A Maqvar Senior Golfozok T6rsas6q6nak

Alapszabalya
1.

A Magyar Senior
szerint letrehozott

S

Golfbzok Tarsasdga (a tovabbiakban: T6rsasfg) a hatalyos magyar jog

civil

szervezet (egyesiilet).

2.S
A T6rsas6q adatai
2.1

.

A

T5:rsas6g neve:

Magyar Senior Golfoz6k Trlrsasfga
Idegen nyelvri elnevezdse:

Hungarian Senior Golf Association
Idegen nyelvu roviditett elnevezese:

H.S.G.A.
2.2.

A Tarsas6g szekhelye:
1146 Budapest. Istv6nmezei ut 1-3. (Magyar Sporl H6za)

aa

/..).

A Tarsasag mrikodesi tertilete:
Magyarorszag

2.1.

A Tarsasag alapit6sdnak eve:
I

2.5

.

995.

A Tarsasag emblemaja:

3.S
A Tirsas6g c6lia 6s tev6kenvs6qe

3.1. A Tarsasagceljai
o
o
o

a mag,var

szenior golfbzok osszefbgasa.hazai es nemzetkozi kepviselete.

goltversenyek. spofiesemenyek szervezese.
magyar szenior golfbzok nemzetkozi versenyeken valo rdszvetelenek
tdmogat6sa.

o

elosegiteni a golf szabalyainak betart6s6t es betartat6s6t. amit a Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews hataroz meg.
az amalor stdtusz szabalyainak betart6sa es betartat6sa tagjai kozott.
elosegiteni a golfbzok barati kapcsolatait. segiteni a kezdo golfbzokat a jatek

o
c

elsajatitas6ban.

3.2.

A Tarsasag celjanak elerese erdekeben

o
o
.
3.3.

programokat szervez^
aktiv kapcsolatokat kezdemenyez es 6pol mas golfi6rsas6gokkal.
talalkozokat es kirandulasokat szervez bel- es ktilfttlddn esvarant.

Magyar Golf Sziivets6g (MGSZ), a European Senior Golf
Association (ESGA) es a European Senor Ladies Golf Association
(ESLGA) tagja.

A Tarsasag

a

4.S
A T6rsasig tags6ga. a tagsigi viszonv keletkez6se es meqszfinese

4.1

Rendes taeok

4.1.1.

A Tarsasag tagja lehet minden 55. eletevet betoltott ferfl es 50. eletevet
betoltott no. aki a T6rsas6g Alapszabalyat magara nezve kotelezonek
elfbgadta es tagf-elveteli kerelmer az Elnokseg elfbgadta.

A 70. eletevet betolto szenior tagok szuper szenior tagok

es

kategoriajuknak megf'elelo szabiilvok szerint is reszl vehetnek a Magyar Golf
ill. a Tdrsas6s. tiltal szervezett solfversenveken.
Szovetses.
99

4.1.2.

Tdrsasagba valo belepes. vagy kilepes onkentes. A Tarsas6rgba valo
belepeshezket - egy evnel hosszabb tags6gi viszonnyal rendelkezo - tag ir6sos
ajanlasa sztikseges. A tagfblvetelrol a T6rsasag Elnoksege hararoz.

A

4.1

.3.

A tagsdgi jogviszony megsztinik:

a) - atagkilepesevel,
b) - ataghaldldval,

c) - atagkizdrdsdval.

4.1.1. A T6rsas6gbol valo kilepes irasbeli f-elmondassal torlenik. A kilepo

tag

donteset nern koteles indokolni. Bejelentesevel egyidejrileg kdteles
tags6gi tgazolvany6t leadni. Kilepes eseten. annak irasbeli bejelentese
napjatol. a Lagjogai es kotelezettsegei automatikusan megszunnek.

4.1.5. Torlessel szunik meg a tagsag

a tag hal6la eseten.

4.1.6. Az Elnokseg kizar6ssal szrinteti meg a tagsags6got. amennyiben a tag tagdij
befizetesi kotelezettsegenek harom (3) honapon keresztiil, fblszolit6s ellendre
sem tesz eleget.
4.1.7

.

