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I.  
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Sportági Szövetség neve: Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövetség 
     Rövidített neve:                   MZBKKSSZ 
 
2. A Sportági Szövetség székhelye:                                   1141 Budapest, Bonyhádi u. 114. 
 
3. A Sportági Szövetség működési területe:                       Magyar Köztársaság területe 
 
4. Az alapítás éve:                                                       1995 
 
5. A Sportszövetség típusa: önkormányzati elven működő sportági szövetség. 
 
6.  A Sportági Szövetség jogi személy. A Sportági Szövetség közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást 
nem nyújt. 
 
 

 
II. 

A SPORTÁGI SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

 
1. A Sportági Szövetség célja a kempo Sportág („Sportág”), azon belül a Zen Bu Kan stílus – 
mint közhasznú sporttevékenység – népszerűsítése, a Sportágban versenyzők technikai és 
szakmai tudásának fejlesztése, sportág sportolóinak minősítése (kyu- és danrendszer), 
tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. 
 
2. A Sportági Szövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Sportági 
Szövetség tagságán kívül bármely más személy igénybe veheti.  
 
3. A Sportági Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 4.§ szerint 
megalakult, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) b. pontja szerinti szervezet, amely a 
19.§ (1) bekezdés szerinti tevékenységgel foglalkozik, amelybe nem tartozik bele a 
munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében folytatott sporttevékenység. 

 
4. Sportszervezet által ellátott közfeladatok és jogszabályi alapjaik: 

 
a. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti,társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés – a 1997. 
évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) bekezdései alapján; 
b. az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos 
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helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása – a 
Sport tv. 49. § c)-e) pontjai alapján 
c. Fővárosi szintű sport és szabadidősport, továbbá kerületi sport és 
szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, végül Sport, ifjúsági ügyek – 2011. évi 
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 8. pontja, továbbá 
23. § (5) 17. pontja és végül 13. § (1) 15. pontja alapján. 

 
5. A Sportági Szövetség ezen felül a 2004. évi I. törvény 28. § rendelkezéseit szem előtt 
tartva, a 28.§ (1) és (2) bekezdés alapján, szakszövetség és országos sportági szövetség 
működésének vagy itt felsorolt adott tevékenység végzésének hiányában a következő 
feladatokat látja el: 

 
a. szabályzatok, iránymutatások kiadásával és a klub-vezetők szakmai felügyeletével  

biztosítja a Sportág rendeltetésszerű működését; 
b. a Sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a Sportág versenyrendszerét, 

e versenyrendszer alapján szervezi a Sportág versenyeit (pl. országos bajnokság, Hanshi 
Kupa.), meghatározza a Sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, 
mérkőzéseken való részvétel szabályait; 

c. a sportszövetségi tagok tagjainak sportolói/versenyzői jogállásának igazolására 
sportolói igazolványokat (ún. budo-pass) és a tagságot igazoló ún. felvarrókat, 
valamint a Sportágban való képzettségük bizonyítására (övfokozatuk) igazolására 
budo-passban bejegyzést és oklevelet bocsát ki, külön díjfizetés és egyéb feltételek 
fennállása esetén.  

d. a budo-pass megléte, a tagdíj megfizetésének, valamint sportorvosi engedéllyel való 
rendelkezésnek az igazolása előfeltétele a Sportági Szövetség által szervezett 
versenyeken való versenyzésnek illetve a Sportág rendszerében szervezett öv-vizsgákon 
való, vizsgázói-részvételnek. A Sportági Szövetség a budo-pass kiadását/elfogadását 
adott esetben - a Sportág jellegéhez igazodva, külön verseny- illetve vizsga-szabályzat 
szerinti – egyéb feltételek fennállásához kötheti;  

e. részt vesz a Sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezi, a Sportág 
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban; 

f. működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a Sportághoz tartozó sportolók 
részvételét a nemzetközi sporteseményeken; 

g. meghatározza a Sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás nevelés 
fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról; 

h. képviseli a Sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a 
többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi 
sportéletben; 

i. az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, 
közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a Sportágában működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését; 

j. meghatározza a Sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak 
végrehajtásáról; 

k. ellenőrzi az adott Sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában 
egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását; 
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l. gondoskodik a Sportágban a versenyzők nyilvántartásáról, valamint nyilvántartási 
rendszere alapján – szükség szerint - adatokat szolgáltat az állami sportinformációs 
rendszernek; 

m. megadja vagy megtagadja a Sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez; 

n. a versenyszabályzatot, illetve a Sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol; 

o. érvényesíti a doppingtilalmat; 
p. meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel 

kapcsolatos sportági követelményeket; 
q. ellátja a Sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami sportcélú 

támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni; 
r. a Sportág céljainak elérése érdekében – összhangban a Sportág stratégiai fejlesztési 

koncepciójában foglaltakkal – szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köthet, 
ideértve a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, 
valamint a versenyrendszerben párszervezett Sportági sportrendezvényekkel 
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. 

