Magyar Szabadidősport Szövetség
Tagfelvételi Szabályzat
A Magyar Szabadidősport Szövetség tagjainak sorába kérhetik felvételüket mindazon természetes
és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, akik/amelyek
kinyilvánítják a szövetséghez csatlakozási szándékukat, elfogadják a szövetség alapszabályát.
I.

A tagfelvétel követelményeit az alábbi szabályozók határozzák meg:
• 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) 62-64. §
„62. §106
(2) Az egyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet működését, elősegíti a tagok
jogainak és kötelességeinek érvényesülését.
(3) Az egyesület tagja
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
b) választhat és választható az egyesület szerveibe;
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
(4) Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tagságról (pártoló tag, tiszteletbeli tag) is rendelkezhet. A pártoló tag az egyesület
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges
jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek
részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.
(8) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
63. §108 (1) Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés) vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint közvetlenül vagy közvetett úton legfőbb szervként választott testület.
(2) Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha
azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada - az ok és a cél
megjelölésével - kéri. A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak
személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő
okirat rögzíti.”

•
•

2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról (továbbiakban Civil tv.) egyes pontjai
A Magyar Szabadidősport Szövetség Alapszabályának III. és IV. fejezete
„III. Szövetségi tagság
6. A szövetség rendes tagjai:
A szövetség rendes tagjai lehetnek a szövetség céljaival, feladataival azonosulni, azért tenni tudó szervezetek, így különösen a megyei és
megyei jogú városi szabadidősportszövetségek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, és a szabadidősport terén
nem területi alapon szerveződött szervezetek, amelyek alapszabálya (működési szabályuk) nem áll ellentétben a szövetség alapszabályával,
valamint azok a magánszemélyek, akik a szakterülettel összefüggésben tevékenységet folytatnak és felvételüket kérik. A természetes tagok
aránya nem haladhatja meg a 45%-ot.
7. A szövetség pártoló tagjai:
a) A szövetség pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki a szövetségi tevékenység erkölcsi és anyagi támogatását vállalja, illetve
azok a cégek, melyek munkavállalóik hazai és nemzetközi sportolása érdekében tevékenységet végeznek, és alapító dokumentumok nem
áll ellentétben a szövetség alapszabályával.
b) A szövetség jogi személyiségű tagja lehet minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget
vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.
c) A pártoló tagság a szövetség és a pártoló tag között létrejött megállapodás aláírásával keletkezik.
8. A tagsági viszony keletkezése:
a) alapító tagsággal,
b) tagfelvétellel.
A tagfelvételt - szervezet esetén a belépni kívánó szervezet alapszabálya egyidejű csatolásával - a szövetséghez címzett kérelemmel kell
kezdeményezni.
A tagfelvételről a közgyűlés dönt.

9. A tagsági viszony megszűnése:
a) a szövetség megszűnésével;
b) a tagszervezet megszűnésével (a tagszervezet esetleges jogutódja nem válik automatikusan a szövetség tagjává);
c) kilépéssel;
A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles a tagsági viszonyából eredő
kötelezettségeinek eleget tenni.
d) a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával;
Ha a tag nem felel meg a jelen alapszabályban rögzített tagsági feltételeknek, így különösen, ha a tag éves tagdíjával legalább 3 havi
késedelembe esik, és a szövetség írásbeli felszólításának – amely felszólítás a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményét is tartalmazza
- kézhezvételét követő 15 napon belül sem fizeti meg, az Elnökség a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja.
Az Elnökség döntése ellen írásban fellebbezéssel lehet élni a közgyűléshez, az Elnökségi döntés kézhezvételét követő 30 napon belül.

e)
f)

kizárással;
Kizárást csak fegyelmi eljárás lefolytatása alapján hozott jogerős büntetésként lehet alkalmazni.
természetes tag halálával.

A szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.”
IV. Tagsági jogok és kötelezettségek
10.
a)












b)




A rendes tag jogai:
részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein;
természetes tag részt vehet, szervezet képviselő útján képviseltetheti magát a közgyűlésen, és részt vehet a határozathozatalban;
személye, vagy képviselője választható a szövetség, vezető szerveibe;
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a szövetség, valamint annak szervei működésével kapcsolatban;
ajánlásokat tehet a szövetséget, annak szerveit és a szabadidősportot érintő kérdések megtárgyalására;
rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével;
tag kizárását kezdeményezheti;
betekinthet a szövetség irataiba, nyilvántartásaiba;
felvilágosítást kérhet a szövetség bármely tisztségviselőjétől;
részesülhet a szövetség rendelkezésére álló pénzügyi keretből, állami, cél- és egyéb támogatásokból;
pályázatot adhat be a szövetség által, vagy közreműködésével meghirdetett témákban;
részesülhet a szövetség által biztosított kedvezményekben és szolgáltatásokban.
A pártoló tagok jogai:
felvilágosítást kérhet a szövetség bármely tisztségviselőjétől;
véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a szövetséget érintő kérdésekben;
személyesen, vagy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén.

