A
MAGYAR SÍAKADÉMIA EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
I.
Általános rendelkezések
A Magyar Síakadémia Egyesület (a továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi
szervezet.
1.1

Az egyesület neve:

Magyar Síakadémia Egyesület

1.2

Betűjele:

MSE

1.3

Székhelye:

2182 Domony-Domonyvölgy, Akác u. 145

1.4

Alapításának éve:

2010.

1.5

Működési területe:

a Magyar Köztársaság

1.6

Az egyesület jogi személy.
Az egyesület politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési
képviselőt nem állít, és nem támogat.

II.
Az egyesület felügyelete
2.1

Az egyesületet a Pest Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba.

2.2

Az egyesület felett az ügyészség a reá és a társadalmi szervezetekre irányadó jogszabályok
szerint gyakorol törvényességi felügyeletet.

III.
Az egyesület céljai és tevékenységi köre
3.1

Az egyesület célja a magyarországi sí- és snowboard- tömeg- és versenysport, fejlesztése,
ideértve a fogyatékkal élők sportolását, valamint a gyermek- és ifjúsági sportot is, különös
tekintettel a minőségi oktatásra. Ennek keretében különös céljai
•
•
•
•

a tagjainak nyújtandó szolgáltatások szervezése;
a hazai és külföldi sízési és snowboard-lehetőségekről történő naprakész tájékoztatás;
a tagok szakmai képzése és továbbképzése;
a bel- és külföldi sí- és snowboard-utak szervezése és ezekhez szakképzett oktatók
biztosítása;
• a havas sporttechnikák és módszertanok, ezek oktatás-elmélete és a sportbiztonságtechnika legkorszerűbb irányainak és áramlatainak naprakész terjesztése,
• tagságának a fenti pontokhoz kapcsolódó szakmai érdekképviselete és érdekvédelme.

3.2

Az egyesület céljainak elérése érdekében
• segítséget és szakmai javaslatot tesz a felszerelések beszerzésére, szerelésére, beállítására,
tárolására;
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• börzéket szervez tagjai részére, ahol megteremti a felszerelések vásárlásának, cseréjének
lehetőségét;
• aktívan részt vesz a tagság érdekeit képviselő állásfoglalások kialakításában;
• együttműködik hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel.
3.3

Az egyesület célkitűzéseinek megvalósításához mozgósítja mindazokat a természetes és jogi
személyeket, akik egyetértően támogatják
• a sí- és snowboard-tömegsport mind szélesebb körben való elterjesztését;
• működésének elősegítését;
• a sí- és snowbord-oktató és -nevelő tevékenységét és az iskolai sí- és snowboard-oktatás
feltételeinek megteremtését;
• az általa elért eredmények népszerűsítését;
• az egyesület tagjainak érdekvédelmét, képviseletét, oktatását és továbbképzését.

IV.
Az egyesület tagsága
4.1

Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki - két, nem
elnökségi tag egyesületi rendes tag mint ajánló által záradékolt - felvételi kérelmében vállalja,
hogy az Alapszabályt elfogadja, és az abban foglalt kötelezettségének eleget tesz, vagy már
létező sí szakmai egyesület tagja, volt tagja, Magyarországon elfogadott sí szakmai
képesítéssel rendelkezik.
A tagfelvételről az elnökség dönt, s azzal szemben az érintett a közgyűléshez a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül élhet jogorvoslattal. A rendes tagsági viszony ezt
követően, a belépési nyilatkozat aláírásának időpontjával kezdődik.

4.2

A rendes tag felvételi kérelméhez a felvételt kérelmezőnek egy fényképet is mellékelnie kell.
Az egyesület rendes tagjairól rendes tagsági nyilvántartást vezet, és őket rendes tagsági
könyvvel látja el.

