A Magyar Grappling Szövetség Alapszabálya
Preambulum
A SportAccord tagsággal bíró Nemzetközi Birkózó Szövetség (United World Wrestling; a
továbbiakban: UWW) nem olimpiai szakága a grappling. A szakág munkáját a World
Grappling Committée (a továbbiakban: WGC) irányítja. A grappling egy olyan birkózó
stílusú küzdősport, amely egyesíti a különböző sportokból (mint például a birkózás, a jiujitsu, brazil jiu-jitsu, Luta Livre Brasileira, Catch Birkózás, Judo, Sambo, kevert
harcművészetek) származó technikákat, célja az ellenfél földrevitele, teljes kontrollálása a
talajon, és a szabályok betartása mellett fojtásokkal, feszítésekkel való feladásra
kényszerítése.
A grappling a modern birkózó stílusok közül az, amelyik leginkább közel áll az ókori olimpiai
játékokon is szereplő régi görög birkózáshoz. A leginkább megengedő szabályokkal és széles
technikai repertoárral rendelkezik. Mivel a küzdelem jelentős része a földön történik, így a
grapplingre úgy lehet tekinteni, mint az egyik legbiztonságosabban űzhető birkózó
küzdősportra. Annak a sajátosságának okán, hogy semlegesíthető az ellenfél anélkül, hogy az
komolyabb fájdalommal járna neki, már számos országban használják önvédelmi képzés
részeként is a katonai és rendőri erők.
A Magyarországon működő küzdősporttal foglalkozó sportszervezetek nagy része kifejezetten
foglalkozik a grapplinggel, versenyzési igényük jelentékeny, felismerték, hogy versenyzésük
által számottevő fejlődési lehetőségekhez jutottak és jutnak. Közös céljaik megvalósítására,
tevékenységük szervezettebb formába való öltésére, a nemzetközi kapcsolataik további
erősítésére – együttműködésük szorosabbra fűzésével – önkéntesen, közös értékrenddel és
jövőképpel rendelkezve szövetségbe tömörülnek. Alapértékeik közé tartozik a nyíltság, az
őszinteség, a tisztesség, egymás tisztelete és támogatása, a bizalom, az önzetlen közösségi
munka, a fejlődés elősegítése, mind a versenyeken, mind a mindennapjaikban.
1. §
A Magyar Grappling Szövetségre vonatkozó általános rendelkezések
1.

A Magyar Grappling Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) jogállása: A Szövetség a
Magyarországon működő, a World Grappling Committée (WGC) által elismert, annak
fennhatósága alá tartozó, no gi grappling, gi grappling szakágakban, a sportági
versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek által - a tevékenységük összehangolása,
munkájuk elősegítése érdekében - létrehozott, a fenti szakágakat irányító, a sportról szóló
2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, önkormányzattal
és nyilvántartott tagsággal rendelkező országos sportági szakzövetség, amely a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik. A
Szövetség országos sportági szakszövetség, jogi személy.

2.

A Szövetség neve: Magyar Grappling Szövetség
A Szövetség rövidített neve: MGSZ
A Szövetség neve angol nyelven: Hungarian Grappling Federation
A Szövetség rövidített neve angol nyelven: HGF
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3.

A Szövetség székhelye: 6000 Kecskemét, Sétatér utca 13/A. 4. emelet 13.

4.

A Szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. A
Szövetség illetve annak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek
nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszék végzi.

5.

A Szövetség alapítási éve: 2017.

6. A Szövetség működési területe: Magyarország egész területe.
7.

A Szövetség alapító tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét tartalmazó tagnévsor az
alapszabály mellékletét képezi.

8.

A Szövetség honlapjának címe: www.grapplingszov.hu, www.hungrappling.com.

9.

A Szövetség emblémája:

A Szövetség pecsétje:

A Szövetség zászlaja:
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10. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése
pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
11. A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait honlapján nyilvánosságra hozza. A Szövetség köteles továbbá a Közgyűlés által
elfogadott beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói záradékot az adott üzleti év mérleg
fordulónapját követő 5. (ötödik) hónap utolsó napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyezni és közzétenni.
12. A Szövetség a Sporttörvény 20. § (1) bekezdése szerinti sporttevékenység szervezésével
kapcsolatos tevékenységet fejti ki.
13. A Szövetség képviselői útján részt vesz a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
szervezetében, és annak tevékenységében.
14. A Szövetség képviseli a WGC-t, együttműködik vele. Az WGC előírásainak megfelelően
fogadja a WGC megbízásából hivatalosan és a grappling, mint sportág és
versenyrendszer fejlesztése érdekében hazánkba érkező sportvezetőket és
sportszakembereket.
15. A Szövetség kiegyensúlyozott kapcsolatokat létesít és tart fenn a külföldi nemzeti
grappling szövetségekkel, illetve egyéb sportszervezetekkel.
2. §
A Szövetség célja és feladata
1.

A Szövetség célja:
A Szövetség mindenek felett álló legfőbb célja a grappling sportot művelők, valamint a
grappling sportág művelésében aktív egyesületek színvonalas versenyzési lehetőségének
folyamatos biztosítása, fejlődésének elősegítése és nyomon követése, érdekeinek
képviselete.
A Szövetség célja a grappling sport népszerűsítése, fejlesztése, a sportág fejlődésének
elősegítése, valamint a grappling sportág hazai és nemzetközi kapcsolatokban való
képviselete, hozzájárulva a sportág egyetemes sportkultúra részeként való elismeréséhez.
A Szövetségnek a sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség
tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.

