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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Magyar Gyeplabda Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a gyeplabda (hoki)
sportág feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágban működő szervezetek és személyek
tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján
működő civil szervezet, amely tevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Stv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. év CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározottak
szerint fejti ki.
2. §
1./
A Szakszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a
Szakszövetség közhasznú szolgáltatásaiból.
2./
A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3./
A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a
jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez.
4./
A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5./
A Szakszövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi
módjának nyilvánosságát a www.hockey.hu internetes honlapján és a Szakszövetség
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót
és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.hockey.hu internetes
honlapján és a Szakszövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.
6./
A Szakszövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok –
a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki
betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra
vonatkozó igényeket írásban, a Szakszövetség elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni.
Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását a Szakszövetség székhelyén, az
igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.
7./
A Szakszövetség szerepel a Fővárosi Törvényszék sportági országos
Szakszövetségek nyilvántartásában és alapszabályán kívül a Stv-ben, valamint más
jogszabályokban meghatározott, a Szakszövetségek részére kötelezővé tett
szabályzatokat alkot.
8./

A Szakszövetség a Nemzeti Sportszövetség tagja

9./
A Szakszövetségre a Ptk, valamint az Ectv. rendelkezéseit a Stv-ben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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10./
A Szakszövetség teljes jogú tagja a Nemzetközi Gyeplabda Szövetségnek
(Fédération Internationale de Hockey, FIH), és az Európai Gyeplabda Szövetségnek
(European Hockey Federation, EHF), melyek alapszabályát, és egyéb szabályzatait
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3. §
1./

A Szakszövetség neve: Magyar Gyeplabda Szakszövetség, rövidítve: MGYSZ.

2./

A Szakszövetség neve angolul: Hungarian Hockey Federation, rövidítve HHF.

3./

A Szakszövetség székhelye: 1115 Budapest, Kelenföldi út 2. VI. épület

4./

A Szakszövetség alapítási éve: 1924

5./
A Szakszövetség pecsétje: szögletes bélyegző, melynek tetején a "Magyar Gyeplabda
Szakszövetség" felirat és címadatai láthatóak. Alatta az adószám és a bankszámlaszám.

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG
HUNGARIAN HOCKEY FEDERATION
1115 Budapest, Kelenföldi út 2. VI. épület
Adósz: 19013017-1-43
Szlasz: 10918001-00000101-03360006

6./
A Szakszövetség zászlaja:
emblémájával.

a Magyar Köztársaság Zászlaja, közepén a szövetség

7./
A Szakszövetség emblémája: fehér alapon két gyeplabdaütő, melyen a magyar címer
helyezkedik el. Alatta egy gyeplabda, melyben az alapítás éve (1924) látható. A címer és a
labda alatt egy fehér szalagban fekete betűkkel a „Magyar Gyeplabda Szakszövetség” felirat
látható.

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Alapszabálya - 2021

3

II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
4. §
1./
A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyeplabda
sportágban folyó közhasznú tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik
a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában.
Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek
tevékenységében. Szervezi a magyarországi gyeplabda tevékenységet a FIH ajánlásának
megfelelően az állami, és más társadalmi szervektől elvárt módon.
2./
A Szakszövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
3./
A nemzeti válogatott keretek működtetése során a Szakszövetségre a sportszervezetre
vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell
A Szakszövetség feladatai
5. §
A Szakszövetség közhasznú sporttevékenysége az Stv. 22. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott alábbi közfeladatok ellátását közvetlenül szolgálja:
Közfeladat megnevezése

Jogszabályhely

szabályzatok kiadásával a
sportág rendeltetésszerű
működésének biztosítása

Stv. 22. § (1)a)

Közhasznú tevékenység
szabályzatok
megalkotása és kiadása,
ideértve:
az általa kiírt
(szervezett, rendezett)
sportrendezvényekkel
kapcsolatos vagyoni
értékű jogok
hasznosításának
módjainak és
feltételeinek
szabályzatban rendezése
aA versenyszerű
sportoló egyik
sportszervezetből a másik
sportszervezetbe való
átigazolásának
feltételeiről és módjáról
szabályzat alkotása

a sportág nemzetközi
szabályaival összhangban a
sportág versenyrendszerének
kialakítása, e versenyrendszer
alapján a sportág versenyeinek
szervezése

