MAGYAR ERŐEMELŐ
SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA

2

I. fejezet
A Magyar Erőemelő Szövetségre vonatkozó általános rendelkezések
1. §
(1) A Magyar Erőemelő Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, az
erőemelés sportágban sporttevékenységet folytató sportszervezetek tevékenységét
összehangoló, munkájukat elősegítő, az erőemelő sportágat irányító önkormányzati elven
alapuló országos sportági szövetség, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.),
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.)
rendelkezései alapján működik.
A Szövetség a Nemzetközi Erőemelő Szövetség (International Powerlifting Federation: IPF)
által elismert országos szövetség, amely az IPF tagszervezeteként Magyarországon szervezi az
erőemelő sportág versenyrendszerét és amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. §
(2) A Szövetség neve: Magyar Erőemelő Szövetség, rövidített neve: MERSZ.
Angol nyelvű elnevezése: Hungarian Powerlifting Federation (HPF).
(3) A Szövetség székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
(4) A Szövetség működési területe: Magyarország
(5) A Szövetség alapítási éve: 1996.
(6) A Szövetség emblémája: földgömbben álló felhúzó alak, háttérben Magyarország,
földgömb körül körben a Magyar Erőemelő Szövetség felirat.
(7) A Szövetség pecsétje: kör alakú, Magyar Erőemelő Szövetség felírással, középen az 6. pont
szerinti erőemelő alakkal.
(8) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(9) A Szövetség jogi személy, amelynek legalább 10 tagegyesülettel rendelkezik, valamint
versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel rendelkező
sportoló vesz részt. A Szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelyet a
sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek hozhatnak létre. A sportág
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek tagként való felvétele a Szövetségbe nem
tagadható meg, ha azok a Szövetség alapszabályát magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A
Szövetség tagja természetes személy nem lehet.
(10) A Ptk. 3:34. § (1) bekezdés szerint a jogi személyek feletti általános törvényességi
felügyelet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el, míg a Szövetség működése felett az Stv.
27. §-a értelmében törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorol az ügyészségről szóló
törvény rendelkezései szerint.
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(11) A Szövetség, annak tagjai, a tag versenyzői és hivatalos személyei, a Szövetség szervezeti
egységei, szervei és testületei, valamint ezek hivatalos személyei tevékenységük során
kötelesek az (1) bekezdésben foglalt szabályokat, valamint a Szövetség jelen Alapszabályát és
más szabályzatait, továbbá az erőemelő sportág versenyszabályait mindenkor betartani.
A tagegyesület versenyzője a nevezés benyújtásával nyilatkozik e szabályzatok ismeretéről és
elfogadásáról.
(12) A Szövetség gondoskodik arról, hogy tagjai, szervezeti egységei, szervei és testületei,
valamint tisztségviselői, alkalmazottai és megbízottai megismerjék és betartsák a jelen
Alapszabályt és egyéb más szabályzatokat és szabályokat. A Szövetség gondoskodik arról,
hogy ezen szabályzatok és szabályok magyar nyelven a Szövetség honlapján mindenki számára
elérhetőek legyenek.
(13) A Szövetség a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) és a Magyar Paralimpiai
Bizottság (MPB) tagszervezeteként részt vesz azok tevékenységében.
II. fejezet
A Szövetség célja és feladatai
3. §
(1) A Szövetség fő célja az erőemelő sport népszerűsítése, fejlesztése, a sportág fejlődésének
elősegítése, a rendeltetésszerű működésének a biztosítása, sporttevékenység szervezése,
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Szövetség Magyarország területén
kizárólagos jelleggel szervezi és ellenőrzi az erőemelő sportágban folyó tevékenységet,
működteti a sportág versenyrendszerét, nemzeti válogatott keretet működtet a sportolók
nemzetközi sporteseményeken való részvétele érdekében, valamint ellátja a Stv. és egyéb
jogszabályokban az országos sportági szövetségek részére meghatározott feladatokat, képviseli
sportágának és tagjainak érdekeit, továbbá részt vesz a nemzetközi sportszervezetek
tevékenységében.
(2) A Szövetség működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát
szórólapokon, Interneten (saját honlapon), szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való
közzététel útján biztosítja.
(3) A Szövetség alapvető feladata:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, meghatározni
a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a Stv.-ben a sportági szövetségek
számára meghatározott egyéb szabályzatokat,
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét,
e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, meghatározni a sportág hazai
versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való részvételét,
c) részt venni az IPF és az Európai Erőemelő Szövetség (Europen Powerlifting Federation)
(a továbbiakban: EPF) munkájában, szervezni a sportág részvételét a nemzetközi
sportkapcsolatokban, képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében,
d) működtetni a nemzeti válogatott keretet, elősegíteni a sportághoz tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás nevelés
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósulásáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, az NVESZ, az MPB, a többi
sportszövetség, illetve más civil szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,

4

g) szolgáltatásokat nyújtani a tagjainak, közreműködni a tagok közötti viták rendezésében,
elősegíteni a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzésüket,
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról,
i) ellenőrizni az erőemelő sportág versenyrendszerében szervezett vagy
versenynaptárában szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását.
(4) A Szövetség alapfeladatain túl:
a) gondoskodik a sportágban a versenyzők nyilvántartásáról, leigazolásukról,
átigazolásukról, valamint a nyilvántartási rendszer alapján adatokat szolgáltat a Nemzeti
Sportinformációs Rendszernek (továbbiakban: NSR),
b) megadja vagy megtagadja az IPF és az EPF által megkívánt hozzájárulást a magyar
versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő
versenyzéséhez,
c) a Szövetség szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és
sportszervezetekkel szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol,
d) érvényesíti a doppingtilalmat,
e) a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti az illetékes minisztériummal, az
NVESZ-el illetve az MPB-vel a támogatási szerződéseket,
f) a Szövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket
köthet a sportág céljainak elérése érdekében,
g) gondoskodik a versenybírók képzéséről, továbbképzésükről és minősítésükről,
h) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági követelményeket.
(5) A Szövetség a Stv. és ezen Alapszabályban foglaltak szerint, az erőemelő sportág területi,
megyei és helyi szintű feladatainak ellátására területi és megyei szakszövetségeket hozhat létre.
(6) A Szövetség a sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Szövetség vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a Szövetség alaptevékenységének
minősül.
III. fejezet
A Szövetség tagsága
4. §
(1) A Szövetség tagsága önkéntes. Tagjai jogok és kötelezettségek terjedelme alapján
tevékenykedhetnek.
