Magyar Szabadidősport Szövetség

ALAPSZABÁLY
Érvényes: 2017. december 7.

2
A szabadidősportban érdekeltek a szabadidősport fejlesztése érdekében demokratikus elveken
alapuló, független, országos szövetséget (továbbiakban: szövetség) hoztak létre az 1989. évi II. tv.
alapján.
A szövetség alapelveit, céljait, valamint a tagok jogait és kötelezettségeit és a szövetség szervezeti
felépítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján módosított alapszabályban rögzítik a következők
szerint.
I. Bevezető rendelkezések
1.
A szövetség neve:
Rövidített elnevezése:
A szövetség székhelye:
A szövetség logója:
Alapításkori logo:
Megújított logo:

Magyar Szabadidősport Szövetség
MASPORT
Budapest 1146 Istvánmezei út 1-3.
Négyzetbe zárt stilizált sportoló alak, piros-fehér-zöld sávokkal felette
vagy mellette Magyar Szabadidősport Szövetség felirat.
Kör alakú logo, égszínkék, narancs, piros és zöld színekkel, közepén
fekete színű lendületes stilizált sportoló alakkal, mellette 3 egymás alatti
külön-külön sorban fekete színnel a „Magyar Szabadidősport Szövetség”
felirat.

A szövetség pecsétje:
Kör alakban a szövetség teljes elnevezése, középen az alapítás éve.
A szövetség alapításának éve: 1989.
A szövetség képviselői:
a) Név:

Anyja neve:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:
b) Név:

Anyja neve:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

Czene Attila elnök

Végh Valéria
általános
önálló
négy év
2021. december 7.
Salga Péter főtitkár

Tóth Mária
általános
önálló
határozatlan (Ptk. 3:30. §)
határozatlan

2.
A szövetség a tagok közös, tartós, a jelen alapszabályban meghatározott céljának megvalósítására
létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, önálló jogi személy, működése kiterjed az egész
országra. az ország valamennyi megyéjében kifejti tevékenységét.
II. Elvek, célok, feladatok
3.
a)

A tagok és tagszervezetek szuverenitása, önrendelkezése és önálló képviselete, a többségi
vélemény érvényesülése, a kisebbségi jogok és érdekek sérelme nélkül, a demokratikus működés,
anyagi önállóság.
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b) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
c) A szövetség közhasznú, sport tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, egészséges életmód,
a lakossági sport, a munkahelyi sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén.
4.
A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és
testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme.
5.
A szövetség legfontosabb feladatai:
a) a szabadidősportban érintettek - kiemelten a szövetség tagjainak - érdekvédelme,
érdekképviselete;

b) a szabadidősport szervezeti
megvalósításának segítése;

és

működési

feltételeinek,

a

fejlesztési

célkitűzések

c) a testnevelésnek, a sportnak és az egészséges életmódnak a népszerűsítése a környezettudatosság
és az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével;
d) minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, egyének
testkultúrájának fejlesztését szolgálja;
e) kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szabadidősport szervezetekkel,
együttműködés a szabadidősportban érintett különböző állami, társadalmi és
sportszervezetekkel;
f)

szabadidősport célú pályázatok kezelése;

g) a szabadidősport, egészséges életmód tudományos kutatása, szakembereinek képzése,
továbbképzése;
h) szolgáltatások nyújtása;
i)

felvilágosítás és véleményadás szabadidősport és az egyéb, hatáskörbe tartozó ügyekben.

j)

a testnevelésnek és a sportnak, a munkahelyeken történő szervezése és népszerűsítése.

