Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség

ALAPSZABÁLYA
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(1)
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(5)
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A Szövetség jogállása
A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a diák-, az
egyetemi-főiskolai és a szabadidősportban működő, országos közfeladatokat ellátó
köztestület, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működésről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) szerinti
nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek minősül. A Szövetséget a Fővárosi
Törvényszék tartja nyilván. A Szövetség jogosult Magyarország címerének és zászlajának
használatára.
A Szövetség működésének részletes szabályait a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Sporttörvény) és a külön jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével a
jelen alapszabály határozza meg.
A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azok részére
anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
A Szövetség neve, székhelye, alapadatai
A Szövetség neve: Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség
A Szövetség rövidített neve: NDHSZ
A Szövetség hivatalos angol nyelvű megnevezése: National School, University and Leisure Sport
Federation
A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A Szövetség alapításának ideje: 2016
A Szövetség működési területe: Magyarország
II.

1.
a)
b)
c)
d)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI

A Szövetség céljai:
a diáksport, az egyetemi-főiskolai sport (a továbbiakban egyetemi sport), a szabadidősport
fejlesztésének ösztönzése és elősegítése;
a diáksport, az egyetemi sport és a szabadidősport országos hatáskörű sportszövetségei
érdekeinek összehangolása, képviselete és védelme;
a sport sajátos eszközeivel való hozzájárulás a fiatal nemzedékek fizikai, szellemi és erkölcsi
neveléséhez, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék szellemében;
az állami sportirányítással, országos sportági szakszövetségekkel és országos sportági
szövetségekkel
(a
továbbiakban
együtt:
sportszövetség),
sportszervezetekkel,
önkormányzatokkal együttműködve a diáksportolók, és az egyetemi-főiskolai hallgatók
nemzetközi sporteseményekre való felkészülésének és azokon való részvételének elősegítése;

e)

annak
ösztönzése
és
elősegítése,
hogy
Magyarország
rangos
nemzetközi
diáksporteseményeknek, egyetemi sporteseményeknek és szabadidősport eseményeknek adjon
helyt.

2.
a)

A Szövetség feladatai a diák-, és hallgatói sport területén:
a sportszövetségi integrált működés keretében a diák-, és egyetemi sport országos
sportszövetségével együttműködik a sportszövetségek és a diák-, és egyetemi
sportszövetségek, valamint a diák-, és egyetemi sport területén működő sportszervezetek
közötti szakmai feladatok összehangolt ellátásában;
szakmai javaslatot tesz a – tagszervezetei javaslata alapján – sportolói kettős karrier programok
bevezetésére és működtetésére;
a diák-, és egyetemi sport országos sportszövetségével együttműködve elősegíti a
versenyzők diák-, és egyetemi sport kiemelkedő nemzetközi sporteseményeire való
felkészülését, illetve részvételét;
A Szövetség feladatai az egyetemi versenysport területén elsősorban:
i)
a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (a továbbiakban: FISU) által kizárólagos nemzeti
egyetemi sportszövetségként elismert Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetségen (a
továbbiakban: MEFS) keresztül részt vesz a nemzetközi egyetemi sportszervezetek
tevékenységében, szervezi a FISU egyetemi világjátékain (Universiade) és egyetemi
világbajnokságain, valamint az Európai Egyetemi Sportszövetség (a továbbiakban: EUSA)
európai egyetemi játékain és európai egyetemek bajnokságain való magyar részvételt és az
arra való felkészülés szakmai feladatait,
ii)
a MEFS-en keresztül, az érintett sportszövetségekkel együttműködve szervezi a FISU és az
EUSA hazai eseményeit, továbbá a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságokat.

b)
c)

d)

3.
a)
b)
c)
d)

A Szövetség feladatai a szabadidősport területén:
szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet végez,
közreműködik az integrált szabadidősportos feladatokban,
részt vesz a szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben,
segíti az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a tisztességes játék (fair play)
szellemében való versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható káros jelenségek (különösen a
tiltott teljesítményfokozás, valamint a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel,
módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási csalás) ellen.

4.
A Szövetség stratégiai jellegű feladatai
A Szövetség a tagszervezetei által készített előterjesztések alapján
a)
javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a diák-, az egyetemi és a
szabadidősporttal
kapcsolatos
kormányzati
intézkedések,
szabályozási
koncepciók
megtételére, véleményezi a diák-, az egyetemi és a szabadidősporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket;
b)
javaslatot tesz a diák-, az egyetemi és a szabadidősport stratégiai fejlesztési céljaira és
irányaira, és ezek meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel;

c)
d)

e)
f)
g)

5.
(1)

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a további sportköztestületekkel a
sport stratégiai fejlesztési céljainak meghatározásában és megvalósításában;
együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sportszakemberek képzési,
továbbképzési, valamint foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a
sportszövetségek kötelező sportszakember-továbbképzési feladatainak ellátását;
együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sporttudomány fejlesztésével összefüggő
szakmai feladatok ellátásában;
közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a hatékony
módszerek és eljárások széleskörű terjesztését;
a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
közreműködik a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok
ellátásában.
A Szövetség feladatai az állami sportcélú támogatások terén:
A Szövetség feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetéből származó, a diák-, a hallgatói és a szabadidősporttal összefüggő állami sportcélú
támogatások tervezésével, elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével
kapcsolatban a következők:
tagszervezetei előterjesztése alapján az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott,
a sportpolitikáért felelős miniszter által a Szövetség részére megadott határidőben a központi
költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatot küld a
sportpolitikáért felelős miniszter részére, a sport stratégiai fejlesztési céljainak
figyelembevételével;
tagszervezetei előterjesztése alapján javaslatot tesz a diák-, a hallgatói és a szabadidősporttal
összefüggő állami sportcélú támogatások felosztási elveire;
dönt a részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról és
folyósítja a támogatásokat;
koordinálja és folyamatosan nyomon követi a rendelkezésére bocsátott állami sportcélú
támogatás felhasználását;
szakmailag véleményezi az éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az
adminisztratív célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai előrehaladási
jelentéseket és azok eredményéről tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert;
részt vesz a részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos
elszámolási feladatokban, ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a működésére biztosított állami sportcélú támogatással;
figyelemmel kíséri a tagszervezetek számára közvetlenül átadott, vagy a tagszervezetek által
pályázaton elnyert források felhasználását.
III.