2.

A Szövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel szervezi és ellenőrzi a
grappling sportágban folyó tevékenységet, ellátja a sporttörvény és az egyéb
jogszabályokban az országos sportági Szövetségek részére meghatározott feladatokat,
képviseli sportágának és tagjainak érdekeit.

3.

A Szövetség alapvető feladata:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl.
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág
hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,
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c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sportköztestületek, a többi
sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben,
g) az Alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését,
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról,
i) ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában
egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását,
j) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés.
4.

A Szövetség ellátja a jelen Alapszabályában, a sportága nemzetközi szervezetének
grapplingre vonatkozó szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott
feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról,
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,
c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
d) érvényesíti a doppingtilalmat,
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági követelményeket,
f) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az
állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
g) sportágában elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit
az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
h) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.

5.

A Szövetség jelen Alapszabályban foglaltak szerint a grappling sportág területi, megyei
helyi szintű feladatainak ellátására területi, megyei és helyi Szövetségeket hozhat létre.
3. §
A Szövetség tagsága
A Szövetség tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

1.

A Szövetség tagja lehet minden sportszervezet, amely a Szövetség célkitűzésével egyetért
és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá
jelen Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
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2.

A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és a felvételhez jogszabályban
meghatározott feltételek fennállnak.

3.

A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani az Elnökséghez. A kérelem tárgyában az
Elnökség dönt. A Szövetségi tagságot elnökségi döntés hozza létre. A kérelmet elutasító
döntést meg kell indokolni, azzal kapcsolatosan - a törvényességi felügyeletet gyakorló
szerven túl - jogorvoslatért lehet fordulni a Közgyűléshez.

4.

A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével illetve a sportágban működő szakosztályának
megszűnésével, más jogi személy részére történő átadásával.

5.

A tag tagsági jogviszonyát írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti, amit írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagsági jogviszony a
nyilatkozat az Elnökség általi kézhezvétele napján szűnik meg.

6.

A tagsági jogviszony abban az esetben is felmondható, ha a tag 60 (hatvan) naptári napon
keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével, és a fizetési felszólítás kézhezvételét követő
30 (harminc) napon belül sem egyenlíti ki tartozását. Ilyen esetekben, a tagsági
jogviszony megszűnését követően a tag az Szövetségbe való ismételt felvételt csak akkor
nyerhet, ha a tagfelvételi kérelmének benyújtásával egyidejűleg a tagsági díjat - az adott
tárgyfélévre vonatkozóan - visszamenőleg is befizeti.
4. §
Jogszabályt, Alapszabályt vagy a Szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények
és a taggal szembeni eljárás szabályai.

1.

Jogszabályt, az Alapszabályt, a Szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség céljaival
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények
a) a figyelmeztetés;
b) a Szövetség rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év
időtartamra;
c) tagok közül történő kizárás.

2.

Jogszabályt, az Alapszabályt, Szövetségi határozatot sértő, vagy a Szövetség céljaival
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló
eljárást az Elnök javaslatára a Közgyűlés rendeli el.

3.

A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett Szövetségi tagot a
Szövetség Elnöke vagy más elnökségi tag, vagy a Közgyűlés által e feladatra kijelölt más
személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.

4.

A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is,
akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat
szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 (harminc)
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napon belül elkészíti a Közgyűléshez címzett határozati javaslatát.
5.

A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Elnök köteles
összehívni a Közgyűlést. A Közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény
alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot.

6.

A vizsgálat adatainak ismeretében bármely Szövetségi tag indítványozhatja a határozati
javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.

7.

Az összehívott Közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy
megtárgyalását követően nyomban határoz.
A Közgyűlés a Szövetségi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – fentieknek
megfelelően - figyelmeztetést, a Szövetség valamely rendezvényétől illetve
rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást, továbbá tagok közül történő
kizárást alkalmazhatja.

8.

A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a
jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról
rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban
közölni kell.

9.

A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Szövetség székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

10. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
5. §
A tagsági jogviszony típusai
1.

A Szövetség tagja teljes jogú tag vagy ideiglenes tag lehet.

2.

Teljes jogú a tagság, ha a tag az adott versenyévadot megelőző 3 (három) évadból 2
(kettő) évadban a Szövetség adott évadra vonatkozó versenynaptárában szereplő
versenyeken legalább 5 (öt) regisztrált versenyzővel részt vett, és a versenyek közül
legalább 4 (négy) versenyen részt vett, amelyből 2 (kettő) verseny a Szövetség Liga
fordulója.

3.

A Szövetség alapításában részt vevő alapító tagok, melynek felsorolását a Jegyzőkönyv
mellékletét képező Jelenléti ív tartalmazza, a teljes jogú tagság feltételeitől függetlenül
teljes jogú tagnak minősülnek az alapítást követő 4 (négy) évadban.

4.

Ideiglenes a tagság, ha a tag nem felel meg a teljes jogú tagság feltételeinek.

5.

Teljes jogú tagból ideiglenes jogú taggá válás, valamint az ideiglenes tagból teljes jogúvá
válás külön aktus nélküli, automatikus.

6.

Az ideiglenes tagot a Szövetség Közgyűlésén szavazati jog nem illeti meg, jogai és
kötelezettségei egyebekben megegyeznek a teljes jogú tag jogaival és kötelezettségeivel.
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6. §
A tagok jogai és kötelezettségei
1.