Stv. 22. § (1)b)
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maga, vagy
hivatásos és amatőr
tagozata útján a magyar
(országos, nemzeti)
bajnokság, illetve a
magyar (köztársasági)
kupa megrendezése
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az Stv. 22. § (1)
h.) pont szerinti vagyoni
értékű jogok
hasznosításáról
szerződést kötés, vagy a
szerződéskötés jogának
meghatározott feltételek
mellett egyes szervezeti
egységeire, illetve
tagjaira átruházása
a jogszabályok
és az Stv. 22. § (1)
bekezdés a./ pontja
szerinti szabályzatok
alapján maga, vagy
hivatásos, illetve amatőr
tagozatain keresztül
gondoskodik a
sportágban a sportolók,
versenybírók, edzők,
sportvezetők
nyilvántartásáról,
igazolásáról,
átigazolásáról,
képzéséről,
továbbképzéséről,
nyilvántartásáról,
minősítéséről, illetve
velük szemben
sportfegyelmi jogkört
gyakorol
tagjai számára a
hazai és nemzetközi
versenynaptár alapján a
hazai és a nemzetközi
sportesemények
megrendezésének,
illetőleg az azokon való
részvétel engedélyezése
részvétel a sportág nemzetközi
szövetségének munkájában, a
sportág részvételének szervezése
a nemzetközi
sportkapcsolatokban

Stv. 22. § (1) c)

a hazai és – a
sportági nemzetközi
Szakszövetség
versenynaptárához
igazodva – a nemzetközi
versenynaptár
megalkotása és kiadása
a nemzetközi
szakszövetség
alapszabályában
meghatározott feladatok
ellátása

a nemzeti válogatott keretek
működtetése, a sportághoz
tartozó sportolók részvételéének
elősegítése a nemzetközi
sporteseményeken

Stv. 22. § (1) d), 2 (b)
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sportági nemzetközi
szakszövetség, illetve a sportági
külföldi Szakszövetség által
megkívánt hozzájárulás megadása
vagy megtagadása magyar
sportolók külföldi versenyzéséhez,
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vagy külföldi sportolók
magyarországi versenyzéséhez
a sportág stratégiai fejlesztési
koncepcióinak meghatározása
(ideértve az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is) és megvalósítása

Stv. 22. § (1) e)

- a Szakszövetség egészére
kiterjedően szponzorálási és más
kereskedelmi szerződések kötése a
sportág céljainak elérése
érdekében
-

PR tevékenység

- szponzoráció, támogatás
szervezése, elősegítése
a sportág érdekeinek képviselete
az állami szervek, a MOB és
annak szakmai tagozatai, a többi
sportszövetség, más
Szakszövetségek, szövetségek
előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben,

az alapszabályában
meghatározott módon
szolgáltatásokat nyújtása
tagjainak, közreműködés a tagok
közötti viták rendezésében, a
sportágában működő
sportszakemberek képzésének és
továbbképzésének elősegítése

Stv. 22. § (1)f)

a nemzeti válogatott
keretek működtetése, és általuk
Magyarország képviselete a
nemzetközi
sportrendezvényeken, a sportág
nemzetközi szervezetében
képviseli
a
sportág
érdekeit az állami szervek és a
helyi önkormányzatok, a MOB, a
Nemzeti
Sportszövetség,
a
Nemzeti
Szabadidősport
Szövetség,
a
Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, a
sportközalapítványok,
a
sportszövetségek,
illetve
a
társadalmi szervezetek felé

Stv. 22. § (1) g)

- szervezi a játékvezetők
foglalkoztatását, valamint
gondoskodik a játékvezetők
képzéséről, továbbképzéséről,
felügyeli és minősíti munkájukat
szakmai tanácsadás
- a közoktatás és a felsőoktatás
keretén kívüli sportoktatói
tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön
jogszabályban meghatározott díj
ellenében előzetes hozzájárulás
kiadása
- vitarendezési fórum
biztosítása, működtetése

a sportág utánpótlás-fejlesztési
koncepciójának meghatározása
és gondoskodás annak
végrehajtásáról.
az Stv a 23. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti szabályzatában
meghatározottak alapján az adott
sportág versenyrendszerében
szervezett, vagy
versenynaptárában egyébként
szereplő sportrendezvények

Stv. 22. § (1) h)

Stv. 22. § (1) i), (2) c)-i)
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támogatja és szervezi az
utánpótlás nevelését, elősegíti a
diáksport fejlesztését
- a jogszabályok alapján a
versenyszabályokat
megsértő
sportszervezetekkel, sportolókkal
és sportszakemberekkel szemben a
sportfegyelmi
szabályzatban
megállapított
joghátrányokat
alkalmazza,
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biztonságos lebonyolításáának
ellenőrzése

nyertes pályázat esetén a kiemelt
nemzetközi sportrendezvények
magyarországi megrendezésével
összefüggő állami feladatok
ellátásában való közreműködés