(2) A Szövetség teljes jogú tagja lehet minden, az erőemelő sportág versenyrendszerében részt
vevő Civil tv. alapján működő sportegyesület, diák sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítvány, továbbá a Stv. szerinti sportvállalkozás (továbbiakban együtt:
sportszervezet), amely felvételét kéri, a Szövetség alapszabályának rendelkezéseit magára
kötelezőnek ismeri el, a tagdíjat megfizeti és a felvételhez jogszabályban meghatározott
feltételek fennállnak.
(3) A fizetendő tagdíj összegét a Szövetség Elnöksége határozza meg, amelyet minden év január
31-ig kell a Szövetség bankszámlájára befizetni vagy átutalni, ha a közgyűlés ettől eltérően nem
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rendelkezik. Az év közben új tagfelvételt kérő sportszervezet tagdíját időarányosan kell
megállapítani, féléves bontásban.
(4) Teljes jogú tagnak az a sportszervezet tekinthető, amelynek legalább egy
versenyengedéllyel rendelkező sportolója a sportág előző éves versenynaptárában szereplő
valamelyik versenyen jegyzőkönyvileg igazolhatóan részt vett. Az újonnan felvett
sportszervezet e feltételt a tárgyévben köteles teljesíteni. Az újonnan felvet sportszervezetnek
a belépés évében nincsen szavazati joga a Szövetség közgyűlésén.
(5) A Szövetség versenyrendszerében csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs
kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. Azt, hogy a sportszervezetnek nincs kilencven
napnál régebben lejárt köztartozása, a sportszervezetnek a versenyrendszerbe való nevezéskor,
illetve ha a versenyrendszer versenyeire versenyenként kell nevezni, az évenkénti első
nevezésekor kell igazolnia. A kilencven napnál régebben lejárt köztartozás nélkül történő
működésnek a versenyrendszer egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha ilyen köztartozás
fennállása a versenyrendszer közben kerül megállapításra, a sportszervezetet a
versenyrendszerből - fegyelmi eljáráson kívül - ki kell zárni. A kizárt sportszervezettel
jogviszonyban álló sportolóknak a kizárás előtti versenyein elért eredményeit a kizárás nem
érinti.
(6) Nem vehet részt a versenyrendszerben 5. § (5) bekezdésében foglalt eseten túlmenően:
a) az a sportvállalkozás, sportegyesület, sportszövetség, amellyel szemben a bíróság elrendelte
a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet végelszámolás vagy kényszervégelszámolás alatt áll,
b) az a sportegyesület, sportszövetség, amely elhatározta feloszlását,
c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult.
(7) A tagfelvétel ügyében a Szövetség Elnöksége dönt. Döntésével szemben az érdekelt 30
napon belül fellebbezhet, amelynek folytán a másodfokú döntés a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik. A sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezet tagként való felvétele nem
tagadható meg, ha a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint
megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(8) Magánszemély a Szövetségnek kizárólag pártoló és/vagy tiszteletbeli tagja lehet.
(9) A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani a Szövetség Elnökségéhez. A tagfelvételi
kérelem mellé csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi, a kérelmező sportszervezet adatait
tartalmazó bírósági kivonatot. A kérelem tárgyában az Elnökség a soron következő ülésén
határozattal dönt. A tagfelvételt elutasító döntés ellen a Szövetség közgyűlésénél lehet
fellebbezni. A közgyűlés a soron következő ülésen köteles a fellebbezési kérelemről dönteni.
(10) A Szövetség a tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a tag
sportszervezet nevét, székhelyét, postacímét, e-mail címét, képviselőjének nevét és lakóhelyét,
valamint elérhetőségeit.
(11) A tagság kilépéssel, felmondással, kizárással vagy a tag jogutód nélküli megszűnésével
szűnik meg.
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(12) A tagsági viszonyt a tagszervezet saját akaratából, a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal kilépéssel bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.
A kilépés tényét írásban, ajánlott levélben kell közölni vagy a sportszervezet hivatalos
elektronikus címéről kell megküldeni a kilépő nyilatkozatot. A tagság megszűnésének napja a
levél átvételének napja vagy a levélben megjelölt határnap.
(13) A tagsági viszonyt 30 napos határidővel, írásban a Szövetség elnöksége felmondhatja, ha
jogszabályokban vagy az Alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek a tag utóbb nem felel
meg, így például:
a) a sportszervezet jogutód nélkül megszűnt,
b) a tagdíj minden év január 31. napjáig történő be nem fizetéssel. A tagszervezet csak
tartozásának megfizetése esetén kérheti egy éven belül ismételt felvételét a Szövetség tagjai
közé az új tagfelvételre vonatkozó eljárás szabályai szerint. Az év közben történő kilépés, a
kizárás, vagy felmondás az esedékessé vált tárgyévi tagdíj megfizetésére vonatkozó
kötelezettséget nem érinti.
c) ha a tagszervezet a sportág versenyrendszerében egy évig nem vett részt,
d) a tagszervezet az Alapszabályt nem fogadja el.
e) adott naptári évben kettőnél több dopping esett történt a tagklubnál
(14) Tagdíjtartozás esetén törlésnek akkor van helye, ha a tagszervezet – a Szövetség Elnöksége
által kibocsátott számla fizetési határideje alatt nem teljesített és a tagdíj megfizetésére további
30 napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólítására – nem tett eleget kötelezettségének.
(15) A Szövetségből való kizárást csak sportfegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
büntetésként lehet alkalmazni, azzal a taggal vagy tagszervezettel szemben, akinek magatartása
jogszabályt, jelen Alapszabályt, vagy a Szövetség valamely szabályzatát, határozatát súlyosan,
vagy ismételten sérti.
(16) A kizárásra a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát kell alkalmazni. Sportfegyelmi eljárást
kizárás tárgyában a Szövetség bármely tagja, vagy bármely szerve kezdeményezheti a
Szövetség Elnökségénél. A tag vagy tagszervezet kizárását a Fegyelmi Bizottságnál a
Szövetség Elnöksége kezdeményezheti.
Kizárás tárgyában a fegyelmi eljárást az Elnökség folytatja le. Az írásbeli kezdeményezést a
Szövetség Főtitkárához kell benyújtani, a Főtitkár a kezdeményezést 8 napon belül továbbítja
a Szövetség elnökének.
Az Elnökség a kizárás tárgyában köteles a kezdeményezés elnök általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül tárgyalást tartani, mely tárgyalásra köteles meghívni azt a tagot, akivel
szemben a kizárást kezdeményezték. A meghívót a kizárandó tagnak úgy kell megküldeni, hogy
azt a kizárandó tag a tárgyalás időpontját megelőző legalább 8 nappal korábban igazoltan
kézhez kapja.
A tárgyaláson a kizárandó taggal ismertetni kell a kizárást kezdeményező iratot, és részletesen
tájékoztatni kell arról, hogy milyen okból folyik vele szemben kizárási eljárás. A kizárandó tag
részére biztosítani kell, hogy az ügyben részletes nyilatkozatot tegyen, szükség esetén,
kérelmére a tárgyalást el kell halasztani, legfeljebb 15 napra. A kizárandó tag jogosult
nyilatkozatát írásban is beterjeszteni és jogosult az eljárás során jogi képviselőt igénybe venni.
