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A MAGYAR ÉLET- ÉS VÍZIMENTŐ SZAKSZÖVETSÉG  

ALAPSZABÁLYA 2008 2016. 

 

A Magyar Élet- és Vizimentő Szakszövetség közgyűlése által, 2016.  március 1-jén elfoga-

dott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.  A közgyűlés által törölt szöveget 

áthúzás, az elfogadott új szöveget aláhúzás és kiemelés jelöli.  

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 

A Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) az élet- és vízimentő 

sportág feladatainak ellátására körében a sportversenyek szervezésére, a tagok érdekvédelmére és 

a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatos lebonyolítására létrehozott, 

az e sportágban működő szervezetek és személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és 

támogató , önkormányzati elv alapján működő, az 1997. évi CLVI. Tv. alapján kiemelkedően köz-

hasznú szervezet, amely tevékenységet a   sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.)  és  

az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben meghatározottak  szerint fejti ki.  jogi személyi-

séggel és önkormányzattal rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV törvény ( a továbbiak-

ban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban:Ptk.) 

alapján – a sportról szóló 2004.évi I. törvényben ( a  továbbiakban: Stv.) foglalt eltérésekkel – 

különös formában működő egyesület. A Szakszövetségre- amennyiben az Stv. eltérően nem ren-

delkezik – a Civil tv. és a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályait  kell megfelelően alkalmazni. 

2.§ 

1. A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól füg-

getlen és pártoknak  azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

2. A Szakszövetség tevékenységének és gazdálkodásának adatait az országos sajtó útján köte-

les nyilvánosságra hozni. 

3. A Szakszövetség szerepel a Fővárosi Bíróság Törvényszék sportági országos Szakszövet-

ségek nyilvántartásában és alapszabályán kívül a Stv-ben, valamint más jogszabályokban 

meghatározott, a Szakszövetségek részére kötelezővé tett szabályzatokat alkot. 

4. A Szakszövetség a Nemzeti Sportszövetség tagja. 

5. A Szakszövetségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és az 

Egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény (Et.), valamint a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. Évi CLVI. Törvény (a továbbiakban: Kszt.)  Ptk., és a Civil tv.  rendelkezéseit 

a Stv-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Szakszövetség kiemelkedően köz-

hasznú tevékenysége során a hatályos jogszabályok alapján valamely állami szerv, vagy a 

helyi önkormányzat feladatkörébe utalt közfeladatot lát el. 

6. A Szakszövetség teljes jogú tagja a Nemzetközi Életmentő Világszövetségnek (Internatio-

nal Life Saving Federation továbbiakban ILS, és annak, európai szekciójának ILSE), elfo-

gadja annak alapszabályát, melynek értelmében felvállalja a sporton túl az élet és 

vízimentő tevékenység megvalósítása érdekében az ILS ajánlásainak és normáinak megfe-

lelő szintű oktatást, e tevékenységi körben a szolgálat szervezését, irányítását a tőle társa-

dalmilag elvárható szinten. 
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7.  A Szakszövetség a Civil tv. és az Stv. szerint, közhasznúsági nyilvántartásba véte-

lével közhasznú szervezet.  A szakszövetség cél szerinti tevékenysége /Alapszabály 4. 

§/ a Civil. tv. 2. § 20. pontjában meghatározott tevékenység, illetve sporttevékenység.  

A szakszövetség közhasznú tevékenysége során, az Stv. alapján állam, illetőleg helyi 

önkormányzat által ellátandó közfeladat megvalósításáról gondoskodik, és a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 20. §. (1) bekezdése szerint tevékenykedik. 

A Szakszövetség a cél szerinti, a Civil tv. 2.§ 20. pontjának megfelelő, az alábbiakban 

felsorolt közhasznú tevékenysége során a jogszabályokban rögzített állami közfelada-

tokat közvetlenül vagy közvetve látja el, ennek keretében:  

 

a) elősegíti asz egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek meg-

teremtését, / Stv.  49. § c) pontja által megjelölt közfeladat/   

b) az Stv-ben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározottak szerint - elsősorban a sportágfejlesztési programo-

kon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források ren-

delkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az isko-

lai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, és a fogyatékosok 

sportja valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozá-

sában, /Stv. 49. d) pontja által megjelölt közfeladat/ 

c) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyaté-

kosok sportját, /Stv. 49. § e) pontja által megjelölt közfeladat/ 

d) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a dopping-

tilalom betartását, /Stv. 49. § f) pontja által megjelölt közfeladat/ 

d) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben / Stv. 49. § l) pont-

ja által megjelölt közfeladat /  

e) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevé-

kenységet, elősegíti  a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását. /Stv.49. § 

n) pontja által megjelölt közfeldat/  

A Szakszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az egyesü-

let közhasznú szolgáltatásaiból.  

8. A Szakszövetség gazdasági–vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 

alapszabályban meghatározott  alapcél szerinti  tevékenység megvalósítását nem ve-

szélyeztetve végez.  

9. A Szakszövetség a gazdálkodása során  elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban  meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.  

A Szakszövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyil-

vánosságát a www.mevsz.hu internetes honlapján, a Szakszövetség székhelyén elhelye-

zett hirdetőtáblán a mindenkori sportot felügyelő minisztérium/állami főhatóság hivata-

los lapjában, és a Civil portálon való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a 

közhasznúsági mellékletet minden a www.mvesz. mevsz.hu internetes honlapján és a 

szakszövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. A Szakszövetség 

www.mvesz mevsz.hu internetes honlapján hozza nyilvánosságra a közgyűlési, valamint 

elnökségi határozatokat is, melyekről nyilvántartást vezet.  A  Szakszövetség köteles a 

jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 

mellékletét,  az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 

letétbe helyezni és közzétenni.  A Szakszövetség letétbe helyezési és közzétételi kötele-

zettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló, 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon tesz eleget. 

http://www.mvesz/
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A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a 2011. évi CLXXXI. 

törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a 

Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

 

10. A Szakszövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok- a tör-

vény alapján nem nyilvános iratok kivételével – nyilvánosak, azokba  bárki betekint-

het, és a saját költségére  másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra 

vonatkozó igényeket írásban, a Szakszövetség Elnökségéhez címzetten kell előterjesz-

teni. Az Elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását a Szakszövetség szék-

helyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező 

számára. 

11. A Szakszövetség az Stv. 21.§ (2) bekezdése alapján, jogosult elnevezésében a „magyar" meg-

jelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára. 

3.§ 

1. A Szakszövetség neve:   Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség,  

rövidítve:    MÉVSZ 

  

2. A Szakszövetség székhelye: 1117. Budapest, Kopaszi gát 4074 hrsz. 1115 Budapest, 

Csóka utca 7-13. 

3. A Szakszövetség alapítási éve: 1991. 

 Jogelőd szervezetek:  1991 Magyar Mentőúszó Szövetség 

      1992 Magyar Vízimentő Szövetség 

      1996 Magyar Élet-és Vízimentő Szövetség 

4. A Szakszövetség pecsétje: Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség feliratú körbélyegző, 

mely középen a Magyar Köztársaság Magyarország államhatárának körvonalát, és ezen 

alakzatban MÉVSZ feliratot tartalmaz, alul az alapítás éve.  

     Külföldre szólóan: Hungarian Life Saving Federation feliratú körbélyegző, mely középen a 

Magyar Köztársaság Magyarország államhatárának körvonalát, és ezen alakzatban HLSF 

feliratot tartalmaz, alul az alapítás éve.  

5. A Szakszövetség zászlaja: A Magyar Köztársaság Magyarország Zászlaja 

 

II. 

A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

A Szakszövetség célja 

4.§. 

1. A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi az élet- és 

vízimentő sportágban folyó kiemelkedően közhasznú tevékenységet, népszerűsíti, valamint 

fejleszti azt. Közreműködik a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami 

sportfeladatok ellátásában. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz 

a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Szervezi és koordinálja a magyarországi 

operatív élet- és vízimentő tevékenységet az ILS ajánlásának megfelelően az állami, és 

más társadalmi szervektől elvárt módon. Közreműködik  a magyarországi vizimentő kép-

zés szervezésében és koordinálásában. 