1.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A Szövetség alapító tagjai a diák-, az egyetemi sport és a szabadidősport területén, a Sporttörvény

77. § k) pontja értelmében országos jelleggel működő alábbi sportszövetségek:
Magyar Diáksport Szövetség (diáksport)
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (egyetemi sport)
Magyar Szabadidősport Szövetség (szabadidősport)
2.

A III.1. pontban felsorolt sportszövetségeken kívül a Szövetség tagja lehet bármely további, a
diák-, az egyetemi és a szabadidősport területén tevékenykedő, vagy e területek működését
segítő, a Civil tv. értelmében országos hatókörrel működő egyéb civil szervezet, amely a
Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és tagfelvételi kérelmét
a Szövetség küldöttgyűlése a szavazásra jogosultak kétharmadának szavazatával támogatja. A
tagfelvételi kérelmet a Szövetség főtitkárához írásban kell benyújtani, legkésőbb az annak
tárgyában döntést hozó küldöttgyűlést megelőző tizenötödik napig.

3.

A Szövetség tagjait az általuk képviselt működési területenként – diáksport, egyetemi sport,
szabadidősport – külön-külön, a Szövetség főtitkára tartja nyilván.

4.
a)
b)
c)
d)

A tagok jogosultak:
részt venni a Szövetség tevékenységében;
tisztségviselőket választani és jelölni a Szövetség szervezeteibe;
küldöttek útján szavazati joggal részt venni a küldöttgyűlés tevékenységében;
javaslatokat tenni, és véleményt nyilvánítani a Szövetség működésével, tevékenységével
kapcsolatban.

5.
a)

A tagok kötelesek:
tagdíjat fizetni, amelynek mértékét a Szövetség elnöksége határozattal állapítja meg,
befizetésének határideje minden naptári év január 31. napja;
a Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait, illetve a Szövetség döntéshozó szerveinek
határozatait betartani és saját tagjaikkal betartatni;
a küldöttgyűlésbe delegált küldöttek személyéről a III.1. pontban felsorolt alapító tagok útján
tájékoztatni az elnökséget a jelen alapszabályban foglaltak szerint;
bejelenteni az adataiban bekövetkezett változásokat.

b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
7.
(1)
(2)

A tagsági jogviszony megszűnik:
a tag jogutód nélküli megszűnésével;
kilépéssel, amely az erről szóló írásbeli jognyilatkozatnak az elnökség részére történő
megküldésével hatályosul;
kizárással.
A tag kizárása
A tagsággal járó kötelezettségeit, vagy a Szövetség alapszabályát súlyosan megszegő tagot a
Szövetség elnökségének javaslatára a küldöttgyűlés a tagok közül kizárhatja.
A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról és lehetőséget kell

(3)

(4)

biztosítani számára a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.
A Szövetség küldöttgyűlésének kizárásról rendelkező határozatát írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot
írásban, igazolható módon közölni kell a kizárással érintett taggal. A határozat a közléssel lép
hatályba.
A Szövetség küldöttgyűlésének kizárásról rendelkező határozata ellen a kizárással érintett tag a
határozat tudomásra jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül pert
indíthat. A perindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban indokolt
esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztheti. A per a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.

IV.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Szövetség szervei:
A/ Küldöttgyűlés
B/ Elnökség
C/ Felügyelőbizottság
D/ Bizottságok
A/ A Szövetség küldöttgyűlése
1.

A Szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a tagokat képviselő delegált küldöttekből áll.

2.

Tekintettel arra, hogy a Szövetség valamennyi tagszervezete a diáksport, az egyetemi sport vagy
a szabadidősport területén tevékenykedik, a tagszervezetek arányos szakmai- és
érdekképviselete, illetve a küldöttgyűlésen keresztül gyakorolható tagsági jogaik érvényre
juttatása e három területen kollektív jelleggel biztosított.

3.

A küldöttgyűlésben a Szövetség egyazon működési területen – a diáksport, az egyetemi sport és
a szabadidősport területén – tevékenykedő tagjai együttesen jogosultak képviseltetni magukat,
az alábbiak szerint meghatározott számú küldött révén.
A Szövetség három fő működési területén tevékenykedő tagszervezetek képviseletét
területenként 7-7 küldött látja el, melyek közül 6-6 küldöttet a III.1. pont szerinti alapító tagok
jogosultak delegálni, míg az adott területet képviselő egyéb tagszervezetek – az alapító
tagszervezeten keresztül – együttesen további 1 küldött jelölésére jogosultak.
Az egyazon működési területen tevékenykedő tagszervezetek az általuk közösen jelölt küldött
személyéről naptári évenként, legkésőbb március 15. napjáig kötelesek tájékoztatni az adott
szakterületen működő, III.1. pontban megnevezett alapító tagot, amely az adott területet
képviselő valamennyi küldött személyéről írásban tájékoztatja a szövetség elnökségét.

4.

A tagszervezetek képviseletét ellátó küldöttek a küldöttgyűlésen tagsági jogokkal vesznek részt;
mandátumuk az adott naptári évre szól.