 
 

III. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
 
1. A Sportági Szövetség tagjai 
 
1.1 A Sportági Szövetségnek csak a Zen Bu Kan Kempo Sportág szabályrendszerét elfogadó 
sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok lehetnek 
a tagjai. 

 
1.2 A Sportági Szövetségben pártoló tagként természetes személyek is részt vehetnek. A 
pártoló tag, ténylegesen nem tagja a Sportági Szövetségnek, csak vagyoni hozzájárulással 
vesz részt, valamint annak közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 
1.3 A Sportági Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Sportági 
Szövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállnak. 
 
 
2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 
2.1 A Sportági Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 
2.2 A Sportági Szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, jogi személy 
megszűnése, továbbá a tagdíj meg nem fizetése esetén törléssel szűnik meg. 
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2.3 A tagfelvételi kérelmet a Sportági Szövetség elnökségéhez kell benyújtani, és arról a 
Sportági Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a Sportági 
Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni.  
 
2.4 Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, amennyiben a tag a tagsági viszonyát saját 
elhatározásából szünteti meg. A kilépés hatályosságához a kilépési nyilatkozatnak a Sportági 
Szövetség elnökségéhez írásban történő benyújtása szükséges.  
 
2.5 Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, amennyiben a Sportági Szövetség fegyelmi 
bizottsága, illetve - sportfegyelmi fellebbviteli bizottsági jogkörében a közgyűlése –, fegyelmi 
eljárás során a tagot kétharmados minősített többséggel hozott határozatával, jogszabályt, az 
egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartása esetén a Sportági Szövetségből kizárja.  A kizárás szándékáról a tagot a 
kizárás tárgyában döntő bizottsági ülés megtartása előtt – igazolható módon - írásban 
értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás eshetőségét, tájékoztatni kell 
a tagot a védekezés, valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről. A bizottság 
határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Közgyűlés irányában fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott 
elnökségi határozat tárgyában, a soron következő rendes vagy rendkívüli Közgyűlésen, 
de legkésőbb annak bejelentésétől számított 6 hónapon belül köteles dönteni. A 
közgyűlés határozatával szemben a kizárt tag jogszabály szerinti jogorvoslattal élhet.  
 
2.6 Törléssel szűnik meg a tagsági viszony abban az esetben, ha a tag a tagsági díjfizetési 
kötelezettségével három hónapot meghaladó időre késedelembe esik és írásbeli felszólítás 
ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Az írásbeli felszólításban a tagot 
figyelmeztetni kell a tagdíjfizetési kötelezettsége elmaradásának jogkövetkezményeire. A 
törölt tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét a Sportági Szövetség 
tagjai közé. 
 

 
3. A Sportági Szövetség tagjainak jogai  
 
• részt vehet a Sportági Szövetség tevékenységében és rendezvényein; 
 
• küldöttei útján részt vehet a közgyűlés munkájában, határozatainak meghozatalában; 
 
• küldöttei útján választhat és küldöttei vagy egyéb képviselői a Sportági Szövetség 

szerveibe és tisztségeibe; 
 
• észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Sportági Szövetség, 

valamint szerveinek működésével kapcsolatban; 
 
• ajánlásokat tehet a Sportági Szövetségnek, annak szerveit és a Sportágat érintő kérdések 

megtárgyalására, 
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• A sportszövetségi tagok tagjai – amennyiben rendelkeznek verseny-és vizsga engedéllyel 
– versenyezhetnek a Sportági Szövetség által szervezett versenyeken és a vizsgarendszer 
szerint számukra engedélyezett öv-vizsgán.  

 
4. A Sportági Szövetség tagjainak kötelezettségei 
 
• köteles tagsági díjat fizetni, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg, 

 
• a Sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
 
• a Sportági Szövetség alapszabályának és szabályainak, valamint a Sportági Szövetség 

szervei által hozott határozatok betartása, illetőleg azok betartásának biztosítása, 
 
• a Sportági Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
 
• a Sportág népszerűsítése, 
 
• a Sportági Szövetségi tagban természetes személy tagok/sportolók által megfizetni rendelt 

díjak beszedése és tagi szinten való adminisztrálása, valamint a Sportági Szövetség 
részére határidőre történő megfizetése. 

 
 
5. A Sportági Szövetség tiszteletbeli- és pártoló tagjai 

 
5.1 A Sportági Szövetség tiszteletbeli tagjának az a természetes személy választható meg, aki 
kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Sportági Szövetség, illetve a Sportág érdekében. 