2. A Szakszövetség kiemelkedően közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatá-

sait a Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. 

 

A Szakszövetség feladatai 
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5.§. 

A Szakszövetség sportágában kizárólagos jelleggel a Stv.-ben, valamint más jogszabályokban 

meghatározott feladatokat lát el és az Stv. által megállapított különleges jogosítványokat gya-

korol.  

A Szakszövetség feladatai: 

1. A Szakszövetség sportágában kizárólagosan jogosult: 

a./ meghatározni a Stv.29.§.(2) 23. § (1) bekezdésében foglalt szabályzatokat, 

b./ a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág, hivatásos, amatőr 

és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág 

versenyeit, 

c./ maga, vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar (országos, nem-

zeti) bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági) kupát, 

d./ meghatározni és kiadni a hazai és – a sportági nemzetközi Szakszövetség versenynaptá-

rához igazodva – a nemzetközi versenynaptárt, 

e./ működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársasá-

got a nemzetközi sportrendezvényeken, 

f./ megadni, vagy megtagadni a sportági nemzetközi Szakszövetség, illetve a sportági kül-

földi Szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi versenyzé-

séhez, vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez. 

g./ képviselni a Magyarországot  Köztársaságot a sportág nemzetközi szervezetében, 

h./ szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kap-

csolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit, 

i./ a h./ pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerző-

déskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tag-

jaira átruházni, 

j./ a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához 

szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájáru-

lást kiadni. 

2. A Szakszövetség – az (1) bekezdésben 1. pontban megállapított kizárólagos feladatokon, 

illetve jogosítványokon kívül – 

a./ meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik 

ezek megvalósításáról, 

b./ a jogszabályok és az (1) bekezdés 1. a./ pontja szerinti szabályzatok alapján maga, vagy 

hivatásos, illetve amatőr tagozatain keresztül gondoskodik a sportágban a sportolók, 

versenybírók, edzők, sportvezetők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, rekor-

dok hitelesítéséről, vízimentők, és más mentő tevékenységre alkalmas mentőszemély-

zet, illetve oktatók képzéséről, továbbképzéséről, nyilvántartásáról, minősítéséről, illet-

ve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

c./ a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, sportolók-

kal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban megállapított jog-

hátrányokat alkalmazza, 

d./ meghatározza a sportlétesítmények – a sportág szempontjából történő – használatának 

feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket, 

e./ meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabá-

lyokat, 

f./ érvényesíti a doppingtilalmat, 

g./ a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti az ifjúsági és sportminiszterrel (továb-

biakban: miniszter)  a támogatási szerződést, 

h./ a Szakszövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket 

köt a sportág céljainak elérése érdekében, 
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i./ képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a 

Nemzeti Sportszövetség, a sportközalapítványok, az egyéb sportszövetségek, illetve a 

társadalmi szervezetek felé, 

j./ az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik 

a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek 

képzését és továbbképzését, 

k./ szervezi a játékvezetők foglalkoztatását, valamint gondoskodik a játékvezetők képzésé-

ről, továbbképzéséről, felügyeli és minősíti munkájukat, 

l./ engedélyezi tagjai számára a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a 

nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt, 

m./ célja elérése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, 

n./ támogatja és szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlesztését, 

o./ szervezi a sportág népszerűsítését, PR munkáját, 

p./ ellátja a sportági nemzetközi Szövetség alapszabályában, a jogszabályokban, illetve sa-

ját alapszabályában megállapított feladatokat, 

3. A versenyszerű sportolót a Szakszövetség tartja nyilván és ad részére versenyengedélyt, 

amennyiben megfelel a sportegészségügyi és Szakszövetség által meghatározott sport-

szakmai követelményeknek. 

4. A versenyszerűen sportoló egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való átigazo-

lásának feltételeit és módját a sportág jellegéhez igazodva a Szakszövetség szabályzatban 

állapítja meg. 

5. A nemzeti válogatott keretek működtetése során a Szakszövetségre, a sportszervezetre vo-

natkozó szabályokat is alkalmazni kell. 

 

A Szakszövetség szabályzatai 

6.§. 

1. A Szakszövetség alapszabálya biztosítja a Szakszövetség demokratikus, önkormányzati el-

ven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. 

2. A közgyűlés a Szakszövetség alapszabályát, és a vagyoni értékű jogok hasznosításáról ren-

delkező szabályzatot, míg az elnökség az alábbi szabályzatokat fogadja el és köteles a jog-

szabályváltozásoknak megfelelően módosítani: 

a./ a szervezeti és működési szabályzat, 

b./ a versenyszabályzat, 

c./ a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat, 

d./ a sportfegyelmi szabályzat, 

e./ a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat, valamint 

f./ képzési és oktatási szabályzat, 

g./ mentési- szolgálati szabályzat, 

h./ a hivatásos versenyrendszer esetleges későbbi működése esetén a versenyrendszerrel 

kapcsolatos és az abban szereplő sportszervezetekkel, sportolókkal szembeni követel-

ményekről szóló szabályzat. 

3. Az Ifjúsági és Sportminisztérium a mindenkori sportot felügyelő minisztérium/állami 

főhatóság  a szakszövetség szabályzatait hivatalos lapjában (Ifjúsági és Sport Értesítő) 

közzéteszi. 

 

III. 

A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA 

A Szakszövetség tagja 
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7.§. 

 

1. A Szakszövetség tagja lehet minden a Stv. rendelkezéseinek megfelelő sportszervezet, 

amely a sportági versenyrendszerben részt vesz.  A Szakszövetség rendes tagjai  lehetnek  

a sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpót-

lás-nevelés fejlesztését végző alapítványok, valamint a vizimentés operatív ellátásában 

alapszabályuk szerint résztvevő  egyesületek,  ha jelen alapszabály rendelkezéseit 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el és  vállalják a tagdíj megfizetését.    
2. A Szakszövetségbe tagként való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szakszö-

vetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek, 

fennállnak. A sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek, sportiskolák 

és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok rendes  tagként való felvétele a 

szakszövetségbe nem tagadható meg.. 

3. Magánszemély a szakszövetségnek kizárólag tiszteletbeli vagy pártoló tagja lehet.  

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

8.§. 

1. A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 

2. A Szakszövetségi tagság az alapításkor a Szakszövetség  bírósági nyilvántartásba vé-

telével keletkezik. A Szakszövetségi tagság – az alapítást  követően – a belépési nyilat-

kozat elfogadásával (tagfelvétellel) keletkezik. és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli 

megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség egy évnél hosszabb időtartamú elmu-

lasztása esetén törléssel szűnik meg legalább egyszeri felszólítás alapján. Amennyiben a 

tag nem érhető el –cím hiba, stb.- esetén, kétszeri értesítés után törölhető  A tagfelvételi 

kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, mely a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. kérdé-

sében a Szakszövetség elnöksége határoz.  A határozatot – annak meghozatalát követő 

8 napon belül  írásba foglaltan, igazolható  módon  – kell megküldeni a tagfelvételt 

kérelmező számára. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűlésé-

hez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. Ez esetben a 

következő közgyűlést a fellebbezés beérkezésétől számított 60. napon belüli időpontra ösz-

sze kell hívni. 

3.  A Szakszövetség  rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek 

terhelik. A  tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

4.  A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével 

b) a tagsági jogviszony szakszövetség általi felmondásával 

c) a tag kizárásával 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
 

9.§. 

1. A Szakszövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szakszövetség Elnökségével, kilé-

péssel  a tag tagsági jogviszonyát bármikor, indokolás nélkül szüntetheti meg.   A tag-

sági jogviszony megszűnésének napja ebben az esetben  a kilépést tartalmazó  írásbeli 

nyilatkozat Elnökséghez történő beérkezésének napja. A kilépés visszamenőleges ha-

tállyal nem történhet. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötele-

zettségei alól. A tagsági jogviszony jogerős  megszűnésével a tag jogai és kötelezettsé-

gei megszűnnek. Ez nem érinti a polgári jog szabályai szerint  a taggal szemben érvé-

nyesíthető igényeket.    