k) a szabadidősport népszerűsítése és a feladatok hatékony ellátása érdekében rendezvényeihez
kapcsolódóan reklám- promóciós- és marketing tevékenység folytatása azzal a céllal, hogy az
abból származó bevétele, mint cél szerinti bevétele teljes egészében a szabadidősporttal
kapcsolatos tevékenységének fedezetére szolgáljon.
A szövetség közfeladatai:
a 2004. évi I., a sportról szóló tv. 38. § (1) szakasza alapján „A Magyar Olimpiai Bizottság a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban NOB) által kizárólagos nemzeti olimpiai
bizottságként elismert, a sporttal összefüggő - e törvényben meghatározott - országos közfeladatokat
ellátó köztestület, amely a Civil tv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek
minősül”. Ugyancsak a 2004. évi I., a sportról szóló tv. 38.§ (9) szakasz a), („a szabadidősportot
népszerűsítő tevékenységet végez, aminek keretében a szabadidősporttal foglalkozó integrált
sportszövetségi és diák-, főiskolai-egyetemi sportprogramok megvalósításán, valamint elsődlegesen
szabadidősport-tevékenység szervezésére létrehozott sportszervezetek támogatásán keresztül szélesíti
a sport tömegbázisát, a testmozgás, egészséges életmód népszerűsítésére vonatkozó programok
támogatásával hozzájárul a sport kedvező hatásainak, értékeinek elterjesztéséhez”) és b) („részt vesz
a szabadidősporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben”) pontjai tartalmazzák a MOB
szakterületi feladatait.
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A Magyar Szabadidősport Szövetség a MOB közfeladatai közül
a) szerződés alapján kezeli a MOB által meghirdetett szabadidősport célú pályázatokat,

b) szabadidősportot népszerűsítő tevékenységet végez,
c) hozzájárul a sport kedvező hatásainak, értékeinek elterjesztéséhez,
d) a szabadidősport világszervezete (TAFISA) magyar tagjaként részt vesz a szabadidősporttal
kapcsolatos nemzetközi együttműködésben.
A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
A Szövetség által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja:
A 3. a)-c), továbbá a 4. pontokban meghatározott célok elérését szolgáló, az 5. a)-p) pontokban
részletezett feladatok közül a a)-e), továbbá a j), n), o) pontok esetében térítésmentesen, a h) i) k)
pontokban részletezett szolgáltatásokat a tagszervezeteknek kedvezményesen, míg másoknak térítés
ellenében nyújtja.
III. Szövetségi tagság
A szövetség tagjai lehetnek mindazon természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező közösségek (a jogi személyek, és a jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek a
továbbiakban: tagszervezetek), akik/amelyek kinyilvánítják a szövetséghez csatlakozási szándékukat,
elfogadják a szövetség alapszabályát.
A szövetség tagja nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség
tevékenységét, köteles továbbá az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére,
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A szövetség természetes tagja tagsági jogait személyesen, a jogi személy tagja a bejegyzett
képviselője, vagy annak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján
meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja.
A jogi személyiséggel nem rendelkező tag tagsági jogait választott képviselője útján gyakorolja.
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, gazdasági
társaságok, és a szabadidősport terén nem területi alapon szerveződött szervezetek, amelyek
alapszabálya (működési szabályuk) nem áll ellentétben a szövetség alapszabályával, valamint azok a
természetes személyek, akik a szakterülettel összefüggésben tevékenységet folytatnak és felvételüket
kérik. A természetes tagok aránya nem haladhatja meg a 45%-ot.
Ahol a jelen alapszabály tagot említ, ez alatt a rendes tagot kell érteni.
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 jogi személyek, melyek munkavállalóik hazai és
nemzetközi sportolása érdekében tevékenységet végeznek, és alapító dokumentumok nem áll
ellentétben a szövetség alapszabályával.
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b) A szövetség jogi személyiségű pártoló tagságának további feltétele, hogy belépéskor
együttműködési megállapodásban vállaljon kötelezettséget a szövetség erkölcsi és anyagi
támogatására.
8.
A szövetség tiszteletbeli tagjai:
a) A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” cím azoknak a büntetlen előéletű
magyar állampolgároknak adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Magyar
Szabadidősport Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását huzamosabb ideig
eredményesen segítették elő, illetőleg erkölcsi, vagy anyagi támogatásukkal, szakmai
hozzáértésükkel kiemelkedően támogatják a Magyar Szabadidősport Szövetség tevékenységét.
Esetükben a cím adományozással keletkezik.
b) A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” cím egyidejűleg egyszerre – az
alapítás évében három, a továbbiakban évente egy főnek adható.
c) A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” – külön javaslat nélkül - az a
természetes személy, aki a szövetség által alapított „Lakosság Sportjáért” elismerő cím birtokosa.
Esetükben a cím a kitüntetés adományozásával keletkezik, és erről a szövetség írásban értesíti.
9.
A tagsági viszony keletkezése rendes tag esetén:
a) alapításkor a szövetség nyilvántartásba vételével
b) tagfelvétellel., a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával
A tagfelvételt - szervezet esetén a belépni kívánó szervezet alapszabálya egyidejű csatolásával a szövetséghez címzett kérelemmel kell kezdeményezni.
A tagfelvételről a közgyűlés dönt.
A tagsági jogviszony keletkezése tiszteletbeli tag esetén:
A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” címet a közgyűlés adományozza.
A tagsági jogviszony keletkezése pártoló tag esetén: a pártoló tagság a szövetség és a pártoló tag
között létrejött megállapodás aláírásával keletkezik.
10.
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 tag tagsági jogviszonyát a szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. 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
követő15 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.
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e) kizárással;
A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő, vagy a szövetség céljával összeegyezhetetlen, a szövetség jó hírnevét, érdekeit sértő
magatartása esetén a közgyűlés - bármely tag vagy a szövetség bármely szerve
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A kizárási eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket, annak bizonyítékait, a tag – az eljárás alapját képező - magatartásának mentő
körülményeit.
A tagnak lehetőséget kell biztosítani továbbá arra, hogy álláspontját a közgyűlés előtt kifejtse. A
kizárási eljárás során mindvégig a jóhiszemű és tisztességes eljárás elvét kell követni.
A kizárásról a lefolytatott eljárás eredményeként a közgyűlés dönt.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és a taggal közölni kell. A határozatot
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá azt a tájékoztatást, hogy a közgyűlés jogszabálysértő, vagy a létesítő
okiratba ütköző határozatának hatályon kívül helyezése iránt a bíróság előtt keresetet indíthat a
tag a szövetség ellen, attól az időponttól számított harminc napon belül, amikor a határozatról
tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett volna.
f)

