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HKOSZ elnök 

Közgyülési meghívó 

A Humánkineziológusok Országos Szövetsége szeretettel meghívja a megalakulását 

követő első közgyűlésére, melyet 

2020.10.23-án pénteken 9 óra 00 perces  

kezdettel az egyesület székhelyén, 1123 Budapest Alkotás út 44 B/III épület 

tárgyalójában tartja. 

A közgyűlési időpont az alapszabálynak megfelelően került kijelölésre. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz.  

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és 

az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával.  

Napirendi pontok: 

1. Az elnökségi ülések online lebonyolításának lehetőségének rögzítése az 

alapszabályban. 

Az elnökségi ülések időbeni összehozatala jelentős nehézséget ró az elnökségre, ezért 

szeretné kérni a tagság hozzájárulását az online elnökségi ülések lebonyolítására. 

Módosítandó rész: 

X. Az egyesület szervei 

19. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az 

elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható 

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). 

Határozati javaslat: 

19. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az 

elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, az egyesület székhelyére vagy online részvétellel hívja össze írásban, 

igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 
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ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 

(elektronikus tértivevény). 

2. Tiszteletbeli tagság lehetőségének rögzítése az alapszabályban.  

A szövetség erejének erősítése a tudományban elismert tagokkal eltekintve a 

Tagdíjtól. 

Módosítandó rész: 

V. A tagság  

Az egyesület tagja a rendes tag és a pártoló tag. Az egyesület tagja lehet az a 

természetes vagy jogi személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az 

alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A jogi személy tag az egyesületben 

képviselője útján vesz részt.Az egyesület tagjának – kivéve az egyetemet képviselő 

természetes személyt és pártoló tago(t)kat és - rendelkeznie kell humánkinezológusi 

egyetemi szintű képesítéssel. A rendes tagság további feltétele az egyesület 

elnökségének tagfelvételi döntése, amely szerint a rendes tag megfelel a 

humánkineziológusi szakmai alapvető feltételeinek. 

VI. A tagsági jogviszony keletkezése 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. 

Az egyesület megalakulását követően a tagság belépési nyilatkozat elfogadásával 

keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a 

kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 

belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező 

számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A 

pártoló tagság akként keletkezik, hogy az Elnökség egyszerű többséggel felkéri a 

pártoló tagság jelöltjét, hogy az Egyesülethez pártoló tagként csatlakozzon. A tagság 

ebben az esetben a pártoló tag jelöltjének elfogadó nyilatkozatával keletkezik, ami 

kiterjed arra, hogy a pártoló tag az egyesület céljaival egyetért.  

VIII. A tagok jogai 

1. Az egyesület rendes tagja jogosult: 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

d./ az egyesület irataiba betekintetni 

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
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A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is 

gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a 

közgyűlés kezdetén átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

2. Az egyesület pártoló tagja jogosult: 

 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait részlegesen- a közgyűlés határozatai alapján-igénybe 

venni 

c./az egyesület elveit, célkitűzéseit támogatni, segíteni 

IV.Tagdíj 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 

rendes tag esetén évente 15000,- Ft, Pártoló tag esetén évente 8000,- Ft amelyet a 

megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 

számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. napjáig kell 

egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján megfizetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. 

napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

Határozati javaslat: 

V. A tagság  

Az egyesület tagja a rendes tag és a pártoló tag és tiszteletbeli tag. Az egyesület tagja 

lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, 

továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A jogi személy tag az 

egyesületben képviselője útján vesz részt.Az egyesület tagjának – kivéve az egyetemet 

képviselő természetes személyt és pártoló tago(t)kat és tiszteletbeli tagokat- 

rendelkeznie kell humánkinezológusi egyetemi szintű képesítéssel. A rendes tagság 

további feltétele az egyesület elnökségének tagfelvételi döntése, amely szerint a rendes 

tag megfelel a humánkineziológusi szakmai alapvető feltételeinek. 

VI. A tagsági jogviszony keletkezése 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. 

Az egyesület megalakulását követően a tagság, a tiszteletbeli tag kivételével, belépési 

nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell 
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benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak 

meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a 

tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs. A pártoló tagság akként keletkezik, hogy az Elnökség 

egyszerű többséggel felkéri a pártoló tagság jelöltjét, hogy az Egyesülethez pártoló 

tagként csatlakozzon. A tagság ebben az esetben a pártoló tag jelöltjének elfogadó 

nyilatkozatával keletkezik, ami kiterjed arra, hogy a pártoló tag az egyesület céljaival 

egyetért. Tiszteletbeli tag felvételét az elnökség kezdeményezi melyet a közgyűlés 

elé terjeszt. A közgyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel történő 

jóváhagyása esetén az elnökség írásban igazolható módon felkéri tiszteletbeli 

tagnak a jelöltet. 

VIII. A tagok jogai 

1. Az egyesület rendes tagja jogosult: 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

d./ az egyesület irataiba betekintetni 

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is 

gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 

magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a 

közgyűlés kezdetén átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

2. Az egyesület pártoló tagja jogosult: 

 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait részlegesen- a közgyűlés határozatai alapján-igénybe 

venni 

c./az egyesület elveit, célkitűzéseit támogatni, segíteni 

3. Az egyesület rendes tagja jogosult: 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
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c./ a közgyűlésen részt venni, közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

IV.Tagdíj 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 

rendes tag esetén évente 15000,- Ft, Pártoló tag esetén évente 8000,- Ft, tiszteletbeli 

tag esetén 0,-Ft amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 

jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év 

Március 12. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. 

napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

 

3 újonnan belépő tagok tagdíjának megváltoztatása a jelenlegi időarányosról teljes éves 

összegre 

Módosítandó rész: 

IV.Tagdíj 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 

rendes tag esetén évente 15000,- Ft, Pártoló tag esetén évente 8000,- Ft, amelyet a 

megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 

számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. napjáig kell 

egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján megfizetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. 

napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

Határozati javaslat: 

IV.Tagdíj 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 

rendes tag esetén évente 15000,- Ft, Pártoló tag esetén évente 8000,- Ft, amelyet a 

megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 

számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. napjáig kell 
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egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján megfizetni. 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a teljes éves tagdíj melynek összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év Március 12. 

napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

4 Tagsági kártyák szétosztása 

5 Egyéb 

 

 

Az elnök tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a HKOSZ alapszabálya értelmében a  

közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az 

elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 

továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 

meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, 

úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön 

dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt 

napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak 

legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul.  

 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen a megismételt közgyűlést 2020.10.30 -án 9 óra 

00 perces kezdettel az egyesület székhelyén, 1123 Budapest Alkotás út 44 B/III épület 

tárgyalójában változatlan napirenddel tartja. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes. 

 

2020. 10.05. 
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