Az E,lnokseg tovabba kizar6ssal sziinteti meg a tags6got. ha a tag a T6rsas6g
celjaval osszeegyezhetetlen tevekenyseget fblytat. vagy magatartast tanusit.

4.1.8. Tagjairol

a T6rsasag nyilv6ntarl6st vezeI.

4.1.9. A Tarsasag tagjai altal f-rzetendo tagdijakat. illetve hozzhjitrul6sokat
Kozgytiles hataro zza meg.

a

1.2

Tiszteletbeli taeok

1.2.1.

A

4.2.2.

A T6rsasd:g tiszteletbeli tag cimet adom6nyozhal olyan. a Tarsas6gban
tagsaggal nem rendelkezoknek, akik ezen a cimen kereszttil nagymertekben
segitik a T6rsasagot, vagy a magyar golf-sportot.

1.2.3

.

1.3.

Tarsasag tiszteletbeli tag cimet adom6nyozhat. azon szemelyeknek. akik
kiemelkedo tevekenysegtikkel segitettek a Tarsasagot. a magyar golf-sportot.

Az Elnokseg f-eladata e kivalasztott(ak)nak a Kozgytiles

f-ele torteno jelolese.

6riikiis Tiszteletbeli Elniik(iik)

A Tarsasag Kozgyulese vfilaszLja

meg e tisztsegre legrneltobb(ak)at.

A

T6rsas6g

tiszteletbeli tisztsegviselo (elndk) cimet adorn6nyozhaL azon elnokeinek. akik
tevekenysegtikkel kiemelkedo modon segitettek a T6rsas6got. a magyar golf
fejlodeset. Az Elnokseg fbladata e kivdlasztott(ak)nak a Kozgyriles fele torteno
ielolese.

5.S
A T6rsas6q taqiainak ioqai 6s kotelezetts6qei
5.1

.

Atagokjogai:

a.

reszvetel

a

Tarsasag Kdzgyulesen

es a

kozgyrilesi hatarozat(ok)

meghozatalaban.

b.
c.
d.

reszvetel a Tdrsas69 tevekenysegeben. rendezvenyein.
valaszthatnak es v6laszthatoak a T6rsas6g szerveibe es tisztsegeire.
eszrevetelek. javaslatok tetele. illetoleg velemenynyilvanitas a Tarsasag.
valamint annak szerveinek mrikodesevel kapcsolatban.
javaslattetel a Tdrsasagot es szerveit erinto kerdesek megtargyal6sara.
az Elnokseg a T6rsasag celjaval osszeegyezhetetlen tevekenysdg fblytatasa.
vagy magatart6s tanusitasa miatt alkalmazoll krzar srol szolo hatarozata ellen

e.
f.

a tag a

hararozat kezhezveteletol szamitott 30 napon behil nyuithat be
f-ellebbezest a Magyar Golf Szovetseg Fegyelmi Bizottsagahoz.

5.2.

A tagok kotelezettsegei:

a. Tarsasagmukodesenekelosegitese.
b. a Tarsasag Alapszabalyanak. a Magyar Golf Szovetseg szabiilyzatainak.
valamint a Tdrsasdg Kozgyulesenek es egyeb szervei altal hozott
hatar ozatoknak a betart6sa.

c.
d.
e.
f.

69 iital meghatarozott celkituzesek megvalosul6sanak el6segitese.
az elvfilalt f-eladatok maradektalan ellat6rsa.
a tagdij hat6ridore torteno megfizetese.
a Magyar Golf Szovetseg Fegyelmi Bizottsag hatarozalainak betarlasa.
a T6rsas

6.S
A T6rsas6g szervezete
6.1. A T6rsas6g szervei:

a. a T6rsasag Kozgyulese.
b. a Tdrsasag Elnoksege.

6.2.

Tisztsegviselok:

a.
b.
c.
6.3.

A

Elnok
Fotitkar
Tovrlbbi 5 (itt) elniiks6gi tag.