5.
a)
b)

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
az alapszabály megállapítása és módosítása;
az elnök, valamint az elnökség többi tagjának, a felügyelőbizottság elnökének és választott
tagjainak megválasztása és visszahívása;
az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi költségvetés
(pénzügyi és szakmai terv) elfogadása;
elnökség éves beszámolójának elfogadása;
az állami sportcélú támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó szakmai javaslat
megfogalmazása a sportpolitikáért felelős miniszter felé;
a felügyelőbizottság éves beszámolójának elfogadása, a felügyelő bizottság éves ellenőrzési
munkatervének és működési szabályzatának elfogadása;
a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása;
döntés tag felvétele és kizárása tárgyában;
döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

6.

A küldöttgyűlésen a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselője,
valamint a felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal vehetnek részt.

7.
(1)

A küldöttgyűlés összehívása
A küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlés
helyszínét az elnökség a napirendi pontokat is tartalmazó meghívóban határozza meg.
Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha:
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került,
d) azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv vagy a felügyelőbizottság elrendeli,
e) a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri,
f) bíróság elrendeli.
A rendkívüli küldöttgyűlést az összehívás napjától számítva tizenöt napon belül meg kell tartani.
A küldöttgyűlés időpontját az elnökség legalább harminc nappal korábban megállapítja és
annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a
küldöttgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban, igazolható módon értesíti. Írásbeli,
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: tértivevényes postai küldeményként,
továbbá a küldöttek elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. A tagszervezet köteles előzetesen bejelenteni a küldöttek
elektronikus értesítési címét, amelyre a kézbesítést kéri. A közlés napjának azon időpont
minősül, amikor a tértivevényes postai küldemény a küldött részéről igazoltan átvételre kerül,
e-mail esetén pedig azon időpont, amikor a küldött részéről a kézbesítés visszaigazolásra kerül

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
a)
b)

(elektronikus tértivevény). Az elnökség a részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket
a küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon
tájékoztatja.
Ha a küldöttgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani,
ha a küldöttgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a
küldöttgyűlés megtartásához. A küldöttgyűlés összehívására vonatkozó előírásokat – így a jelen
alapszabály IV.A.7. pontjának (1), (3) és (4) bekezdésében rögzített rendelkezéseket – a
Szövetség alakuló közgyűlése vonatkozásában nem kell alkalmazni.
A küldöttgyűlésen szavazati joggal kizárólag a tagszervezetek által a jelen alapszabályban
foglaltak szerint delegált küldöttek rendelkeznek, minden szavazásra jogosult egy szavazattal
rendelkezik. A szavazati jog át nem ruházható.
A küldöttgyűlésre az elnökség a részvételre jogosultakon kívül meghívhatja tanácskozási joggal
vagy megfigyelői jogosultsággal:
a diák-, az egyetemi vagy szabadidősport területén tevékenykedő, Magyarországon bírósági
nyilvántartásba vett sportszövetségek és sportszervezetek képviselőjét;
a
Szövetség
munkáját
támogató
szervezetek
és
szponzorok
képviselőit.

8.
(1)

(2)

9.
(1)
(2)
a)
b)
c)
d)
(3)
(4)

(5)

A küldöttgyűlés határozatképessége
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult személyek több mint a
fele jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, az általa delegált személyeket az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha a küldöttgyűlés nem határozatképes, megismételt küldöttgyűlést kell tartani. A
megismételt küldöttgyűlést a határozatképtelen küldöttgyűlést követő egy órával későbbi
időpontra az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt küldöttgyűlés a
megjelent szavazásra jogosult személyek számától függetlenül határozatképes, amelyről már
az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a tagokat.
A küldöttgyűlés napirendje
A küldöttgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot és terjeszti a küldöttgyűlés elé.
A Szövetség éves küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása;
a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
a könyvvizsgáló jelentése;
a felügyelőbizottság beszámolójának és éves ellenőrzési tervének jóváhagyása.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosult
személyek a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a küldöttek az elnökségtől
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt az
elnökség elfogadja, akkor azt tárgyalni kell, és a küldöttgyűlés megnyitását követően
ismertetni kell. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a
tagokat igazolható módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az
elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

10. A küldöttgyűlés határozathozatala
(1) A küldöttgyűlés határozatait a jelenlévő szavazati joggal rendelkező személyek több mint
felének „igen” szavazatával hozza.
(2) Az alapszabály elfogadásához, illetőleg módosításához, valamint az egyesülés, szétválás, illetve
a Szövetség megszűnésének elhatározásához a jelen lévő szavazati joggal rendelkező
személyek több mint kétharmadának igenlő szavazata szükséges.
(3) A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban a küldöttgyűlés
hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a jelöltek számától függetlenül titkos szavazással kell
megválasztani. A jelenlévő szavazásra jogosult személyek egyharmada kérésére bármely
kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

(4)

(5)
(6)

(7)

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
küldöttgyűlésen elhangzott észrevételeket, javaslatokat, valamint a meghozott
határozatokat, azok tartalmát, hatályba lépésének időpontját, a döntést
támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvet a
küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a
küldöttgyűlés elején megválasztott
személy hitelesíti. A határozatok
nyilvántartásáról a határozatok tárában a főtitkár gondoskodik.
A küldöttgyűlés nyilvános.
A határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintettekkel a főtitkár közreműködésével a határozat meghozatalát követő 15
napon belül írásban, igazolható módon is közli. A küldöttgyűlési határozatok
hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja vagy a küldöttgyűlés által
megállapított időpont. A határozatok a kihirdetéssel végrehajtandóak.
A küldöttgyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos
jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindításnak a határozat végrehajtására
nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartozik.

