ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

6.§ 1.
f) pont tartalmazza az i) pontot ezért i) pont törlése javasolt
„f) meghatározni a búvár sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit – ideértve az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is – és gondoskodni ezek megvalósításáról;”
„i) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról;”
j) pont módosítása
„j) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzata alapján ellenőrzi a búvár sportág versenyrendszerében szervezett, vagy
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását, ezzel a
Sportötvény 49.§ k) pontjára tekintettel közhasznú tevékenységet végez;”
helyett
„j) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzata alapján ellenőrzi a búvár sportág versenyrendszerében szervezett, vagy
versenynaptárában egyébként szereplő, illetve a szabadidős sportrendezvények biztonságos
lebonyolítását, ezzel a Sportötvény 49.§ k) pontjára tekintettel közhasznú tevékenységet végez;”
Cél, hogy ne csak a versenysport, hanem a szabadidős tevekénység biztonságát ellenőrizhesse az
MBSZ
l) pont javítása
„ellátja a sportágában a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait”
mondat értelmének javítása sportágában a sportág
l) pont új pontok felvétele
a) ellátja a sportág szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatait, a búvár szabadidős
tevékenységek szervezését és koordinálását
b) tevékeny közreműködés az egészséges életmód kialakításával összefüggő állami
célkitűzések megvalósításában
c) a környezetvédelmi célok megvalósításának támogatása, tevékeny közreműködés a
környezetvédelmi szemlélet formálásában
8.§ 2.pont stilisztikai módosítása
a felsorolásokból törölni az „a és az” névelőket pl. a doppingszabályzatot
9.§ 5. pont módosítása
„Az MBSZ minden tagja köteles az éves tagdíjat megfizetni, amelynek évi összege 25. 000.-Ft, azaz
huszonötezer forint, amelyet átutalás vagy készpénzben kell teljesíteni. „
helyett Az MBSZ minden tagja köteles vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetni. A tagdíj mértékét az
Alapszabály melléklete tartalmazza.
xx. számú melléklet
a) a Szövetség tagjai által évente fizetendő éves tagdíj mértéke: 25.000,- azaz huszonötezer forint
9.§ 4. pont módosítása
„Az MBSZ minden tagja köteles

18.§ 5.pont pontosítása
„A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés elején
minden alakalommal megválasztott két személy hitelesíti.”
Nincs a közgyűlésnek elnöke, csak levezető elnöke korábbi pontok alapján
19.§ új pont felvétele
Az MBSZ tagjai törekszenek arra, hogy az elnökségi tagok közé nőt is válasszanak, tekintettel arra,
hogy a búvár sportágat nők és férfiak egyaránt űzik.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a CMAS és NVESZ elvei között is szerepel a nők
sportmozgalmakban való részvételének megerősítése.
21.§ 3. új pont felvétele
hazai szervezésű nemzetközi versenyekkel kapcsolatos elvi döntések meghozatala, a szervezési és
gazdálkodási kérdések figyelemmel kísérése
24.§
1. pont módosítása
„Az elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén bármely alelnök írásban hívja össze. Az ülés
helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - a napirendi pontok és az előterjesztések
megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.”
3. pont módosítása, a döntések és határozatok értelmezhetősége miatt
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, az előterjesztést, ha az a határozatból nem
következtethető ki egyértelműen, valamint a határozatokat és az azokat támogatók, ellenzők és
tartózkodók számarányát.
5. pont
„A határozathozataltól számított 30 napon belül
a) értesíteni kell az elnökségi tagokat a jegyzőkönyv megküldésével;
b) a határozatokat nyilvánosságra kell hozni az MBSZ internetes oldalán.”
helyett
A határozathozataltól számított 30 napon belül az érintett szerveket és személyeket, az MBSZ
tagságát a jegyzőkönyv illetve a határozatok megküldésével, valamint a határozatok az MBSZ
internetes oldalán való nyilvánosságra hozásával kell értesíteni.
25.§ új pont felvétele
Elnökségi ülésen kívüli határozathozatal
Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az szükséges,
az Elnökség az Elnökségi ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli
határozathozatalt az Elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az Elnök felhívást intéz
saját vagy a Főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az Elnökség minden
tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal
szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz
szükséges szavazati arányt. Az írásbeli szavazás lebonyolításának részletes szabályait a szervezeti
és működési szabályzatban kell meghatározni. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő
három napon belül a Főtitkár köteles írásban tájékoztatni az Elnökség tagjait a szavazás
eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, úgy a
következő Elnökségi ülésen a napirendi pontok közé fel kell venni az adott kérdést.

26.§ f) pont módosítása
„munkáltatói, megbízói jogok gyakorlása elnökségi döntés alapján a főtitkár felett – ez alól kivéve a
jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó jogkört-, amit az elnökség, mint testület
gyakorol, egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az elnök részben vagy egészben átruházhatja a főtitkárra;”
31. § 4. pont módosítása
„A szakbizottságok vezetőjét az adott sportágban tevékenykedő tagszervezetek javaslata ajánlása
alapján, a sportalelnök előterjesztésén keresztül az elnökség nevezi ki határozatlan időre. A
szakbizottsági vezetők megbízatása az elnökség megbízatásával megszűnik.”
Javaslat:
„ A szakbizottságok vezetőjét az adott búvár sport szakágban tevékenykedő tagszervezetek
javaslata ajánlása alapján, a sportalelnök előterjesztésén keresztül az elnökség nevezi ki
határozatlan időre. A szakbizottsági vezetők megbízatása az elnökség megbízatásával megszűnik.”
41.§ új pont felvétele
Nem lehet az Elnökség tagja, az MBSZ-el munkaviszonyban lévő személy, aki felett a munkáltatói
jogokat, illetőleg az utasításadás jogát az Elnök gyakorolja.