természetes tag halálával.

A szövetségbe való be- és kilépés önkéntes.
IV. Tagsági jogok és kötelezettségek
11.
a) 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 közgyűlés összehívását kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével;
• tag kizárását kezdeményezheti;
• betekinthet a szövetség irataiba, nyilvántartásaiba;
• felvilágosítást kérhet a szövetség bármely tisztségviselőjétől;
• a szövetség tagszervezete 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 rendes tagokat egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik.
b) 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.
c) A tiszteletbeli tag jogai:
• felvilágosítást kérhet a szövetség bármely tisztségviselőjétől;
• véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a szövetséget érintő kérdésekben;
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• tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén.
12.
a)
•
•
•

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, így különösen a tagdíj megfizetése.

A rendes tag éves tagdíj fizetésére köteles, amelynek összegét évente a közgyűlés állapítja meg. A
tagdíjat, amely minden év január 31-ig esedékes - a szövetség székhelyén, vagy a közgyűlés helyén
készpénzes befizetéssel, vagy pénzintézeti átutalási megbízással kell megfizetni. Ha a tagsági
jogviszony év közben jön létre, a tag köteles az éves tagdíjat megfizetni.
Ha a tagsági jogviszony év közben (a tárgyévi tagsági díj befizetését követően) szűnik meg, a tag
(vagy örököse, jogutódja) tagdíj visszatérítésére nem tarthat igényt.
b)
•
•
•

A pártoló tagok kötelezettségei:
a szabadidősport fejlődésének elősegítése;
a szövetség működésének anyagi és erkölcsi támogatása;
a vállalt támogatás befizetése.