Az Elnökség a kizárandó tag meghallgatását követően dönt a kizárás kérdésében, amennyiben
a kizárandó tag szabályszerű idézés ellenére a tárgyaláson nem jelent meg, úgy az ügydöntő
határozat a meghallgatás hiányában is meghozható.
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Az Elnökség a határozatát a Főtitkáron keresztül, annak meghozatalától számított 8 napon belül
írásban küldi meg a kizárandó tagnak. A kizárás tárgyában hozott határozattal szemben nincs
helye fellebbezésnek.
A tagok jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A Szövetség tagszervezetének/tagjának jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységeiben és rendezvényein,
b) képviselője/képviselői részt vehetnek a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) képviselője/képviselői választhat és választható(k) a Szövetség szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről,
g) mindaz, amit jogszabály előír.
(2) A Szövetség tagszervezetének/tagjának kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, valamint a Szövetség által
hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
b) a tagsági díj határidőre való megfizetése, amelynek határideje a tárgyév január 31.
napja (Amennyiben a tagszervezet ennek határidőnek nem tesz eleget, az adott
sportszervezet tagjai a tárgyévben addig nem vehetnek részt hivatalos versenyeken,
ameddig a tagdíj befizetésre nem kerül),
c) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
d) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
e) a sportág népszerűsítése.
A Szövetség támogatói és tiszteletbeli tagjai és az Örökös Bajnoki cím
6. §
(1) A Szövetség támogató tagja lehet az a természetes személy, ezek csoportja vagy szervezete,
továbbá jogi személy, aki (amely) a Szövetség Alapszabályát magára nézve nyilatkozatával
elfogadja és a Szövetség működését anyagilag és/vagy tevékenységével támogatja, valamint az
Elnökség támogatóként elfogadja.
(2) A Szövetség támogatójának jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésén, és meghívás alapján a
Szövetség egyéb szerveinek ülésein,
b) javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban,
c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására,
d) külön meghatározott módon részt vehet a Szövetség rendezvényein.
(3) A Szövetség támogatójának kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség által
hozott határozatoknak megtartása,
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b) a sportág fejlődésének elősegítése, valamint a sportág népszerűsítése,
c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a Szövetség felé vállalt, évente meghatározott támogatás teljesítése.
(4) Tiszteletbeli tagoknak azok a személyek választhatók, akik hosszú időn keresztül kimagasló
munkát végeztek a Szövetség működése érdekében.
(5) Örökös Bajnoki cím odaítélésének feltétele 10 felnőtt korcsoportos egyéni versenyszámban,
vagy összesen 25 Magyar Bajnoki cím megszerzése.
(6) A tiszteletbeli tagok megválasztása és az Örökös Bajnoki cím odaítélése a Szövetség
Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
(7) A tiszteletbeli tagság lemondással, – súlyos fegyelmi vétség elkövetése, vagy
bűncselekmény miatt jogerős bírósági ítélet esetén – kizárással, a tiszteletbeli tag halála esetén
törléssel szűnik meg.
(8) A tiszteletbeli tagot tagdíj-fizetési kötelezettség nem terheli.
(9) A tiszteletbeli tagok és az Örökös Bajnokok jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség Közgyűlésén,
b) javaslatokat tehetnek a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására.
(10) A tiszteletbeli tagok és az Örökös Bajnokok kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
határozatainak megtartása,
b) a sportág fejlődésének elősegítése, valamint a sportág népszerűsítése.
IV. Fejezet
A Szövetség szervezete
7. §
A Szövetség szervei:
a) a Szövetség Közgyűlése,
b) a Szövetség Elnöksége,
c) a Szövetség Felügyelő Bizottsága,
d) a Szövetség Fegyelmi Bizottsága,
e) a Szövetség Bírói Bizottsága,
f) a Szövetség Sportolói Bizottsága,
g) a Szövetség területi szervei.
A Szövetség Közgyűlése
8. §
(1) A Szövetség legfőbb szerve a tagszervezetek képviselőinek összességéből álló Közgyűlés.
(2) A Szövetség Közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni (rendes Közgyűlés).
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(3) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha
a) azt a törvényszék elrendeli,
b) a tagszervezetek legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével azt kéri,
c) a Szövetség Elnökségének többségi határozata alapján,
d) azt a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
e) az elnöki tisztség vagy a felügyelő bizottság elnöki tisztség bármely okból
megüresedett,
f) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak száma sz eredeti létszám kevesebb,
mint felére csökkent,
g) a Szövetség vagyona az esedékes tartozáskat nem fedezi, vagy előre láthatólag nem
lesz képes a tartozásokat az esedékességekor teljesíteni, vagy a Szövetség céljai
veszélybe kerültek.
(4) A Közgyűlés időpontját a Szövetség Elnökségének legalább egy hónappal korábban meg
kell állapítania és annak helyéről, pontos időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett
javaslatokról a Közgyűlésen részvételre jogosultakat legalább 15 nappal, a napirendhez tartozó
anyagok egyidejű megküldésével, elektronikus levélben értesíteni kell és a Szövetség honlapján
közzétenni. A Közgyűlést rendszerint a Szövetség székhelyére kell összehívni, amennyiben
ennek bármilyen akadálya van, a Közgyűlés más helyszínre is összehívható és online is
megtartható.
(5) Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
(6) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(7) A Közgyűlés összehívására egyebekben a Ptk. 3:17. §-ának rendelkezéseit is megfelelően
alkalmazni kell.
(8) A rendkívüli Közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől vagy az ok
bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell megtartani. Ha az Elnökség létszáma
határozatképtelenség alá csökken, a Közgyűlést az Elnök hívja össze. Mindezek hiányában a
Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén a közgyűlési
meghívót a Főtitkár és egy elnökségi tag együttesen írják alá.
A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályai
az irányadók azzal, hogy a Közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó szabályok
közül a határidők értelemszerűen rövidebbek is lehetnek, de annak elegendőnek kell lenni az
értesítés átvételére és az ülésen való megjelenésre.
(9) A Közgyűlésen a tagszervezetek képviselőik útján vesznek részt szavazati joggal. A
Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A szavazásra jogosult sportszervezeteknek
legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban (meghatalmazással) be kell
jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja, ha nem a törvényes képviselő jár
el. A mandátumokat a Mandátum Vizsgáló Bizottság ellenőrzi a Közgyűlést megelőzően, a
jelenléti ív aláírásakor.