Tarsas6g tisztsegviseloit
valaszthatja meg.

a

Tarsasag maximum

ot (5) ev idotartamra

7.S
A T6rsasiq Kozqvfil6se

7.1. A Tarsas6g legftibb testtileti szerve aKozgyules.
7 .2. A T6rsasag Kozgytilesen a tagok es a tiszteletbeli tagok vehetnek rcszl. A tag
csak a T6rsasag masik tagjat haLalmazhatja meg a Kozgyrilesen valo

.3.
7.1.
7 .5.
7

helyettesitesijogaval. A meghatalmazast teljes bizonyito erejti maganokiratba
kell foglalni.
A Kozgyulesen a tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek.
A Kozgyriles akkor hat6rozatkepes.ha azon a tagok tobb mint f'ele jelen van.
HaLarozatkeptelenseg eseten a Kozgyulest el kell halaszLani es 30 perc
elteltevel ismetelten ossze lehet hivni. Az ismetelten osszehivott Kozgyiles az
eredeti napirendben fblvett kerdesekben a megjelentek szamera valo tekintet
nd

I

ktil

haLar ozatkepe s.

8.S
A Kozqvfi l6s osszehivisa
8.2. A Tarsasag Kozgyrileset sztikseg szerint, de legalabb evente egyszer ossze kell
hivni. A Kozgytiles idopontjanak es helyenek rneghatftrozftsa. a Kozgytiles
osszehfv asa az Elnokseg f-eladata. A Kozgyules helyerol. idopontj6rol.
tervezett napirendjerol es a beterjesztett javaslatokrol a tagokat irasban
legalabb 15 nappal korabban ertesiteni kell.

8.2. A Kozgyulest kell osszehivni.

ha azr a tagok ll3-a. vagy a Fehigyelo Bizotts6g

a napirend megjelolesevel irasban

kerik.

e.s
A Kozqvfil6s napirendie

9.1.

A Kozgytiles napirendiet

a T6rsasag Elnoksege allapitja meg es terjeszti a

Kozgytiles ele.

9.2.

A Kozgyulest a T6:rsasag Elnoke vezeti. Felkeresre a Kozgytilesl
Tiszteletbeli Elnok is levezetheti.

10. s

A Kozqvfil6s hatiskore

A Kozgyules kizarolagos hat6skordbe tartozik:

a.
b.

az Alapszabtiy megallapit6sa es modosit6sa.
az Elnokseg beszamoloj6nak elfbgadasa.

az Orokos

c.

a Tarsasag m6s civil szervezettel val6 egyestilesenek kimond6sa. dontes

a

Tarsasag megsztineserol. fbloszlasarol.

d.

az Elnok. a Fotitkar. az Elnoksegi tagok. a Feltigyelo Bizottsag Elnoke.
Feltigyelo Bizottsag tagjainak hatarozott idotartamra torteno me,{vdlaszt6sa

a

es

visszahiv6sa.

e.
f.
g.

a T'6rsasag koltsdgvetesenek meg6llapitasa.

a T6rsasag Elnoksegenek ertdkelese. a Krjzgyulesek kozotti legf'obb fbladatok
rneghatarozasa.
rnindazok a kerdesek. amelyeket a hat6lyos jog vagy az Alapszabaly a
Kozgyules kizarolagos hataskorebe utal. illetoleg amelyeket a Kozgytiles a
sajat hataskordbe von.

11.

S

A Kozqvfi l6s hat6rozathozatala
I

l.l.

A Kozgyules a hatarozatait 6ltalaban nyilt

sza\lazassal. egyszeri szotobbseggel

hozza. Szavazategyenloseg eseten a szavazast meg kell ismetelni. amennyiben
a megismetelt szavazas sem hozott dontesl. az Elnok szavazata dont.

11.2. A 10. a). c). d) pontjai eseteben a hatarozal

meghozatalahoz 213-os tobbseg

sztikseges.

11.3. A Kozgyr-iles a tisztsegviselok

megvdlaszt6:s6rol es az Alapszabaly

modositasarol rninden esetben nyilt szavazassal hat6roz. E gyeb kerdesekben a
Kozgyriles akkor hozhat titkos szavazassal hatarozatot. ha ezI a Kozgyulesen
j e lenlev o szav azasra .i o go su ltak legal abb I I 3 -ada ezt indit v any ozza.

