
Elnökségi ülés határozatai 

 

a Magyar Sí Szövetség 2020. június 30-i elnökségi üléséről 

 

 

    35 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

A Rozmaring SE képviselőjének: 

 

1., számú napirendi javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés napirendjére; 

(Indoklás: a határozati javaslat sem számonkérhető kötelezettséget, sem többlet 

jogosítványt nem biztosít az Elnökség számára. A határozati javaslat esetleges elutasítása 

kifejezetten korlátozza az Elnökség hatáskörét az SZMSZ módosítási javaslat elkészítésére. 

A javaslat pusztán feladatszabás, az SZMSZ módosítására az az olyan tárgyban, amelyre 

vonatkozóan konkrét javaslatot bármely tag illetve bármely szövetségi tisztségviselő is 

indítványozhat.) 

 

2., számú határozati javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés 

napirendjére; 

(Indoklás: a javaslat nem értelmezhető. A javaslat arra irányul, hogy a Küldöttgyűlés olyan 

szerződéses rendelkezéseket vizsgáljon felül, amelyeket teljes egészében nem ismerhet meg 

a Küldöttgyűlés. Sérti továbbá a személyes adatok védelméről szóló törvényt, a civil 

szervezetek tagjainak iratbetekintési jogának korlátait, valamint azokat a kétoldalú 

szerződéseket, amelyekben a titoktartási kötelezettség a sí szövetséggel szerződő harmadik 

fél jogait hivatott védeni. Ezen okok miatt a Küldöttgyűlés nem tud olyan határozatot hozni, 

mely ezen jogszabályok, illetve harmadik fél sérelmével ne járna.) 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

 

    36 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség utasítja az Elnököt és a Főtitkárt, hogy 2020. szeptember 30-ig vizsgálja felül 

az SZMSZ-t és szükség esetén tegyen javaslatot annak módosítására. 

 

Igen: 3   Nem:0  Tartózkodik: 1 

 

 

    37 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

A Callberg SE képviselőjének: 

 

1., számú határozati javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés 

napirendjére; 

(Indoklás: tartalmilag megegyezik a Rozmaring SE javaslatával. A javaslat nem 

értelmezhető. A javaslat arra irányul, hogy a Küldöttgyűlés olyan szerződéses 

rendelkezéseket vizsgáljon felül, amelyeket teljes egészében nem ismerhet meg a 

Küldöttgyűlés. Sérti továbbá a személyes adatok védelméről szóló törvényt, a civil 

szervezetek tagjainak iratbetekintési jogának korlátait. valamint azokat a kétoldalú 

szerződéseket, amelyekben a titoktartási kötelezettség a sí szövetséggel szerződő harmadik 

fél jogait hivatott védeni. Ezen okok miatt a Küldöttgyűlés nem tud olyan határozatot hozni, 



mely ezen jogszabályok, illetve harmadik fél sérelmével ne járna. A tagság számára ezen 

adatok a mérleg egyes soraiban megtalálhatóak.) 

 

2., számú határozati javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés 

napirendjére; 

(Indoklás: a tagokat nem lehet arra kötelezni, hogy a személyes adataikat akár a szövetség 

más tagjaival megosszák. A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit sérti 

a javaslat. A számításhoz használt módszertant az Alapszabály 4. számú melléklete 

tartalmazza.) 

 

3., számú határozati javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés 

napirendjére; 

(Indoklás: nincs összhangban a javaslat az indoklással. Sérti a Küldöttgyűlés egy korábbi 

határozatát, miszerint az Ellenőrző Bizottság tagjait a Küldöttgyűlés határozott időre 

választotta és ez idő nem telt el, és egy bizottsági tag sem mondott le. A megjelent ellenőrző 

bizottsági tag tájékoztatása alapján az Ellenőrző Bizottság működik, vitás kérdések 

felmerülnek, de testületként tevékenykednek, ügyrendjüket maguk állapítják meg.) 

 

4., számú határozati javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés napirendjére. 

(Indoklás: a határozati javaslat szövege nem javaslat, hanem kérés arra vonatkozóan, hogy 

az Elnökség készítsen olyan tárgyban beszámolót mely beszámolási kötelezettsége a 

Küldöttgyűlés felé nincs. Az Elnökség a munkájáról részletes beszámolót készít, amit a 

Küldöttgyűlésen ismertet és ami a Küldöttgyűlés napirendjén is szerepel.) 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

 

    38 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a mandátumvizsgáló bizottság erre vonatkozó döntését 

követően a tagok által megismerhető olyan önálló listát hoz létre, mely nem azonos a 

tagnyilvántartással és amellyel kizárólag a tagszervezet neve és az általa delegálható 

küldöttek száma jelenik meg. 

 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

39/ 2020. sz Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség elfogadja a 2020. július 30-ra kitűzött Küldöttgyűlés napirendi pontjait: 

 

1., Az Elnökség beszámolója az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

2., Az alpesi és északi szakágak szakmai beszámolója 

3., Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 

4., MSíSz beszámolója a szövetség 2019. évi gazdálkodásáról 

5., Az MSíSz 2020. évre tervezett költségvetésének elfogadása 

6., Alapszabály módosítás 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

 

 



    40 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség a következő személyeket választja a Mandátum-vizsgáló bizottságba: 

1. Nagy Csaba 

2. Szőcs Emőke 

3. Umführer Szilvia 

 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

    41 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség elfogadja a Magyar Sí Szövetség 2020. évre vonatkozó pénzügyi tervét. 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

    42 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy az Alapszabály 9. §. (8)-a alapján,  az alábbi tagokat kizárja 

a szövetség tagjai közül:  

 

 Agency Budapest 

 Alpesi Club SE 

 Alpesi Sikló SE 

 Amatőr Sí SE 

 Andron Könyv Kft. 

 Budapesti Honvéd SE 

 Egerági Üstökös 

 Ezüst Rókák SE 

 Fehérhajó SE 

 Feldman Sí SE 

 Full Autó SE 

 Gyalogkakukk SE 

 Halszálka Sífutó SE 

 Hobby Sí SE 

 Hógolyó SE  

 Hul-Mand Kft. 

Jégvirág SE 

Mátra Biatlon és Sífutó SE 

Mátra Honvéd Klub Egyesület 

Mogyi-Sí SE 

Pingvin SE 

Sífutár SE 

Skill SE 

  

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

 

 

 

 



    43 / 2020. sz. Határozat (2020. június 30.) 

 

Az Elnökség utasítja az Elnököt és a főtitkárt, hogy minden hónap utolsó hetében két óra 

időtartamban, tagegyesületenként legfeljebb 40 percet biztosítva fogadóórát tartsanak a 

tagok küldöttjeinek. Amennyiben az időpont a vezető tisztségviselők szabadságával vagy 

hivatalos elfoglaltságával ütközik, úgy a vezető tisztségviselő a fogadóóra időpontját 

esetenként módosíthatja. 

 

Igen: 4  Nem:0  Tartózkodik: 0 

 

 