2. A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetés-

ként lehet alkalmazni. 
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2. A Szakszövetség tagját sportfegyelmi eljárás alapján sportfegyelmi büntetésként a Szakszö-

vetségből legfeljebb egy évre kizárhatja. (Stv.13.§ (3) n) pontja) A Szakszövetségből való ki-

zárásnak bármely tag vagy szakszövetségi szerv kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag 

jogszabályt, alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy testületi határozatot súlyosan vagy ismé-

telten megsérti.(Ptk 3:70.§) A kizárásról első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon az El-

nökség a soron következő ülésén, dönt. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolás-

sal ellátni, melynek tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A 

kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizárás ellen a kézhezvételtől számított 30 

napos határidőn belül jogorvoslatért, keresettel a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni. A 

tagsági jogviszony megszűnik a közgyűlés határozatának jogerőre emelkedése napján. 

3. A tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban a szakszövetség elnöksége felmondhatja, 

ha az Alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek a tag utóbb nem felel meg, így különösen  

-ha a tagszervezet az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek nem fogadja el, vagy  

-ha a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít, vagy  

- ha legalább hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. 

 

A felmondás előtt az Elnökség a tagot határidő tűzésével, írásban felszólítja a felmondás 

okának orvoslására, és figyelmezteti mulasztásának jogkövetkezményére. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági viszony felmondására csak abban az esetben van 

lehetőség, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség, írásban – 

póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel – felszólította a 

tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

 

A felmondásra irányuló eljárást bármely tag vagy szakszövetségi szerv kezdeményezésére az 

Elnökség folytatja le. Az eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 

megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 

védekezési lehetőséget. A tagsági viszony felmondását kimondó határozatot írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául 

szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az 

Elnökség a felmondásról szóló határozatot az eljárás megindulásától számított 30 napon belül 

meghozza és 8 napon belül  írásban, igazolható módon közli az érintett taggal. 

Az érintett tag a felmondást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül a Szakszövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a 

fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül 

írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

4. A tagfelvételt megtagadó, a kizáró illetve a tagsági viszonyt felmondó jogerős határozat ellen 

a kézbesítésétől számított 30 napon belül keresettel a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni. 

5. Amennyiben a tag tagsági viszonya kilépéssel, kizárással vagy a tagsági viszony Szakszövetség 

általi felmondásával szűnt meg, úgy ettől számított egy évig tagként nem vehető fel.   

 

10.§. 

1. A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A Szakszövetség tagjainak nevét és 

székhelyét jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. A Szakszövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat köte-

lesek fizetni. A Szakszövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A 

tagdíj összege 1000-Ft/tag/év. A tagdíjat a Szakszövetség a megalakuláskor a nyilván-

tartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt 

követően legkésőbb minden év március hónap 15. napjáig kell egy összegben, a Szak-

szövetség házipénztárába vagy a Szakszövetség bankszámlájára történő átutalással 
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megfizetni. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl- a Szakszövetség tartozásaiért saját 

vagyonukkal  nem felelnek.  

 

A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai 

11.§. 

1. A Szakszövetségben tiszteletbeli illetve pártoló tagként természetes személyek is részt ve-

hetnek. 

2. A Szakszövetség tiszteletbeli, illetve pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki a 

Szakszövetség alapszabályában, szabályzataiban foglalt célokkal egyetért és a Szakszövet-

ség tevékenységét személyes közreműködésével, vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal 

támogatja. 

3. A Szakszövetség tiszteletbeli tagjait a közgyűlés választja az elnökség javaslata alapján, 

míg a pártoló tagok felvételi kérelme ügyében az elnökség határoz. 

4. A tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok  

a./ tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség közgyűlésén, 

b./ javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetség, valamint szervei mű-

ködésével kapcsolatban, 

c./ tájékoztatást kérhetnek a tagokat érintő minden kérdésben. 

5. A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei: 

a./ a Szakszövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség ha-

tározatainak megtartása, 

b./ a sportág népszerűsítése. 

A tiszteletbeli és pártoló tagnak szavazati joga nincs, vezető  tisztségre nem választha-

tó, és tagdíjat sem kell fizetnie. 

6. Megszűnik a tiszteletbeli, valamint a pártoló tagság elhalálozással, lemondással, és a köz-

gyűlés általi - pártoló tag esetében az elnökség általi - visszahívással. 

 

 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A tagok jogai és kötelezettségei 

12.§. 

A Szakszövetség tagjának jogai: 

a./ részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség által kiírt 

bajnokságokon, kupaversenyeken, 

b./ képviselője útján szavazati joggal részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalá-

ban, 

c./ az általa javasolt személy, vagy képviselője választható a Szakszövetség szerveibe, 

d./ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, va-

lamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet annak irataiba,  

e./ ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat, a mentő te-

vékenységet érintő kérdések megtárgyalására, 

f./ szóban és írásban tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről, 

A fentiekben meghatározott b./, c./, d./, e./, f./ pont szerinti jogait a tag szintén képviselője 

útján gyakorolhatja. 

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

13.§. 

A Szakszövetség tagjának kötelezettségei: 
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a./ a sportág és a mentő tevékenység fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

b./ a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség 

szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg a megtartásának biztosítása, 

c./ a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

d./ az általános sporterkölcsi normák betartása, 

e./ a sportág népszerűsítése, 

f./ a tagdíj megfizetése. 

A Szakszövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szakszövetség céljának megvalósítását és a 

Szakszövetség tevékenységét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 

14.§. 

 

A Szakszövetség szervezeti felépítésére a Civil tv. és a Ptk. előírásait, az Stv. 24. § -ában 

írt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A Szakszövetség szervei: 

a./ Közgyűlés 

b./ Elnökség,  

c./ Ellenőrző Testület, 

d./ Fegyelmi Bizottság, Rendkívüli Fegyelmi Bizottság, 

e./ Titkárság, 

A Szakszövetség vezető tisztségviselői a Civil tv. 2. § 9. pont értelmében: 

a./ az elnök 

b./az alelnökök 

c./a további  elnökségi tagok 

d./az Ellenőrző testület elnöke és tagjai  

 

VI. 

A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 
 

A közgyűlés összehívása 

15.§. 

1. A Szakszövetség legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 

2. A Szakszövetség rendes közgyűlését évenként legalább egy alkalommal  össze kell hívni a 

Szakszövetség székhelyére. A Szakszövetség elnöksége a közgyűlés helyéről, időpontjá-

ról, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról szóló meghívóval a tagokat és az Ellenőr-

ző Testület elnökét legalább 14 nappal a közgyűlés időpontja előtt írásban, igazolható 

módon meghívja, az egyéb tanácskozási joggal rendelkezőnek ugyanezen időben, ugyan-

ezen tartalommal írásbeli értesítést küld. Írásbeli igazolható  módon történő kézbesítés-

nek minősül az ajánlott vagy tértivevényes levélpostai küldemény, továbbá a tagnak a 
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Szakszövetséghez bejelentett elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy  a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön.  
A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell 

a) a Szakszövetség  nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A közgyűlési meghívót a Szakszövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán  és internetes 

honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartá-

sához 

3. A Szakszövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban meghatározott 

esetekben a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja. 

4. A közgyűlésen minden jelenlévő (jogszerű képviselettel rendelkező) tag egy szavazattal 

rendelkezik. 

5. A Szakszövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be 

kell jelenteniük azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, és 

igazolniuk kell a képviselet jogszerűségét. 

 

A közgyűlés határozatképessége 

16.§. 

1. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 

közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a háromfős szavazatszámláló 

bizottságot. 

2. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak (a tagok képviselőinek) több 

mint a fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni 

kell.  Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

3. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképes-

sé, a közgyűlést el kell halasztani  és megismételt közgyűlést kell tartani. nem lehet meg-

tartani A megismételt  Az ismételten megtartott közgyűlés a határozatképtelen közgyűlést 

követő későbbi időpontra, az eredetivel, azonos napirenddel hívható össze.  A megismételt 

közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes, ha a tagok figyelmét  a meghívóban erre kifejezetten felhívták. 