A Szövetség tagja - amennyiben eleget tesz jelen Alapszabályban meghatározott
kötelezettségeinek - képviselője útján
a) jogosult az Alapszabály illetve a Szövetség más szabályzata szerint részt venni a
Szövetség tevékenységében és rendezvényein;
b) szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában (kivéve az
ideiglenes tagot az Alapszabály 5. § 5. pontja alapján);
c) észrevételeket, javaslatokat tehet a Szövetség, valamint szerveinek működésével
kapcsolatosan;
d) javaslatokat tehet a Szövetséget, annak szerveit, illetve a grappling sportágat érintő
kérdések megtárgyalására.

2.

A Szövetség tagjainak kötelezettségei
a) a Szövetség Alapszabályának és más szabályzatának, valamint a Szövetség szervei
által hozott határozatok megtartása illetve megtartatása;
b) a grappling sportág népszerűsítése, fejlődésének és eredményességének előmozdítása,
a Szövetség tekintélyének és jó hírnevének megóvása és erősítése;
c) a tagdíj megfizetése a Szövetség Közgyűlése által előírt mértékben, módon és
határidőben,
d) a Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a
Szövetség tevékenységét.

3.

A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az
Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg. A tagdíjat megalakuláskor a
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 1 (egy) hónapon
belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31. (harmincegyedik) napjáig kell egy
összegben, a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás
útján megfizetni.

4.

A Szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj megkezdett negyedévekre időarányosan számított
összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év január 31. (harmincegyedik) napjáig köteles a Szövetség
házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
7. §
A Szövetség szervei és tisztségviselői

1.

A Szövetség szervei:
a) a Közgyűlés;
b) a Felügyelőbizottság;
c) az Elnökség;
d) az Ügyintéző Bizottság;
e) állandó és ad hoc bizottságok;
f) területi (regionális) szervek.

2.

A Szövetség tisztségviselői:
a) Elnök;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2 (kettő) Elnökhelyettes;
Titkár;
Gazdasági Vezető;
2 (kettő) Elnökségi Tag;
a Felügyelőbizottság tagjai,;
az Ügyintéző Bizottság tagjai;
az állandó és ad hoc bizottságok tagjai;
a Szövetségi Kapitány(ok).

A Szövetség tisztségviselői a tagszervezeteknél tisztséget tölthetnek be.
3.

A Szövetség vezető tisztségviselői.
A Szövetség vezető tisztségviselői 2022. (kettőezer-huszonkettedik) év április hó 29.
(huszonkilencedik) napjáig tartó határozott időtartamra:
Elnök: Kovács Gábor (3000 Hatvan, Nagyteleki utca 17/10.).
Gazdasági Vezető: Berkes László (6000 Kecskemét, Sétatér utca 13/A. 4. emelet 13.)
Elnökhelyettesek: Lakatos Sándor, Vancsik Nándor.
Titkár: doktor Boromisza Péter.
Elnökségi Tag: Merkert Zoltán, Sós György.
A Szövetség törvényes képviseletét az Elnök és a Gazdasági Vezető látja el.
A képviseleti jogok gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jogok gyakorlásának módja: önálló.

4.

Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

5.

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 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.
Jelen pont rendelkezései a 7. § 1. pontjában meghatározott szervek tagjaira egyaránt
vonatkoznak.

6.

A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveit, illetve annak tagjait, valamint a Szövetség
tisztségviselőit 5 (öt) évre kell megválasztani, akik újraválaszthatóak.
8. §
A Szövetség Közgyűlése

1.

A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés (a
továbbiakban: Közgyűlés).
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2.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente 1 (egy) alkalommal kell összehívni
(rendes Közgyűlés). A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával, vagy ülés tartása nélkül
hozza.

3.

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha
a) azt a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv javaslatára a bíróság, vagy az
ügyészség elrendeli;
b) a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével azt kezdeményezi;
c) a Szövetség Elnökségének döntése alapján;
d) azt a Felügyelőbizottság kezdeményezi;
e) az Elnöki tisztség bármely okból megüresedett;
f) az Elnökség tagjainak száma egynegyedet meghaladóan csökkent;
g) a Felügyelőbizottság létszáma egy főre csökkent;
h) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
i) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
j) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

4.

A fenti okokból összehívott Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség
megszüntetéséről dönteni.

5.

A rendkívüli Közgyűlést az ok bekövetkeztétől (kezdeményezés esetén annak
kézhezvételétől) számított legkevesebb 15 (tizenöt), legfeljebb 30 (harminc) napon belüli
időpontban meg kell tartani.

6.

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, meghívó küldésével, írásban, igazolható módon.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: például könyvelt postai
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön.

7.

A Közgyűlés összehívásáról szóló meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és
székhelyét, a helyszínt amennyiben ülés tartásra kerül sor, időpontját, javasolt
napirendjét, a napirendi pontokkal kapcsolatos lényegi információkat, amely alapján a tag
képviselője előzetes álláspontját kialakíthatja, illetve rendkívüli Közgyűlés esetén annak
indítványozóit, valamint az ok és cél megjelölését.

8.

A Közgyűlést a Szövetség székhelyétől eltérő, Magyarország területén lévő,
tömegközlekedési eszközzel megközelíthető helyszínre is össze lehet hívni.

9.