Stv. 22. § (1) j)

meghatározza a sportlétesítmények
– a sportág szempontjából történő –
használatának
feltételeit,
a
létesítményekkel
szembeni
szakmai követelményeket,
meghatározza a sportrendezvények
rendezésével kapcsolatos sportági
szakmai szabályokat,
érvényesíti a doppingtilalmat,
a./
a megfelelő feltételek
fennállása esetén megköti a
jogszabályban
felhatalmazott
személlyel
(továbbiakban:
miniszter) a támogatási szerződést
kiemelt sportrendezvény
megszervezése, lebonyolítása

A Szakszövetség szabályzatai
6. §
1./
A Szakszövetség alapszabálya biztosítja a Szakszövetség demokratikus, önkormányzati
elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését.
2./
A közgyűlés a Szakszövetség alapszabályát, és a vagyoni értékű jogok hasznosításáról
rendelkező szabályzatot, míg az elnökség az alábbi szabályzatokat fogadja el és köteles a
jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítani:
a./
a szervezeti és működési szabályzat,
b./
a versenyszabályzat,
c./
a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat,
d./
a sportfegyelmi szabályzat,
e./
a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat,
f./
a hivatásos versenyrendszer esetleges későbbi működése esetén a versenyrendszerrel
kapcsolatos és az abban szereplő sportszervezetekkel, sportolókkal szembeni követelményekről
szóló szabályzat, valamint
g./
a doppingellenes szabályzat.

III.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szakszövetség tagja
7. §
1./
A Szakszövetség tagja lehet minden, a Stv. rendelkezéseinek megfelelő sportszervezet,
amely a sportági versenyrendszerben rögzített versenyeken részt vesz.
2./
A Szakszövetségbe tagként való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a
Szakszövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek
fennállnak.
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A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
8. §
1./

A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

2./
A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással szüntethető meg,
és a tag jogutód nélküli megszűnésével megszűnik.
3./
A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség elnöksége határoz, határozatát a
meghozatalától számított 8 napon belül igazolható módon kell közölni a tagfelvételt
kérelmezővel. A felvételt megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül
a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés
tárgyalni köteles. Ez esetben a következő közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 60.
napon belüli időpontra össze kell hívni.
9. §
1./
A tagsági jogviszonyát a tag a Szakszövetség elnökségéhez címzett írásbeli
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. A kilépés a tagot nem
mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
2./
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a
Szakszövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a
közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – igazolható módon
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag, vagy szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel,
hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselője vagy meghatalmazottja vesz részt. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül
igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a Szakszövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A
közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 60. napon belüli
időpontra össze kell hívni. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
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10. §
1./
A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a tag
nevét, székhelyét, képviselője nevét.
2./
A Szakszövetség tagja tagdíjat köteles fizetni.
A tagdíj összege 30.000,- Ft, amelyet legkésőbb minden év szeptember hó 30. napjáig kell egy
összegben, a Szakszövetség házipénztárába vagy a Szakszövetség bankszámlájára történő
átutalás útján megfizetni.
A Szakszövetség 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 December hó 31.
napjáig köteles az a Szakszövetség házipénztárába vagy a Szakszövetség bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni.
A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai
11. §
1./
A Szakszövetség tiszteletbeli, illetve pártoló tagja lehet az az Szakszövetség,
alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil
társaság, amely a Szakszövetség alapszabályában, szabályzataiban foglalt célokkal egyetért és
a Szakszövetség tevékenységét közreműködésével, vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal
támogatja.
2./
A Szakszövetség tiszteletbeli tagjait a közgyűlés választja, míg a pártoló tagok felvételi
kérelme ügyében az elnökség határoz.
3./
A tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok
a./
képviselői tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség közgyűlésén,
b./
javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetség, valamint szervei
működésével kapcsolatban,
c./
tájékoztatást kérhetnek a tagokat érintő minden kérdésben.
4./
A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei:
a./
A Szakszövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
határozatainak megtartása.
b./

pártoló tag esetében a vállalt pénzügyi hozzájárulás teljesítése.

IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai és kötelezettségei
12. §
A Szakszövetség tagjának jogai:
a./ részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség által kiírt
bajnokságokon, kupaversenyeken,
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b./ természetes személy képviselője útján részt vehet a közgyűlés határozatainak
meghozatalában,
c./ képviselője választhat és választható a Szakszövetség szerveibe,
d./ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség irataiba,
e./ ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat, a mentő
tevékenységet érintő kérdések megtárgyalására,
f./ tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről,
A fentiekben meghatározott b./, c./, d./, e./, f./ pont szerinti jogait a tag természetes személy
képviselője útján gyakorolhatja.
Ahol a jelen Alapszabály tagot említ, Szakszövetség rendes tagját kell érteni.
13. §
A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
a./
a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg a megtartásának biztosítása,
b./
az általános sporterkölcsi normák betartása,
c./
a tagdíj megfizetése.

V.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
14. §
A Szakszövetség állandó szervei:
a./
Közgyűlés
b./
Elnökség
c./
Ellenőrző Testület
d./
Fegyelmi Csoport, Fegyelmi Bizottság, Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság
e./
Titkárság

VI.
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
15. §
1./

A Szakszövetség döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés.

2./
A Szakszövetség rendes közgyűlését évenként össze kell hívni. A Szakszövetség
elnöksége a közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról szóló
meghívóval a tagokat és az Ellenőrző Testület elnökét legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja
előtt írásban igazolható módon (személyes kézbesítés útján, tértivevényes levélben vagy
visszaigazolható email útján) meghívja, az egyéb tanácskozási joggal rendelkezőnek ugyanezen
időben, ugyanezen tartalommal írásbeli értesítést küld.
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3./

A Szakszövetség közgyűlése nyilvános.

4./
A közgyűlésen minden jelenlévő (jogszerű képviselettel rendelkező) tag egy szavazattal
rendelkezik.
5./
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szakszövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes lesz. Amennyiben a közgyűlés helyszíne nem a Szakszövetség székhelye,
erre a tényre a meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.
6./
A közgyűlési meghívót a Szakszövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
7./
A Szakszövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban
be kell jelenteniük azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, és
igazolniuk kell a képviselet jogszerűségét.
8./
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a
tagok és a Szakszövetség tagjai és 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
9./
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, 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 valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
10./ A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
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érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
11./
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és
az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatnak a Szakszövetség honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.
A közgyűlés határozatképessége
16. §
1./
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
2./
Ha a közgyűlés a meghívóban meghatározott időpontban nem határozatképes, az
ismételten megtartott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
3./
A közgyűlés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
A közgyűlés napirendje
17. §
1./
A közgyűlés napirendjére a Szakszövetség elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a
közgyűlés elé.
2./
A Szakszövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően
tartalmaznia kell:
a./
az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b./
a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés elfogadása,
c./
az Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása,
d./
az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása,
e./
a Szakszövetség tagjai által az elnökséghez legalább 7 nappal a közgyűlés ülése előtt
írásban beterjesztett, és a közgyűlés napirendjére felvett javaslatok.
A közgyűlés hatásköre
18. §
1./

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)

