 

hatályon kívül helyezése 

 

(Meghívóban) (2020.07.30-ra tagegyesület kérte felvenni)   

 

 

12. Titoktartási hivatkozások felülvizsgálata a küldöttgyűlésen minden 

olyan kifizetéssel kapcsolatban, ami bér vagy szerződéses kapcsolat kapcsán 



kifizetésként felmerül és meghaladja az 1 millió forintot egy gazdasági 

évben. 

 

 

(Meghívóban) (2020.07.30-ra tagegyesület kérte felvenni)  

 

 

13. A Magyar Sí Szövetséggel alkalmazotti, vagy szerződéses jogviszonyban 

álló személyek, cégek, illetve szervezetek részére a szövetségi 

költségvetésből történő kifizetéseket tegye nyilvánossá a tagság számára. A 

Magyar Sí Szövetség a jövőben csak úgy köthet új szerződést, hogy az a 

tagok felé semmilyen titoktartási kötelezettséget nem 

tartalmazhat  (bármely  tag  megismerheti  a szerződés minden részletét), 

valamint a meglévő  szerződéseiből  a  titoktartási  kötelezettséget 

törölje. 

 

(Meghívóban) (2020.07.30-ra tagegyesület kérte felvenni)  

 

 

13. A Magyar Sí Szövetség a tagok részére küldje meg, és tegye elérhetővé 

(jelszóval védett online felületen) az aktuális tagnyilvántartást, az egyes 

tagok küldötteinek számát (nem csak a saját küldöttek számát), és a 

számításhoz használt táblázatot. 

 

(Meghívóban) (2020.07.30-ra tagegyesület kérte felvenni)   

  

 

14. Összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása és küldöttgyűlési 

határozatban történő megjelenítése vezető tisztségviselők vonatkozásában. 

 

(Meghívóban) (2020.07.30-ra tagegyesület kérte felvenni)  

 

 

15. Északi, alpesi szakágak szakmai beszámolója 

  

(Meghívóban) 

 

 

16. Egyebek 

 

(Meghívóban) 

 

 

 

 

Kértük korábbi levelünkben a közgyűlési anyagokat a közgyűlési meghívó 

emlékeztetővel egyidejűleg kiküldeni a tagok részére a közgyűlést 

megelőző két héttel. 

  

 

Köszönettel és Tisztelettel, 

 

Dr. Szepesi István 

Fullsport SE 

 