4.3

A rendes tagsági viszony megszűnik
• a rendes tag halálával;
• kilépéssel (amelyet írásban kell az elnökséghez benyújtani);
• törléssel (amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség előzetes
felhívása ellenére 3 hónapon keresztül nem tesz eleget, úgy az elnökség törlési eljárás
keretében dönthet a rendes tag törléséről, az elnökség törlő határozata ellen – a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül - a közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni; a
jogorvoslatról való döntést a következő közgyűlés napirendjére fel kell venni);
• kizárással (az elnökség fegyelmi eljárás keretében dönthet a rendes tag kizárásáról,
amennyiben a rendes tag felróható magatartása méltatlan az egyesület céljaihoz; az elnökség
kizárást kimondó határozatával szemben – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül - a közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni; a jogorvoslatról való döntést a következő
közgyűlés napirendjére fel kell venni);
• az egyesület megszűnésével.

4.4

A rendes tag jogosult
• az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni;
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• részt venni az egyesület közgyűlésén, az egyesület tisztségviselőinek megválasztásában;
• magát tisztségre jelölni és megválasztatni;
• véleménynyilvánításra az egyesületet érintő kérdésekben;
• az egyesület bármely szerve törvénysértő határozatának a tudomására jutástól számított 30
napon belül a bíróság előtti megtámadására (azonban ez a határozat végrehajtását nem
gátolja);
• az egyesület emblémáját felszerelésén, ruházatán, gépkocsiján megjeleníteni;
• az egyesület által szervezett rendezvényeken, sí-utakon, oktatásokon, börzéken részt venni.
4.5

A rendes tag köteles
• elősegíteni az egyesület céljainak megvalósítását;
• az alapszabályban foglaltaknak maradéktalanul betartani;
• az egyesület rendes és pártoló tagjaival együttműködni, illetve olyan magatartást tanúsítani,
amely méltó az egyesület céljaihoz;
• tagdíj-fizetési kötelezettségének eleget tenni.

4.6

Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az egyesület
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag rendszeresen támogatja, ezt felvételi kérelmében vállalja,
s őt (azt) az egyesület elnöksége az egyesület pártoló tagjainak sorába felveszi. A felvételt
elutasító döntéssel szemben az érintett, a felvételt elrendelő döntéssel szemben bármely
egyesületi tag a közgyűléshez – a döntés kézhezvételét követő - 15 napon belül élhet
jogorvoslattal.
A pártoló tag - a jogorvoslati határidő lejárta vagy a jogorvoslat pártoló tagi felvételt elrendelő
közgyűlési elbírálása után - az egyesület elnöksége által megállapított pártoló tagsági díjat
köteles fizetni.

4.7

Az egyesület pártoló tagjairól pártoló tagsági nyilvántartást vezet, és őket (azokat) pártoló
tagsági igazolvánnyal látja el.

4.8

A pártoló tagsági viszony megszűnik a 4.3 alatti esetekben. A pártoló tag jogosult az egyesület
által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, valamint köteles a 4.6 alatti felvételi kérelmében
foglalt vállalásának eleget tenni.

4.9.

Az egyesület közgyűlése az egyesület kiemelkedő tevékenységet végző pártoló tagját
tiszteletbeli elnökké választhatja.

4.10

A pártoló tag jogosult
•
•
•
•
•

4.11

az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni;
tanácskozási joggal részt venni az egyesület közgyűlésén,
véleménynyilvánításra az egyesületet érintő kérdésekben;
az egyesület emblémáját felszerelésén, ruházatán, gépkocsiján megjeleníteni;
az egyesület által szervezett rendezvényeken, sí-utakon, oktatásokon, börzéken részt venni.

A pártoló tag köteles
• elősegíteni az egyesület céljainak megvalósítását;
• az egyesület rendes és pártoló tagjaival együttműködni,
• pártoló tagsági díj-fizetési kötelezettségének eleget tenni.
V.
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Az egyesület szervezete
5.1

Az egyesület szervei
• a közgyűlés (ideértve a rendkívüli közgyűlést is);
• az elnökség;
• a számvizsgáló bizottság;
• az oktatási bizottság
• az elnök.

5.2

A közgyűlés az egyesület legfőbb határozathozó szerve, mely a tagok összességéből áll.