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt Közgyűlés helyét és időpontját és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt Közgyűlés az eredetileg kitűzött
időponthoz képest 1 (egy) órával későbbi időpontban, ugyanazon a helyen és ugyanazzal
a napirenddel is megtartható.
Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
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10. A meghívókat a Közgyűlés előtt 15 (tizenöt) nappal, rendkívüli Közgyűlés előtt pedig 10
(tíz) nappal korábban a tagoknak meg kell küldeni.
11. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A szavazásra jogosult
sportszervezeteknek legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell
jelenteniük az Elnökségnek azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja. A bejelentést
a Közgyűlés helyszínén is meg lehet tenni. Amennyiben a tagot nem a törvényes
képviselője képviseli, úgy a meghatalmazottnak legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie.
12. A Közgyűlésen megjelenők esetében a Titkár végzi el a megjelent képviseleti joga
jogszerűségének ellenőrzését. A Titkár a Közgyűlést megelőzően, a jelenléti ív
aláírásakor ellenőrzi a Közgyűlésen megjelent személy személyazonosságát, illetve azt,
hogy a Közgyűlésen megjelenő személy jogosult-e a tag képviseletére. Amennyiben a
Titkár megállapítja a megjelent személy képviseleti jogának jogszerűségét, úgy a
mandátumot igazolja, egyúttal a megjelent személy aláírja a jelenléti ívet. Az így igazolt
személy jogosult szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre.
13. A Közgyűlést a Szövetség Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti.
A tisztújító Közgyűlést az elnöki címre magát jelöltetni kívánó személy nem vezetheti.
14. A Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek:
a) az Ideiglenes tagok,
b) a Szövetség bizottságainak elnökei,
c) a Szövetség tisztségviselői,
d) az Elnökség által meghívottak,
e) a területi (regionális) szövetségek 1-1 képviselője.
15. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a szavazásra jogosult valamely ügyben nem
szavazhat, úgy őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kívül kell hagyni.
16. A napirend kiegészítését (a javaslat és az indokolásának együttes beterjesztésével) a
Szövetség tagjai vagy szervei a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 3 (három)
napon belül kérhetik az Elnökségtől.
Az e határidő után, vagy a Közgyűlésen beterjesztett napirendi javaslatok akkor
tárgyalhatók, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Az Elnökség
döntését 3 (három) napon belül hozza meg. Az Elnökség a döntésének, továbbá elfogadás
esetén a kiegészített napirendi pontoknak a tagokkal való közlése iránt 2 (kettő)
munkanapon belül intézkedik.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.
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17. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, illetve módosítása,
b) a Szövetség stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi
pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
d) a Szövetség Elnökének, az Elnökség többi tagjának, a Felügyelőbizottság elnökének
és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,
e) a Szövetség más Szövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának
elhatározása,
f) a Szövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása,
g) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
h) a Szövetség a Sporttörvény 28. §-a szerinti sportági szövetséggé való átalakulása,
i) a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel
felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása,
valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős
vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkezhetnek,
j) gazdasági társaságban való részvételről.
k) döntés nemzetközi szervezetbe való belépésről illetve az onnan való kilépésről,
l) a Szövetség nevében kötött szerződések a Közgyűlés által jóváhagyott célok szerinti
célszerűségének és szükségességének ellenőrzése,
m) mindaz, amit e törvény, más jogszabály, illetve az Alapszabály a Közgyűlés
(küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal.
18. A Közgyűlés határozatait jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel nyílt
szavazással hozza.
19. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint ügyletet kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a
Szövetségnek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20. A Közgyűlés határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg.
21. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni, és újabb szavazást kell
elrendelni, és ha ez esetben is szavazategyenlőség alakul ki, akkor a határozati javaslat
elvetettnek minősül.
22. A jelenlevő szavazásra jogosultak legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel hozott
határozata szükséges az Alapszabály módosításához.
23. A szavazati joggal rendelkező tagok legalább 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel
hozott határozata szükséges
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a) a Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez,
b) a Szövetség céljának módosításához.
24. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a) a Közgyűlés helyét, idejét,
b) a napirendet,
c) a hozzászólások lényegét, valamint az elhangzott javaslatokat,
d) a határozathozatal módját és eredményét,
e) a hozott határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenlévők jegyzékét (jelenléti ívet).
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők
írják alá. A jegyzőkönyvvezetőt és a tagok sorából a jegyzőkönyv-hitelesítőket a
Közgyűlés megnyitását követően kell megválasztani.
25. A Szövetség Közgyűlése nem nyilvános.
26. A Közgyűlés által választandó tisztségviselők [8. § 17. pont d) alpontja]
megválasztásának módja:
A választást napirendre tűző Közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a
Szövetség Elnöksége jelölő bizottságot választ. Jelölt lehet az a személy, akit a Szövetség
bizottsága illetve tagja jelöl, megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és
írásban nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról, valamint arról, hogy megválasztása esetén
vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A jelölő bizottság a jelölő
listát a Közgyűlés időpontja előtt 15 (tizenöt) nappal zárja le. A jelölti feltételeknek ezen
időpontig megfelelő személyt a jelölő bizottság köteles a jelölő listára felvenni. Egy
személy több tisztségre is jelölhető. A Közgyűlésen további új pályázó csak abban az
esetben kerülhet a listára, ha azt a Közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza. Minden
egyes jelöltről és betöltendő posztról külön, egyesével kell szavazniuk a tagoknak.
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a
Közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet.
A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség Elnökét,
utána a Gazdasági Vezetőt, majd az Elnökhelyetteseit, ezt követően a Titkárt és az
Elnökség további tagjait, majd az Felügyelőbizottság elnökét és tagjait kell
megválasztani. Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott
tisztségre történő megválasztása esetén további tisztségre nem választható.
A Szövetség tisztségviselőit a Közgyűlés 5 (öt) évre választja.
Megválasztottnak tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több
jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz
szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a
legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni
kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem
szerzi.
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A Közgyűlést az Elnök, vagy az általa megbízott személy vezeti (levezető elnök). A
Közgyűlés megnyitását követően a Titkár tesz jelentést a Közgyűlés
határozatképességéről. Ezt követően a Közgyűlés megválasztja a legalább 3 (három) tagú
Szavazatszámláló Bizottságot, 2 (kettő) fő jegyzőkönyv hitelesítőt, továbbá a
jegyzőkönyvvezetőt, valamennyiüket a levezető elnök indítványára. Ugyanaz a személy
több funkcióra is felkérhető, amennyiben a funkciók ellátása az érdemi munkavégzést
nem akadályozza.
A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően a Közgyűlés a napirendet
fogadja el, majd az elfogadott napirend szerinti sorrendben kerülnek a napirendi pontok
megtárgyalásra.
Amennyiben a Közgyűlés teljesíti a napirendjéből fakadó kötelezettségeit, a levezető
elnök zárja be a Közgyűlést, majd a Közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a 2 (kettő) jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
27. A Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, az ilyen határozathozatalt az
ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével
kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 (nyolc)
napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Közgyűlés határozathozatalára irányadó
szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha
legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot
képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az Elnökségnek össze kell
hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – ha
valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Elnökség
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
9. §
A Szövetség Elnöksége
1.

