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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

A Magyar Fitness Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján működő 

sportszövetség, mely a fitness sport fejlesztése céljából létrehozott, önkormányzati elv alapján 

működő szervezet.  

 

2.§ 

 

 (1) A Szövetség neve:    Magyar Fitness Szövetség 

 

              Rövidített neve:    MAFIT 

 

 (2) A Szövetség székhelye:   5000 Szolnok  Radnóti Miklós utca 39. 

 

 (3) A Szövetség működési területe:  Magyar Köztársaság. 

 

 (4) A Szövetség alapítási éve:   2001. 

 

3.§ 

A Szövetség jogállása 

 

 (1) A Szövetség sportszövetségként működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. 

 

 (2) [törölve] 

 

 (3) A Szövetség képviseletére a Szövetség elnöke jogosult. 

 

II. 

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

A Szövetség célja 

4.§ 

 

(1) A Szövetség célja: 

- A Szövetség célja a magyar fitness versenyzők jogi, etikai és szakmai 

képviseletének ellátása. 

- A Szövetség feladatául tűzi ki a fitness sportág utánpótlás bázisa megteremtése, 

folyamatos képzése, fejlesztése gyakorlati feltételeinek megteremtését. 

- A Szövetség kiemelt céljának tekinti a fitness sportág honi népszerűsítését, az írott 

és elektronikus sajtóval történő folyamatos együttműködés megszervezését, 

valamint annak folyamatossá tételét. 
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- A Szövetség a fitness sportág szuverenitásának egyidejű megőrzésével más 

társadalmi szervezetekkel, sportági szakszövetségekkel, sportszövetségekkel, 

cégekkel együttműködik. 

- A Szövetség az International FitKid Division ( IFD ) tagjaként részt vesz a sportág 

nemzetközi szervezetének a működésében. Kapcsolatukat a tagsági viszony mellett, 

együttműködési megállapodásban rögzítik. 

 

(2) A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében – a jogszabályokban meghatározott 

keretek között – nemzetközi tevékenységet is folytathat. 

 

(3) A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civiltv.) 

32.§-a szerinti közhasznú szervezet, amelynek a jelen alapszabály 4.§ (1) bekezdésében írt 

célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 4. 

és 15. pontjai, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§-ában, valamint Magyarország 

Alaptörvénye XX. cikkében felsorolt alábbi, közfeladatnak minősülő közhasznú 

tevékenységnek felel meg: 

 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével” 

 

A Szövetség közhasznú jogállását bírósági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A 

Szövetség tagjain kívül más is részesülhet a Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból. A 

Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú vagy a jelen 

alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, 

azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja. A 

Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

A Szövetség feladatai 

 

5.§ 

 

 A Szövetség a hatályos jogszabályok alapján  

a) a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében fenntartja és fejleszti a fitness 

sportot, illetve az ezzel összefüggő tevékenységeket végzi, a fitness sport működési 

feltételeit biztosítja, 

b) megteremti a magyar fitness versenyzők részére az érdekképviselet feltételeit, 

c) megállapítja a működéséhez szükséges szabályzatait, 

d) meghatározza a tevékenységének eseménynaptárát, 

e) hazai sporteseményeket, rendezvényeket szervez, azokon részt vesz, 

f) tagjai részére engedélyezi a külföldi versenyeken való részvételt, 

g) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni 

értékű jogokat hasznosítja, 
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h) megteremti és biztosítja a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, 

i) kedvezményeket biztosít a Szövetség tagjai részére, 

j) felkérésre közreműködik a versenybírók képzésében, továbbképzésében és 

minősítésében, 

k) fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett 

teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása - ellen, 

l) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat, 

m) népszerűsíti a testnevelést, a sportot és az egészséges életmódot, 

n) elősegít, támogat minden olyan kezdeményezést, amely a lakosság, csoportok, 

egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. 

 

III. 

 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 

A Szövetség tagjai 

 

6.§ 

 

A Szövetségnek tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a 

Szövetség sporttevékenységében részt vesz, feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát 

elfogadja, és annak tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

 

A Szövetség támogatói 

 

7.§ 

 

 (1) A Szövetség támogatója lehet az a magánszemély vagy bármilyen szervezet, aki 

(amely) a Szövetség célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja, de nem kíván a 

Szövetség sporttevékenységében részt venni.  

 

 (2) A Szövetség támogatóinak jogát és kötelezettségét a velük kötött megállapodásban 

kell meghatározni. 