5.3

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
• az alapszabály megállapítása és módosítása;
• az egyesület más egyesülettel történő egyesülése, feloszlása, szétválása;
• az elnök, az elnökség tagjai, a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása, visszahívása;
• az egyesületi költségvetés megállapítása, az éves beszámoló elfogadása;
• az elnökség kizárás tárgyában hozott határozata elleni jogorvoslat elbírálása;
• az elnök feletti fegyelmi jogkör gyakorlása.

5.4

A közgyűlést az egyesület elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze. Az

elnök a közgyűlés napjáról, idejéről és helyéről a napirend megjelölésével - a
közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal - értesíti a tagokat, továbbá mindazokat,
akiket a közgyűlésre meg kell, vagy meg kíván hívni. A tagok értesítése személyes
kézbesítéssel, vagy postán megküldött meghívóval történik.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és cél
megjelölésével írásban kéri, vagy ha az elnökség létszáma, illetőleg összetétele már nem felel
meg az 5.5 pontban foglaltaknak. A kérelmet az elnök részére kell megküldeni, aki a
rendkívüli közgyűlést, legalább a 15. napra, de 45 napon belüli időpontra írásban köteles
összehívni. Rendkívüli közgyűlést akkor is össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság
elrendeli.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő jelen
van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy az azonos napirendi pontokkal 30 napon
belül ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes
abban az esetben, ha erre a tagság figyelmét a közgyűlésre szóló meghívó előzetesen felhívja.
A közgyűlés valamennyi határozatát nyílt szavazással, és - a következő kivétellel - egyszerű
szótöbbséggel hozza. Az alapszabály elfogadásához és módosításához, továbbá az egyesület
más egyesülettel történő egyesülése, feloszlása és szétválása tárgyában hozott döntéshez 2/3os többségű határozathozatal szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek az elhangzott napirenden túlmenően
tartalmaznia kell a hozzászólások rövid tartalmát s a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a
közgyűlés elnöke és a közgyűlésen részt vevő két hitelesítő írják alá. A közgyűlés határozatait
lajstromozni kell.

5.5

Az elnökség
A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hét tagú elnökséget választ, amely a
tiszteletbeli elnökből, az elnökből, a főtitkárból és négy további elnökségi tagból áll.
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A megbízatás négy éves időtartamra (a továbbiakban: ciklus) szól. Az elnökség mandátuma,
függetlenül a tiszteletbeli elnök, az elnök, a főtitkár és az elnökség további egyes tagjainak
megválasztási időpontjától, a ciklus utolsó közgyűlésén jár le.
Az elnökség hatásköre és eljárási rendje
• Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban az egyesület legfőbb irányító szerve.
• Minden olyan kérdésben állást foglal és dönt, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
• Az elnökségi ülésekről írásos emlékeztetőt kell vezetni, melyet az elnök és egy elnökségi
tag hitelesít.
• Az elnökség határozatait írásba kell foglalni, és azokat lajstromozni kell.
• Az elnökség dönt a tagfelvétel kérdésében,
• Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja üléseit, amelyet az elnök hív
össze írásban, leghamarabb a meghívó igazolt postára adásától, vagy elektronikus levélként
történő feladásától számított 8. napra. A meghívónak az ülés napirendjét is tartalmaznia kell.
• A két elnökségi ülés között az egyesületet az elnök önállóan képviseli.
• Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van. Határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
5.6.

A tiszteletbeli elnök
Az egyesület tiszteletbeli elnöke mint választott tisztségviselő megbízatását társadalmi
munkában látja el. Feladata – az elnök feladatkörét nem érintve – az egyesület reprezentatív
képviselete a hazai és nemzetközi szervezetek előtt.

5.7

Az elnök és a főtitkár
Az egyesület elnöke, mint választott tisztségviselő megbízatását társadalmi munkában végzi.
Felette a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja.
Az elnök tartós vagy eseti helyettesítésére kizárólag a főtitkár jogosult.
Az elnök főbb feladatai, hatásköre:
• az egyesület általános képviselete;
• az elnökség határozatainak maradéktalan végrehajtásáért való felelősség;
• az egyesület gazdasági tevékenységének, pénzügyi gazdálkodásának közvetlen irányítása;
• az utalványozási jogkör gyakorlásában való részvétel, a bankszámla feletti rendelkezés
joga;
• az egyesület esetleges alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása;
• az egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének (6.1) felügyelete és irányítása;
• eljárás mindazokban az ügyekben, amelyekkel a közgyűlés és az elnökség megbízza őt.