A Szövetség ügyvezetését az elnökség látja el, a Szövetség tevékenységét a Közgyűlések
közötti időszakban a Szövetség Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) irányítja. Az
Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntést hozhat, kivéve
azokat, amelyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve amelyeket
jogszabály vagy ezen Alapszabály a Szövetség más szervének kizárólagos hatáskörébe
utal.

2.

Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
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b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

3.

döntések meghozatala;
a Szövetség törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása,
a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; ennek keretében létrehozza az
Ügyintéző Bizottságot, továbbá más bizottságokat és dönt ezek megszüntetéséről - a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó Felügyelőbizottság kivételével,
a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése;
gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
a Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok
jóváhagyása az Alapszabály kivételével, ideértve különösen a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, versenyszabályzatot, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási
szabályzatot,
sportfegyelmi
szabályzatot,
sportrendezvény
biztonságos
lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatot, doppingszabályzatot,
gazdálkodási-pénzügyi szabályzatot, sportszakemberek képesítési követelményeit és
feladatait tartalmazó szabályzatot, etikai és gyermekvédelmi szabályzatot,
sportegészségügyi szabályzatot, és a többi, melyet átruházhat a bizottságokra;
a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
a bajnoki rendszer elkészítése, jóváhagyása és megvalósítása,
a Szövetség hazai és nemzetközi versenynaptárának tervezése, jóváhagyása és
megvalósítása,
a Szövetség külföldi szerepléséhez megkívánt versenyzési engedély megadásának
elbírálása,
a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása,
a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetve fegyelmi jogkör
gyakorlása,
a mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések, kitüntetések
adományozására javaslattétel,
a sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
a hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása,
a bizottságok beszámoltatása,
világversenyre, nemzetközi sportrendezvényekre történő kiutazások és az azokon való
részvétel, valamint Magyarországra történő meghívás engedélyezése,
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály,
illetve a Szövetség Közgyűlése az Elnökség hatáskörébe utal.

Az Elnökség 7 (hét) főből áll.
Az Elnökség tagjai:
a) Elnök,
b) 2 (kettő) Elnökhelyettes,
c) Titkár,
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d) Gazdasági Vezető,
e) 2 (kettő) Elnökségi Tag.
4.

Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.

5.

Az Elnökség tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól. Az Elnökség tagjai tisztségükben
újra választhatóak.

6.

Nem lehet az Elnökség tagja a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja.

7.

Az elnökségi tagság megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

8.

Az Elnökségi tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, az Elnökséghez benyújtott
nyilatkozattal bármikor lemondhat.

9.

A visszahívásra az Elnökségi tag megválasztására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.

10. Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
c) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
d) választható a Szövetség bizottságába - kivéve a Felügyelőbizottságot, megbízás
alapján a Szövetség képviselete,
e) a Szövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetve végrehajtása,
f) a Közgyűlésen való részvétel, a Közgyűlés résztvevői által feltett kérdésekre való
válaszadás.
11. Az Elnökség működése:
a) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként - éves ülésterv alapján legalább negyedévente tartja üléseit (rendes ülés).
b) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel
korábban igazolható módon értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
c) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt
vehet a Felügyelőbizottság tagjai, illetve az, akit az Elnökség vagy az Elnök
meghívott.
d) Az Elnökség legalább 4 (négy) fő szavazásra jogosult tagjának jelenléte esetén
határozatképes.
e) Az Elnökség határozatait - feltéve, hogy titkos szavazásról nem dönt - nyílt
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szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
f) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b. kivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem
tagja;
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
g) Az Elnökség üléseit a Szövetség Elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott
Elnökhelyettes vagy személy vezeti.
h) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:
a. az ülés helyét és időpontját,
b. a megjelentek felsorolását,
c. a napirendet,
d. hozzászólások lényegét, illetve az elhangzott javaslatokat,
e. a határozathozatal eredményét,
f. a meghozott határozatokat.
i) A jegyzőkönyvet az Elnökség tagjai aláírják. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Titkár
gondoskodik. A határozatokról az érintett szerveket illetve személyeket kérésükre a
jegyzőkönyv idevonatkozó részének megküldésével 15 (tizenöt) napon belül kell
értesíteni.
j) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetve készíti el ügyrendjét. Az
ügyrendben rendelkezni kell:
k) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés illetve az Elnökség döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók illetve ellenzők számaránya, és amennyiben lehetséges - személye megállapítható, - a Közgyűlés és az Elnökség
döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra hozatali módjáról,
l) a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
m) a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjainak, valamint a
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
n) Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szövetség tagságát 15
(tizenöt) napon belül írásban kell tájékoztatni.
12. Az Elnökség által megválasztandó tisztségviselők, bizottsági vezetők:
a) az Ügyintéző Bizottság tagjai,
b) a Szövetségi Kapitány(ok),
c) a bizottságok elnökei és tagjai, a Felügyelőbizottság kivételével.
13. Felügyeleti jogkörében a Szövetség bizottságainak (a Felügyelőbizottság kivételével) és
tisztségviselőinek határozatait az Elnökség megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagy új
eljárásra visszaadhatja, ha az jogszabállyal, az Alapszabállyal vagy a Szövetség egyéb
szabályaival, szabályzataival, illetve a Közgyűlés vagy az Elnökség határozataival
ellentétes.
10. §
A Szövetség Ügyintéző Bizottsága
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1.