4. Az ismételt megismételt közgyűlés megtartásának időpontját és helyét az határozatképte-

len közgyűlés eredeti meghívójában kell meghatározni, az esetleges határozatképtelenség 

miatt automatikusan beálló összehívásra vonatkozó utalással. A megismételt közgyűlés 

megtartásának időpontját a határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított 1 óra múlva 

változatlan napirendi pontokkal, vagy 15. napon belüli időpontra változatlan napirendi 

pontokkal kell meghatározni. 

5. A közgyűlés megnyitását követően  
 

A közgyűlés napirendje 

17.§. 

1. A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés 

elé. 
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2. A Szakszövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia 

kell: 

a./ az elnökség  előző évre vonatkozó tevékenységéről szóló szakmai  beszámolójának  

(közhasznúsági jelentés) jóváhagyása, elfogadása, 

b./ a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló, előző évi számviteli  beszámoló, a költ-

ségvetés és a mérleg elfogadása, 

c./ a Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi  tervének (költségvetés) elfogadása, 

d./ az Ellenőrző Testület beszámolója, 

e./ a közhasznúsági  melléklet (jelentés) elfogadása, 

f./ a Szakszövetség tagjai által az elnökséghez legalább egy héttel  8 nappal a közgyűlés 

ülése előtt írásban beterjesztett javaslatok. 

3. A tagok által – a 3. pont f./ pontja szerint - tett egyéb javaslatokat abban az esetben le-

het napirendre tűzni, ha a közgyűlés többsége a napirendre tűzést elfogadja.  a napirendet 

kiegészíteni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban, indokolással 

ellátva, benyújtották az Elnökséghez. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 

napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek 

helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 

esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül írásban, igazolható módon 

közli a tagokkal. 

 Ha a napirend kiegészítéséről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés arról, a 

napirendek elfogadása előtt külön dönt. 

 

A közgyűlés hatásköre 

18.§. 

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./ az alapszabály megállapítása és módosítása, 

b./ az elnökség előző évre vonatkozó  éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szó-

ló 2000. Évi C. törvény (a továbbiakban Sztv.) szerinti pénzügyi beszámolójának, a kö-

vetkező tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági  melléklet-

nek  az elfogadása, 

c./ az elnökség és az ellenőrző testület elnökének, továbbá tagjainak a Fegyelmi Bizottság 

és a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, tiszte-

letbeli tagok megválasztása és visszahívása, 

d./ a Szakszövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatá-

rozása, 

e./ a Szakszövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása, jogi személlyé 

nyilvánítása, annak visszavonása, 
f./ a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó va-

gyonról, 

g./ nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása,  

h./  a Szakszövetség Stv. 28. §-a  szerinti sportági szövetséggé való átalakulás,   

i./ a tagfelvétel, kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása, 

j./ a Szakszövetség feladatainak ellátásához regionális, megyei és helyi szervezeti egység 

létrehozása, 

k./ az éves tagdíj mértékének megállapítása,  

l./ a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 

m./ a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szakszövetséggel munkaviszonyban áll ,  

n./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, az Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,  
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o./ a jelenlegi és a korábbi Szakszövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Tes-

tületi tagok vagy más szakszövetségi szerv tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés, 

p./ választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának  megállapítása,  

r./ végelszámoló kijelölése,  

s./ döntés gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 

döntés; 

t./ befektetési szabályzat - az Ellenőrző Testület véleményének kikérését követően - elfogadá-

sa; 

u./ az elnök javaslatára a közgyűlés levezető elnökének megválasztása, 

v./ mindaz, amit az Stv., más jogszabály, illetve az Alapszabály  közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe von utal. 

A Közgyűlés a pénzügyi beszámolóról az Ellenőrző Testület írásos jelentése hiányában dön-

tést nem hozhat. 

2. A közgyűlés a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, 

kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartoznak. 

3. Az elnököt, és az elnökség további tagjait a közgyűlés a tagjai közül öt évre, illetve az El-

lenőrző Testület elnökét és tagjait, a Fegyelmi Bizottság és a Rendkívüli Fegyelmi Bizott-

ság tagjait szintén öt évre választja. Ezen tisztségviselők mindegyike újraválasztható. 

4. A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szakszövetség feloszlását, ha a Szakszövetség ké-

pes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 

5. A közgyűlés által jóváhagyott, Sztv. szerinti beszámoló hiányában új hivatásos verseny-

rendszer nem hirdethető meg. 

 

A közgyűlés határozathozatala 

19.§. 

 

1. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének „igen” szavazatával hozza. /”egyszerű többség”/  

2. Az Alapszabály módosításához a jelenlevő tagszervezeti képviselők háromnegyedes, 

míg továbbá az Alapszabály 1.8§. 1. f./, g./ és h./ pontjaiban megjelölt ügyekben a jelen-

levő szavazásra jogosultak kétharmadának, a Szakszövetség céljának módosításához 

és megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező  tagok 

képviselőinek a háromnegyedes szótöbbséggel  „igen” szavazata hozott határozata  

szükséges. A 18. § 1. b.6. pontjában megjelölt ügyekben a a közgyűlés  nyílt szavazás-

sal, egyszerű többséggel határoz.  A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napi-

renden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre 

jogosult  jelen van, és a napirenden nem  szereplő kérdés megtárgyalásához egyhan-

gúlag hozzájárul.  

3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek – a 18.§. c./ pontjában 

meghatározott – tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak 

egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a 

tisztségviselő megválasztásáról. A közgyűlés bármilyen kérdésben titkos szavazással is 

dönthet, ha a szavazásra jogosultak  egyszerű többsége az erre vonatkozó indítványt 

támogatja. 

4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a köz-

gyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozato-

kat, azok időpontját és hatályát, és a határozatok meghozatalánál kialakult szavazati ará-

nyokat (a döntést támogatók és ellenzők számarányát). A jegyzőkönyvet a közgyűlés 

elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy 
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hitelesíti. A Közgyűlésen elhangzottakat hanganyagként kell megőrizni a Közgyűlés 

befejezésétől számított 30 napig. 

5. A Közgyűlés kapcsán keletkezett iratba, a főtitkárral  titkársággal történt előzetes 

egyeztetés alapján a tagok képviselői betekinthetnek. 

6. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-

zátartozója /Ptk. 8.§ (1) bekezdés 1. pont/ , valamint élettársa (továbbiakban együtt:  hozzá-

tartozó) a határozat alapján: 
 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szakszövetség terhére bármilyen más 

előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 

előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjának- a tagsági viszony alapján- 

nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja vagy 

alapítója, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

 

 

 

A tisztségviselők választása 

20.§. 

1. Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet, vezető tisztségviselője volt - annak meg-

szűnését 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 sze-

rint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
 

A közgyűlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenőrző testület elnökévé és tagjává olyan 

személyt is megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szakszövetség közgyűlésének 

határozata vagy szerződés alapján a szakszövetség képviseletére jogosult személy. A szakszö-

vetség az alapszabályában határozza meg a további tisztségviselők megválasztásával kapcso-

latos előírásokat. /Stv. 24. § (4) bekezdés/ 

 

Az elnökség és az ellenőrző testület elnöke, illetve tagjai megbízatásának időtartama legfel-

jebb öt év lehet. Ezek a tisztségviselők újraválaszthatók, de a közgyűlés (küldöttgyűlés) által 

megbízatásuk lejárta előtt is visszahívhatók. /Stv. 24. § (5) bekezdés/ 

Nem lehet az Elnökség tagja a főtitkár. 
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Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző Testü-

letnek nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szö-

vetség Elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó sze-

méllyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymás 

hozzátartozói. 

Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a Szakszövet-

ség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján 

- nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátarto-

zója. 

2. A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tagszervezet, 

vagy képviselője a 18.§ 2/e bekezdése szerint a tisztségre jelöl. Amennyiben egy jelöltet 

több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő megválasztása esetén to-

vábbi tisztségre  nem választható.  

3. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az elnököt,alelnököket,  

az elnökség  többi tagjait, majd ezt követően az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait, majd 

a Fegyelmi Bizottság és a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság tagjait kell megválasztani, akik 

önmaguk közül választják az elnököt.  

4. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több 

mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha a jelöltek a szükséges szavazatmennyisé-

get nem kapták meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a 

legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást ezen elv alapján 

mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt többségi szavazatot meg 

nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet, közülük a 

több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget. 