c)
A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
• a szabadidősport fejlődésének elősegítése;
• a szövetség működésének anyagi és/vagy erkölcsi támogatása;
• a szabadidősportot és a szövetség célkitűzéseinek népszerűsítése.
V. A szövetség szervezete, működése
13.
A szövetség szervei:
a) a szövetség közgyűlése;
b) a szövetség elnöksége;
c) a szövetség felügyelő bizottsága.
14.
A szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés.
a) A közgyűlés összehívása:
• A szövetség közgyűlésére meg kell hívni a tagokat.
• A szövetség közgyűlését évenként két alkalommal kell összehívni. A közgyűlés időpontját a
szövetség elnökségének legalább harminc nappal korábban meg kell állapítani. A közgyűlést
annak időpontja előtt legalább 15 nappal a szövetség www.masport.hu honlapján közzétett
meghívóban, valamint a tagok e-mail címére elektronikus úton, olyan módon beállított
levelezési rendszerben megküldött meghívóban kell összehívni, amely levelezési rendszer a
meghívó megküldésével kapcsolatosan visszaigazolás kiállítására alkalmas. A meghívónak
tartalmazni kell a szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, és a napirendi
pontokat, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.
• A pártoló tagokat, valamint a részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a szavazásra
jogosultakkal azonos módon kell tájékoztatni a közgyűlésről. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.



•

•

•

•

•
•

8
A szövetség a közgyűlést az elnökség által meghatározott helyen, elnökségi határozat
hiányában a székhelyén tartja.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és a
szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést
összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a
közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha a
közgyűlésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha a részvételre jogosultak háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A fenti két eset körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen
elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő
hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül
valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag,
valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A Közgyűlés nyílt szavazással levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, 2 jegyzőkönyv
hitelesítőt, és szavazatszámlálókat választ.
A közgyűlés tisztségviselőire, a levezető elnökre és a szavazatszámlálókra a szövetség elnöke
tesz a közgyűlés megnyitása után (szóban) javaslatot. A közgyűlés tisztségviselőit, a levezető
elnököt, és a szavazatszámlálókat a közgyűlés nyílt szavazással, és a jelenlévő tagok egyszerű
szótöbbségével hozza.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
• ha azt a rendes tagok legalább 1/3-a írásban kéri, megjelölve a napirendet;
• ha a közgyűlésen megválasztott elnökségi tagok vagy felügyelő bizottsági tagok számának
több mint 50%-a kivált a testületből;
• ha a felügyelő bizottság indítványozza; ha a törvényességi felügyeleti szerv elrendeli a
tagsági jogviszonyt felmondó elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálására
• a tagkizárás iránt az elnökség által lefolytatott eljárást követő, tagkizárás tárgykörben
hozott határozathozatal céljából.
A közgyűlést akkor is össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
i) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
ii) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
iii) a szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az i-iii pontok szerinti esetekben összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.
Az összehívásról az elnökségnek 30 napon belül gondoskodni kell.

9
A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek: a szövetség rendes tagjai;
b) A közgyűlés határozatképessége:
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést - változatlan napirenddel újra össze kell hívni.
A határozatképtelenség miatt összehívott közgyűlés helyét és idejét, valamint azt a
figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, az eredeti meghívóban közölni kell.
A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül változatlan napirenddel és csak
akkor határozatképes, ha a Közgyűlés eredeti meghívójában erre a tényre felhívták a tagság
figyelmét, továbbá, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze.
c) A közgyűlés napirendje:
• A közgyűlés napirendjét az elnökség terjeszti a közgyűlés elé.
• A beszámoló (mérlegelfogadó) közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokat
kötelezően tartalmaznia kell:
• a szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása;
• Az előző évi pénzügyi terv teljesítésének, és a számviteli törvény szerinti beszámolónak
jóváhagyása;
• a felügyelő bizottság beszámolója;
• a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
• a szövetség rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai.
• a szövetség programjának és éves programjának meghatározása, elfogadása;
• a szövetség éves költségvetésének megállapítása;
•