A jegyzokdnyvnek tartalmaznia
kell az elhangzott lenyeges eszreveteleket es javaslatokat. valamint a
meghozott hatarozatokat. A jegyzokonyvet a Kozgyules Elnijke. a jegl'zokonyv

11.4. A Kozgyulesen jegyzokonyvet kell kesziteni.

vezetoje. valamint a Kozgyules elejen megv6:lasztott ket hitelesito szemely irja
al6.
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.5.

A Tarsas6g Kozgyulese

a

tagok szamara nyilv6nos.

12.

S

A tisztstigvise15k meqbizatisinak meqszfi n6se

12.1. A Kozgyulds hataskorebe Iarltozo tisztsegviselok

megbizat6sa megszunik:

a. ahalarozott ido elteltevel.
b. lemonddssal.
c. visszahiv6ssal.
d. elhalaloz6ssal.
12.2. A Kozgyules

12.3.

hataskorebe tartozo tisztsegviselok visszahivfnat arendes tagok
l13-a irasban inditvanyozhatja. Az inditv6nyt az E,lnokhoz kell benyrijtatni. aki
rendkivtili Kozgyrilest hiv ossze. amely dont a visszahivasrol.
A visszahiv6sra egyebekben a tisztsegviselok rnegv6lasztasara vonatkozo
szabaly okat kell alkalmazni.

13.

S

A T6rsasiq Elnoks6qe 6s annak mfikod6se

13.1. A

Tarsas6got ket Kozgyriles kozotti idoszakban az E,lnokseg iranyitja. Az
E,lnokseg a T6rsasag mtikodeset erinto valamennyi kerdesben dontesre jogosult

szerv. kiveve azokat. amelyeket

13.2.

az

Alapszabaly szerint

a

Kozgytiles

kizar olago s hatas kordbe tartoznak.
Az E,lnokses f'eladata es hat6skorei:

a. a T6rsasag rendes es rendkivtili Kozgytilesenek elokeszitese es osszehiv6sa,
b. a Tarsasag torvenyes es alapszabalyszeru mrikodesenek biztositasa es
f-ehigyelete.

c. a kozgytilesi hatarozatok vegrehajtasa. illetve a vegrehajtas ellenorzese.
d. a T6rsas 69 gazditlkodasanak irAnyitdsa,
e. a Tarsas6g dves koltsegvetesenek es annak vegrehajtasarol szolo
j

elentesnek kozgyulesi eloterj esztese.

f. tagf-elveteli. tagtorlesi es kiz6r6si tigyekben torteno hatarozathozatala,
g. a Tarsasag 6,ltal szervezetr rendezvenyek. versenyek elokeszftese
h.

es

lebonyolitasa.
a T6rsasag tagjainak nem zetkozi versenyeken valo reszvetelenek szrikseg
szerinti elokeszitese. szervezdse es lebonvolit6sa.

13.3. Az Elniiks6g tagjai: Elniik, Fcititk:ir,6s tovfbbi itt (5) etniiksdgi tag.
13.4. Az Elnoksdg tagjai tisztsegriket ellenszolg6ltatas nelkril latjak el. Kiveteles
esetben az Elnokseg donthet ugy. hogy bizonyos f'eladatok ellatasat
Feltigyelo Bizottsag ellenjegyzesev el - diiazza.

-

a

13.5. Az Elnokseg tagjai tisztsegtikben ujravalaszthatok.
13.6. Az Elnokseg maga allapitja meg munkatervet es tigyrendjet.
13.7

.

Az Elnokseg az igyrendjeben rneghatdrozort idoszakonkent. de legalabb harom
havonkent tilesezik.

13.8. Az E,lnokseg tilesei

13.9.

nem nyilvS:nosak. azokon az Elnokseg tagjain

kivtil csak

az

Elnokseg altal rneghfvott szemelyek lehetnek jelen. A T6rsasag Tiszteletbeli
Elnoke az Elnoksegi r,iles allando meghivottja.
Az Elnokseg rileseire tan6cskozasi .f oggal meg kell hivni a Feltigy'elo Bizottsag
E,lnoket.