5.  A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53/A-D. § szerint vagyonnyilatkozat 

tételére kötelezhetők. 

 

 

 

 

 

A Szakszövetség közgyűlésének rendkívüli ülése 

21.§. 

1. A közgyűlést az elnökségnek rendkívüli ülésre, az erre vonatkozó kezdeményezés kézhez-

vételétől számított legkevesebb 15 8 legfeljebb 30 14 napon belüli időpontra össze kell 

hívnia, ha: 

a./ A Szakszövetség Elnökségének határozata alapján, 

b./ ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri, 

c./ ha a bíróság azt elrendeli, 

d./ a Szakszövetség elnökének, elnökségi tagjának, az Ellenőrző Testület elnökének, vagy 

tagjának, a Fegyelmi Bizottság, illetve a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság tagjának tiszt-

sége bármely ok miatt megszűnik és emiatt az elnökség, az Ellenőrző Testület, a Fe-

gyelmi Bizottság, vagy a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság létszáma az Alapszabályban 

meghatározott minimális mérték alá csökken, illetve az elnöki funkció nincs betöltve, 

e./ a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előre látható-

lag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességkor teljesíteni, vagy a Szakszövet-

ség célja veszélybe kerültek,   

f./ ha az Ellenőrző Testület kezdeményezi, 

g./ egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. 
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Ha az Elnökség  létszáma  határozatképesség alá csökken,  a közgyűlést az Elnök, an-

nak hiányában a helyettesítésre jogosult  Alelnök, ezek hiányában pedig az Ellenőrző 

Testület hívja össze. 

2. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az alapszabálynak a Szakszövetség rendes közgyű-

lésére vonatkozó szabályai az irányadók. 

 

VII. 

A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

Az elnökség feladata és hatásköre 

22.§. 

1. A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség elnök-

sége irányítja. Az Elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntés-

re jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizá-

rólagos hatáskörébe tartoznak. 
2. Az elnökség feladata és hatásköre: 

a./ a Szakszövetség szabályzatainak megállapítása, illetve módosítása (az Alapszabály és a 

vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó szabályzat kivételével).  

b./ a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, 

c./ a főtitkár a szövetségi kapitány és a szakági vezetők kinevezése és felmentése, 

d./ bizottságok létrehozása és megszüntetése (az Alapszabályban konkrétan meghatározott 

bizottságok kivételével), ügyrendjük elfogadása, a bizottsági tagok kinevezése, illetve 

felmentése,  

e./ a Szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése, 

f./ a Szakszövetség közgyűlésének összehívása, 

g./ a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, 

h./ gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, 

i./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,  

j./ a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli elnök és elnökségi tagok megvá-

lasztására javaslat előterjesztése a közgyűléshez, 

k./ döntés a pártoló tagok Szakszövetségbe való felvétele tárgyában, 

l./ a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása, 

m./ a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szerve-

zése, 

n./ a bajnokságok és a Szakszövetségi versenyek kiírása, 

o./ a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása, 

ö./ a nemzetközi sporteseményeken való részvétel engedélyezése, 

p./ a versenyzők, élet-és vízimentők, mentőbúvárok, versenybírók, edzők, oktatók, sport-

szakemberek képzésének, továbbképzésének meghatározása, 

q./ a sportolói, versenybírói, edzői, az ILS táblázata szerinti mentő és oktatói minősítések-

kel kapcsolatos feladatok ellátása (minősítés, nyilvántartás, ILS felé való jelentés, stb), 

r./ sportolói, edzői és egyéb sportszakember prémiumának, jutalmazásának, illetve egyéb 

juttatásának meghatározása és teljesítése a hatályos jogszabályok szerint, 

s./ a Szakszövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel 

felvétele, jogról való lemondás illetve hasznosítás, gazdasági vállalkozási tevékenység 

elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amely alapján a Szakszövetség 

számára kötelezettségek keletkeznek, 

t./ az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem 

szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási 

jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, 

u./ az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentés melléklet készíté-

se, 
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ü./ döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, továb-

bá a Szakszövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szakszövetség közgyűlése a hatáskö-

rébe utal, 

v./ ellátja a Stv-ben, illetve  más jogszabályokbana Kormány-rendeletekben, valamint a 

Szakszövetség Fegyelmi Szabályzatában előírt Fegyelmi Fellebbviteli Bizottsági funk-

ciót és feladatokat, 

w./ az elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakszövetségnél foglalkoztatott el-

nök, tekintetében. 
3. Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági  mellékletet  

készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni. A közhasznúsági melléklet  nyilvános, abba bárki be-

tekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. A Szakszövetség a közgyűlés által elfo-

gadott mellékletet internetes honlapján közzéteszi. A mellékletnek tartalmaznia kell a Civil 

tv. 29. § -ában meghatározott kötelező elemeket. 

3.A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a./ a számviteli beszámolót, 

b./ a költségvetési támogatás felhasználását, 

c./ a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 

d./ a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e./ a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-

tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét, 

f./ a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét, va-

lamint 

g./ a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

3. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját költségére má-

solatot kérhet. 

4. A Szakszövetség más társadalmi és gazdálkodó szervek, hatóságok, intézmények, vala-

mint a sajtó előtti képviseletére önállóan az elnök, illetve az elnök szabályszerű megha-

talmazása esetén más elnökségi tag jogosult.  

 

 

 

Az elnökség tagjai 

23.§. 

1. A Szakszövetség elnökseégének létszámát 3-10 fő közötti mértékben – megválasztásakor- 

a közgyűlés határozza meg. 10 7 tagból áll. 

2. Az elnököt,két három alelnököt-(köket) és az elnökség további tagjait a közgyűlés a tagjai 

közül öt évre választja. Az elnökségnek az a magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs el-

tiltva a közügyek gyakorlásától. 

Az elnökségi tagokkal (vezető tisztségviselőkkel) szembeni követelmények és kizáró okok: 
 

a) Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-

kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, 

b) nem lehet vezető tisztségviselő az akit, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabad-

ságvesztésre 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 megje-

lölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, 

d) akit vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el. 

3. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
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a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 

b./ részvétel a Közgyűlésen, válaszadás a Szakszövetséggel kapcsolatos kérdésekre, be-

számolás tevékenységéről és a gazdásági helyzetről,  

c./ észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, kapcsolatban, 

d./ felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő   kérdésekben, a tisztségviselők dönté-

seivel kapcsolatosan, 

e./ javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására az ok és cél megjelölésével, 

f./ elnöki meghatalmazás alapján a Szakszövetség esetenkénti képviselete, 

g./ a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 

h./ folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel, 

i./ beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

4. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

5. Az elnökségi tagság megszűnik: 

a./ a mandátum lejártával, 

b./ lemondással, 

c./ visszahívással, 

d./ elhalálozással. 

5. Az elnökségi tagság (vezető tisztségviselői megbízatás) megszűnik: 
 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 

c) lemondással 

d) visszahívással 

e) a vezető tisztségviselő halálával 

f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a Közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik tag 

kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt 
 

- bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 

- sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 

- megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, 

- összeférhetetlenség okát nem szünteti meg. 

 

A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke, és tiszteletbeli elnökségi tagjai 

24. §. 

1. A Szakszövetség tiszteletbeli elnökévé, illetve tiszteletbeli elnökségi tagjává választhatja 5 

éves időtartamra a közgyűlés azt a tiszteletbeli, vagy pártoló tagot, aki a Szakszövetség ér-

dekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtett ki. A Szakszövetség tiszte-

letbeli elnöke és tiszteletbeli elnökségi tagja lehet az a személy, aki legalább egy ciklus 

időtartamára a Szakszövetség elnöke vagy elnökségi tagja volt, és kimagasló tevékenysé-

gével a Szakszövetség célkitűzései megvalósításához eredményesen hozzájárult. Tisztelet-

beli elnökségi tag lehet továbbá az a személy is, aki példamutató tevékenységével vagy ki-

emelkedő anyagi támogatásával segítette vagy segíti a Szakszövetséget. A tiszteletbeli el-

nöki  illetve elnökségi tagsági cím adományozását bármely tagszervezet kezdeményezheti, 

arról a Köztgyűlés dönt. A tiszteletbeli cím a jogosultat élete végéig megilleti, azonban azt 

a Közgyűlés érdemtelenség esetén visszavonhatja. Az érdemtelenség oka lehet különösen, 

ha a jogosultat  bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, vagy ha a Szakszövetség Alapsza-

bályát, belső szabályzatait megsérti vagy a Szakszövetségnek  anyagi vagy erkölcsi kárt 

okoz.     
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2. A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tagok az elnökség ülésén tanácskozási jog-

gal vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tiszségre nem választhatóak. 