A következő év gazdálkodását tervező közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokat
kötelezően tartalmaznia kell:
• A szövetség tárgyévet követő évi költségvetésének jóváhagyása, a tárgyévet követő évi
pénzügyi terve megtárgyalása, döntés a pénzügyi tervről;
• Tagfelvétel, tagkizárás
• A szövetség közgyűlése által más szervezetbe jelölt, vagy delegált képviselők
beszámoltatása a végzett munkájukról;
• Döntés a tárgyévet követő évre vonatkozó többlet-mandátumokról;
• Döntés a tárgyévet követő évre vonatkozó tagdíj mértékéről

d) A közgyűlés hatásköre:
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az alapszabály megállapítása, módosítása;
• az elnökség és a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása;
• az éves költségvetés, és a közhasznúsági melléklet elfogadása;
• az éves beszámoló- ezen belül az elnökségnek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása
• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
• a szövetség, vezető szerveinek (elnökség, felügyelő bizottság), tisztségviselőinek
megválasztása; visszahívása, és esetleges díjazásuk megállapítása.

•
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a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban áll;
a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők, és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazása megállapítása
a végelszámoló kijelölése
tagfelvételi szabályzat
a közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése;
az állami támogatás felosztása a szövetség rendes tagjai között;
állandó bizottságok létrehozása és megszüntetése, ezen bizottságok vezetőinek és tagjainak
megbízása, felmentése;
szövetség megszűnésének, egyesülésének; szétválásának elhatározása, ez utóbbi esetben
határozathozatal a Szövetség vagyonának felhasználásáról,
tagfelvételi kérelmek elbírálása;
döntés tagkizárásról
A „Magyar Szabadidősport Szövetség Tiszteletbeli Tagja” cím adományozása;
nemzetközi szervezetekbe való be- és kilépés;
döntés a szövetség részére ingatlanvagyon megszerzéséről, hitel felvételéről, jogról való
lemondásról;
a tagság szövetség általi felmondása, tárgyában hozott elnökségi határozatok ellen benyújtott
jogorvoslatok elbírálása;
mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont;
a tagdíj megállapítása;
döntés a főtitkár kinevezéséről, felmentéséről, esetleges fegyelmi felelősségre vonásáról.

e) A közgyűlés határozathozatala:
• A közgyűlés határozatait az alábbi kivétellel nyílt szavazással, a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza.
A közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt a szövetség
vezető szerveinek (elnökség, felügyelő bizottság), tisztségviselőinek megválasztásáról és
visszahívásáról.
A közgyűlés az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról, valamint az
alapszabály elfogadásáról és módosításáról nyílt szavazással, a jelen lévő tagok 2/3-os
szótöbbségével határoz.
A szövetség céljának módosításához, és a szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
• A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója,
élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) a szövetség terhére bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt;
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja vagy
alapítója;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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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.
•

Az ülések zavartalan lebonyolításáról a levezető elnök gondoskodik.

•

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell
-

a szövetség nevét és székhelyét;
a közgyűlés helyét és idejét;
a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a
nevét;
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
a határozati javaslatokat, a hozott határozatokat, azok hatályát, illetve a leadott szavazatok
és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát, személyét - ha nem titkos és számarányát

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején
megválasztott jelenlévő tag hitelesíti.
• A határozatokat a közgyűlés levezető elnöke szóban hirdeti ki, ezt követően pedig a szövetség
honlapján kell közzétenni.
• A közgyűlés nyilvános.
f) A tisztségviselők megválasztása:
• A közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása:
• Az elnökség tagjainak, valamint az elnök; és az alelnökök,
• a felügyelő bizottság elnöke és tagjai.
•

A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évi időtartamra választja. A tisztségviselők újraválaszthatók.

•

Nem lehet vezető tisztségviselő
• az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
• az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült.
• a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig-,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó é vámtartozását nem egyenlített ki,
- amellyel 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 felfüggesztett, illetőleg törölte.
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 vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Nem 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.
•

Az elnökség a közgyűlés előtt legalább egy hónappal megalakítja a jelölőbizottságot, amelynek
feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése.
Az ennek alapján elkészített, személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság elnöke terjeszti a
közgyűlés elé.