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(10) Tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen:
a) az EMMI Sportszakállamtitkárság vezetője, vagy megbízottja,
b) az NVESZ képviselője,
c) a Magyar Diáksport Szövetség képviselői,
d) a Szövetség szervezeti egységeinek és bizottságainak azon vezetői, akik szavazati
joggal nem rendelkeznek,
e) meghívás alapján a Szövetség 7. § szerinti támogatói,
f) a Szövetség hivatali szervezetének vezető munkatársai,
g) a Szövetség tiszteletbeli tagjai és az Örökös Bajnoki cím viselői,
h) az MPB képviselője,
i) az Elnökség által meghívott személyek.
(11) A Szövetség Közgyűlése nem nyilvános.
(12) A Közgyűlést a Szövetség elnöke vagy az általa javasolt és a közgyűlés által megválasztott
személy vezeti le. A tisztújító Közgyűlést az elnöki címre pályázó személy nem vezetheti.
(13) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.
(14) Ha a Közgyűlés a (13) bekezdésben említett feltétel hiánya miatt a kitűzött kezdési
időpontban nem határozatképes, a megismételt Közgyűlést az eredeti időponttól számított
legalább 3 legfeljebb 15 napon belül kell, azonos napirenddel, összehívni. Ez a megismételt
Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelent képviselők számától
függetlenül határozatképes lesz, amennyiben a tagok figyelmét a meghívóban erre kifejezetten
felhívták.
A Szövetség Közgyűlésének megtartása online módon
9. §
(1) Az országban elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt vagy különösen méltányolható
körülmények esetén a Szövetség Közgyűlése online módon is megtartható a 8. §-ban
meghatározottak szerint az alábbi kivételekkel.
(2) Az online közgyűlés kitűzött határidejét megelőző legalább 3 nappal, minden Közgyűlésen
résztvevő köteles írásban, pdf. fájlban vagy elektronikus aláírással ellátva a Szövetség részére
megküldeni, az aláírt képviseleti igazolást annak a személynek a részére, aki a tagszervezetet a
Közgyűlésen képviseli. Ugyanekkor köteles minden tagszervezet megküldeni a Szövetségnek
azt az e-mail címet, amelyről a képviselő a szavazatát le fogja adni.
Minden képviselőhöz egy e-mail cím tartozhat.
A fenti adatközlés elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a tagszervezet a Közgyűlésen
nem vehet részt, szavazatot nem adhat le.
(3) A Mandátumvizsgáló Bizottság a Közgyűlés kitűzött határidejét megelőző 1 nappal
ellenőrzi a megküldött képviseleti igazolásokat és e-mail címeket. Amennyiben a képviseleti
igazolás nem megfelelő (nem az arra jogosult írta alá vagy nem cégszerűen, nem állapítható
meg pontosan, hogy ki a meghatalmazott) abban az esetben az érintett tagszervezet a
Közgyűlésen nem vehet részt és nem szavazhat.
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(4) A Szövetség az online közgyűlés kitűzött határidejét megelőző legalább 48 órával
megelőzően köteles írásban minden tagszervezet számára megjelölni azt az online felületet és
linket, amelyen az online közgyűlés meg lesz tartva. Ugyanekkor köteles a Szövetség
megjelölni azt e-mail címet is, amelyre a tagszervezetek a szavazataikat elküldhetik.
(5) Az online közgyűlés megtartása az online felületen történik. A titkos szavazás minden
esetben e-mail-en történik.
(6) A Közgyűlés egy-egy napirendi pontjának megtárgyalása után a levezető elnök köteles
minden szavazásnál legalább 10 percet adni arra, hogy a tagok a szavazataikat elküldhessék a
megadott e-mai címre.
(7) Online közgyűlés megtartásakor a Szavazatszámláló Bizottság tagjait az Elnökség jelöli ki.
A Szavazatszámláló bizottság tagjai abban a helységben tartózkodnak, amely számítógépre a
tagok által leadott szavazatok érkeznek. A szavazatok feldolgozásához informatikus segítséget
igénybe lehet venni, azonban a szavazatok eredményét a bizottság tagjai ellenőrzik és
hitelesítik. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai és az informatikus köteles a közgyűlést
megelőzően titoktartási nyilatkozatot aláírni arra vonatkozóan, hogy az egyes tagok szavazatait
másokkal nem ismertetik, másoknak nem teszik megismerhetővé, hozzáférhetővé.
(8) Az online közgyűlésről hangfelvételt kell készíteni, amely alapján a közgyűlést követő 5
napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni.
(9) A beérkezett szavazatokat (anonimizálva) és a hangfelvételt archiválni kell és a
jogszabályban meghatározott ideig meg kell őrizni.
(10) Az online közgyűlésen új napirendi pont nem vehető fel.
(11) Az online közgyűlésen a levezető elnök a hozzászólások időtartamát egységesen
korlátozhatja.
A Közgyűlés napirendje
10. §
(1) A Közgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé.
A Szövetség Közgyűlése napirendjének kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Szövetség éves szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót,
b) az Elnökség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves pénzügyi
beszámolóját és a Szövetség mérlegét,
c) az a) és b) pont szerinti éves beszámolók Közgyűlés általi jóváhagyását,
d) következő évi szakmai és pénzügyi tervet, valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadását,
e) a Szövetség tagjai, illetve szervei által beterjesztett javaslatok megvitatását,
f) a Felügyelő Bizottság írásbeli beszámolóját.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjával kapcsolatos javaslatokat abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban benyújtották az
Elnökséghez. A napirend kiegészítése iránti indítványt indokolni kell. A napirend
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Amennyiben a kérelmet elutasítja,
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vagy arról nem dönt, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
Ezen határidőt követően vagy a Szövetség Közgyűlésén előterjesztett javaslatok abban az
esetben tárgyalandók, ha azt a jelenlévő képviselők kétharmados többséggel indítványozzák.
(3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
b) nemzetközi szervezetbe való belépés, illetve nemzetközi szervezetből való kilépés
elhatározása,
c) a Szövetség előző évre vonatkozó éves szakmai és számviteli törvény szerinti pénzügyi
beszámolójának és mérlegének, valamint a tárgy évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása,
elutasítása esetén a tennivalók meghatározása,
d) az éves elnökségi beszámoló jóváhagyása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
e) a Szövetség más Szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint
megszüntetésének kimondása,
f) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása (a Közgyűlés csak akkor mondhatja
ki a Szövetség feloszlását, ha a Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai
kiegyenlítésére),
g) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
h) az Elnöknek, az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság tagjainak 4 évre történő megválasztása,
és/vagy visszahívása (ezen 4 éves időszak alatt lemondott vagy visszahívott tisztségviselők
helyett a Közgyűlés a testület mandátumának idejére új tisztségviselő(ke)t választhat. Az Elnök
lemondását, visszahívását követő 1 hónapon belül Közgyűlést kell összehívni az új Elnök
megválasztására),
i) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,
j) a Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása,
k) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
A Közgyűlés határozathozatala
11. §
(1) A Közgyűlés határozatait, kivéve a (2) és (3) bekezdésekben foglalt eseteket, nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell
ismételni, és ha a szavazategyenlőség fennmarad, akkor a határozati javaslat elutasítottnak
tekintendő. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik és a határozatot a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének ''igen'' szavazata jelenti.