A Szövetség Ügyintéző Bizottsága (a továbbiakban: Ügyintéző Bizottság) a Szövetség
Elnökségének munkáját segítő szerve, amelynek feladata az Elnökség utasításainak
végrehajtása.

2.

Az Ügyintéző Bizottság tagjainak számát az Elnökség határozza meg. Az Ügyintéző
Bizottság Elnökét és tagjait az Elnökség választja.

3.

Az Ügyintéző Bizottság tagjai megbízatásának megszűnésére az Elnökség tagjainak
megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.

4.

Az Ügyintéző Bizottság eljárhat minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az
Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe.

5.

Az Ügyintéző Bizottság szükség szerint ülésezik. Az üléseket Ügyintéző Bizottság
elnöke hívja össze és vezeti.
Az Ügyintéző Bizottság ülésein tanácskozási joggal állandó meghívott a
Felügyelőbizottság elnöke.

6.

Az Ügyintéző Bizottság működésére - az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

7.

Az Ügyintéző Bizottság jegyzőkönyveit az Elnökségnek meg kell küldeni.
11. §
A Felügyelőbizottság

1.

A Közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére egy elnökből és kettő tagból álló Felügyelőbizottságot választ.

2.

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

3. A Felügyelőbizottság tagjai:
A Felügyelőbizottság elnöke: doktor Szilágyi Dávid (4183 Kaba, József Attila utca
19/B.)
A Felügyelőbizottság további tagjai: Tálos Lajos, Puksa Ferenc.
4.

A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől (elnökség)
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

5.

A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év határozott időtartamra.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre.

6.

Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a) visszahívással;
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b) lemondással;
c) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
e) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
7.

A Közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás nélkül – dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a Közgyűlés az általános
szabályok szerint dönt.
A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség bármely
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Szövetség
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60.
(hatvanadik) napon válik hatályossá.

8.

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:
a) az Elnökség, vagy másik bizottság elnöke, vagy tagja,
b) aki a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) aki a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tagnak a tagsági jogviszony
alapján az Alapszabály alapján nyújtott alapcél szerinti juttatást,
d) az a)-c) pontok szerinti személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója.

9.

A Felügyelőbizottság tevékenységét a Felügyelőbizottság elnöke irányítja. A
Felügyelőbizottság feladatainak eredményes ellátása érdekében külső szakembereket
(szerveket) is igénybe vehet.

10. A Felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi munkáját. Tevékenységéről
beszámol a Közgyűlésnek, illetve arról tájékoztatja az Elnökséget, és az Ügyintéző
Bizottságot.
11. A Felügyelőbizottság feladata:
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a
Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése;
c) az éves mérleg felülvizsgálata,
d) a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének folyamatos vizsgálata,
e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
f) a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése,
g) a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, az ezzel kapcsolatos álláspont
Közgyűlés előtti ismertetése,
h) a Szövetség jogszabályoknak megfelelő működésének folyamatos ellenőrzése,
i) mindaz, amit a jogszabály ilyenként előír.
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12. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság a
Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A betekintés, tájékoztatás nem tagadható meg, arra ésszerű felkészülési időt kell
biztosítania a Felügyelőbizottságnak az irat birtokosa számára.
13. Jogosult a tagszervezeteknek juttatott céltámogatások felhasználásának ellenőrzésére.
Ennek keretében ellenőrzést folytathat a tagszervezeteknél a céltámogatás
felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges mértékéig.
14. Az ellenőrzések megkezdésétől a Felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség elnökét és Titkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelőbizottság a pénzügyigazdasági szabályok szerint jár el.
15. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelőbizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül - tájékoztatja a Szövetség Elnökét és Titkárát. Ha a
vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet (intézkedési terv).
16. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 (harminc) napon belül a Felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
17. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat
sem vezetett eredményre, a Felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyűlés összehívását,
és amennyiben az intézkedésre jogosult szerv az összehívás iránti kötelezettségét 30
(harminc) napon belül nem teljesíti, a Közgyűlést maga is jogosult összehívni.
18. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
19. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől
számított 30 (harminc) napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult.
20. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni az
ügyészséget.
19

21. A Felügyelőbizottság a tevékenységéről köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
22. A Felügyelőbizottság tagjai feladataik ellátása során a Civil törvény 38. § (3) bekezdése
és 41. §-a szerint kötelesek eljárni. A Felügyelőbizottság működésére - az Alapszabály
eltérő rendelkezésének hiányában - az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
23. A Felügyelőbizottság írásbeli beszámolójának hiányában a Közgyűlés a számviteli
törvény szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
24. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A
Felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott
felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két felügyelőbizottsági tag jelenléte
esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
25. 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 szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
26. A Felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásban,
igazolható módon is közli a határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével
egyidejűleg.
12. §
A Szövetség Elnöke
1.