 

A Szövetség tiszteletbeli címei 

 
8. §  

 

(1) A Szövetség tiszteletbeli címet kaphatja az a magyar állampolgár, Magyarországon 

letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 

állampolgár, aki  

- a Szövetség célkitűzéseivel egyetért,  

- szakmai hozzáértésével erkölcsi támogatásával a Szövetség rendelkezésére áll; 

- a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, és  

- vele szemben nem áll fenn kizáró ok. 

 

(2) A Szövetség tiszteletbeli címei: 

- tiszteletbeli elnök; 
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- tiszteletbeli elnökségi tag. 

 

(3) A Szövetség tiszteletbeli elnök feladatai: 

a) A Szövetség protokoll feladatainak ellátása; 

b) Médiával való kapcsolattartás; 

c) A sportág népszerűsítése közszereplése során; 

d) A Szövetség képviselete társadalmi eseményeken; 

e) Ellát minden olyan feladatot, amellyel az elnök, vagy az elnökség megbízza. 

 

(4) A Szövetség tiszteletbeli elnökének és tiszteletbeli elnökségi tagjainak joga és 

kötelezettsége megegyezik a tagok jogaival és kötelezettségeivel azzal az eltéréssel, 

hogy ezen személyek szavazati joggal nem rendelkeznek a szövetség szerveiben. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

9.§ 

 

 (1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 

 

 (2) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és a tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag jogutód nélküli megszűnésével. 

 

 (3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó 

határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő 

közgyűlés tárgyalni köteles. 

 

10.§ 

 

 (1) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A 

kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. Kilépés 

idejének az írásbeli kérelem Szövetségbe való érkeztetésének napját kell tekinteni. 

 

(2) A Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, 

ha a tag a tagsági jogviszony feltételeként a 6.§-ban megjelölt, a sportágban folytatott 

sporttevékenységét megszünteti. A felmondásról a Közgyűlés dönt. 

 

(3) A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát vagy közgyűlési, ill. a szövetség 

szerveinek határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - 

bármely szövetségi tag vagy szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást 

folytathat le. A Közgyűlés a taggal szembeni kizárási eljárásban köteles az érintett tag 

számára lehetőséget biztosítani a felszólalásra, észrevételei megtételére, illetve az érintett tag 

e körben történő meghallgatására. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró 

határozatot a taggal közölni kell. A kizárás tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslat 

tekintetében a Ptk. 3:35-36.§-aiban foglaltak az irányadók. 
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11.§ 

 

 (1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 

 

 (2) A Szövetség tagjai az elnökség által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat 

fizetnek. 

IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

12.§ 

 

 (1) A Szövetség tagjának jogai: 

a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein, 

b) képviselője útján részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, 

c) képviselője útján választhat és választható a Szövetség szerveibe, 

d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, 

valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség 

irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit, 

e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a szakágat érintő kérdések 

megtárgyalására, 

f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről. 

 

 (2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint a 

Szövetség szervei által hozott határozatainak a betartása, illetőleg a betartásának 

biztosítása, 

c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

d) a sportág népszerűsítése, 

e) a tagdíj megfizetése. 

V. 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

13.§ 

 

(1) A Szövetség szervei: 

a) Közgyűlés; 

b) Rendkívüli közgyűlés; 

c) Elnökség; 

d) Felügyelő bizottság; 

e) Bizottságok; 

f) Titkárság. 

(2) A Szövetség tisztségviselői: 

a) elnök; 

b) alelnök; 

c) elnökségi tag; 

d) felügyelő bizottság elnöke; 

e) felügyelő bizottság tagjai; 

f) főtitkár. 
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VI. 

 

A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 

 

A közgyűlés összehívása 

14.§ 

 

 (1) A Szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A Szövetség 

közgyűlését évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést a Szövetség 

elnöksége hívja össze a Szövetség székhelyére, vagy amennyiben a székhely 

befogadóképessége nem teszi lehetővé a közgyűlés lebonyolítását, a székhellyel azonos 

településen lévő helyszínre, meghívók kiküldésével. A meghívók elküldése és a közgyűlés 

időpontja között legalább egy hónapnak kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell a 

Szövetség nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés 

napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 

részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a 

hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre a 

Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. 

 

 (2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. 

 

 (3) A közgyűlésen minden tag egy képviselővel vesz részt. Minden képviselő egy 

szavazattal rendelkezik. A képviselők képviselőtársuk jogait nem gyakorolhatják.  