 
5.2 A tiszteletbeli tagság kilépéssel (lemondással), - súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén 
– kizárással, a tiszteletbeli tag halála esetén törléssel szűnik meg. 
 
5.3 A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
5.4 A Sportági Szövetség pártoló tagja lehet minden természetes személy, aki pártoló tagként 
történő felvételét kéri, és külön megállapodásban vállalja a Sportági Szövetség 
tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatását, továbbá a Zen Bu Kan Kempo Sportágban 
sporttevékenységet folytat és nem tagja más Zen Bu Kan Kempo sportegyesületnek.  
 
5.5 A pártoló tag tagsági viszonya írásban közölt kilépéssel, a határozott időtartamra kötött 
megállapodás lejártával vagy egyéb módon történő megszűnésével együtt megszűnik.  
 
5.6 A tiszteletbeli tag részt vehet a Sportági Szövetség közgyűlésének munkájában, továbbá 
javaslatokat tehet a Sportági Szövetség működését érintő bármely kérdésben. 
 
5.7 A tiszteletbeli tagok kötelesek a Sportági Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait, 
a Sportági Szövetség szerveinek határozatait betartani, valamint a Sportág népszerűsítését 
elősegíteni. 
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5.8 A pártoló tag személyesen vagy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a 
közgyűlés munkájában, tájékoztatást kérhet, és javaslatokat tehet a Sportági Szövetség 
tevékenységét és a Sportágat érintő bármely kérdésben. 
 
5.9 A pártoló tag köteles a Sportági Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait betartani, 
a Sportág fejlődését és a Sportági Szövetség tevékenységét elősegíteni, a Sportági Szövetség 
céljainak megvalósítását – a vele kötött külön megállapodás szerint – anyagilag támogatni.  
 
5.10 A pártoló tag köteles pártoló tagsági díjat fizetni, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja 
meg. 

 
 

IV. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 
 
A Sportági Szövetség szervei: 

 
1. a  közgyűlés, 
2. az elnökség, 
3. a felügyelő bizottság 
4. a Sportfegyelmi és etikai bizottság, 
5. a Sportági Szövetség bizottságai, 
6. a regionális szervek, 
7. a Sportági Szövetség titkársága 
 
 

V. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 

 
 
1. A közgyűlés és a közgyűlés összehívása 

 
1.1 A Sportszövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok küldötteinek összessége. 

 
1.2 A Sportszövetség közgyűlését évente legalább egyszer, legkésőbb május 30-ig kell 
összehívni. Az összehívásról az Elnökség gondoskodik. A közgyűlés helyéről, idejéről és 
napirendjéről legalább 15 nappal előbb értesíteni kell a tagokat. 

 
1.3 A közgyűlés helyét és javasolt napirendjét a Sportági Szövetség elnöksége állapítja meg, 
és arról a tagokat – legalább harminc nappal a tervezett időpontot megelőzően – tájékoztatja. 
A tagokat, valamint a részvételre jogosult más személyeket a közgyűlés helyéről és 
időpontjáról írásban kell tájékoztatni.  

 
1.4 A közgyűlésen szavazati joggal a tagok küldöttei, illetve meghatalmazásuk alapján azok 
képviselői rendelkeznek. Minden küldöttnek egy szavazata lehet. A közgyűlésen minden 
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tagot egy szavazat illet meg minden 20 fő az adott Sportági Szövetségi tagban tagsággal 
rendelkező természetes személy tag után, mindazonáltal egy tag szavaztszáma nem 
haladhatja meg a hetet.. 
 
A tagok számát a Sportági Szövetség úgy határozza meg, hogy az előző naptári félév utolsó 
napján hány fő után fizetett az adott Sportági Szövetségi tag Sportági vizsga- és 
versenyengedély-, valamint a biztosítás díjat).  
A szavazási jog gyakorlásának további feltétele a Sportági Szövetségi tag által teljesített klub 
licensz-díj (tagdíj). 
 
1.5 Abban az esetben, ha a közgyűlésen valamelyik tag a szavazáson nem tudja magát 
képviseltetni küldötteivel, akkor legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban 
köteles bejelenteni, és meghatalmazással igazolni azt a személyt, aki a szavazati jogot 
gyakorolja. 
Küldött illetve meghatalmazott küldött kizárólag legalább a Sportágban 5. kyu fokozattal 
rendelkező személy lehet. 
 
1.6 Az a természetes személy, aki nem rendelkezik a Sportági Szövetségben tag 
tagsággal, azonban a Sportági Szövetségben valamely tisztséget tölt be (pl. tiszteletbeli 
elnök) vagy a Sportági Szövetség számára fontos tevékenységet végez (pl. könyvelés, jogi 
képviselet), az konzultációs jogkörben részt vehet a Sportági Szövetség közgyűlésén, 
annak helyéről, idejéről és napirendjéről a jelen alapszabályban meghatározottak 
szerint írásban értesíthető. 