(2) A 10. § (3) bekezdés a), b), e) és f) pontja esetén a határozat meghozatalához háromnegyedes
többség szükséges. Ugyancsak háromnegyedes többség szükséges valamely hatáskörnek a
Közgyűlés hatáskörébe vonásához, továbbá a Szövetség megszüntetéséhez, vagy a Szövetség
céljának megváltoztatásához. (A háromnegyedes többséget a jelenlévő szavazásra jogosultak
háromnegyedének ''igen'' szavazata jelenti).
(3) A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség 10. § (3) bekezdés h) pontjában
meghatározott tisztségviselőinek megválasztásakor, továbbá, ha a jelenlévő szavazásra
jogosultak egyharmada a titkos szavazást indítványozza. A tisztségviselők megválasztásához a
jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének ''igen'' szavazata szükséges. A titkos szavazás
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szavazólappal történik és legalább 3 tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell kijelölni a
szavazatok összesítésére. Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással történhet.
A 10. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott tisztségviselőket megválasztó Közgyűlés előtt
legalább 1 hónappal a Szövetség Elnöksége Jelölő Bizottságot hív össze. A Jelölő Bizottságnak
a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a Bizottság Elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.
(4) A Közgyűlés által választandó tisztségviselők 10. § (3) bekezdés h) pont szerinti választás
módja:
a) A Szövetség tagjai a Közgyűlés által választandó tisztségviselőkre vonatkozó javaslataikat
legkésőbb a Közgyűlés kezdetét megelőző 5 napig írásban nyújthatják be a Jelölő Bizottsághoz.
A Jelölő Bizottság ellenőrzi, hogy a jelöltek megfelelnek e a jogszabályi és alapszabályi jelölti
feltételeknek. Az összegyűjtött jelöléseket előterjeszti a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a
jelölések megtárgyalása után egyszerű többségi szavazással jelölőlistát készít. A helyszínen
jelöltet állítani nem lehet, kivéve ha bármelyik tisztségre nincs Jelölő Bizottsági jelölt.
b) A szavazás módja:
- Elnöki, Felügyelő Bizottság elnöki tisztségre történő választás. Egy jelölt esetén nyílt
szavazással, többes jelölés esetén titkos szavazással, egy vagy többfordulós választással.
Többfordulós választás esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
megválasztásához szükséges többségi szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani,
amelyben csökkentett, legfeljebb 3, az addig legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Ha a
második választási fordulóban ismételten egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához
szükséges többségi szavazatot, úgy harmadik fordulót is kell tartani, amelyben már nem vesz
részt a második fordulóban legkevesebb szavazatot kapott jelölt. Ha a két jelölt közötti szavazás
során szavazategyenlőség lenne egy alkalommal a szavazást meg lehet ismételni. Ismételt
egyenlőség esetén új tisztújító rendkívüli közgyűlést kell tartani, új jelölési eljárással.
- Az elnökségi tagok, felügyelő bizottsági tagok megválasztása. Anennyiben a Jelölő Bizottsági
jelölések száma megegyezik vagy kevesebb az egyes tisztségviselői helyek számával, úgy a
választás nyílt szavazással történik. A választás sorrendje minden esetben a jelöltek nevének az
ABC betűrendje szerinti sorrendben történik, egyenkénti külön-külön szavazással. Több jelölt
esetén a választás titkos szavazással történik. Megválasztott minden esetben az a jelölt
tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint felét megkapta. Ha az első választási fordulóban
nem minden jelölt kapta meg a szavazatok több mint a felét, új választási fordulót kell tartani.
Az új választási fordulóban nem vesz részt a már megválasztott jelölt(tek). Ha a fennmaradó
jelöltek száma több az üres tisztségviselői helyek számánál a második választási fordulóban
annyian vesznek részt, ahány üres hely van. A résztvevő azon személyek közül kerülnek ki,
akik az első fordulóban több szavazatot kaptak. Szavazat egyenlőség esetén az érintettek között
külön szavazással kell dönteni. Amennyiben valamelyik jelölt a második fordulóban sem kapta
meg a leadott szavazatok többségét kiesik a jelöltek közül. Az üresen maradt vagy később
megüresedett helyre a legközelebbi közgyűlésen választást kell tartani.
c) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok több, mint a felét
megszerezte. A választást csak addig lehet folytatni, míg a közgyűlés határozatképessége meg
van.
(5) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a
Közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
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(6) A Közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök, az ő akadályoztatásuk esetén
pedig a Főtitkár nyitja meg. A Közgyűlés megnyitását követően a Mandátumvizsgáló Bizottság
elnöke tesz jelentést a Közgyűlés határozatképességéről.
A Közgyűlést az Elnök vagy az Alelnök vagy a Főtitkár vezeti le, illetve a levezetésre jogosult
más levezető elnök felkérésére tehet javaslatot, ez utóbbi esetben a levezető elnök személyéről
a Közgyűlés dönt. Ezt követően a Közgyűlés megválasztja a 3 tagból álló Szavazatszámláló
Bizottságot, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt, valamennyijüket
levezető elnök indítványára. Ugyanaz a személy több funkcióra is felkérhető, amennyiben a
funkciók ellátása az érdemi munkavégzést nem akadályozza.
(7) A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően a Közgyűlés a napirendet fogadja
el, majd az elfogadott napirend szerinti sorrendben kerülnek a napirendi pontok megtárgyalásra.
(8) Amennyiben a Közgyűlés teljesíti a napirendjéből fakadó kötelezettségeit, levezető elnök
zárja be a Közgyűlést, majd a Közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök és a 2 jegyzőkönyv
hitelesítő írja alá.
(9) A határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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 tagjának – tagsági
jogviszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, vagy
c) amennyiben a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
d) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
f) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja
vagy alapítója,
g) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
(10) A Közgyűlés határozatait, döntéseit, az éves beszámolót a Szövetség honlapján közzé kell
tenni. A Közgyűlésen hozott határozatokról és döntésekről (Hírlevél) a tagokat is értesíteni kell.
(11) A Szövetség köteles a Közgyűlés által elfogadott éves beszámolót az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
helyezni és közzétenni ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A Szövetség köteles a beszámolót saját honlapján
elhelyezni, és köteles a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

V. Fejezet
A Szövetség Elnöksége
12. §
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(1) A Szövetség Elnökségének hatásköre. A Szövetség tevékenységét két Közgyűlés közötti
időszakban a Szövetség Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) irányítja. A Szövetség
ügyintéző-képviselő szerve az Elnökség, mely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az
Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörbe vont, vagy a Szövetség más szervének
hatáskörébe utalt.