•

A tisztségviselők megválasztásához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 50% + 1
szavazat szükséges.

•

Ha felügyelő bizottság létszáma bármilyen okból az eredeti létszám felére, vagy az alá csökken,
az elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.

•

A tisztségviselők a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 50 % + 1
szavazatával visszahívhatók. A visszahívást a közgyűlésnek címzett bizalmatlansági
indítvánnyal kell kezdeményezni, a szavazatra jogosult tagok minimum 1/3-ának
akaratnyilvánításával.

15.
A szövetség elnöksége
a)

Az elnökség hatásköre:
A szövetség ügyvezetését az elnökség látja el, a szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti
időben a szövetség elnöksége irányítja. Az Elnökség feladata a szövetség működőképességének
fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával
a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.

Az elnökség valamennyi, a szövetséget érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve azokat,
amelyeknek eldöntését az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket
a közgyűlés saját hatáskörébe, illetve más szerv hatáskörébe utalt
Az elnökség feladatai és hatásköre:
• a szövetség napi ügyeinek vitele,
• a szövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése, összehívása, a napirendi pontok
meghatározása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése
• részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
• a tagság nyilvántartása
• döntés a tagsági jogviszony felmondásáról
• tagkizárási eljárás lefolytatása, és a közgyűlés elé terjesztése
• a szövetség törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása;
• a szövetség beszámolóinak előkészítése, az éves költségvetés elkészítése, és azok közgyűlés elé
terjesztése
• a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
• közgyűlési határozatok végrehajtása; szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése
• a szövetség éves programjának összeállítása;
• ideiglenes bizottságok létrehozása és megszüntetése, amelyek nem tartoznak a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe
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bajnokságok, versenyek kiírása;
pályázatok kiírása és elbírálása;
javaslattétel állami és egyéb elismerések adományozására;
a szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok kialakítása, módosítása;
számvitel-politika elfogadása;
kapcsolattartás az állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel;
döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.
döntés a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó
kiadásokról, döntés a költségvetési előirányzatok évközi módosításairól, átcsoportosításáról.
a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele
a közgyűlés döntése alapján a szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, hitel felvétele,
jogról való lemondás;
mindazok a feladatok, amelyek elvégzésével a közgyűlés megbízza.

b) Az elnökség tagjai:
• Az elnökség létszáma 9 fő. Az elnökség tagjai a szövetség vezető tisztségviselői. A vezető
tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön
létre.
• Vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
• A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
• részvétel a szövetség közgyűlésén, a közgyűlésen a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre
válaszadás, a szövetség tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolás.
• az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
• észrevételek, javaslatok tétele a szövetség működésével kapcsolatban;
• megbízás alapján a szövetség képviselete;
• a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása.
Az elnökségi tag az ügyvezetési tevékenysége során a szövetségnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a szövetséggel
szemben.
Ha a szövetség vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) e jogviszonyával összefüggésben
harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő (elnökségi tag) a
szövetséggel egyetemlegesen felel.
Az elnökségi tagság megszűnik:
• a megbízatás időtartamának lejártával,
• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
• visszahívással,
• lemondással,
• elhalálozás esetén,
• az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
• az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
c) Az elnökség működése:

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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Az elnökség megállapítja munka- és üléstervét.
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, a felügyelő bizottság az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
Az elnökség ülései nyilvánosak, de az elnökség indokolt esetben zárt ülést rendelhet el.
Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét.
Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell írni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írnak alá.
Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket, valamint a határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.
Az elnökség ülését a munkatervben meghatározottak szerint az elnök hívja össze. Az elnökségi
ülés helyéről, idejéről és tárgyköréről az elnökség tagjait és a meghívottakat legalább egy héttel
korábban értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök ennél rövidebb határidőt
is megállapíthat.
Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelent. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül újra össze kell hívni.
Az elnökség működéséért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A tagok, tagszervezetek az
elnökség döntése ellen a közgyűléshez fordulhatnak.
Az elnökség ügyvezetési tevékenységét a szövetség érdekeinek megfelelően köteles ellátni.

