
Elnökségi ülés határozatai 

 

a Magyar Sí Szövetség 2020. július 22-i elnökségi üléséről 

 

    44 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

A Rozmaring SE képviselőjének az Elnökség 43/2020. sz. határozatnak törlésére vonatkozó 

előterjesztését a küldöttgyűlés napirendi pontjai közé felveszi. 

 

Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    45 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

A Rozmaring SE képviselőjének „Titoktartási hivatkozások felülvizsgálata és törlése a 

szövetség által kötött szerződésekre” vonatkozó 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: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    46 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

A Rozmaring SE képviselőjének „Összeférhetetlenségi szabályok megtárgyalása és 

küldöttgyűlési határozatban történő megjelenítése vezető tisztségviselők 

vonatkozásában” javaslatát az Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés napirendjére. 

(Indoklás: a beterjesztés indoklást tartalmaz, de nem derül ki belőle, hogy pontosan mire 

irányul; a hatályos Alapszabály rendelkezik az összeférhetetlenségi szabályokról lásd. 17§ 

(1).) 

 
Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    47 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

A Rozmaring SE képviselőjének „Az Ellenőrző Bizottság felmentése” javaslatát az 

Elnökség nem tűzi a rendes Küldöttgyűlés napirendjére. 

(Indoklás: A megjelent ellenőrző bizottsági tag tájékoztatása alapján az Ellenőrző Bizottság 

működik, vitás kérdések felmerülnek, de testületként tevékenykednek, ügyrendjüket maguk 

állapítják meg; az Alapszabály alapján a tisztújítás előtt 30 nappal Jelölő Bizottságot kell 

felállítani, amire nem áll rendelkezésre a megfelelő idő, így alapszabályellenes lenne ezt 

napirendre tűzni.) 

 
Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

 

 

 



    48 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

A Fullsport SE Közgyűlésre vonatkozó napirendi ponti javaslatait nem veszi a Küldöttgyűlés 

napirendjére. 

(Indoklás: következetesen közgyűlési döntést szeretne, mert bírósági perben vitatja azt az 

alapszabály módosítást, amely küldöttgyűlést állít fel. Mivel a Közgyűlés helyett Küldöttgyűlés 

működik nem volt olyan javaslata, amit a legfőbb döntéshozó szerv elé javasolt volna.) 

 

1. Az elnök feletti munkáltató jog gyakorlása Küldöttgyűlés napirendjére vétele 

(Indoklást a javaslat nem tartalmaz.) 

Igen: 4  Nem: 0  Tartózkodik: 1 

 

2. Elnökségi tagok munkaszerződése/megbízási szerződése 

(Indoklást a javaslat nem tartalmaz.) 

 Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

3. A szövetség gazdálkodásának elemzése a 2017-es, 2018-as és 2019-es naptári év 

vonatkozásában 
            (Indoklást a javaslat nem tartalmaz és napirendi ponti javaslat.) 

 Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

4. Elnökségi tagok visszahívása 
            (Indoklást a javaslat nem tartalmaz.) 

Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

5. Ellenörző bizottsági tagok visszahívása 
 (Indoklást a javaslat nem tartalmaz.) 

Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

6. Az Elnökség hatáskörének Közgyűlés általi magához vonása 

 (Indoklást a javaslat nem tartalmaz.) 

Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 
Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    49 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a rendelkezésre bocsátott 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót 

és az ahhoz készült független könyvvizsgálói jelentést a Küldöttgyűlés elé terjeszti 

elfogadásra. 
 
Igen: 5  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    50 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Smarts Consulting Kft.-vel, mint a Chernel István Sí és 

Turisztikai Klaszter szervezőjével a sport-, és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése, a havas 

sportok kultúrájának és a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles körű terjesztése és 

erre megfelelően fejlesztett helyszínek, sípályák biztosítása tárgyában együttműködési 

megállapodást köt. 

 
Igen: 4  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

 



    51 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a Küldöttgyűlés napirendjére tűzi együttesen az Elnökség iránti 

bizalmi szavazás megtartását. 

 
Igen: 4  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    52 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

Az Elnökség úgy dönt, hogy elfogadja az Alpesi Szakági Bizottság vezetője által előterjesztett 

2020/2021-es szezonra vonatkozó versenynaptár tervezetét. 
 
Igen: 4  Nem: 0  Tartózkodik: 0 

 

    53 / 2020. sz. Határozat (2020. július 22.) 

 

Az Elnökség jóváhagyja az Elnök által kötött edzői szerződéseket Vasja BAJC-cal, Robert 

ZAN-nel és Vági Zoltánnal. 

 
Igen: 3  Nem: 0  Tartózkodik: 1 

 

 