 

 (4) A Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be 

kell jelenteniük azt a személyt, aki a (képviseleti) szavazati jogot gyakorolja. 

 

A közgyűlés határozatképessége 

15.§ 

 

 (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen 

van. 

 

 (2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 

határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani, és legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belül 

ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett 

kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az 

eredeti meghívóban tájékoztatták. 

 

A közgyűlés napirendje 

16.§ 

 

 (1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés 

elé. 

 

 (2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 

tartalmaznia kell: 
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 a) a Szövetség tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló jóváhagyása, 

 b) a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása, 

 d) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

 

 (3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb 

javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt 

legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a Szövetség 

közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők többsége 

ezzel egyetért. 

 

A közgyűlés hatásköre 

 

17. § 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 

b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 

c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági 

melléklet, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 

d) a szövetség elnökének, az elnökség többi tagjának, az ellenőrző testület 

elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 

e) a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve 

szétválásának elhatározása, 

f) a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 

g) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről 

szóló döntés, 

h) a szövetség megszűnésének kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 

i) a szakszövetség 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása, 

j) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati 

kérelem elbírálása, 

k) mindaz, amit e törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés 

(küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

A közgyűlés határozathozatala 

18.§ 

 

 (1) A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés a 

határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének 

"igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és 

azt a következő közgyűlésen ismét szavazásra kell bocsátani. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja; 

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

áll; vagy 
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

 (2) A 17.§ (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban meghatározott kérdésekben a 

határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" szavazata 

szükséges. 

 

 (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek - a 17.§ (1) bekezdés 

d) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg bármely más esetben, 

ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egyetlen jelölt esetén a közgyűlés 

nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. 

 

 (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

közgyűlésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején 

megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a 

jegyzőkönyv hitelesítőket a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg. A levezető elnök 

számlálja össze a szavazatokat és ő hirdeti ki a közgyűlés által elfogadott határozatokat. 

 

 (5) A Szövetség közgyűlése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. 

 

A tisztségviselők választása 

19.§ 

 

 (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (17.§ (1) bekezdés d) pont) a 

közgyűlés négy évre választja. 

 

 (2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a 

Szövetség elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szövetség rendes 

tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a 

személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy aki közgyűlésen jelenlévő szavazásra 

jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül. 

 

 (3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség 

elnökét, majd az alelnököt, az elnökség tagjait, ezt követően pedig a Felügyelő Bizottság 

elnökét, majd tagjait kell megválasztani. 

 

 (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra 

jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés 

a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási 

fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A választást 

mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges 

szavazatot meg nem szerzi. 
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A Szövetség rendkívüli közgyűlése 

20.§ 

 

 (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

a) a Szövetség elnökségének, vagy a Felügyelő Bizottságnak a többségi határozata 

alapján, 

b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja, 

c) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége 

bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében 

a megválasztottak fele alá csökken, 

d) ha a bíróság elrendeli 

e) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

f) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

g) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

 

 (2) Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 

napon belül kell összehívni. Az összehívásra az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, vagy 

a főtitkár, vagy a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult, ebben a sorrendben. 

 

 (3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

 

VII. 

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

 

Az elnökség feladata és hatásköre 

21.§ 

 

 (1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége 

irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult 

szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Szövetség 

más szerveinek hatáskörébe utalt. 

 

 (2) Az elnökség feladatai és hatásköre: 

a) a Szövetség szabályzatainak megállapítása és módosítása, 

b) a tisztségviselők beszámoltatása és a munkaviszonyban lévők fölött munkáltatói 

jogkör gyakorlása, 

c) bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozók kivételével -, 

d) az általa létrehozott bizottságok vezetőjének és tagjainak megválasztása, illetve 

visszahívása, 

e) a Szövetség közgyűlésének összehívása, 

f) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, 

g) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről, 

szükség szerint a végrehajtás kikényszerítéséről, 

h) törölve, 

i) a sportág nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
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j) az éves költségvetés, az előző évi szakmai és pénzügyi beszámoló és a mérleg, 

valamint közhasznúsági melléklet elkészítése, és ezek a közgyűlés által történő 

elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, 

k) a szövetségi versenyek kiírása,  

l) a tagfelvételi kérelem elbírálása, 

m) a tagdíj megállapítása, 

n) a főtitkár kinevezése és felette a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

o) nemzetközi szervezetbe való belépés, és az abból való kilépés elhatározása, 

p) a tiszteletbeli elnök és elnökségi tagok megválasztása, 

q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, 

továbbá a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a 

hatáskörébe utal, vagy amelyeket az elnökség a hatáskörébe von. 