d) Az elnökség határozathozatala:
• Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
• A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója,
élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
16.
A szövetség elnöke:
a) A szövetség legfőbb tisztségviselője és képviselője a szövetség elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a szövetség tevékenységét.
b) Az elnök feladata és hatásköre:
• az elnökségi ülések vezetése;
• a szövetség önálló képviselete;
• az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása, ellenőrzése;
• kapcsolattartás a tagszervezetekkel és egyéb szervekkel;
• munkáltatói jogkör gyakorlása a főtitkár felett;
• döntés mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, vagy más szerv
kizárólagos hatáskörébe;
• mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, vagy más határozat
hatáskörébe utalt.
c)

Az elnököt akadályoztatása esetén az általános alelnök helyettesíti.
Ha ez nem lehetséges, az elnök dönt a helyettesítésről, ha ez sem lehetséges, akkor az elnökség.

d) Az elnök képviseleti jogkörét eseti vagy határozatlan időtartammal más szövetségi
tisztségviselőre is átruházhatja.
e)
17.

Az elnök feladatát társadalmi munkában látja el és tevékenységéért a közgyűlésnek felelős.

15
A szövetség alelnökei:
a) a szövetség 3 alelnöke
• általános alelnök;
• gazdasági alelnök;
• szakmai alelnök;
b) Az alelnökök feladatai:
• Általános alelnök: Távollétében az elnök helyettesítése
• Gazdasági alelnök: Állásfoglalás a szövetség gazdasági helyzetét jelentős mértékben érintő
döntéseket megelőzően
• Szakmai alelnök: Állásfoglalás a szövetség szakmai helyzetét jelentős mértékben érintő
döntéseket megelőzően.
c) Az alelnökök feladatukat társadalmi munkában látják el. Az alelnökök részletes feladatait az
SZMSZ szabályozza.
Az alelnökök tevékenységükért a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel, működésükről azonban
az elnökséget tájékoztatniuk kell.
18.
A szövetség főtitkára:
a) a szövetség hivatali szervezetének a szövetséggel munkaviszonyban álló vezetője.
b) a főtitkár feladata és hatásköre:
• a szövetség tevékenységének, az alapszabály szerinti működésnek az összehangolása;
• a testületek munkájának, valamint a határozatok végrehajtásának szervezése;
• munkáltatói jogkör gyakorlása a munkaviszonyban álló dolgozók felett;
• önálló képviseleti jogkör gyakorlása;
• a testületi határozatok nyilvánosságának biztosítása, igény esetén az iratok térítés ellenében
történő kiadása;
• mindazon tennivalók elvégzése, amelyeket számára a szövetség dokumentumai, a testületek,
vagy a munkáltatója előír.
19.
A felügyelő bizottság
a) A közgyűlés abból a célból, hogy az ügyvezetést a szövetség érdekeinek megóvása céljából
ellenőrizze, továbbá a szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére, 4 évi időtartamra, 5 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság tagjai
újraválaszthatók.
A felügyelő bizottság feladata a szövetség szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály
és a közgyűlési határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
b) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, vagy aki vagy akinek a hozzátartozója az elnökség
elnöke, vagy tagja, továbbá aki a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik, továbbá, aki a szövetség cél szerinti juttatásából részesül
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatást, illetve, aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója, élettársa.
c) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
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d) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő
bizottság munkájában személyesen kötelesek rész venni. A felügyelő bizottság tagjai a szövetség
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
e) A felügyelő bizottság ellenőrzi a szövetség működését és gazdálkodását. Ennek során a
tisztségviselőktől jelentést, a szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a
szövetség számláját, pénztárát, értékpapír állományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és
szakértővel megvizsgáltathatja.
f) A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. A felügyelő bizottság tagja a szövetség
közgyűlésén és elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet;
g) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszik szükségessé;
• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
h) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől
számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
i) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
j) A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak 50%-a+1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15-30 nap között újra össze kell hívni. Az újonnan
összehívott ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
k) A felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
l) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az elnökséghez intézi.
m) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
20.
Bizottságok és más szervezeti egységek:
a) A szövetség közgyűlése az egyes szakfeladatok eredményes ellátása érdekében állandó
bizottságokat hozhat létre.
b) A szövetség elnöksége az egyes rendkívüli feladatok eredményes ellátására ideiglenes
bizottságokat hozhat létre.
c) Az állandó bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait külön-külön kell az
SZMSZ keretein belül meghatározni.
d) A szövetség állandó bizottságai:
• Tagfelvételi;
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•