Egyebekben a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli elnökségi tag jogaira és kötelezettségeire a 

tiszteletbeli tag és pártoló tag jogaira és kötelezettségeire megállapított szabályok vonat-

koznak. 

3. Megszűnik a tiszteletbeli elnöki pozíció, illetve a tiszteletbeli elnökségi tagság a tisztség 

betöltésére meghatározott 5 éves időtartam elteltével, elhalálozással, a megválasztott sze-

mély lemondásával, illetve a tisztség  közgyűlés általi visszahívásával.visszavonásával. 

 

Az elnökség működése 

25.§. 

1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és működési 

szabályzat szerinti – az ügyrendjét. 

2. Az elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben ülésezik. Rendkívü-

li ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy bármely elnökségi tag az ok és cél megjelölé-

sével indítványozza.   

3. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt, az Ellenőrző Testület 

elnökét, továbbá az ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult egyéb személyeket. 

 

26.§. 

6. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalan-

dó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban írásbeli 

igazolható módon  meghívóval kell meghívni az elnökség tagjait és egyéb meghívottakat. 

Írásbeli igazolható  módon történő meghívásnak  minősül az ajánlott vagy tértivevé-

nyes levélpostai küldemény, továbbá az elnökségi tagnak  a Szakszövetséghez bejelen-

tett  elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy  a kézbesítés vissza-

igazolásra kerüljön.  
1.  Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, amely azonban 3 

napnál rövidebb nem lehet. 

4. Az elnökségi ülések nyilvánosak, de a nyilvánosságot az elnökség egyszerű többséggel 

hozott határozattal  -a jogszabályban meghatározott esetekben  - korlátozhatja vagy 

kizárhatja.  
 

27.§. 

1. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén, a közgyűlésnél alkalmazott módon kell eljárni. Az elnökség a határozatait nyílt 

szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazat-

egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt az indítványt elvetettnek kell tekinteni. Két 

elnökségi ülés között az elnökség levélszavazással, elektronikus úton is dönthet bizonyos 

kérdésekben.Az elektronikus szavazással történő határozathozatalhoz az elnökség 50%+1 

tagjának a részvétele szükséges, szavazategyenlőség esetén az elnük szavazata dönt. 

2. Bármelyik elnökségi tag titkos szavazást kérhet egy-egy döntéshez. Ehhez a jelenlévő el-

nökségi tagok felének a hozzájárulása szükséges. Erről a jelenlevő elnökségi tagok egy-

szerű többséggel határoznak. 

 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hoz-

zátartozója/Ptk: 8:1 § (1) bekezdés 1.pont/, valamint élettársa ( továbbiakban  együtt: hozzá-

tartozó) a határozat alapján 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg-

kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tag-

jának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti jut-

tatás. 

c)kivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

d)aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

e)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja 

vagy alapítója, 

f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Kivételesen indokolt esetben - amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 

szükséges - az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli határo-

zathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz sa-

ját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség minden 

tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozatho-

zatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozat-

hoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az  főtitkárnak  elnöknek kell leadni az elnök-

ségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mel-

lékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. Az  főtitkár  elnök köteles a leadott szavazatokat 

összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határide-

jének lejártát követő három napon belül az  főtitkár elnök köteles írásban tájékoztatni az el-

nökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szava-

zás eredménytelen, az elnök rendkívüli elnökségi ülést kell  köteles összehívni. Egyebekben az 

elnökség ülés tartása nélküli határozathozatalára a Ptk. 3:20.§ rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.  

3. Abban az esetben, ha a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 3 fő a hatá-

rozatképességhez szükséges létszám  alá csökken, új elnökségi tagok megválasztása cél-

jából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

4. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a napiren-

det, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, 

illetőleg a hozott határozatokat, a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, azok idő-

pontját és hatályát illetve  a döntést támogatók és ellenzők számarányát ( ha lehetséges, 

akkor személyét is) . A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és egy, az ülés kezdetén 

hitelesítőnek megválasztott  elnökségi tag hitelesíti, és  a jegyzőkönyvvezető aláírja. 

5. Az elnökség  határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, és az érintettekkel a 

meghozataltól számított 15 napon belül írásban, igazoltható módon közli.  a határoza-

tairól az érintett szerveket, valamint a Szakszövetség tagságát 15 napon belül köteles írás-

ban tájékoztatni. Köteles továbbá az elnökség saját határozatait a Szakszövetség székhe-

lyén elhelyezett hirdetőtáblán történő 15 napos kifüggesztéssel nyilvánosságra hozni. 

 

 

 

VIII. 

A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE 

28.§. 

1. A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke. 

2. Az elnök feladatai: 
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a./ az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása, 

b./ a Szakszövetség képviselete, 

c./ az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése, 

d./ döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a köz-

gyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének hatáskörébe, 

e./ aláírási és utalványozási joggal rendelkezik, a bankszámla feletti rendelkezési jogot 

önállóan gyakorolja,  

f./ munkáltatói jog gyakorlása, 

g./ mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg 

a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

3. Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általános és sportért felelős   alelnök  

vagy az elnök által megbízott másik alelnök vagy  más elnökségi tag helyettesíti. Az elnök 

képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjá-

ra nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 

 

IX. 

A SZAKSZÖVETSÉG ALELNÖKEI 

29.§. 

1. A Szakszövetség elnökének helyettese. A Szakszövetség két három alelnöket választ. Az 

általános és sportért felelős  alelnök, valamint az operatív vizementésért és az oktatásért fe-

lelős alelnök, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásért felelős alelnök által ellátott feladat-

köröket az  elnökség  a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. 

2. Az alelnök (-ök) feladatai: 

a./ az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén annak jogait gyakorolja, (-ják) 

b./ az elnök vagy az elnökség által részére (részükre) állandóan kiadott funkciók és felada-

tok ellátása, melyet az SZMSZ-ben kell szabályozni, 

 

 

 

X. 

A SZAKSZÖVETSÉG SZAKÁGAI 

30.§. 

1. A Szakszövetségben az alábbi szakágak működnek: az ILS felépítésének és elvárásának 

megfelelően: 

a./ verseny és szabadidő sport szakág, 

b./ technikai és oktatási szakág, 

c./ szolgálatszervezési operatív vizimentési  szakág. 

2. A szakágak a Szakszövetség önálló szervezeti egységei. Szervezetüket, működésüket az 

elnökség által elfogadott szabályzatok határozzák meg. 

3. A szakágak szakterületükön ellátják a Szakszövetség alapszabályában és vezető szerveinek 

határozataiban meghatározott feladatokat. 

 

AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET 

 

31.§. 
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1. A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének el-

lenőrzésére megválasztja az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait. Az Ellenőrző Testület el-

nökből és két tagból áll. 

2. Az Ellenőrző Testület tagjai - beleértve az Ellenőrző Testület elnökét is - az Alapszabály 

36. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályokon túlmenően nem lehetnek egy-

más hozzátartozói 

Nem lehet az Ellenőrző Testület elnök vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki 
 

a) a Közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szakszövetség közgyű-

lésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-

szonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik, 

c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alap-

szabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a), c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

3. Az Ellenőrző Testület tevékenységét az elnök irányítja. 

4. Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség el-

nökségét tájékoztatja. 

 

32.§. 

1. Az Ellenőrző Testület feladata: 

a./ a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b./ a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 

c./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

d./ az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 

e./ a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és ki-

adások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

f./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

g./ a szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének el-

lenőrzése. 

2. Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. beszámolóról 

és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. 

 

33.§. 

1. Az Ellenőrző Testület ügyrendjét maga állapítja meg. 

2. Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdál-

kodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől, 

munkavállalóitól jelentést, illetve tájékoztatást kérni. 