(2) Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása,
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, c) az
Elnökség köteles az éves szakmai beszámoló, következő évi szakmai terv elkészítésével
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni,
d) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
e) az éves hazai és nemzetközi versenynaptár, a szakmai felkészülési terv jóváhagyása, a
nemzetközi eseményeken való részvétel engedélyezése,
f) a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása,
g) igazolási, átigazolási ügyek elbírálása,
h) az éves költségvetés és az éves, számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló, következő
évi pénzügyi terv összeállítása,
i) bizottságok létrehozása, megszüntetése és ügyrendjének jóváhagyása, kivéve a Felügyelő
Bizottságot, illetve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozókat,
j) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve
felmentése,
k) a Szövetség Főtitkárának – az Elnök javaslata alapján – megválasztása,
l) a Szövetséggel munkaviszonyban álló tisztségviselők tekintetében a munkáltatói jog
gyakorlása,
m) a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
n) a hatáskörébe utalt fellebbezések elbírálása, Közgyűlés elé terjesztése, illetőleg a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlása,
o) javaslattétel Mesteredző címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések
adományozására,
p) tervezés, intézkedés megvalósítása és számonkérés mindazokban az irányítási, ellenőrzési,
szakmai, szervezési és gazdálkodási feladatokban (a 3. §), amelyeket a Közgyűlés nem vont
saját hatáskörébe,
q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály (elsősorban a Ptk. 3:80. §-a), az
Alapszabály, illetőleg a Szövetség Közgyűlése a hatáskörébe utal.
(3) Az Elnökség, megfelelő fedezet birtokában, dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.

(4) Az éves költségvetés keretein belül az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a
Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele,
jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan
határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy
kötelezettségek keletkeznek.
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Az Elnökség összetétele
13. §
(1) Az Elnökség létszáma 7 fő. Az Elnökséget a Közgyűlés a tagok képviselői közül 4 évre
választja. A vezető tisztségviselők egyharmada a tagszervezetekben tagsággal nem rendelkező
személyek közül is választható. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
a) Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült,
c) 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,
d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
e) Az elnökség tagjai nem lehetnek közeli hozzátartozói egymásnak, valamint nem állhatnak
egymással élettársi viszonyban, tisztségüket – társadalmi megbízatásként látják el, de indokolt
költségeik megtérítésére jogosultak.
(2) Az Elnökség összetétele:
a) Elnök,
b) Alelnök,
c) Elnökségi tagok.
(3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökségi határozatok meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével és a sportággal kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) a Szövetség képviselete megbízás alapján,
f) a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) az Elnökség által rá bízott feladatoknak legjobb tudása szerinti ellátása,
h) a Szövetség költségvetése egyensúlyának biztosításában való aktív szerepvállalás,
i) a Szövetség és a sportág érdekeinek képviselete.

(4) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) lemondással,
f) annak a sportszervezetnek a Szövetségből történő kizárásával, amelynek képviselője az
érintett Elnökségi tag,
g) az Elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával, vagy megszűnésével,
h) az Elnökségi taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
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i) sporttevékenység végzésétől való eltiltással.
(5) A Közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívását kizárólag a Szövetség tagjai
kezdeményezhetik. Visszahívásra a Közgyűlés jogosult, a jelenlévő szavazásra jogosultak több
mint a felének „igen” szavazatával dönt.
(6) Az Elnökség azon tagjával szemben visszahívást kell kezdeményezni az Elnöknek, aki egy
naptári évben az Elnökségi ülések legalább felén nem vett részt, kivéve abban a rendkívüli
esetben, amelyben a távolmaradások okát az Elnökség legalább kétharmados többséggel
elfogad.
(7) A Szövetség vezető tisztségviselőinek Az egyesület elnöke: Berke Lóránd (An: Knoch
Gyöngyi., Lakhely: 5530,Vésztő, Toldi 1/3. )
Az egyesület alelnöke: Schauer Kornél (An: Zemankó Mária Magdolna, Lakhely: 6500 Baja,
Szőlő utca 30)
Az elnökség tagjai:

Kromek András (Lh: 8660, Tab, Béke u. 1)
Dr. Lombosi Melinda (Lh:2336 Dunavarsány, Széchenyi u. 65.)
Pánisz László (Lh: 4200, Hajdúszoboszló, Deák Ferenc 17.)
Honti Attila (Lh: 2660 Balassagyarmat Régimalom u. 15.)
Fekete Miklós(Lh: 1131,Budapest,Övezet u.2)

(8)A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az Elnökség működése
14. §
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint, az ügyrendjét.
(2) Az Elnökség éves ülésterv alapján, az ügyrendben meghatározott időszakonként, de
legalább negyedévente ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnök vagy az
Elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza. Az Elnökség ülését az
Elnök vagy az általa megbízott, alelnök vagy a Főtitkár hívja össze. Az ülések helyéről,
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről, az előterjesztések megküldésével, legalább egy
héttel korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős
esetben rövidebb határidő is megállapítható és elektronikusan is összehívható, valamint
kezdeményezhető elektronikus szavazás is, melyre egyebekben az elnökségi ülések szabályai
irányadóak és menetéről a mindenkori SZMSZ-ben rendelkezik az Elnökség.
(3) Az Elnökség ügyrendjében rendelkezni kell:
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya, és
– amennyiben lehetséges – személye megállapítható,
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b) a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra
hozatali módjáról,
c) a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
d) a Szövetség működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, valamint a beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak, de az Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet – különösen
üzleti titok, személyiségi jogvédelem, adatvédelem esetén – egyszerű szótöbbséggel.
(5) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt, a Felügyelő Bizottság
elnökét, valamint a feladatkörét érintő kérdések megtárgyalásakor a szövetségi kapitányt (okat),
továbbá egyedi meghívás alapján egyéb tagokat.
Az Elnökség ülései
15. §
(1) Az Elnökség első ülésén az Elnök javaslatára az Elnökség tagjai maguk közül Alelnököt
választanak. Alelnök az a személy lesz, akit minden elnökségi tag jelenlétében egyszerű
szótöbbséggel megválasztanak.
(2) Az Elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.
(3) Elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza kivéve a 14. § (5)
bekezdésére vonatkozó esetekben. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek
tekintendő.
(4) Az Elnökség kétharmados többséggel hoz határozatot:
a) a Közgyűlés hatásköréből átruházott kérdésekben,
b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben.
(5) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők
megválasztásakor, valamint bármelyik Elnökségi tag kívánságára, ha az Elnökségi tagok
legalább kétharmada támogatja.