Kitüntetési;

21.
Egyéb rendelkezések:
a) A szövetség elismeri a tagoknak, tagszervezeteknek azon jogát, hogy a közgyűlésbe delegált
tagjaik ideiglenes érdekszövetséget hozzanak létre.
b) A szövetség valamennyi döntéshozó szerve köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből
kitűnik a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők aránya.
c) A szövetség a vezető szerveinek döntéseiről az azok meghozatalát követő 10 napon belül írásban
tájékoztatja az érintetteket. A szövetség a székhelyén kifüggesztett faliújságján, valamint a
www.masport.hu internetes oldalon, folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot működéséről,
szolgáltatásai igénybevételi módjáról, valamint ugyanilyen módon évente gondoskodik az éves
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságáról.
d) A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a szövetség székhelyén lévő
irodájában bárki betekinthet, a főtitkárnál történő előzetes bejelentkezésüket követő 2
munkanapot követően munkaidőben. A betekintés hatálya nem terjedhet ki a személyiségi
jogokat, vagy üzleti titkot sértő dokumentumokra.
e) A szövetség szolgáltatásai bárki számára hozzáférhetőek, az általa szervezett rendezvényeket
Internet oldalán nyilvánosan meghirdeti.
f)

Az elnökség a tisztségviselők részére tiszteletdíjat és költségtérítést, az elnökség egyéb tagjai, ill.
a bizottsági tagok részére költségtérítést állapíthat meg.

g) A vezető tisztségviselők közül a szövetség képviseletére az elnök és a főtitkár jogosultak, önálló
képviseleti joggal.
VI. A szövetség gazdálkodása és vagyona
A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
22.
A szövetség lehetséges bevételi forrásai:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy
költségek fedezésére kapott támogatás,

működési

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
d) a szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) a tagdíj,
f)

egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
23.
A szövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg),
b) pénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon,
e) vagyoni értékű jog.
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24.
A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A szövetség a
céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A szövetség tagjai és tagszervezetei, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
25.
A szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak közhasznú vagy jelen okiratban
meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A szövetség a tagok részére nyereséget nem juttathat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a jelen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
26.
A szövetség gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabály
rendelkezései szerint végzi.
27.
A szövetség a tagokról tagnyilvántartást vezet.
nyilvánosak.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem

28.
A szövetség csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely a szövetség önállóságát és függetlenségét
nem befolyásolja.
VII. A szövetség megszűnése
29.
A szövetség megszűnik:
a) a tagok kimondják megszűnését
b) feloszlatással, az arra jogosult szerv megszünteti,
c) feltéve mindkét esetben, hogy a szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a szövetséget a nyilvántartásból törli. megvalósította
célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
vagy
d) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
30.
A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a közgyűlés döntésével valamely közhasznú szervezet részére kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha a megjelölt
közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
VIII. Záró rendelkezések
A szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a szövetséggel kapcsolatban vitás ügyeikkel 30 napig
nem fordulnak bírósághoz, lehetővé téve a szövetség elnökségének a vitás ügy megoldását.
A szövetség alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére
a közgyűlés jogosult. A közgyűlés állásfoglalása a Magyar Szabadidősport Szövetség valamennyi
tagszervezetére és tagjára nézve kötelező.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:1 – 3:48, 3:63-3:87 §-ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
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civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. tv., és egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadók.
Jelen alapszabályt a szövetség 2017. december 7. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta.
Budapest, 2017. december 7.

Salga Péter
főtitkár