3. Az Ellenőrző Testület elnöke a Szakszövetség vezető szerveinek ülésein tanácskozási jog-

gal részt vesz. 

4. Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a Szak-

szövetség elnökét. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a pénzügyi-gazdasági, illető-

leg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

5. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 na-

pon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy 

rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére vonatkozó javaslatot is tesz. 
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6. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő eltel-

tével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

7. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem 

vezetett eredményre, az Ellenőrző Testület kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés össze-

hívását. 

8. Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (közgyűlés vagy el-

nökség)  tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 

hogy: 

a./ a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szakszövetség érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé, 

b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

9. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Testület indítványára – annak megté-

telétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén 

a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Testület is jogosult. 

10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intéz-

kedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes-

ségi felügyeletet, ellátó szervet. 

11. Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles beszá-

molni. 

12. 12. Az Ellenőrző Testület eljárására a Civil tv. rendelkezéseit, és a jelen fejezetben nem 

szabályozott kérdésekben az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelő-

en alkalmazni.   

 

 

 

 

 

 

XI. 

A BIZOTTSÁGOK 

 

Fegyelmi Bizottság, Rendkívüli Fegyelmi Bizottság 

34.§. 

1. A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató személyekkel és 

szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására a közgyűlés 5 éves 

időtartamra 3 tagból álló Fegyelmi Bizottságot, és 3 tagból álló Rendkívüli Fegyelmi Bi-

zottságot választ.  

2. A fegyelmi bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szakszövetség 

Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 

3. A Fegyelmi Bizottság, valamint a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke 

áll, akit a bizottság tagja önmaguk közül választanak. A Fegyelmi Bizottság, valamint a 

Rendkívüli Fegyelmi Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, 

és a Szakszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak. 

4. A Szakszövetségben a Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság feladatait az elnökség látja el. 
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Egyéb bizottságok 

35.§. 

1. A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további – állandó és ideiglenes 

(pl. orvosi és dopping, technikai) bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnök-

ség legfeljebb saját tagjai mandátumának lejártáig terjedő időtartamra választja. A bizott-

ság tagjai újraválaszthatók. 

2. A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség által jóváhagyott saját működési sza-

bályzatuk határozza meg, a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei 

között. 

3. A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek a ha-

tás- és feladatkörükbe utalt ügyekben. 

4. A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az el-

nökséget azzal, hogy valamely tagja képviselje a bizottság ülésén. 

5. A bizottsági ülések nyilvánosak. 

 

XII. 

A SZAKSZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA 

36.§. 

1. A Szakszövetség adminisztratív feladatinak ellátására az elnökség titkárságot hoz létre. A 

titkárság létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy bizto-

sítja a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 

2. A titkárságot az elnökség által kinevezett főtitkár vezeti, aki tevékenységét munkaviszony, 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony formájában látja el. 

3. A titkárság  főtitkár irányítja az elnök operatív  irányítása alatt végzi a Szakszövetség hiva-

tali munkáját és gazdálkodását az alapszabály rendelkezései szerint, a közgyűlés és az el-

nökség határozatainak keretei között  

4. A titkárság szervezeti felépítését és feladatait szükség szerint a Szakszövetség szervezeti és 

működési szabályzatában kel meghatározni. 

 

 

 

 

XIII. 

A SZAKSZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE  

VONATKOZÓ 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

37.§. 

1. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk.685.§.b.pont) valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 

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 Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg-

kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tag-
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jának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti jut-

tatás. 

2. Nem lehet a Szakszövetség Ellenőrző Testületének elnöke, vagy tagja, illetve könyv-

vizsgálója az a személy, aki 

a./ a Szakszövetség elnöke, vagy az elnökség tagja, 

b./ a Szakszövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkavi-

szonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c./ a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági jog-

viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve  

d./ az a-c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

1. A Közgyűlés  és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pont./, valamint élettár-

sa (tövábbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szakszövetség terhére bármilyen 

más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki ál-

tal igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjá-

nak- a tagsági viszony alapján- nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem 

tagja vagy alapítója, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolat-

ban áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

2. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-

zátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) 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 Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg-

kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tag-

jának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti jut-

tatás. 

 

 

 

38.§. 

1. Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője - elnöke, elnökségi tagja, az ellenőrző 

testület elnöke, vagy tagja - az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be– an-

nak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ha a közhasznú szervezet 

megszűnése óta két év még nem telt el. 

1. Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet, vezető tisztségviselője volt - annak meg-

szűnését 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) mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 
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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 sze-

rint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Nem lehet az Elnökség tagja a főtitkár. 

Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző Testü-

letnek nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szö-

vetség Elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó sze-

méllyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymás 

hozzátartozói. 

Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a Szakszövet-

ség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján 

- nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátarto-

zója 

 

XIV. 

A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

39.§. 

1. a Szakszövetség elsősorban a tagdíjakból,  a központi költségvetési, önkormányzati, köz-

testületi illetve egyéb támogatásokból, felajánlásokból,szponzori bevételekből, a kereske-

delmi jogai  értékesítéséből származó bevételekből és a Szakszövetség kereskedelmi és 

egyéb vállalkozási tevékenységéből, származó bevételekből gazdálkodik. 

2. A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban 

vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem ha-

ladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. 

3. A 2. pontban  meghatározott korlátozás érvényes a Szakszövetség által a vállalkozás (gaz-

dasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 

4. A Szakszövetségnek az Alapszabály által meghatározott  alapcél szerinti(közhasznú) tevé-

kenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenysé-géből származó bevételeit és rá-

fordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szakszövetség működéséhez szükséges be-

vételek elsősorban az alábbiakból tevődnek össze: 

a./ az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy mű-

ködési költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány. 

b./ a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

c./ egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó, il-

letve pályázatokból származó bevétel, 

d./ a Szakszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 

e./ tagsági díjak, 

f./ magán- és jogi személyek támogatása, 

g./ a tagszervezetek által befizetett egyéb díjak. 

h./ a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás, 

i./ vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 
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j./ a Szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések, 

k./ igazolási és átigazolási díjakból eredő bevételek, 

l./ egyéb jogszabályokban meghatározott bevételek. 

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 
 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetés-

ből juttatott támogatás; 

cc)  az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó tá-

mogatás; 

d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege. 
 

e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

f) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

g) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

h) az a)-g) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

5. A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szakszövetséget illetik, 

ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is. 

6. A Szakszövetség költségei, ráfordításai: 

a./ az alapcél  közhasznú 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, kiadá-

sok,), valamint 

d./ a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

c) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 

használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

7. A Szakszövetség vagyona az alábbi fő elemekből tevődik össze: 

a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b./ készpénzre szóló követelés, 

c./ értékpapír, üzletrész, vagyoni értékű jogok, 

d./ ingatlan és ingó vagyon. 

8. A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

A Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően – sa-

ját vagyonukkal nem felelnek. 

9. A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú vagy jelen 

Alapszabályban meghatározott, alapcél szerinti tevékenységének megvalósítását  nem ve-

szélyeztetve végez. 

10. A Szakszövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-

vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi szer-

vezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

11. A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabá-

lyában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

12. A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
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hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fe-

dezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szakszövetség a cél szerinti 

tevékenységből és a vállalkozás tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait 

elkülönítetten  köteles  nyilvántartani. 

13. A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási, pénzügyi, munka-

ügyi szabályzatban kell meghatározni. 

14. A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggés-

ben harmadik személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint. 

15. A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók 

élet-, baleset-, és vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli. 

16. A Szakszövetség hivatásos tagozata, amennyiben közgyűlésének döntése szerint hivatá-

sos versenyrendszert működtet, köteles a külön jogszabály szerinti könyvvizsgálót is al-

kalmazni (választani) gazdálkodásának ellenőrzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentésé-

nek hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi 

tervről nem dönthet. 

 

XV. 

A SZAKSZÖVETSÉG REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS HELYI SZERVEI 

40.§. 

1. A Szakszövetség regionális, megyei és a helyi szervei a Szakszövetség jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységei.   

A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei ellátják a Szakszövetség alapszabálya ál-

tal, valamint saját alapszabályuk által meghatározott feladatokat. Alapszabályuk nem lehet 

ellentétes a Szakszövetség alapszabályával. 

2. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szerveinek létrehozása a közgyűlés hatáskö-

rébe tartozik. A Szakszövetség megyei és helyi szerveinek megalakítását bármely szakszö-

vetségi tag kezdeményezheti. A szervezeti egységeket a Szakszövetség veszi nyilvántar-

tásba a képviseletre jogosult tisztségviselők megjelölésével együtt.  

3. A területi és helyi Szakszövetségek önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, valamint a 

működéshez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkeznek. 

41.§. 

1. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei működési területükön az alábbi fel-

adatokat látják el: 

a./ gondoskodnak a Szakszövetség alapszabályában foglalt feladatok végrehajtásáról, 

b./ ellátják a Szakszövetség elnöksége által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, 

c./ kiírják és szervezik a hatáskörükbe tartozó versenyeket, 

d./ közreműködnek a Szakszövetség szervei által a sportág fejlesztésének irányait meghatá-

rozó döntések végrehajtásában, 

e./ közreműködnek a sportszakemberek képzésében, és továbbképzésében, 

f./ hatáskörükben képviselik a sportágat és a sportszervezetek érdekeit, 

g./ vezetik a hatáskörükbe tartozó nyilvántartásokat, ellátják a szükséges adatszolgáltatási 

feladatokat,  

h./ intézik az igazolással, illetve átigazolással kapcsolatos, hatáskörükbe utalt feladatokat, 

 

42.§. 

1. A szervezeti egységek szervezetét és működését – jelen Alapszabály keretei között - saját 

alapszabályuk határozza meg. 

2. A szervezeti egység saját hatáskörben, kötelezően alkotja meg szervezeti és működési sza-

bályzatát, gazdálkodására vonatkozó szabályzatát, továbbá saját hatáskörben dönt a ver-
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senykiírásairól és állítja össze saját versenynaptárát. Ezen hatályos dokumentumokat a 

szervezeti egységnek a Szakszövetség rendelkezésére kell bocsátani. A versenykiírás és 

versenynaptár nem lehet ellentétes a Szakszövetség versenyszabályzatában foglaltakkal. 

3. A sportszervezetek a szervezeti egységgel közvetlenül létesíthetnek tagsági viszonyt. A 

Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezeteket tagsági viszonyban állónak 

kell tekinteni a működési területük szerinti illetékes szervezeti egységnél is. A szervezeti 

egység a tagok számától függetlenül működhet, tagnyilvántartásukat a Szakszövetség ren-

delkezésére kell bocsátaniuk. 

4. A Szakszövetség elnökségeének felhatalmazása alapján a főtitkár kezdeményezheti a szer-

vezeti egység közgyűlésének, ügyvezető szervének összehívását a cél és az ok meghatáro-

zásával. Ez esetben a szervezeti egység közgyűlését 30 napon belül, ügyvezető szervét 15 

napon belül kell összehívni. 

 

XVI. 

A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

43.§. 

1. A Szakszövetség megszűnik: 

a./ feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával, 

b./ feloszlatásával, 

c./ a bíróság általi megszűntetésével, megszűnésének megállapításával. 

2. Ha a Szakszövetség feloszlással, jogutód nélkül szűnik meg, akkor a fennmaradó vagyon-

ról a közgyűlés dönt a feloszlást elrendelő határozatban. 

3. Ha a bíróság a Szakszövetséget megszünteti, a fennmaradó vagyont – amennyiben a Szak-

szövetség a Nemzeti Sportszövetség tagja – a Nemzeti Sportszövetség rendelkezésé-re kell 

bocsátani. 

1. A Szakszövetség megszűnik jogutódlással  vagy  jogutód nélkül. 
 

A) Jogutódlással megszűnés esetei: 
 

a) a közgyűlés döntése alapján sportági szövetséggé történő átalakulással 

b) más országos sportági szakszövetséggel vagy sportági szövetséggel való egyesüléssel. Az 

egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással, illetve szétválással. A szétválás történ-

het különválással vagy kiválással. 

B) Jogutód nélküli megszűnés esetei: 
 

a) ha a Szakszövetség meghatározott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) a Szakszövetség megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 

c) a Szakszövetség tagjai kimondják a megszűnést; 

d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a Szakszövetség va-

gyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Fővárosi 

Törvényszék a nyilvántartásából törli; 

e) ha a Szakszövetség megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és 

új célt nem határoztak meg, vagy 

f) a Szakszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10, az adott sportág-

ban tevékenykedő tagot. 

2. A Szakszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB 

igazolja, hogy a Szakszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával a Sporttör-

vényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
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megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szakszövetség állami sportcélú támogatásban nem ré-

szesült. 

3. A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése 

után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani, és azt a sportág utánpótlás-

nevelési programjainak támogatására kell fordítani. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

44.§. 

1. A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve a Szak-

szövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben a Szakszövetséggel, Szakszövetsé-

gi tag sportszervezettel, sportolóval keletkezett vitás ügyekben megpróbálják tárgyalásos 

úton egymás között, vagy a Szakszövetség közreműködésével rendezni a vitát. Jogvita ese-

tére előnyben részesítik a Sport Állandó Választott Bíróság eljárását és az ennek megala-

pozásául szolgáló alávetési nyilatkozat megtételét. 

45.§. 

1. A Szakszövetség a Civil tv. 4.§ (1) bekezdése szerint, az egyesülési jog alapján létrehozott kü-

lönös formájú egyesület, amely az Stv. 19.§ (3) bekezdés a) pontjában nevesített, közhasznú 

szervezetként nyilvántartott, zövetség, önálló jogi személy. 

A Szakszövetség képviseletére annak elnöke önállóan jogosult. Az elnököt távolléte, vagy 

akadályoztatása esetén  helyettesítő  általános és sportért felelős  alelnök  vagy az el-

nök által megbízott másik alelnök vagy  más elnökségi tag   - a helyettesítés időtarta-

ma alatt -  szintén önállóan jogosult a Szakszövetség képviseletére, azzal, hogy ezen 

időszak alatt végzett képviseleti tevékenységéről a soron következő elnökségi ülésen 

beszámolni köteles. 

2. A Szakszövetség első vezető tisztségviselője: Dr. Almássy Kornél Tamás (lakcíme:1028 Buda-

pest, Községház utca 27.)  

 

3. A Szakszövetség elnöksége köteles mind a közgyűlési határozatokról, mint a saját határo-

zatairól nyilvántartást vezetni. 

4. A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmazni: 

a./ a közgyűlések és az elnökségi ülések időpontját, 

b./ a közgyűlések és az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást, 

c./ a közgyűléseken  és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és sorszámát, a 

döntés tartalmát, időpontját és hatályát, 

d./ a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és el-

lenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát és   számarányát és ha lehetséges, 

személyét), 

5. A közgyűlési és az elnökségi határozatokat az érintettekkel a meghozataltól számított 30  

15 napon belül írásban, igazolható módon (postai ajánlott küldeményben vagy visszaiga-

zolt elektronikus levélben)  közölni kell. 

6. A határozati nyilvántartás,a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves  beszámoló,  

a közhasznúsági melléklet jelentés és a Szakszövetség működésével összefüggésben kelet-

kezett bármilyen irat, valamint a Szakszövetség szolgáltatásainak igénybevételi módozatai-

ról szóló tájékoztató nyilvános, abba bármely érdeklődő a Szakszövetség székhelyén – az 

ott meghirdetett időpontokban – beletekinthet és azokból -  saját költségére – másolatot 

kérhet.Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását a Szakszövetség szék-
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helyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező 

számára. 

7. Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás, az éves mérleg- és eredmény beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet jelentés teljes szövegét köteles az elnökség naptári évenként leg-

alább egy országos időszaki lapban nyilvánosságra hozni, valamint a tagoknak megkülde-

ni. Köteles továbbá a Szakszövetség működésének alapvető körülményeiről, szolgáltatása-

inak igénybevételi módjáról, továbbá beszámolóiról a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán 

és a www.mvesz mevsz.hu internetes honlapon a nyilvánosságot folyamatosan tájékoz-

tatni. 
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Aláírás: 

Lakcím 

 

http://www.mvesz.hu/