11. A Szövetség alakuló közgyűlésére vonatkozó átmeneti rendelkezések
(1) A Szövetség alakuló közgyűlésén az alapszabály rendelkezéseit, magára a
közgyűlésre pedig az alapszabály küldöttgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. Az alakuló közgyűlést a Sporttörvény 78/D. § (4)
bekezdése alapján a sportpolitikáért felelős miniszter hívja össze, és javaslatot tesz
a közgyűlés napirendjére. Napirenden nem szereplő kérdés akkor tárgyalható, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és ehhez egyhangúlag hozzájárul. Az
alapszabály IV.A.9. pontját az alakuláskor nem kell alkalmazni.
(2) A Szövetség alakuló közgyűlése a III.1. pontban megjelölt alapító tagok
összességéből áll, amelyen az alapító tagok törvényes képviselőik útján
képviseltetik magukat.
(3) A Szövetség első vezető tisztségviselőit – a főtitkár kivételével – a Szövetség alakuló
közgyűlése választja meg.
(4) A Szövetség első vezető tisztségviselőinek választása érdekében az alakuló
közgyűlésen lehetőség van helyszínen történő jelölésre. A jelöltekkel kapcsolatban
az alapszabálynak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeit és az
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. A jelöltek jelölőlistára kerüléséről
a jelenlévő képviselők szavazással döntenek. A jelölőlistára történő felkerüléshez a
jelenlévő képviselők több mint ötven százalékának szavazata szükséges. Egyidejűleg
több tisztségre is lehet ugyanazt a személyt jelölni, de csak egy tisztségre lehet
megválasztani.
(5) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az elnököt, majd

(6)

(7)

az alelnököt, az elnökség tagjait, végül a felügyelőbizottság elnökét és tagjait kell
megválasztani.
Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a határozatképesnek minősülő alakuló
közgyűlésen jelenlévő képviselők több mint felének „igen” szavazatát megszerezte.
Ha ezt a többséget a jelölt tisztségre, tisztségekre a jelöltek közül senki nem érte el,
újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a legkevesebb szavazatot elért jelölt már
nem vesz részt. Az újabb szavazáson az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a
legtöbb számú szavazatot kapta.
A tisztségviselők választása titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a testületi
létszámot meg nem haladó jelölésnél lehetőség van a közgyűlés többségi
határozata alapján a nyílt szavazásra. A szavazás ez esetben is személyenként
külön-külön történik.
B/ A Szövetség elnöksége

1.

A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – a jelen
alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül választott testület (elnökség).
Az elnökség kilenc tagból áll, az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, valamint további
hét elnökségi tag.

2.

Az elnökség tagja büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki nem áll a
közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. Az elnökség tagja nem lehet a központi
költségvetési szervek, a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti állami vezető, illetve a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti kizárt közjogi
tisztségviselő.

3.

Az elnöki tisztség, illetve a további elnökségi tagi tisztségek betöltésére a Szövetség
III.1. pontban felsorolt alapító tagjai egyenként három-három jelöltet állíthatnak –
megjelölve az elnöki, illetve az alelnöki tisztségre esetlegesen állítani kívánt jelölt
személyét. A jelöltek személyéről az alapító tagok kötelesek a jelölőbizottságot írásban
tájékoztatni, legkésőbb a tisztségviselők megválasztásáról határozó küldöttgyűlés
időpontját megelőzően nyolc nappal. A fenti határidő lejártát követően, illetve a
tisztújító küldöttgyűlésen jelölt állítására nincs lehetőség.

4.

Az elnökség tagjainak megbízatása négy évre szól.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Az elnökségi tagság megszűnik:
elhalálozással;
mandátum lejártával;
lemondással;
visszahívással;
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;

f)

a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával.

6.
a)
b)

Visszahívással szűnhet meg az elnökségi tagság, ha az elnökségi tag
neki felróható okból nem tesz eleget tisztségéből eredő feladatainak;
jogerős ítéletben megállapított bűncselekményt követ el; vagy más módon tisztségére
méltatlanná vált;
c)
összeférhetetlenség okát határidőn belül nem szünteti meg.
Visszahívással szűnhet meg az elnökségi tagság továbbá abban az esetben, ha az elnökségi
tagot jelölő tagszervezet a küldöttgyűlés irányában írásban kezdeményezi a tisztségviselő
visszahívását.
7.

Az elnökségi tag visszahívásáról a küldöttgyűlés dönt. Az elnökségi tagok visszahívására
vonatkozó szabályokat a felügyelőbizottság választott tagjaira is alkalmazni kell.

8.
a)

Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a Szövetség szervezeti és működési, gazdálkodási és egyéb szabályzatainak elfogadása
és módosítása, az alapszabály kivételével;
a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása;
a küldöttgyűlés napirendjének előkészítése és a küldöttgyűlés összehívása;
az elnökség munkatervének elfogadása;
a főtitkár kinevezése és felmentése;
a küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának irányítása és azok ellenőrzése;
döntés az állami támogatások felhasználásáról;
a Szövetség nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, fejlesztése;
a küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodás végrehajtása;
gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása;
javaslattétel tagok kizárása tárgyában;
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a
Szövetség küldöttgyűlése a hatáskörébe utal.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

9.
(1)
(2)

(3)

(4)

Az elnökség működése
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét.
Az elnökséget szükség szerint, de legalább három havonként össze kell hívni az
alapszabályban foglaltak szerint. Az elnökséget össze kell hívni akkor is, ha azt az elnök
vagy legalább két tag – az ok és a cél megjelölésével – kéri. Ilyen esetben az elnökségi
ülést nyolc napon belül meg kell tartani.
Az elnökség üléseit az elnök a főtitkár közreműködésével hívja össze. Az ülés helyéről,
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével –
legalább öt munkanappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a
meghívottakat. Indokolt esetben rövidebb határidő is megállapítható. Az elnökségi ülés
helyszíne a Szövetség székhelye, indokolt esetben a napirendet is tartalmazó
meghívóban meghatározott más helyszín.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosult elnökségi tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