11.
a)



b)




A rendes tagok kötelezettségei:
a szövetség alapszabálya és egyéb, kötelező rendelkezések betartása;
a szövetség munkájának támogatása, a szövetség céljainak megvalósítására irányuló tevékenységben való részvétel;
vállalt anyagi kötelezettségeinek megfizetése.
A pártoló tagok kötelezettségei:
a szabadidősport fejlődésének elősegítése;
a szövetség működésének anyagi és erkölcsi támogatása;
a vállalt támogatás befizetése.”

II. A tagfelvétel iránti kérelem formai követelményei:
A tagfelvételt - szervezet esetén a belépni kívánó szervezet alapszabálya egyidejű csatolásával - a
szövetséghez címzett „Felvételi kérelem”-mel, és az ahhoz tartozó „Tagi adatlap” kitöltésével kell
kezdeményezni. A tagfelvételről a közgyűlés dönt.
III. Csatolandó dokumentumok:
• Kitöltött „Felvételi kérelem” lap;
• Kitöltött „Tagi adatlap”;
• Szervezet esetében a tagságot kérő szervezet alapító okirata, vagy alapszabálya;
• Szervezet esetében az azt nyilvántartó illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása
arról, hogy a szervezet szerepel a bírósági nyilvántartásban;
• Szervezet esetében a tagságot kérő sportszervezet tagjainak (tagszervezeteinek) listája, a cím
megjelöléssel;
• Közhasznú tagjelölt szervezet esetében a tagságot kérő szervezet közhasznúsági státuszát
bizonyító bírósági végzés másolata;
• Szervezet esetében, amennyiben tagja valamely nemzetközi szakmai szervezetnek, a
nemzetközi szervezet pontos neve és magyar megnevezése, valamint a belépés ideje, annak
visszaigazolása;
• Szervezet esetében a tagságot kérő sportszervezet éves eseménynaptára;
• Szervezet esetében 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdése és
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a
továbbiakban Ávr.) 79. §-ban meghatározottak szerint fizetési kötelezettségével összefüggő,

•

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen vagy annak igazolása, hogy
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
Nyilatkozat a Magyar Szabadidősport Szövetség alapszabályának és tagdíjfizetési
kötelezettségének elfogadásáról.

IV. A tagfelvétel menete:
• A Tagfelvételi Bizottság a beérkezett kérelmet és a kérelmező által biztosított ismereteket
megvizsgálja;
• A Tagfelvételi Bizottság javaslatot tesz az elnökségnek a tagfelvételi kérelem
elfogadására/elutasítására;
• Az Elnökség javaslatot tesz a közgyűlésnek a tagfelvételi kérelem elfogadására/elutasítására;
• A közgyűlés dönt a tagfelvételi kérelem elfogadásáról/elutasításáról
V. A tagság fenntartásának feltételei:
• Éves tagdíj megfizetése;
• Tagi adatlap évenkénti frissítése, beleértve a kötelező mellékletek évenkénti frissítését is.
A tagfelvételi szabályzat módosítása elfogadva:
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Tagfelvételi kérelem

Alulírott

a

………………………………………………………………………………………..

szervezet

nevében, annak képviselőjeként ezúton kérem az általam képviselt, és a mellékelt
tagi adatlapon részleteiben ismertetett szervezet felvételét az ott felsorolt indokok
alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) rendes tagjai közé.
Elfogadom a MSZSZ alapszabályát, szabályzatait, célkitűzéseit, és kötelezem magam
a további szabályzatai megismerésére, továbbá a tagsággal járó kötelezettségek
teljesítésére.
(A szabályzatok megtekinthetőek MSZSZ honlapján).

Kelt ……………………………-n, ……… év, ……………………….. hónap, ……… napján
P.H.

………………………………………….
Kérelmező aláírása
Csatolt dokumentumok:
• Tagi ADATLAP
• Kérelmező szervezetet nyilvántartó bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása
• Közhasznú státuszú kérelmező szervezet esetében a közhasznúsági státuszt bizonyító
bírósági végzés másolata
• Kérelmező szervezet NAV igazolása
• Kérelmező szervezet tagjaira vonatkozó tagsági lista
• Kérelmező szervezet alapító okirata, vagy alapszabálya
• Kérelmező szervezet éves eseménynaptára
• Amennyiben nemzetközi szervezeti tagsággal rendelkezik, annak igazolása
• Nyilatkozat a Magyar Szabadidősport Szövetség alapszabályának és tagdíjfizetési
kötelezettségének elfogadásáról