A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség Elnöke (a továbbiakban: Elnök).

2.

Az Elnököt a Közgyűlés választja 5 (öt) éves időtartamra, tisztségét társadalmi
megbízatásként látja el.

3.

Az Elnök tisztséget tölthet be a Szövetség bármely tagszervezeténél. Az Elnök tagja az
Elnökségnek.

4.

Az Elnök az Elnökség és az Ügyintéző Bizottság közreműködésével irányítja és vezeti a
Szövetség tevékenységét.

5.

Az Elnök feladatai és hatásköre:
a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Szövetség képviselete hazai és nemzetközi szinten,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, elnökségi és ügyintéző
bizottsági határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
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a Szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése,
a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
kapcsolattartás a Szövetség területi szerveivel és a tagszervezetekkel,
aláírási jogkör gyakorlása,
Szövetségi kapitány(ok); Ügyintéző Bizottság megválasztása;
javaslatok tétele a Szövetség tisztségviselőire, kitüntetések adományozására,
döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
Közgyűlés, az Elnökség, Ügyintéző Bizottság, illetve a Szövetség egyéb szervének
kizárólagos hatáskörébe,
k) a Szövetséggel munkaviszonyban (vagy más, munkavégzésre irányuló viszonyban)
álló munkavállalók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,
l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetve
a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Ügyintéző Bizottság az Elnök hatáskörébe utal.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

6.

Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott Elnökhelyettes vagy
más, az Elnök által kijelölt személy helyettesíti.

7.

Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve is átruházhatja a Szövetség más tisztségviselőjére.
13. §
A Szövetség Elnökhelyettesei

1.

A Szövetség Elnökhelyettesei akadályoztatása esetén helyettesíthetik az Elnököt, illetve
ellátják mindazon feladatokat, amelyeket az Alapszabály, a Szövetség más szabályzata és
az Elnök részükre meghatároz.

2.

Az Elnökhelyettesek száma 2 (kettő) fő, akiket a Közgyűlés választ 5 (öt) éves
időtartamra. A Elnökhelyettesek tisztségüket társadalmi megbízatás keretében látják el.
Az Elnökhelyettesek tisztséget tölthetnek be a Szövetség bármely tagszervezeténél.

3.

Az Elnökhelyettesek az Elnökség jóváhagyásával alakítják ki ügyrendjüket. Az Elnök és
az Elnökhelyettesek közötti munkamegosztást a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata rögzíti.
14. §
A Szövetség Titkára

1.

A Szövetség Titkárát a Közgyűlés választja 5 (öt) éves időtartamra. A Titkár tisztségét
társadalmi megbízatás keretében látja el. A Titkár a Szövetség hivatali munkáját a
közgyűlési és elnökségi (ügyintéző bizottsági) határozatok keretei között irányítja, a
Szövetség adminisztratív feladatainak ellátásáért felelős tisztségviselője.

2.

A Titkár tisztséget tölthet be a Szövetség bármely tagszervezeténél.

3.

A Titkár feladatai és hatásköre:
a) a tagság nyilvántartása,
b) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, a
Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
c) Összehangolja az Elnökség, az Ügyintéző Bizottság, a bizottságok és a
munkaviszonyban álló dolgozók munkáját,
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d) Előkészíti az Elnökség és az Ügyintéző Bizottság üléseit,
e) Gondoskodik az Elnökség és az Ügyintéző Bizottság üléseinek jegyzőkönyveinek
vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról.
f) Gondoskodik a Szövetségi nyilvántartások vezetéséről.
g) Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását.
h) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat,
illetve a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Ügyintéző Bizottság hatáskörébe utal.
4.

A Titkár tevékenységéről beszámol az Elnökségnek és az Ügyintéző Bizottságnak.

5.

A Titkár távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt személy helyettesíti.
15. §
A Gazdasági Vezető

1.

A Szövetség Gazdasági Vezetőjét a Közgyűlés választja 5 (öt) évre. A Gazdasági Vezető
a Szövetség vezető tisztségviselője, ennél fogva képviseletre és bankszámla vezetésre
önállóan jogosult.

2.

A Gazdasági Vezető az Elnök, az Elnökség és a Közgyűlés döntései alapján stabil
pénzügyi gazdálkodásra törekszik.

3.

A Gazdasági Vezető feladatai:
a) felügyeli a Szövetség vagyonát,
b) nyilvántartást vezet a Szövetség tagjainak tagdíjbefizetéséről,
c) nyilvántartást vezet a Szövetség egyéb kiadásairól és bevételeiről,
d) felkérésre kimutatást készít a Szövetség vagyoni helyzetéről,
e) a Szövetség mérlegét elkészíti vagy elkészítteti, és a Közgyűlés elé terjeszti,
f) véleményt nyilvánít a Szövetség vagyonának kezeléséről, illetve a Szövetség
vállalkozási tevékenységéről,
g) éves beszámolót készít a Szövetség gazdálkodásáról,
h) felügyeli a pénzügyi határozatok betartását,
i) vezeti a könyvelést (az ellenőrzési felelősség mellett külső vállalkozásnak kiadhatja),
j) felelős a szabályos gazdasági ügyvitelért, figyelemmel kíséri a Szövetséggel
kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási jogszabályokat, biztosítja azok végrehajtását és
szükség esetén kezdeményezi a Szövetség határozathozatalának módosítását.