az alapszabály módosítása;
a Szakszövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a Szakszövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása;
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d)
a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása;
e)
a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása;
f)
az elnökség és az ellenőrző testület elnökének, továbbá tagjainak a Fegyelmi
Bizottság és a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság tagjainak megválasztása, illetve
visszahívása, tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli elnökségi tagok megválasztása és
visszahívása;
g)
az éves költségvetés elfogadása;
h)
a tagdíj megállapítása;
i)
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szakszövetség vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
j)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) szerinti
beszámoló, a közhasznúsági melléklet elfogadása;
k)
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a Szakszövetséggel munkaviszonyban áll;
l)
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
m) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
n)
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
o)
nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása;
p)
a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása;
q)
a Szakszövetség feladatainak ellátásához regionális, megyei és helyi szervezeti
egység létrehozása;
r)
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.
2./
A közgyűlés a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartoznak.
3./
A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szakszövetség feloszlását, ha a Szakszövetség
képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére
4./
A közgyűlés által jóváhagyott, Sztv. szerinti beszámoló hiányában új hivatásos
versenyrendszer nem hirdethető meg.
A közgyűlés határozathozatala
19.§
1.
A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.
2. A Szakszövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szakszövetség céljának módosításához és a
Szakszövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges
3. A 18.§.1. b),c) és e) pontjaiban megjelölt ügyekben a jelenlevő szavazásra jogosultak
kétharmadának „igen” szavazata szükséges.
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4.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek – a 18.§. f./
pontjában meghatározott – tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra
jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet
a tisztségviselő megválasztásáról.
5.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat
és a határozatok meghozatalának szavazati arányát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A
jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
A tisztségviselők választása
20.§
1.
Az elnököt, és az elnökség további tagjait a közgyűlés a tagjai képviselői közül három
évre, illetve az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait, a Fegyelmi Bizottság és a Fegyelmi
Fellebbviteli Bizottság tagjait szintén három évre választja. Ezen tisztségviselők mindegyike
újraválasztható.
2.
A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre
jelöl.
3.
A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az elnököt, az
elnökség tagjait, majd ezt követően az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait, majd a Fegyelmi
Bizottság és a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság tagjait kell megválasztani, akik önmaguk közül
választják az elnököt.
4.
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak
több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén kellő számú jelölt a
szükséges szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új
választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást
ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt többségi
szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet,
közülük a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.
A Szakszövetség közgyűlésének rendkívüli ülése
21.§
1.
A közgyűlést az elnökségnek rendkívüli ülésére, az erre vonatkozó kezdeményezés
kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon, illetve az
alapszabályban meghatározott időtartamon belüli időpontra össze kell hívnia, ha:
a) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,
b) a bíróság azt elrendeli,
c) a Szakszövetség elnökének, elnökségi tagjának, az Ellenőrző Testület elnökének, vagy
tagjának, a Fegyelmi Bizottság, illetve a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság tagjának
tisztsége bármely ok miatt megszűnik és emiatt az elnökség, az Ellenőrző Testület, a
Fegyelmi Bizottság, vagy a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság létszáma az Alapszabályban
meghatározott minimális mérték alá csökken, illetve az elnöki funkció nincs betöltve,
d) az Ellenőrző Testület kezdeményezi,
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e) az elnök, vagy az elnökség kezdeményezi,
f) a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
g) a Szakszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni,
h) a Szakszövetség céljainak elérése veszélybe került, vagy
i) egyéb, a jogszabályban vagy az alapszabályban meghatározott esetben.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szakszövetség megszüntetéséről
dönteni.
2. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az alapszabálynak a Szakszövetség rendes
közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadók.

VII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség feladata és hatásköre
22.§
1.
A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség
elnöksége irányítja.
2.

Az elnökség feladata és hatásköre:
a)
a Szakszövetség szabályzatainak megállapítása, illetve módosítása (az
Alapszabály, a vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó szabályzat kivételével),
b)
a sportág fejlesztési programjának kidolgozása,
c)
a főtitkár és a szövetségi kapitány kinevezése és visszahívása, a szakág vezetők
megválasztása és felmentése,
d)
bizottságok létrehozása és megszüntetése (az Alapszabályban konkrétan
meghatározott bizottságok kivételével), ügyrendjük elfogadása, a bizottsági tagok
megválasztása, illetve felmentése,
e)
a Szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése,
f)
a Szakszövetség közgyűlésének összehívása,
g)
a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete,
h)
gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás
ellenőrzése,
i)
a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli elnök és elnökségi tagok
megválasztására javaslat előterjesztése a közgyűléshez,
j)
döntés a pártoló tagok Szakszövetségbe való felvétele tárgyában,
k)
a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása,
l)
a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
m)
a bajnokságok és a Szakszövetségi versenyek kiírása,
n)
a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,
o)
a nemzetközi sporteseményeken való részvétel engedélyezése,
p)
a sportág sportolói, versenybírók, edzők, oktatók, sportszakemberek
képzésének, továbbképzésének meghatározása,
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q)
sportolói, edzői és egyéb sportszakember prémiumának, jutalmazásának, illetve
egyéb juttatásának meghatározása és teljesítése a hatályos jogszabályok szerint,
r)
a Szakszövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése,
elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás illetve hasznosítás, gazdasági
vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amely
alapján a Szakszövetség számára kötelezettségek keletkeznek,
s)
az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben
nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat
felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról,
átcsoportosításáról,
t)
az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági melléklet készítése,
u)
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály,
továbbá a Szakszövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szakszövetség közgyűlése a
hatáskörébe utal,
3.
A Szakszövetség más társadalmi és gazdálkodó szervek, hatóságok, intézmények,
valamint a sajtó előtti képviseletére önállóan az elnök, valamint a közgyűlés által kijelölt
elnökségi tag, továbbá az elnök szabályszerű meghatalmazása esetén más elnökségi tag, a
főtitkár és a sajtóbizottság elnöke jogosult.
Az elnökség tagjai
23.§
1.

Az elnökség saját tagjai közül egy szakmai alelnököt és egy gazdasági alelnököt választ.
Az elnök az ügyek meghatározott körére vonatkozóan képviseleti jogát az alelnökökre
- mandátumának lejártáig terjedő időre - átruházhatja.

2.

Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására az ok és cél megjelölésével,
elnöki meghatalmazás alapján a Szakszövetség esetenkénti képviselete,
a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel,
beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

a.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

4.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szakszövetséghez címzett, a Szakszövetség
másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
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hatályossá.
Az elnökség működése
24.§
1.
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és
működési szabályzat szerinti – az ügyrendjét.
2.
Az elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben ülésezik.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármely elnökségi tag az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
3.
Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét,
továbbá az ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult egyéb személyeket.
4.
Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban
írásbeli, igazolható módon (személyes kézbesítés útján, tértivevényes levélben vagy
visszaigazolható email útján) küldött meghívóval kell meghívni az elnökség tagjait és egyéb
meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, amely azonban 3 napnál
rövidebb nem lehet
5.

Az elnökségi ülések nyilvánosak.

6.
Az elnökség határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén, az elhalasztott elnökségi ülést 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az
ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes, erre a meghívóban fel kell hívni az elnökségi tagok
figyelmét.
7.
Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, legalább két tag „igen” szavazatával hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.
8.
Bármelyik elnökségi tag titkos szavazást kérhet egy-egy döntéshez. Ehhez legalább két
tag hozzájárulása szükséges.
9.
Abban az esetben, ha a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 3 fő alá
csökken, új elnökségi tagok megválasztása céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
10.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket,
javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a szavazatok meghozatalának szavazati arányát,
döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát és személyét.
11.
Az elnökség a határozatairól az érintetteket, valamint a Szakszövetség tagságát 15
napon belül köteles írásban, igazolható módon (személyes kézbesítés útján, tértivevényes
levélben vagy visszaigazolható email útján) tájékoztatni.

VIII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE
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25.§
1.

A Szakszövetség képviselője a Szakszövetség elnöke.

2.

Az elnök feladatai:
az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,
a Szakszövetség képviselete,
az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának ellenőrzése,
döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének hatáskörébe,
aláírási és utalványozási joggal rendelkezik,
az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakszövetségnél foglalkoztatott minden
munkavállaló tekintetében.
mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén első sorban a gazdasági alelnök, azt
követően a szakmai alelnök vagy az elnök által megbízott más elnökségi tag helyettesíti.

IX.
AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET
26.§
1. A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére megválasztja az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait. Az Ellenőrző Testület
elnökből és két tagból áll.
2. Az Ellenőrző Testület tagjai - beleértve az Ellenőrző Testület elnökét is - az Alapszabály
XII. fejezetében meghatározott összeférhetetlenségi szabályok irányadóak. Nem lehet
továbbá a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve a Szakszövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség által tagjának
a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
27.§
Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség
elnökségét tájékoztatja.
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28.§
1.
Az Ellenőrző Testület feladata:
a)
a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b)
a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c)
a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d)
az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e)
a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f)
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g)
a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
2.
Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti
mérleg és eredményi beszámolóról, valamint közhasznúsági melléklet elfogadásáról és a
következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
29.§
1. Az Ellenőrző Testület ügyrendjét maga állapítja meg
2. Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől
jelentést, illetve tájékoztatást kérni
3. Az Ellenőrző Testület elnöke a Szakszövetség vezető szerveinek ülésein tanácskozási
joggal részt vesz.
4. Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a
Szakszövetség elnökét. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a pénzügyi-gazdasági,
illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
5. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot,
vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére vonatkozó javaslatot is
tesz.
6. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
7. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, az Ellenőrző Testület kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés
összehívását.
8. Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szakszövetség
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,
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b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
9. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Testület indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Testület is jogosult.
10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet
11. Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles beszámolni.