5.8

A számvizsgáló bizottság
A számvizsgáló bizottság három főből áll, amelyet a közgyűlés négy éves időtartamra választ.
A számvizsgáló bizottság mandátuma az elnökségével azonos időpontban szűnik meg.
A számvizsgáló bizottság feladatai:
• az egyesület gazdálkodási, pénzügyi tevékenységének tervszerű ellenőrzése;
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•
•
•
•
•

az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások ellenőrzésének betartása;
a tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
az éves mérleg és bevallás vizsgálata, záradékolása;
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, aki az elnökség tagja, illetve aki az egyesület
alkalmazottja vagy megbízottja.
A számvizsgáló bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, illetve a tisztségviselőktől
tájékoztatást kérni.
A számvizsgáló bizottság saját sorából maga választja vezetőjét. A számvizsgáló bizottság
tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak évente beszámolni köteles. A számvizsgáló
bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer - ez esetben a közgyűlést megelőző 15
napon belül - tartja üléseit. A számvizsgáló bizottság akkor határozatképes, ha azon
mindhárom tagja jelen van. A számvizsgáló bizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű
többségével hozza.
5.9.

Az egyesület tisztségviselőjéül csak az választható, aki megfelel az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

5.10.

Kiskorú személy csak az életkorának megfelelő- képviseleti és bankszámla feletti rendelkezési
joggal nem járó – tisztségre választható.

5. 11. Az egyesület tisztségviselői abban az esetben hívhatók vissza, ha bűncselekményt
követnek el és azt jogerős bírósági ítélet megállapítja, ha az Alapszabály
rendelkezéseit megszegik, illetőleg ha magatartásuk, illetve tevékenységük az
egyesület céljait súlyosan veszélyezteti.
VI.
Az egyesület gazdálkodása
6.1

Az egyesület a III. fejezetben meghatározott céljai megvalósítása érdekében, a jelen
alapszabály Mellékletében foglaltak szerint, valamint az elnökség határozata alapján,
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat (így különösen gazdasági társaságot
alapíthat, és abban részt vehet).

6.2

Az egyesület a rendes és a pártoló tagok által megfizetett tagsági díjakat, valamint az egyéb
bevételeit erre a célra nyitott külön bankszámlán kezeli.

6.3

Az egyesület működési költségeinek fedezésére a rendes és a pártoló tagok által megfizetett
tagsági díj szolgál, amelyet évente a költségvetésben kell tervezni akként, hogy a
költségszükségletet az év végi taglétszámmal kell osztani. Az esetlegesen keletkező bevételi
többletet a következő évi költségvetésben - mint az előző évi maradványt - kell beállítani.

6.4

Az egyesület a rendes és a pártoló tagok által megfizetett tagdíj-bevételéből fedezi működési
kiadásait. Az egyesület egyéb bevételeiből elsődlegesen az egyesületi célkitűzések minél
magasabb színvonalon történő megvalósítását célzó fejlesztéseket kell finanszírozni.

6.5

Az egyesület ügyviteli feladatai elvégzése érdekében alkalmazottat is foglalkoztathat.
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6.6

Az egyesület esetleges alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, az elnökség határozatai
alapján, az egyesület elnöke gyakorolja.

VII.
Záró rendelkezések

7.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény és a vonatkozó további jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

VIII.
Záradék

8.1

A jelen alapszabályt a Magyar Síakadémia Egyesület alakuló közgyűlése Kékestetőn, 2010.
November 28-án elfogadta.

8.2

Az alapszabály az illetékes bíróság jóváhagyásával lép hatályba.

Kelt Kékestetőn, 2010. november 28-án

Klausmann Viktor sk.
az egyesület elnöke