 

Az elnökség tagjai 

22.§ 

 

 (1) Az elnökség öt tagú, tagjai: az elnök, az alelnök és három elnökségi tag. 

 

(2) Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagja ügyvezetési 

feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet továbbá az elnökség tagja 

az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 

ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. A további összeférhetetlenségi szabályokat jelen alapszabály 33.§-a 

tartalmazza. 

 

 (3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

 a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 

 b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével kapcsolatban, 

 c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, 

 d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 

 e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 

 f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 

 g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, 

 h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 

 (5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 

 (6) Az elnökségi tagság megszűnik: 

 a) a mandátum lejártával, 

 b) lemondással, 

 c) visszahívással, 

 d) elhalálozással, 

e) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 
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f) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

 (7) Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

Az elnökség működése 

23.§ 

 

 (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 

 

 (2) Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha azt az elnökség bármely tagja az ok és cél megjelölésével indítványozza. 

 

 (3) Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 

esetekben korlátozható. 

 

 (4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság 

elnökét és a főtitkárt. 

 

 (5) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell az ülésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat. 

A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv megküldésével 

kell értesíteni. 

 

24.§ 

 

Az elnökség ülését az elnök, - illetve az elnök megbízása alapján a főtitkár hívja össze. Az 

ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések 

megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a 

meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

 

25.§ 

 

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

 

 (2) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint 

felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell 

tekinteni és következő ülésen ismét szavazásra kell bocsátani. 

 

 (3) Az elnökség a jelenlévő tagok kétharmadának "igen" szavazatával hoz határozatot 

 a) a közgyűlés által átruházott hatáskör gyakorlása esetén, 

 b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben. 

 

 (4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot, ha bármelyik elnökségi tag azt kéri. 
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VIII. 

A SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKE ÉS A FŐTITKÁR 

 

26.§ 

 

 (1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök. Az elnök az elnökség 

közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. 

 

 (2) Az elnök feladatai: 

a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének 

ellátása, 

b) a Szövetség képviselete, 

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

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos 

hatáskörébe, 

e) aláírási jogkör, illetve utalványozási jogkör gyakorlása. 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 alelnök helyettesíti, kivéve 

azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. 

 

 (4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve az alelnökre, vagy a főtitkárra átruházhatja írásban. 

 

 (5) A Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az Alapszabály rendelkezései 

szerint az elnökség által kinevezett főtitkár irányítja. Főbb feladatai: 

a) a hivatali szervezet vezetése, 

b) munkáltatói jogkör gyakorlása a Szövetség alkalmazottai felett, 

c) aláírási jogkör önállóan, illetve és utalványozási jogkör gyakorlása bármely 

elnökségi taggal együttesen, 

d) testületi szervek üléseinek előkészítése, és az általuk hozott döntések végrehajtása, 

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a közgyűlés, az elnökség megbízza, vagy 

amire a jogszabályok, illetve a szövetségi szabályok kötelezik. 

 

IX. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

27.§ 

 

 (1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 

Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. 

 

 (2) A Felügyelő Bizottság elnöke a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A 

Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja 

a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló személy, 

b) a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, 
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c) aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági 

feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság 

tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. 

 

 (3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. 

 

 (4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség 

elnökségét tájékoztatja. 

 

28.§ 

 

 A Felügyelő Bizottság feladata: 

a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése, 

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 

e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

f) a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 

 

29.§ 

 

 (1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől 

tájékoztatást kérni. 

 

 (2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a 

Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg 

a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 

 (3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 

15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy 

rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

 

 (4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 

elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

 

 (5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat 

sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez 

fordulhat, vagy szükség esetén többségi határozattal dönt a rendkívüli közgyűlés 

összehívásáról. 
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X. 

A BIZOTTSÁGOK 

 

30.§ 

 

 (1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes 

- bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és tagjait, 

valamint a referenseket az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A választás 

módját a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. 

 

 (2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és 

működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által 

jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg. 

 

 (3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal 

rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. 

 

 (4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a 

Szövetség elnökét. 

 

XI. 

A SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA 

 

31.§ 

 

 (1) A szövetségi feladatok ellátására az elnökség – a főtitkár irányításával - titkárságot 

hoz létre. A titkárság létszámát, valamint szervezetét az elnökség határozza meg oly módon, 

hogy az biztosítsa a szervezési, igazgatási és szakmai feladatok hatékony és gazdaságos 

ellátását. 

 

 (2) Az elnökség a Szövetség sportszakmai feladatainak ellátására sportszakembereket és 

egyéb feladatainak ellátására szakapparátust alkalmazhat. 

 

 (3) A titkárság feladata olyan pontos és részletes nyilvántartás vezetése, amelyből a 

közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.  

 

XII. 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

32.§ 

 

 (1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

 (2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) tagsági díjak, 

b) magán- és jogi személyek támogatása (szponzorálás), 

c) alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások, 

d) rendezvények bevételei, 
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e) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy az elnökségi határozatokban 

megállapított - díjak, 

f) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni 

értékű jogok hasznosításából származó bevételek, pl. televíziós közvetítések 

jogdíjai, 

g) reklámtevékenységből származó bevételek, 

h) nemzetközi szervezetektől származó részesedés, 

i) állami támogatás, 

j) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

k) egyéb bevételek. 

 

 (3) A Szövetség vagyona: 

 a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

 b) készpénzre szóló követelés, 

 c) ingatlan és ingó vagyon. 

 

 (4) A Szövetség célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében 

másodlagos célként gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, 

magán- illetőleg jogi személyekkel. jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.  

 

 (5) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával 

felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

 (6) A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-

vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi 

szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

 

 (7) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási 

szabályzata határozza meg. 

 

 (8) A Szövetség gazdálkodására a 2004. évi I. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

XIII. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 

33.§ 

 

(1) Nem vehet részt a közgyűlés vagy az Elnökség határozathozatalában az a személy 

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa (a továbbiakban együtt: Hozzátartozója) 

a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más 

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

előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
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(2) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve az Egyesület 

könyvvizsgálója az a személy, aki 

 

a) az Elnökség tagja, 

b) a Szövetség a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) a Szövetség közhasznú célja szerinti juttatásból részesül kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást, illetve 

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

(3) A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább 

egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

(4) A Szövetség vezető tisztségviselői (Elnökség tagjai, gazdasági felelőse és felügyelő 

bizottsági tagjai) kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy 

ilyen tisztséget egyidejűleg mely más közhasznú szervezetnél töltenek be. 

 

XIV. 

 

A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

34.§ 

 

 (1) A Szövetség 

a) tagjain kívül részesülhet nyilvános pályázatok útján a Szövetség közhasznú 

szolgáltatásaiból az, aki közreműködik a Szövetés valamely programjában; 

b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; 

c) a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja; 

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, - országgyűlési képviselői, megyei, 

fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít; 

e) befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

(2) A Közgyűlésnek és az Elnökségnek a döntéseit az érintettekkel az elnök írásban – 

beleértve az elektronikus utat, ha erre a jogosult írásban felhatalmazást adott - közli és a 

nyilvánosság számára internetes honlapján hozzáférhetővé teszi. 
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(3) A Szövetség közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes 

időpont egyeztetés után bárki betekinthet. 

 

(4) A Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságot az Egyesület internetes honlapján történő közzététellel kell 

biztosítani. A közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig 

kell a Szövetség honlapján közzétenni.  

 

XV. 

 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

35.§ 

 

 (1) A szövetség megszűnik ha: 

a)  a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, 

b)  a legfőbb szerve kimondja a megszűnését, 

c)  az arra jogosult szerv megszünteti, 

d)  a szervezet megvalósította célját vagy a szervezet céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg 

és a szervezetet a vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását 

követően a nyilvántartásból törlik. 

 

(2) törölve 

 

Szolnok, 2014. december 12. 

 

………….. 

a Szövetség elnöke 

 

Ellenjegyzem: 

Dr. Hegyvári Sándor 

ügyvéd 

ZÁRADÉK 

A 2014.12.12. napján kelt közgyűlési határozat alapján módosulnak az alapszabály 3.§ (2), 

14.§ (1), 17.§ h), 18.§ (1) és (4), 21.§ (2) h) és l), 22.§ (7) bekezdései, valamint a 20.§ (1) 

bekezdése kiegészül az e)-g) pontokkal, 22.§ (6) bekezdése pedig e)-f) pontokkal. A 

változások dőlt betűvel szerepelnek. 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 