X.
A BIZOTTSÁGOK
Fegyelmi Csoport, Fegyelmi Bizottság, Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság
30.§
1.
A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató személyekkel
és szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására a közgyűlés 3 éves
időtartamra Fegyelmi Csoportot hoz létre. A Fegyelmi Csoport tagjainak létszáma megegyezik
a Szakszövetség mindenkori tagjainak a számával. Fegyelmi Csoport munkáját elnök irányítja.
A Fegyelmi Csoport tagjait és elnökét – a tagszervezetek jelölése alapján – a Közgyűlés
választja meg. A Fegyelmi Bizottság és Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 3-3 főből áll. A
Fegyelmi Csoport elnöke egyben a Fegyelmi Bizottsági elnöke. Fegyelmi eljárás
lefolytatásához a Fegyelmi Csoport elnöke az eljárás megindítását megelőzően – a konkrét téma
ismeretében, az összeférhetetlenség vizsgálatával egyidejűleg – a Fegyelmi Csoportból további
két főt jelöl ki és létrehozza a Fegyelmi Bizottságot, ezzel egyidejűleg a Fegyelmi Csoportból
további három fő kijelölésével létrehozza a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottságot.
2.
A fegyelmi bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a
Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.
3.
A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság élén a bizottság elnöke áll, akit a bizottság tagjai
önmaguk közül választanak. A Fegyelmi Bizottság, valamint a Fegyelmi Fellebbviteli
Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és a Szakszövetséggel
munkaviszonyban nem állhatnak.
Egyéb bizottságok
31.§
1.
A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további – állandó és
ideiglenes (pl. orvosi és dopping, technikai) bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az
elnökség legfeljebb saját tagjai mandátumának lejártáig terjedő időtartamra választja. A
bizottság tagjai újraválaszthatók.
2.
A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség által jóváhagyott saját működési
szabályzatuk határozza meg, a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei
között.
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3.
A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek a
hatás- és feladatkörükbe utalt ügyekben.
4.
A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az
elnökséget azzal, hogy valamely tagja képviselje a bizottság ülésén.
5.

A bizottsági ülések nyilvánosak.

XI.
A SZAKSZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA
32.§
1.

A Szakszövetség adminisztratív feladatainak ellátására az elnökség titkárságot hoz létre.
A titkárság létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy
biztosítja a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.

2.

A titkárságot az elnökség által kinevezett főtitkár vezeti, aki tevékenységét
munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony formájában látja el.

3.

A főtitkár irányítja a Szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az alapszabály
rendelkezései szerint, a közgyűlés és az elnökség határozatainak keretei között.

4.

A titkárság szervezeti felépítését és feladatait szükség szerint a Szakszövetség
szervezeti és működési szabályzatában kel meghatározni.

XII.
A SZAKSZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE
VONATKOZÓ
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
33.§
1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátja.
2.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki a közügyektől eltiltó
ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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4.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a./
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
5.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
6.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7. Az elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
8. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

XIII.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
34.§
1. A Szakszövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl
- a Szakszövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
2. A Szakszövetség elsősorban a tagdíjakból, szponzori bevételekből, a kereskedelmi jogai
értékesítéséből származó bevételekből, valamint központi költségvetési, önkormányzati,
köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból gazdálkodik. A Szakszövetség csak
olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott
felelősségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét
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3. A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési felelősség a
Szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből
származó bevételek is.
4. A Szakszövetség - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.
A Szakszövetség befektetési tevékenységet nem végez.
5. A Szakszövetség bevételei:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) egyéb bevétel.
6. A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai)
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása;
d) egyéb költség.
7. A Szakszövetség bevételeit a 13.5. pont szerinti részletezésben, költségeit és ráfordításait
(kiadásait) az 13.6. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint
tartja nyilván. A Szakszövetség 13.5. c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait
(kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá
közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
8. Beszámolási szabályok
8.1. A Szakszövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (december 31.), illetve a megszűnés
napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint készít beszámolót.

Magyar Gyeplabda Szakszövetség Alapszabálya - 2021

23

A Szakszövetség beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) a kiegészítő mellékletet.
8.2. A Szakszövetség köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is
készíteni. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú
jogállás megállapításához szükséges a Civil törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
8.3. A Szakszövetség a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott
üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tárgyévet követő év május
31-ig) - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvényben meghatározott módon - letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
8.4. A Szakszövetség a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet adatainak
lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi. A Szakszövetség
beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
8.5. A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
8.6. A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási, pénzügyi,
munkaügyi szabályzatban kell meghatározni.
8.7. A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével
összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk.
rendelkezései szerint.
8.8. A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók
élet-, baleset-, és vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli.
8.9. A Szakszövetség hivatásos tagozata, amennyiben közgyűlésének döntése szerint
hivatásos versenyrendszert működtet, köteles a külön jogszabály szerinti könyvvizsgálót is
alkalmazni (választani) gazdálkodásának ellenőrzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének
hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem
dönthet.
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XIV.
A SZAKSZÖVETSÉG REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS HELYI
SZERVEI
35.§
1. A Szakszövetség regionális, megyei és a helyi szervei a Szakszövetség jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.
2. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei ellátják a Szakszövetség
alapszabálya által, valamint saját alapszabályuk által meghatározott feladatokat.
Alapszabályuk nem lehet ellentétes a Szakszövetség alapszabályával.
3. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szerveinek létrehozása a közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A Szakszövetség megyei és helyi szerveinek megalakítását
bármely szakszövetségi tag kezdeményezheti. A szervezeti egységeket a Szakszövetség
veszi nyilvántartásba a képviseletre jogosult tisztségviselők megjelölésével együtt.
4. A területi és helyi Szakszövetségek önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, valamint
a működéshez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkeznek.
5. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei működési területükön az alábbi
feladatokat látják el:
1)
gondoskodnak a Szakszövetség alapszabályában foglalt feladatok
végrehajtásáról,
2)
ellátják a Szakszövetség elnöksége által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat,
3)
kiírják és szervezik a hatáskörükbe tartozó versenyeket,
4)
közreműködnek a Szakszövetség szervei által a sportág fejlesztésének irányait
meghatározó döntések végrehajtásában,
5)
közreműködnek a sportszakemberek képzésében, és továbbképzésében,
6)
hatáskörükben képviselik a sportágat és a sportszervezetek érdekeit,
7)
vezetik a hatáskörükbe tartozó nyilvántartásokat, ellátják a szükséges
adatszolgáltatási feladatokat,
8)
intézik az igazolással, illetve átigazolással kapcsolatos, hatáskörükbe utalt
feladatokat.
6.