(6) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A hozott határozatokról a Szövetség tagjait, továbbá az érintett szerveket és személyeket a
jegyzőkönyv megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyvet az Elnöknek és a Főtitkárnak kell
aláírnia.
(7) Az Elnökség határozatának hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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 tagjának – tagsági
jogviszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, vagy
c) amennyiben a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.
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(8) Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetőleg a Szövetség
könyvvizsgálóként nem alkalmazhatja azt a személyt, aki
a) a Szövetség Elnöke, Alelnöke vagy Elnökségi tagja,
b) a Szövetséggel Felügyelő Bizottsági megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetségtől származó cél szerinti juttatásban részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
d) az előzőekben felsorolt kizáró okkal érintett személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.
(9) A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 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, illetőleg törölte.
(10) Az Elnökség üléseit veszélyhelyzet vagy egyéb indokolt esetben elektronikus úton is meg
lehet tartani, jelen fejezetben foglalt feltételek megtartása mellett.
A Szövetség Elnöke
16. §
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség Elnöke, aki a többi tisztségviselővel
együttműködve, az Elnökség közreműködésével irányítja a Szövetség tevékenységét.
Az Elnök nem tölthet be tisztséget, illetőleg nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban a Szövetség valamely tagszervezeténél.
Az Elnök egybefüggően csak 2 választási ciklus időtartamára töltheti be a Szövetség elnöki
tisztségét.
(2) Az Elnök feladatai és hatásköre:
a) az elnökségi ülések összehívása, az elnökségi ülések, valamint a Közgyűlés levezetése,
b) a Szövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Szövetségi bizottságok munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére,
e) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
f) EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával, az NVESZ-el való kapcsolattartás,
g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása (ez utóbbit valamely elnökségi taggal, vagy a
Főtitkárral együttesen),
h) személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira, valamint a Szövetségi
kapitány(ok) személyére,
i) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés,
az Elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
j) az első Elnökségi ülés során javaslatot tesz az Alelnök személyére,
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k) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Közgyűlés vagy az
Elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnök, együttes akadályoztatásuk
esetén az általa megbízott Elnökségi tag képviseli.
(4) Az Elnök és Alelnök, a kialakított munkamegosztás szerint, ellátja egyes szakterületek vagy
bizottságok irányítását és felügyeletét.
(5) Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az Alelnökre vagy a Szövetség más tisztségviselőire is átruházhatja.
A Szövetség Főtitkára
17. §
(1) A Szövetség főtitkára a Szövetség hivatali szervezetének vezetője. A Főtitkárt az Elnökség
legfeljebb mandátumának időtartamára bízza meg. A Főtitkár a Szövetség hivatali munkáját és
gazdálkodását a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között irányítja. A Főtitkár nem
tölthet be tisztséget, illetőleg nem állhat munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban a Szövetség valamely tagszervezeténél.
(2) A Főtitkár feladatai és hatásköre:
a) az Elnökkel, a többi tisztségviselővel és az Elnökséggel együttműködve összehangolja a
Szövetség tevékenységét, biztosítja a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti
tevékenységet,
b) szervezi az Elnökség, a bizottságok munkáját,
c) szervezi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását,
d) előkészíti az Elnökség üléseit,
e) aláírási jogkört gyakorol az SZMSZ által szabályozottak szerint, utalványozási jogkört csak
az Elnökkel vagy az Alelnökkel együttesen gyakorol,
f) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről,
g) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a határozatok
nyilvántartásáról és az egyesületek rendszeres tájékoztatásáról,
h) gondoskodik a Szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
i) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetségi határozatok kiadását, módosítását,
j) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az Alapszabály, egyéb szabályzat, a Közgyűlés vagy
az Elnökség a hatáskörébe utal.
(3) A Főtitkár tevékenységéről a Szövetség Elnökségének számol be.
(4) A Főtitkár munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján összeállított munkaköri
leírás szerint végzi.
(5) A Főtitkár távolléte vagy akadályoztatása esetén – megbízás alapján – a Szövetség egy
másik munkavállalója helyettesíti.
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A szövetségi kapitány(ok)
18. §
(1) A szövetségi kapitány(ok) a válogatott keret(ek) szakmai vezetője(i). A szövetségi
kapitány(okat)t a Szövetség Elnöksége határozott időtartamra nevezi ki.
(2) A szövetségi kapitány(ok) munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő
munkaköri leírása alapján végzi.
(3) A szövetségi kapitány(ok) tevékenységéről a Szövetség Elnökségének számol be.
VI. Fejezet
A Szövetség bizottságai
19. §
(1) A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok (Pl.: szakmai, gazdálkodási, versenyzéssel
kapcsolatos, sportfegyelmi ügyek) ellátására állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre,
illetőleg referenseket kérhet fel. A bizottságok tagjait és a referenseket az Elnökség saját
mandátumához igazítva 4 éves időtartamra választja.
(2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az Elnökség által jóváhagyott saját
ügyrendjük határozza meg.
(3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték őket.
A Szövetség Felügyelő Bizottsága
20. §
(1) A Közgyűlés a Szövetség Alapszabály szerinti működésének, valamint gazdálkodásának és
vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ 4 éves határozott
időtartamra, egy elnököt és 2 fő tagot. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben az elnökségi tagokra vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
(2) A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A
Felügyelő Bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a
Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a Szövetség
Elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel
hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak
hozzátartozói. A hozzátartozó fogalmát a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint kell értelmezni.
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség
Elnökségét tájékoztatja.
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(5) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) az éves pénzügyi beszámoló és mérleg felülvizsgálata,
d) a Szövetség Alapszabály szerinti működésének ellenőrzése,
e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
f) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
g) mindaz, amit a Ptk., vagy a Civil tv., esetleg más jogszabály ekként előír.
(6) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
(7) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek a Felügyelő Bizottság munkájában részt
venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség tisztségviselőitől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
(8) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség Elnökét és Főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a
pénzügyigazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon
belül tájékoztatja a Szövetség Elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságokat vagy
rendellenességeket állapít meg egyúttal ezek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(10) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(11) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem
vezet eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül a törvényességi felügyeletet gyakorló
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti Közgyűlés összehívását és amennyiben
ezen kötelezettséget az Elnökség nem teljesíti, úgy jogosult a Közgyűlést maga összehívni.
(12) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a Szövetség Közgyűlésének
köteles beszámolni.