4.

A Gazdasági Vezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség által erre a célra
kijelölt személy helyettesíti.
16. §
A Szövetségi Kapitány

1.

A Szövetségi Kapitány a válogatott keretek szakmai vezetője. A Szövetségi Kapitányt az
Elnökség határozott időtartamra, legfeljebb a saját elnökségi megbízatása időtartamára
választja. Az Elnökség döntése alapján több Szövetségi Kapitány is lehet, azaz egyes
válogatott kereteknek más személy is lehet a Szövetségi Kapitánya.

2.

A Szövetségi Kapitány feladatai:
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a) Elkészíti és az Elnökség elé terjeszti a rá bízott válogatott keretek középtávú és éves
felkészülési programjait.
b) Gondoskodik a rájuk bízott válogatott keretek szakmai programjának végrehajtásáról.
c) Javaslatot tesz a rá bízott válogatott kereteknél működő sportszakemberek személyére.
d) Összeállítja a rá bízott válogatott kereteket, meghatározza, irányítja és ellenőrzi azok
munkáját, irányítja a kereteknél működő sportszakemberek tevékenységét.
e) Figyelemmel kíséri a rá bízott válogatott keretek tagjainak a sportegyesületekben
végzett tevékenységét.
f) Javaslatot tesz a rá bízott válogatott keretek tagjainak, valamint a válogatott mellett
működő sportszakemberek jutalmazására, az élsportolói díjak összegére.
g) Javaslatot készít a világversenyekre utazó rá bízott válogatott csapat névsorára.
h) Szakmai tevékenységéről szükség szerint tájékoztatják a hírközlő szerveket.
3.

A Szövetségi Kapitány tevékenységéről az Elnökségnek és az Ügyintéző Bizottságnak
számol be.
17. §
A Szövetség vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

1.

Az Elnökség, az Ügyintéző Bizottság és a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója a
határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség
által a tagjainak - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatás,
c) a Polgári törvénykönyv 3:19. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
18. §
A Szövetség bizottságai

1.

A jelen Alapszabály szerint kötelezően létrehozandó bizottságokon túl az Elnökség
illetve egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
Ezen bizottságok tagjait az Elnökség határozott időtartamra, legfeljebb saját
megbízatásának időtartamára választja.

2.

A bizottságok feladatait és hatásköreit, működésük részletes szabályait az Elnökség által
jóváhagyott saját ügyrendjük határozza meg.

3.

A bizottságok véleményezési, javaslattételi joggal, illetve szervezési, végrehajtói
feladatokkal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

4.

A bizottságok munkáját az Elnökkel történt egyeztetés alapján a bizottságok elnökei
vezetik.

5.

A bizottságok elnökei a Szövetség tisztségviselői.
19. §
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A Szövetség területi, regionális szervei
1.

Az azonos megyében működő Szövetségi tagok kezdeményezésére a Közgyűlés,
általában a közigazgatási határhoz igazodóan, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi
személyiség nélküli területi, regionális (a továbbiakban: területi) Szövetségeket hozhat
létre.

2.

A területi és helyi Szövetségek bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, tartozásaikért saját
vagyonukkal felelnek.
20. §
A Szövetség munkaszervezete

1.

A Szövetségi feladatok ellátására az Elnökség Irodát hozhat létre. Az Iroda létszámát,
valamint szervezetét az Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok
hatékony és gazdaságos ellátását.

2.

Az Iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
21. §
A Szövetség gazdálkodása

1.

A Szövetség a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.

2.

A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja. Tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség
tagjai a Szövetség tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén és a vállalt egyéb kötelezettségek
teljesítésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

3.

A Szövetség váltót, vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, vagy hitel
törlesztésére nem használhatja fel.

4.

A Szövetség a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

5.

A Szövetség bevételei:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy működési
költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány,
b) cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
d) a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,
e) a tagdíj,
f) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel,
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
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6.

A Szövetség költségei:
a) tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások).
d) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

7.

A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági vagy
közhasznú társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott
felelősség mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét.
Ezen korlátozás érvényes a Szövetség által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és
működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.

8.

Ha a Szövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két
évben negatív, és a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli
jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét, az ügyész keresetére a bíróság 6 (hat)
hónapra felfüggesztheti a Szövetség Elnökségének és Titkárának tevékenységét és a
Szövetség élére felügyelő biztost rendelhet ki.

9.

A felügyelő biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére. Ha
ez nem lehetséges, a felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek a Szövetség
feloszlatásának kezdeményezésére.

10. A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési felelősség a
Szövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keret működéséből
származó bevételek (kereskedelmi jogok hasznosítása) is.
11. A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével
összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a Szövetség felel más személy által
okozott kárért való felelősség szabályai szerint.
12. A Szövetség gazdálkodásának – az e §-ban foglaltaknak megfelelő – részletes szabályait
a gazdálkodási, pénzügyi szabályzatban kell meghatározni.
22. §
A Szövetség megszűnése
1.

A Szövetség megszűnik:
a) feloszlásának a Közgyűlés általi kimondásával,
b) feloszlatásával,
c) megszűnésének megállapításával,
d) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.

2.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyont a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára
kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell
fordítani.
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