Az elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Az elnökségi ülés meghívójának kézbesítésétől számított három napon belül az
elnökségi tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni, melyről
a főtitkárt tájékoztatni kell. Ha a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt az elnök
elfogadja, akkor azt tárgyalni kell, és az elnökségi ülés megnyitását követően ismertetni
kell. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról az
elnökségi tagokat igazolható módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, az elnökség a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
Ha az elnökségi ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az elnökségi ülésen valamennyi elnökségi tag jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az elnökségi ülés megtartásához.
Az elnökség üléseire – tanácskozási joggal – meg kell hívni a felügyelőbizottság tagjait, a
főtitkárt, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
képviselőjét.
Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott észrevételeket és
javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatályba lépésének
időpontját, a döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát. A
jegyzőkönyvet a főtitkár és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két elnökségi tag hitelesíti. A
határozatok nyilvántartásáról a határozatok tárában a főtitkár gondoskodik.
Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Ha egy elnökségi tag
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Az elnökség határozatait
nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok több mint felének „igen” szavazatával
hozza. Az elnökség jelenlévő tagjai egyharmadának kérésére bármely kérdésben titkos
szavazást kell elrendelni.
Az elnökség határozatainak hatálya az egyes működési szakterületekre – a diáksport,
egyetemi sport, illetve szabadidősport területére – kizárólag abban az esetben terjedhet
ki, amennyiben a határozatot az adott szakterületet képviselő elnökségi tagok a
határozathozatal során támogatják.
A határozatokat – az ülés tartása nélküli határozathozatal kivételével – az elnök az
elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a főtitkár közreműködésével a
határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli. Az
elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja a kihirdetés napja vagy az elnökég
által megállapított időpont. A határozatok a kihirdetéssel végrehajtandóak.
Az elnökség határozata ellen fellebbezésnek van helye.
Az elnökség határozata ellen fellebbezéssel élhet a határozattal érintett személy és az,
akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés reá vonatkozó része ellen.
Az elnökség határozata elleni fellebbezés elbírálására a küldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörrel rendelkezik.

(16) Az elnökség határozata elleni fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított
tizenöt nap. A küldöttgyűlés a soron következő ülésén dönt a fellebbezésről.
(17) Az elnökség határozata ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra nincs halasztó
hatálya. Az elnökség határozata ellen benyújtott fellebbezést elbíráló küldöttgyűlési
határozat a közléssel jogerőre emelkedik és végrehajtandó.
10.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Határozathozatal ülés tartása nélkül
Két elnökségi ülés között döntést igénylő kérdésben az elnök kezdeményezésére az
elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalra
vonatkozó szavazási felhívásnak tartalmaznia kell a szavazás módját, a szavazásra nyitva
álló időt, a döntést igénylő napirendi pontot, a határozat tervezetét, valamint azt a
figyelmeztetést, hogy a szavazás csak „igen” vagy „nem” szavazattal történhet. A
szavazási felhívást és a döntést igénylő napirendi pontot a határozat tervezetével az
elnök a főtitkár közreműködésével írásban, igazolható módon megküldi az elnökségi
tagoknak, akiknek a kézhezvételtől számított legalább nyolcnapos határidőt kell
biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék. Írásbeli, igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: tértivevényes postai küldeményként, továbbá - amennyiben az
elnökségi tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel - az elnökségi tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. Amennyiben az elnökségi tag részére
történő kézbesítés elektronikus úton történik, illetve az elnökségi tag e-mail útján adja
le szavazatát, köteles előzetesen bejelenteni azt az e-mail címet, amelyre a kézbesítést
kéri, illetve amelyről szavazatát megküldi. A főtitkár a bejelentett e-mail címet
nyilvántartásba veszi. A közlés napjának azon időpont minősül, amikor a tértivevényes
postai küldemény az elnökségi tag részéről igazoltan átvételre került, e-mail esetén
pedig azon időpont, amikor az elnökségi tag részéről a kézbesítés visszaigazolásra került
(elektronikus tértivevény). A szavazás történhet postai levél vagy - amennyiben az
elnökségi tag rendelkezik elektronikus levelezési címmel - e-mail útján. A postai úton
megküldött szavazatot határidőben leadottnak kell tekinteni, ha azt a szavazat leadására
nyitva álló határidő utolsó napján postára adják.
Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor érvényes, ha az elnökségi tagok több mint
fele szavazott. Az ülés tartása nélküli határozathozatal akkor eredményes, ha a leadott
szavazatok több mint fele az „igen”, vagy több mint fele a „nem” választ tartalmazza.
Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben,
nem az előzetesen bejelentett e-mail címről küldték meg, a szavazatot feltételhez
kötötték, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg.
A beérkezett szavazatok alapján meg kell állapítani a beérkezett szavazatok számát,
ennek alapján azt, hogy a szavazás érvényes vagy érvénytelen volt. Amennyiben a
szavazás érvényes volt, meg kell állapítani az érvényes - ezen belül az „igen” és „nem” –
szavazatok számát, mindezek alapján a szavazás eredményét.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi elnökségi tag szavazata a szavazásra megszabott határidő utolsó napját
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három
napon belül közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
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(7)

1.

2.
3.
4.