A szervezeti egységek szervezetét és működését saját alapszabályuk határozza meg.

7.
A szervezeti egység saját hatáskörben, kötelezően alkotja meg szervezeti és működési
szabályzatát, gazdálkodására vonatkozó szabályzatát, továbbá saját hatáskörben dönt a
versenykiírásairól és állítja össze saját versenynaptárát. A hatályos dokumentumokat a
szervezeti egységnek a Szakszövetség rendelkezésére kell bocsátani. A versenykiírás és
versenynaptár nem lehet ellentétes a Szakszövetség versenyszabályzatában foglaltakkal.
8.
A sportszervezetek a szervezeti egységgel közvetlenül létesíthetnek tagsági viszonyt. A
Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezeteket tagsági viszonyban állónak kell
tekinteni a működési területük szerinti illetékes szervezeti egységnél is. A szervezeti egység a
tagok számától függetlenül működhet, tagnyilvántartásukat a Szakszövetség rendelkezésére
kell bocsátaniuk.
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9.
A Szakszövetség elnökségének felhatalmazása alapján a főtitkár kezdeményezheti a
szervezeti egység közgyűlésének, ügyvezető szervének összehívását a cél és az ok
meghatározásával. Ez esetben a szervezeti egység közgyűlését 30 napon belül, ügyvezető
szervét 15 napon belül kell összehívni.

XV.
A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
36.§

1.

A Szakszövetség megszűnik:

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
c) megvalósította célját vagy a Szakszövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg; vagy
d) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2.
A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott
sportág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.
3.
A Szakszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
MOB igazolja, hogy a Szakszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával e
törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szakszövetség állami sportcélú támogatásban nem
részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
37.§
A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve a
Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben a Szakszövetséggel,
Szakszövetségi tag sportszervezettel, sportolóval keletkezett vitás ügyekben megpróbálják
tárgyalásos úton egymás között, vagy a Szakszövetség közreműködésével rendezni a vitát.
Jogvita esetére előnyben részesítik a Sport Állandó Választott Bíróság eljárását és az ennek
megalapozásául szolgáló alávetési nyilatkozat megtételét.
38.§
1.
A Szakszövetség elnöksége köteles mind a közgyűlési határozatokról, mint a saját
határozatairól nyilvántartást vezetni.
2.

A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmazni:
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a)
b)
c)
d)

a közgyűlések és az elnökségi ülések időpontját,
a közgyűlések és az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást,
a közgyűléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát,
a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és
ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát).

3.
A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági melléklet és a Szakszövetség működésével
összefüggésben keletkezett bármilyen irat, valamint a Szakszövetség szolgáltatásainak
igénybevételi módozatairól szóló tájékoztató nyilvános, abba bármely érdeklődő a
Szakszövetség székhelyén – az ott meghirdetett időpontokban – beletekinthet és azokból a saját
költségére – másolatot kérhet.
4.
Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás, az éves mérleg- és eredménybeszámoló
és a közhasznúsági melléklet teljes szövegét köteles az elnökség naptári évenként a tagoknak
megküldeni.
5.
A Szakszövetség tagjai illetve Szakszövetség hivatalos szervei és azok tagjai egymás
közötti hivatalos értesítéseket elektronikus levelezés formájában is lebonyolíthatják. A
hivatalos kommunikáció során használt elektronikus levélcímeket, a kommunikáció
megkezdését megelőzőleg írásban rögzíteni kell.
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