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I.  

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  
Az Alapszabály átfogó felülvizsgálatára és módosítására 2016 óta nem került sor. A 2010-ben 
elindult társasági adón alapuló Sportfejlesztési Programok jelenleg négy egyesületi sportágat 
és ennél még több szakosztályt, illetve DSK-t érintenek közvetlenül és igen jelentősen 
megváltoztatták az egyesület pénzügyi forgalmát és ezzel lehetőségeket és kihívásokat is 
hoztak magukkal. A megváltozott gazdasági környezet és fejlődő információs technológia adta 
lehetőségek az egyesületi operatív működésére közvetlenül hatással van, melyet az egyesület 
átfogó belső szabályozóinak is követnie kell, ezért ezek felülvizsgálata elengedhetetlen. 
A felülvizsgálat kiterjed különösen, de nem kizárólag az Alapszabályra és annak mellékleteire, 
mint a Szervezeti és Működési Szabályzatra (SzMSz), a szakosztályi SzMSz-ekre is (amennyiben 
létezik) és a Fegyelmi Szabályzatra. 
 
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  
Az előterjesztés célja egy vizsgálóbizottság felállítása, mely a 2022. évi Küldöttgyűlésre 
felülvizsgálja a belső szabályozókat és javaslatot tesz változtatásokra, szükség esetén 
formájában és tartalmában is átdolgozott, esetleg új szabályzatokat hoz és terjeszt elő 
a Küldöttgyűlésre. A felülvizsgálat és szükség esetén a változtatások az egyesület belső 
működésén keresztül annak hosszú távú modernizált, kiszámítható és versenyképes 
működését szolgálja. 
 
C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 
Az előterjesztés nem igényt előzetes koordinációt. 
 
D) VÁRHATÓ HATÁSOK 
A vizsgálóbizottság megállapítja, hogy az egyesületi belső szabályozók naprakészen működnek 
és jól szolgálják az egyesület jelenlegi és jövőbeli céljait, vagy javaslatot tesz a szabályzatok 
módosítására, átdolgozására. 
 
E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 
Az előterjesztésnek nincsen külön költségvonzata, amennyiben a szabályozók módosítása 
indokolt, úgy járulékos költségek merülhetnek fel, mint például sportjogászi munkadíj. 
 
F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 
Az előterjesztés más előterjesztéshez nem kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik 
a Sporttörvényhez, az Alapszabályhoz, a Fegyelmi Szabályzathoz és közvetve az adatvédelmi 
tájékoztatókhoz (http://mafc.hu/gdpr).  
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II. 

 

Határozati javaslat 

  
Az Elnökség úgy dönt, hogy 
 

1.) felállít egy vizsgálóbizottságot az egyesület átfogó szabályozóinak felülvizsgálatára, 

2.) a felállított vizsgálóbizottság tagjait az 1. számú melléklet szerint elfogadja, 

3.) a felállított vizsgálóbizottság a 2022. évi Küldöttgyűlésen egy napirendi pontban 

bemutatja a felülvizsgálat eredményeit és szükség esetén határozati javaslatot terjeszt 

elő. 

A végrehajtásért felelős:  Dékány Donát elnök 
 
Kérem a tisztelt Elnökséget az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Budapest, 2021. november 30. 
 
        Dr. Györke Gábor s.k. 
        ügyvezető igazgató 
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1. számú melléklet 

Az egyesület átfogó szabályozónak felülvizsgálatára létrehozott bizottság személyi összetétele 

 

NÉV BIZOTTSÁGI SZEREP SZERVEZET, BEOSZTÁS 

Dékány Donát elnök MAFC, elnök 

Dr. Salgó András tag MAFC, tanárelnök 

Dr. Kondorosi Károly tag MAFC, elnökségi tag 

Novák László tag MAFC, elnökségi tag 

Dr. Györke Gábor tag MAFC, ügyvezető 

Prof. Dr. Czigány Tibor (vagy delegáltja) tag BME, rektor 

Kotán Attila (vagy delegáltja) tag BME, kancellár 

Szili Ákos (vagy delegáltja) tag BME, EHK elnök 

 

 