Ha bármely elnökségi tag az elnökségi ülés megtartását kívánja, az elnökségi ülést össze
kell hívni; ez esetben az adott határozati javaslat, illetve napirendi pont tárgyában
elektronikus úton nem hozható döntés.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a szavazási felhívás kiküldésének módját,
időpontját, a meghozott határozatokat, azok tartalmát, hatálybalépésének időpontját, a
döntést támogatók, az ellenzők és tartózkodók számarányát, valamint a szavazással
kapcsolatos lényeges eseményeket. A jegyzőkönyvet a főtitkár és a jegyzőkönyvvezető
írja alá. A meghozott határozatok nyilvántartásáról a határozatok tárában a főtitkár
gondoskodik.
C/ Felügyelőbizottság
A Szövetség működését és gazdálkodását felügyelőbizottság ellenőrzi. A
felügyelőbizottság öt tagból áll; elnökét és két tagját – a Szövetség III.1. pontjában
felsorolt alapító tagjai által jelölt személyek közül – a küldöttgyűlés választja meg;
további egy-egy tagját a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
Sportért Felelős Államtitkársága, illetve az Országgyűlés sportért felelős bizottsága
delegálja. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt évre szól.
A felügyelőbizottság – a küldöttgyűlés által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv
alapján látja el feladatát.
A felügyelőbizottság írásbeli jelentése hiányában a küldöttgyűlés az éves pénzügyi
beszámolóról és a Szövetség költségvetéséről nem dönthet.
A felügyelőbizottság feladatkörében eljárva, azzal összefüggésben a Szövetség
irataiba betekinthet, a Szövetség tagjától és tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet.

5.

Ha a felügyelőbizottság a feladatai ellátása során jogszabályt, az alapszabályt, a
Szövetség valamely testületének döntését vagy egyébként a Szövetség érdekeit sértő
körülményt észlel, az arra jogosult számára intézkedési javaslatot tesz, illetve jogosult
– jogszabály vagy az alapszabály megsértése esetén köteles – a napirend
megjelölésével a küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni.

6.

A felügyelőbizottság – az alapszabály vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel –
maga állapítja meg működésének részletes szabályait ügyrend formájában, amit a
küldöttgyűlés hagy jóvá.

7.
a)
b)

Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a küldöttgyűlés, illetve az elnökség tagja;
a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik;
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást; illetve
az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

c)

d)

8.

A felügyelőbizottság
beszámolni.

9.
a)
b)
c)

A felügyelőbizottság feladatai:
a Szövetség alapszabálya és egyéb szabályzatai betartásának ellenőrzése;
a Szövetség pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése és vizsgálata;
a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatos megállapításairól a
küldöttgyűlésnek történő beszámolás;
a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése;
közhasznúsági melléklet és éves mérleg véleményezése a küldöttgyűlés elé terjesztését
megelőzően;
a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.

d)
e)
f)
g)
h)

10.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

tevékenységéről

a

Szövetség

küldöttgyűlésének

köteles

A felügyelőbizottság működése
A felügyelőbizottság az éves ellenőrzési terv szerinti időpontokban, de legalább évente
egy alkalommal ülésezik. A felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke
írásban, igazolható módon hívja össze és vezeti.
A felügyelőbizottság ülésének időpontját a felügyelőbizottság elnöke állapítja meg. Az
ülés helyszíne a Szövetség székhelye, indokolt esetben a napirendet is tartalmazó
meghívóban meghatározott más helyszín. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell a
felügyelőbizottság tagjait és a meghívottakat. Indokolt esetben rövidebb határidő is
megállapítható. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy
a szavazásra jogosult tagok a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. Az ülésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem
átruházható.
A felügyelőbizottság ülésein a tagokon kívül a felügyelőbizottság elnöke által meghívott
szakemberek vesznek részt, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. A
felügyelőbizottság üléseiről értesíteni kell a Szövetség főtitkárát és könyvvizsgálóját, akik
jelen lehetnek az üléseken.
A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen
van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A
felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének
„igen” szavazatával hozza.
A határozatokat a felügyelőbizottság elnöke az ülésen szóban kihirdeti, és az
érintettekkel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható
módon is közli.
A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a részvételi jogosultság feltüntetésével a
megjelentek nevét, a napirendi pontokat, az ülésen elhangzott észrevételeket és
javaslatokat, a meghozott határozatokat, a döntést támogatók, az ellenzők és
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tartózkodók számarányát, valamint a tag(ok) kisebbségi álláspontját. A jegyzőkönyvet a
felügyelőbizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két tag hitelesíti.
A felügyelőbizottság két ülés között döntést igénylő kérdésben a felügyelőbizottság
elnökének kezdeményezésére ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, mely eljárásra a
jelen alapszabály IV.B.10. pontjának rendelkezései irányadóak.
D/ Bizottságok

1.
2.
3.
4.

Az elnökség a különböző feladatok ellátására állandó bizottságokat hozhat létre.
A bizottságok vezetőit az elnökség saját mandátumához kötötten legfeljebb 4 év
időtartamra bízza meg.
Az elnökség ad hoc bizottságok létrehozásáról is dönthet, meghatározva annak
vezetőjét, feladatát, hatáskörét és működésének időtartamát.
A bizottságok tevékenységüket az alapszabályban és a szervezeti és működési
szabályzatban rögzített keretek között végzik.
E/ A Szövetség vezető tisztségviselői

1.

A Szövetség vezető tisztségviselőinek minősülnek az alábbi személyek:

a)
b)
c)
d)
e)

elnök
alelnök
elnökségi tagok
felügyelő bizottság elnöke és tagjai
főtitkár

2.

A Szövetség vezető tisztségviselői tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben
részesülhetnek, amelynek mértékéről a Szövetség küldöttgyűlése – a főtitkár
vonatkozásában az elnökség – dönt.