(13) Az Felügyelő Bizottság működéséhez egyebekben az Elnökség működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(14) A Felügyelő Bizottság írásbeli beszámolójának hiányában a Közgyűlés a számviteli
törvény szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
(15) A Felügyelő Bizottság tagjai:
elnöke:
tagjai:

Szűcs Sándor
Sebestyén Tamás
Wittmann Zsolt

(Lh:4352 Mérk, Klapka György utca 6.. )
(Lh:2117 Isaszeg, Hősök 12)
(Lh: 6600 Szentes, Sima F. u. 15)
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A Szövetség Fegyelmi Bizottsága
21. §
(1) A Szövetség Fegyelmi Bizottsága legalább 3 tagból áll, amelynek tagjait a Szövetség
Elnöksége jelöli ki. A Fegyelmi Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és ügyrendjét
maga állapítja meg.
(2) A Fegyelmi Bizottság fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén jár el.
Eljárásának szabályait a Szövetségnél hatályban lévő Fegyelmi Szabályzat tartalmazza.
A Szövetség Bírói Bizottsága
22. §
(1) A Szövetség Bírói Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjait a Szövetség Elnöksége jelöli ki
4 évre. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Szövetség Sportolói Bizottsága
23. §
(1) A Szövetség Sportolói Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjait a Szövetség Elnöksége jelöli
ki 4 évre. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Szövetség területi szervei
24. §
(1) Az azonos megyében működő szövetségi tagok kezdeményezésére a Közgyűlés, általában
a közigazgatási határhoz igazodóan jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség
nélküli területi, regionális (továbbiakban: területi) szövetséget hozhat létre.
(2) A területi szövetségek bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, tartozásaikért saját
vagyonukkal felelnek.
(3) A területi szövetség tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein, ha a napirenden
szereplő kérdés a területi szövetséget közvetlenül érinti.
(4) A területi szövetség jogosult a területre utaló elnevezést a nevében használni.
(5) A területi szövetség szervezeti, vezetési és működési rendjét az Stv. 25. § (1) bekezdése
alapján a Szövetség állapítja meg.
(6) A területi szövetség közgyűlése a területi szövetség vezetőit maga választja meg. A területi
szövetség elnökének megválasztásához a Szövetség elnökségének hozzájárulása szükséges.
(7) A jogi személyiséggel rendelkező területi szövetségek jogosultak a saját nevükben
szponzorálási szerződéseket illetőleg a területileg illetékes önkormányzattal támogatási
szerződéseket kötni.
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(8) A jogi személyiséggel rendelkező területi szövetségek jogosultak részt venni más sportág
területi szövetségeivel közösen, területi jellegű társadalmi szervezetek létrehozásában.
(9) A területi szövetségek feladatai:
a) Közreműködnek az országos versenynaptár kialakításában, szervezik és lebonyolítják
területük rendezvényeit,
b) Közreműködnek a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának
betartásában,
c) Ellátják a Szövetség Alapszabályában meghatározott, illetőleg a Közgyűlés, az Elnökség
által hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat,
d) Meghatározzák a területi szövetség tagdíjait.
(10) A jogi személyiséggel rendelkező területi szövetségek kötelesek éves beszámolójukat az
Országos Bírósági Hivatalnál minden év május 31-ig letétbe helyezni.
VI. Fejezet
A Szövetség munkaszervezete
25. §
(1) A Szövetségi feladatok ellátására az Elnökség hivatali szervezetet hozhat létre.
A hivatali szervezet létszámát az Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítja a
feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.
(2) A hivatali szervezet felépítését és feladatait a Szakszövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata határozza meg.
VII. Fejezet
A Szövetség gazdálkodása és vagyona
26. §
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség gazdasági–vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.
(3) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(4) A Szövetség 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.
(5) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Szövetség bevételei:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési
költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
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b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
d) az éves tagdíjak,
e) a Szövetség Fegyelmi Bizottsága által kiszabott fegyelmi pénzbüntetések,
f) televíziós közvetítések jogdíja,
g) nemzetközi szervezetektől származó bevételek,
h) állami támogatásban való részesülés,
i) pályázati források igénybevétele,
j) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, valamint
k) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
(7) A Szövetség kiadásai:
a) a tevékenysége 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) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani,
e) a Szövetség működésével kapcsolatban felmerült költségek (Pl.: telefon, iroda, munkabérek,
útiköltség, szállás költségek, tiszteletdíjak, közüzemi költségek, ...).
(8) A Szövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan- és ingó vagyon,
e) vagyoni értékű jog.
(9) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért, a befizetett tagdíjon túlmenően, saját vagyonukkal
nem felelnek.
(10) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban
vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja
meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szövetség által a vállalkozás
(gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(12) Ha a Szövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két
évben negatív, vagy a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli jogszabályok
szerinti saját vagyonának összegét, az ügyész keresetére a bíróság hat hónapra felfüggesztheti
a Szövetség Elnökségének és Főtitkárának tevékenységét és a Szövetség élére felügyelő biztost
rendelhet ki.
(13) A Felügyelő Bizottság javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére.
Ha ez nem lehetséges, a Felügyelő Bizottság javaslatot tesz az ügyésznek a Szövetség
feloszlatásának kezdeményezésére.
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(14) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szövetséget illetik,
ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is.
(15) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben
harmadik személynek okozott kárért a Szövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint.
(16) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók
élet-, baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a Szövetség viseli.
(17) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Sporttörvény, a Ptk., valamint a
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével határozza meg.
VIII. Fejezet
A Szövetség megszűnése
27. §
(1) A Szövetség megszűnik:
a) feloszlásának a Közgyűlés általi kimondásával,
b) feloszlatásával,
c) megszűnésének megállapításával,
d) más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,
e) 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.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések
28. §
(1) A sportfegyelmi eljárásokra és büntetésekre vonatkozó szabályokat a Fegyelmi Szabályzat
tartalmazza.
(2) A Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozókra vonatkozó szabályokat a Szervezeti és
Működési Szabályzat, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.
(3) A Szövetség Alapszabályán kívül valamennyi szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult. Az Elnökség értelmező állásfoglalásai – a
Közgyűlés kivételével – a Szövetség tagjaira és szerveire nézve kötelező.
(4) A Szövetség, illetőleg annak közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba vételével
(átsorolásával, törlésével) kapcsolatos eljárást a Fővárosi Törvényszék folytatja le.
(5) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil tv. és az Stv.
rendelkezései az irányadóak.
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29. §
A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel, illetve a
Szövetségben folytatott egyéb tevékenységükkel összefüggésben egymás között keletkezett
vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg azt a
Szövetség arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve jogerősen el nem bírálta, és a
rendelkezésekre álló jogorvoslati lehetőségét ki nem merítették.
30. §
Jelen Alapszabályt a Magyar Erőemelő Szövetség Közgyűlése 2022. 05.14. napján megtartott
ülésén 8/2022 (05.14) számú határozatával elfogadta és 2022. 05.14. napján lép hatályba.
Budapest, 2022. 05.14.

Berke Lóránd
elnök
Ph.