0. Az Elnokseg tileseirol jegyzokon,"-vet kell f'elvenni.
13.11 . Az Elnokseg tileset az Elnok hir,ja ossze.
13.12. Az Elndkseg akkor hararozatkepes" ha tagfainak tobb. mint fble jelen van.
1 3. I 3 . Az E,lnokseg hatarozatait altal|ban nyilt szavazassal. egys zeri szotobbseggel
hozza. Szavazategyenloseg eseten az Elnok szavazata dont.
13.14. Az elnoksegi r"ilesen szavazasi kotelezettseg all f-enn. ez alol az E,lnok
1

3.

1

kivetelesen f-elmentest adhat.

14.

S

A T6rsas6q Elnoke
14.1. A T6rsas6g legf6bb tisztsdgviseloje a Tdrsasag Elnoke. aki az Elnokseg
kozremtikodesevel iranyftja es vezeti a T6:rsasag tevekenyseget.

14.2. Az Elnok

f-eladata es hatdskore:

a. az Elnokseg tileseinek osszehiv6sa es vezetese.
b. az Alapszab6ly es egyeb szabtiyzatok. valamint
halar ozato k ve gre haj tasanak irany it6sa e s

e

II

a kozgytilesi es elnoksegi

enorze s e.

c. ell6tja a Tdrsasag kepviseletdt.
d. onallo alairasi es utalv6nyoz6si jogkort gyakorol.
e. apolja ahazai ds nemzetkozi sportkapcsolatokat.
f. iranyilja a Tarsas6g altal szervezetl sportesemenyeket.

lebonyolitasukat

f'elugye I i. el lenorzi.

g. jogosult

ktilonos melt6nylast erdemlo esetekben (igy kulonosen magas
eletkor. alapito tagsag vagy szocialis helyzet miatt. stb.) - tagdijmentesseget
adni. a Tdrsasdrg altal szervezett versenyeken a nevezesi dij megfizetesetol
eltekinteni.

h.

eljar a Magyar Golf Szovetsegnel a Tarsasdg ktilonos meltanylast erdemlo
tagjai erdekeben.

14.3. A 14.2.9.) es h.) pontokban vegzett tevekenysegerol koteles az Elnokseget.
annak soros kovetkezo tilesen t6iekoztatni.

14.4.

Az Elnokot t6vollete. akadalyoztat6sa

eseten az iiltala meghatalmazott
elnoksegi tag kepviselheti. ennek hianyaban a Fotitk6r. Az Elnok kepviseleti

iogkoret meghatarozott tigyekben a T6rsas6g mas tagjara is atruhazhatja.

15.

S

A F6titkir
A Fotitkar

f-eladata es hat6skore:

a. onallo alairasi es utalv6nyoz6si jogkor gyakorlasa.
b. az Elnok fblkeresere a Tarsasaggal kapcsolatos

szervezdsi. irodai.

adminisztrativ f-eladatok iranyitasa es vegrehajt6sa.
gondoskodik a hatalyos jogszabalyok altal eloirt gazdalkodasi szabalyok
betartas6rol es betartatds6rol.

c.

16.

S

A Tiszteletbeli Elnok
A Magyar Senior Golfozok

Tarsasag6nak Ordkos Tiszteletbeli Elnoke

Dr. Krasznai Andrris

a

T6rsasag elso elnoke. aki jogosult
Tiszteletbeli Elnoke" cim viselesdre.

a

"Magyar Senior Golfbzok Tarsasag6nak

A

Tiszteletbeli Elnok a Tarsas6g altal szervezett es rendezett golfversenyeken az
Elnokseg meghfvott vendege. igy ktilonosen az nemzetkozi es magyar szenior

golfbaj noksagon.

17.