3.
(1)

Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
nem lehet vezető tisztségviselő, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenységet a
Szövetség is ellátja.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A megszűnt közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

a)
b)
c)
d)

4.
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(2)

(3)

(4)

(5)

5.
(1)
(2)
(3)

töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget,
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
mellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
Összeférhetetlenség
A küldöttgyűlés és az elnökség határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy másfajta előnyben
részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a Szövetség közhasznú tevékenysége keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a
tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Amennyiben az összeférhetetlenségi illetve kizáró ok a kinevezést, megválasztást
követően merül fel, a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi ok
felmerülésétől számított tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget
megszüntetni.
Ha a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az összeférhetetlenségi okot a (3)
bekezdésben foglalt határidőn belül nem szünteti meg, az összeférhetetlenség
kimondásáról és ezzel együtt a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő tisztségből való
visszahívásról a kinevező, illetve megválasztó testület határoz.
Amennyiben a vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, úgy ennek tényéről köteles
tájékoztatni a Szövetséget, köteles továbbá valamennyi érintett közhasznú szervezetet
tájékoztatni a Szövetségnél történő tisztségviselésének tényéről.
Vezető tisztségviselők választási rendje
A vezető tisztségviselőket – a főtitkár kivételével – a Szövetség küldöttgyűlése
választja meg.
A vezető tisztségviselők megválasztását 3 tagú jelölőbizottság készíti elő, amelynek
tagjait a Szövetség III.1. pontban felsorolt alapító tagjai delegálják.
A vezető tisztségekre jelöltet állítani kizárólag írásban, legkésőbb a tisztújításról döntő
küldöttgyűlés időpontját nyolc nappal megelőzően lehet. A vezető tisztségviselők
személyére vonatkozó jelöléseket a jelölőbizottság összesíti, és a tisztségviselők
megválasztását napirendre tűző küldöttgyűlést megelőzően öt nappal tájékoztatja a
jelöltek személyéről a szavazásra jogosultakat. A küldöttgyűlésen jelöltállításra nincs
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7.
a)
b)
c)
d)

lehetőség. A jelöltállítás módjára és határidejére vonatkozó, jelen pont 1), (2), (3), (4)
és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Szövetség alakuló közgyűlésén az első
vezető tisztségviselőinek megválasztása tekintetében nem kell alkalmazni.
A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség
elnökét, majd az alelnököt, a választott elnökségi tagokat, ezt követően a
felügyelőbizottság elnökét és tagjait kell megválasztani.
Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a küldöttgyűlésen jelenlévő szavazati
joggal rendelkező személyek több, mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha
ezt a többséget a szükségesnél kevesebb jelölt érte el, újabb szavazást kell
elrendelni, amelyen a legkevesebb szavazatot elért jelölt(ek) már nem vesz(nek)
részt (azzal, hogy a betöltendő tisztségek számához igazodó, kellő számú jelölt
részvételét minden szavazási fordulóban biztosítani kell). A szavazást újabb
fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelöltek közül kellő számú jelölt a
többséget nem kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok)
tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(k).
A vezető tisztségviselők visszahívásáról a küldöttgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel
dönt.
A Szövetség elnöke
Az elnök feladatai:
irányítja a Szövetség elnökségének munkáját, vezeti a küldöttgyűlés és az elnökség
üléseit;
képviseli a Szövetséget a külső szervezetekkel, személyekkel való kapcsolattartásban;
aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
javaslatot tesz a főtitkár személyére;
irányítja a főtitkár munkáját és munkáltatói jogkört gyakorol a főtitkár felett a kinevezési
és felmentési jogkör kivételével;
beszámolási kötelezettséggel tartozik munkájáról a küldöttgyűlésnek és az elnökségnek;
ellenőrzi a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását;
Az elnök a Szövetség képviseletében minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely
nem tartozik valamely választott testület hatáskörébe és nem ütközik az alapszabályba,
vagy a Szövetség szervezeti és működési szabályzatába.
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
Az elnök képviseleti-, aláírási- és utalványozási jogát a szervezeti és működési szabályzat
rendelkezései szerint, az abban meghatározott módon az alelnökre vagy egy elnökségi
tagra átruházhatja.
A Szövetség alelnöke:
az elnök megbízása alapján helyettesíti az elnököt;
az elnök megbízása alapján szervezi és irányítja a Szövetség egyes szakterületeinek
tevékenységét;
az elnök megbízása alapján részt vesz a Szövetség gazdasági, pénzügyi, marketing,
tudományos, sportszakmai, doppingellenes és területi tevékenységében;
a kizárólag az általa képviselt működési szakterületet érintő kérdések kapcsán az elnök
hatáskörébe tartozó döntések tekintetében egyetértési jogot gyakorol, továbbá az

elnökkel előzetesen egyeztetve részt vesz a külső szervezetekkel, személyekkel való
kapcsolattartásban.
8.
(1)
(2)
(3)
(4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A szövetség főtitkára
A Szövetség munkaszervezetének vezetésével, illetve a Szövetség operatív
működésének irányításával kapcsolatos feladatokat a Szövetség főtitkára látja el.
A főtitkárt a Szövetség elnökének javaslatára, a Szövetség elnöksége nevezi ki és menti
fel. A főtitkár kinevezése négy éves időtartamra szól.
A főtitkár a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
A Szövetség főtitkára:
ellátja a küldöttgyűlés, az elnökség és az elnök által rábízott feladatokat;
szervezi, koordinálja a Szövetség küldöttgyűlésének és elnökségének munkáját;
képviseli a Szövetséget a külső szervezetekkel, személyekkel való kapcsolattartásban,
aláírási jogkört gyakorol;
felügyeli a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását;
gondoskodik az elnökség üléseinek összehívásáról és a jegyzőkönyvek vezetéséről;
biztosítja a költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori
jogszabályoknak, szövetségi határozatoknak és előírásoknak megfelelő felhasználását;
utalványozási joggal rendelkezik, a bankszámla feletti rendelkezés jogát önállóan
gyakorolja;
gondoskodik a Szövetség vagyontárgyainak nyilvántartásáról, rendeltetésszerű
használatáról, karbantartásáról;
figyelemmel kíséri a jogszabályokat, a Szövetség működésére vonatkozó szabályokat és
szükség szerint módosításokat, intézkedéseket kezdeményez;
F/ Könyvvizsgáló és törvényességi ellenőrzés

1. Könyvvizsgáló
(1) A Szövetség gazdálkodását a felügyelőbizottság mellett az elnökség által megbízott
könyvvizsgáló is ellenőrzi.
(2) A könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a küldöttgyűlés az éves szakmai és pénzügyi
beszámolókról és költségvetésről nem dönthet.
2. A Szövetség működésének törvényességi ellenőrzése
(1) A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség látja el.
(2) Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a
bírósághoz fordulhat. Az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartoznak. A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján szükség
esetén:
a)
hatályon kívül helyezheti a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát,
és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,
b)
a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a Szövetség
küldöttgyűlését, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására
kötelezheti a küldöttgyűlést, és minderről értesíti a Szövetség felügyelőbizottságát is,

c)

(3)

(4)

(5)

ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a Szövetségnek nincs
szabályosan megválasztott ügyintéző és képviseleti szerve, vagy az a törvénysértő
állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Szövetségnek
vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a törvénysértő állapot
megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra
– felügyelő biztost jelöl ki.
A Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a felügyelő biztos feladatait, a
jogszerűség helyreállítására határidőt szabhat, és szükség szerint – a felügyelő
biztos felmentésével vagy anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. A felügyelő
biztos – szükség esetén – köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából
haladéktalanul összehívni a Szövetség illetékes szervét. Ha a Szövetség a működés
törvényességét helyreállította, működésének felfüggesztését meg kell szüntetni.
Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet a Szövetség elnökségének
tagja. A felügyelő biztos tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a
Fővárosi Törvényszéket és a sportpolitikáért felelős minisztert. A felügyelő biztos
költségtérítését a bíróság állapítja meg, és a Szövetség viseli.
A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben
nem utasítható.
V.

A SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

1.

A Szövetség éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok alapján gazdálkodik,
különös figyelemmel a Sporttörvényre, valamint az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról szóló rendeletre, továbbá a Civil törvény és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályaira.

2.
a)

A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
az államháztartás alrendszereitől, központi költségvetésből származó vagy
adományozótól közhasznú tevékenység céljára vagy működési költségeinek fedezésére
kapott támogatás, illetőleg adomány;
az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
nemzetközi szervezetektől származó támogatások és pályázati pénzeszközök;
pályázati bevételek;
reklám- és marketing bevételek;
az alapszabályban meghatározott egyéb feladat szerinti tevékenység folytatásából
származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
felajánlott összege;
a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel;
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

3.
a)
b)
c)
d)

A Szövetség költségei:
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek.

4.

A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.

A Szövetség pénzügyi és számviteli szabályok szerinti gazdálkodásának ellenőrzését az
elnökség által választott könyvvizsgáló látja el.

6.

A felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése hiányában a küldöttgyűlés az
előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóról, a tárgyévi költségvetés
elfogadásáról, valamint az elnökség beszámolójáról nem dönthet.

7.

A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósításával
közvetlenül összefüggően, közhasznú vagy alapcél szerinti tevékenységének
megvalósítását nem veszélyeztetve folytatathat. A Szövetség váltót, illetve más
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásainak fejlesztéséhez
a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.

8.

A Szövetség cél szerinti tevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A gazdálkodása során elért
nyereséget nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapszabályában meghatározott
tevékenységére fordíthatja.

9.

A Szövetség, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg – minden tárgyévet követő május 31-ig – közhasznúsági mellékletet
készíteni, és azt közzétenni, melyről az elnökség gondoskodik.

10.

A Szövetség éves beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a küldöttgyűlés az
általános szabályok szerint fogadja el.

11.
a)
b)
c)
d)
e)

A Szövetség közhasznúsági melléklete tartalmazza:
számviteli beszámolót;
költségvetési támogatás felhasználását;
vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
cél szerinti juttatások kimutatását;
központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

f)
g)

12.

A Szövetség éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
VI.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

1.
a)
b)
c)
d)

A Szövetség megszűnik, ha
másik köztestülettel egyesül (összeolvad, beolvad) vagy köztestületekre válik szét;
a küldöttgyűlés megszűnéséről határoz;
a bíróság feloszlatja;
törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését;
e)
fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti;
és a bírósági nyilvántartásból törlésre kerül.
VII.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen alapszabálynak a Szövetség feladataira (II.2., II.3., II.4., II.5.) vonatkozó
rendelkezései 2017. január 1. napján lépnek hatályba.
A Szövetség alapszabályának módosításáról a küldöttgyűlés határoz. Az alapszabályt,
illetve annak valamennyi módosítását a Szövetség köteles benyújtani a Fővárosi
Törvényszék részére.
A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet a
Szövetség székhelyén előre egyeztetett időpontban.
A Szövetség működése során keletkezett iratok kezeléséről, megőrzéséről a Szövetség
szervezeti és működési szabályzatában rendelkezik, amelyet az elnökség hagy jóvá.
Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség székhelyén levő hirdetőtáblán
történő elhelyezés, illetve a Szövetség hírlevelében történő közlés útján hozza
nyilvánosságra.
A Szövetség működésének módjáról, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
illetve beszámolói közlési módjáról elektronikus hírlevélben és a Szövetség székhelyén
levő hirdetőtáblán történő elhelyezés, illetve a Szövetség elektronikus hírportálján
történő közlés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, Civil törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

2017. február 28.
Az alapszabály hiteléül:
…………………………

Balogh Gábor elnök