S

A FeltiqvelS Bizottsiq

17.1. A Kozgytilds a
17.2.
17.3.
17.4.

T6rsasag gazdalkodasanak ellenorzesere Fehigyelo
Bizottsagot valaszt. A Feltigyelo Bizottsag egy elnokbol es ket tagbol all.
A Feltigyelo Bizotts6g tagjai a T6rsasagban m6s tisztseget nem viselhetnek. A
Feltigyelo Bizottsag tagjai nem lehetnek egym6s hozzaartozoi.
A Feltigyelo Bizottsag tevekenyseget a Fehigyelo Bizottsag E,lnoke iranyitja.
A Feltigyelo Bizottsag f-eladatai:

a.
b.
c.

a T6rsas 69 gazditlkodasanak vizsg tiaIa. a

sziillitoi szarnlak
kiadasok) jogszenisegenek ellenorzese.
a hatalyos jogszabalyok es kotelezo eloiritsok betartasanak
ellenorzese.
atagdiiak es a hozzi\irulasok megfizetesenek (bevetelek)
ellenorzese.

d.
e.
f.

az eves merleg f'eltilvizsgalata.
a bizonylati f'egyelem betartd:sanak ellenorzese.

a 13.) 4. pontban fbglaltak megvalosul6sa eseten az indokoltsag es a
szab6lvszertises
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.5. A

el

lenorzese.

Feltigyelo Bizottsag tagjai fbladataik ellatasa sor6n jogosultak

a

Tarsasag tevekenvsegevel kapcsolatos bdrmely iratba betekinteni.

17.6. A

Feltigyelo Bizottsdg ellenorzesi tevdkenysege sor6n a tapasztalatairol
ttlekozlalja a T6rsasag Elnokseget es amennyiben szabiilytalansdgot. vagy
rendellenesseget allapit meg. f-elhivja ennek megsztintetesere az Elnokseg
figyelmet.

17.7. A

Fehigyelo Bizotts6g tevekenysegerol

a Bizottsag Elnoke a Tarsas6g

Kozgyulesen koteles besz6molni.

18.

S

A T6rsas6q qazd6lkod6sa

18.1. A T6rsas6g eves koltsegvetese alapjan gazdalkodik.
18.2. A Tarsasae mtikodesehez sztikseses bevetelek az alabbiakbol ter,'odnek ossze:

a. tagsagi dijak.
b. ktilfijldi es magyar mag6n- es jogi szernelyek

tamogatdsa.

c. a tagok tagdijon fbltili anyagi hozziyitrul6sa.
d. a T6rsasag alaptevekenyseg kereteben tartott rendezvenyek bevetelei.
18.3. Tarsas6g onallcian gazdalkodik. tartozasaierL a sajat vagyon6val fblel. A
Tarsasag tagiai a T6rsasag IarIozlsircft abefizetett tagdijon es hozztfittruld:son
tul sajat vagyonukkal nem f-elelnek. de hataskonik tullepesevel okozott kdrert
telies erkolcsi es anyagi f-elelosseggel tartoznak.
18.4. A Tarsasag gazdalkodasanak reszletes szabtiyait" az Elnokseg hatarozza meg es
a Feltigyelo Bizottsag ellenorzi.

1e. s

A T6rsasiq megszfin6se
A Tarsasag megszunik.
19.1

.

19.2
19.3

ha

Kozgytiles dont a megsztinesrol. f'eloszlasrol ( 10.) c.. l1 .) 2. pontok).
a T6rsasag mas civil szervezettel egyesril (10.) c.. 11 .) 2. pontok).
arra jogosult szerv a T6rsas6g megszuneset meg6llapitja. vagy a T6rsasagot
fbloszlat ja.

10

Ziro rendelkez6sek
Tarsasag tagjai a Tarsasagban fblytatott tevekenyseggel osszeftiggesben egymds kozotti,
illetve a T6rsasag szerveivel szemben keletkezett vit6s rigyeket elsosorban bekes uton.
ttr gy allsokkal rendezi k .

A

A Tarsasag Alap szab|lyitban
allast fbglalni . Az Elnokseg

nem szabalyozott kerdesekben a T6rsasag Elnoksege jogosult
allasfbglalasa ilyenkor a Tarsasag valamennyi tagara ndzve

kotelezo.

A

f-enti Alapszabalyt a2017. aprilis 26.-i Kozgyules elfbgadta. es ezzel a kor6bbi Alapszab6ly

hatiily6,t vesztette.

BudapesI, 2OI7 . dprilis 26.
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