 
 
 
2. A közgyűlés határozatképessége 

 
2.1 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek több mint fele jelen 
van vagy képviselteti magát. 

 
2.2 Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erről az 
eredeti közgyűlési meghívóban a szavazásra jogosultakat előzetesen tájékoztatták. A 
megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés 
időpontját követően minimum 30 perccel és tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni, 
amely időpontot az arra való külön felhívással, és egyéb feltételek ismertetésével az eredeti 
közgyűlés meghívójában kell megjelölni. 
 
2.3 A közgyűlés napirendjét a Sportági Szövetség elnöksége terjeszti a közgyűlés elé, és azt a 
közgyűlés fogadja el. 

 
 

3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 
 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, 
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b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számviteli törvény szerinti 
beszámolójának, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a 
közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, 

c) az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökeinek, továbbá tagjainak 
megválasztása és visszahívása, 

d) a Sportág nemzetközi szervezeteibe való belépés, illetőleg kilépés elhatározása, 
e) más Sportági Szövetségtel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, 
f) a középtávú Sportágfejlesztési program jóváhagyása, 
g) a tagdíj illetve a pártoló tagsági díj megállapítása, 
h) a Sportági Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása, 
i) a Sportági Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, 
j) az éves költségvetés elfogadása 
k) sportfegyelmi fellebbviteli bizottsági teendők ellátása 
l) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von 
m)   közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg 

kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről 
szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései 
szerint készített beszámolót, 

 
4. A közgyűlés határozathozatala 

 
4.1 A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelen lévő szavazásra jogosultak 
szavazatszámának több mint felének elfogadó szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a közgyűlés ismét megvitatja kérdést, és a határozat elfogadásáról ismét szavaz. 
Amennyiben ismét szavazategyenlőség esete áll fent, a tárgyi kérdésben a 
határozathozatalt a közgyűlés elhalasztja  
 
4.2 A jelen lévő szavazásra jogosultak szavazatszámának kétharmadának elfogadó szavazata 
szükséges az alapszabály megállapításához és módosításához, az elnökség éves szakmai 
beszámolójának és a számviteli törvény szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és 
pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadásához, az éves 
költségvetés elfogadásához, illetve sportfegyelmi fellebbviteli bizottsági teendők ellátása 
körében hozott határozatok meghozatalához.  

 
4.3 A közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásáról  

 
4.4 A közgyűlés a Sportági Szövetség önkéntes feloszlását csak akkor mondhatja ki, ha a 
Sportági Szövetség képes a bármilyen jogcímen fennálló tartozásának kiegyenlítésére.  

 
4.5 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a közgyűlésen 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, azok 
időpontját és esetleges hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt 
szavazás esetén a személyek név szerinti jelölésével. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés által kijelölt személy hitelesíti. 
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4.6 A közgyűlés nyilvános, kivéve azon napirendi pontok megtárgyalását, amely során 
jogszabály által védett adat, információ kerülhet felfedésre. Az ilyen napirendi pontok 
megtárgyalásán csak a szavazásra jogosultak, a tisztségviselők, a meghívottak és a jogszabály 
által felhatalmazottak vehetnek részt. 

 
4.7 A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek (Ptk 
szerinti) közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján            
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy          
b) bármilyen más előnyben részsül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a Sportági Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportági Szövetség által a 
tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
5. Rendkívüli közgyűlés 

 
5.1 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a. ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, 
b. ha azt a bíróság elrendeli. 

 
5.2 A rendkívüli közgyűlést az arra vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől számított 
legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belül kell az elnökségnek összehívni.  

 
5.3 A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Sportági Szövetség rendes közgyűlésére 
vonatkozó szabályai az irányadók azzal, hogy a közgyűlés összehívására és előkészítésére 
vonatkozó szabályok közül a határidőket meghatározó előírások figyelmen kívül hagyhatók.  

 
 

VI. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

 
 
1. Az elnökség hatásköre 

 
1.1 A Sportági Szövetség ügyintéző-képviselő szerve az elnökség, amely tevékenységéért a 
közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az elnökség a Sportági Szövetség valamennyi olyan 
ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
vagy amelyet az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. 
 
1.2 Az elnökség feladata és hatásköre: 
 

1. a közgyűlés összehívása, 
2. a Sportági Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
3. gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, illetőleg azok 

ellenőrzéséről, 
4. a Sportági Szövetség szabályzatainak megállapítása, 
5. javaslat kidolgozása a Sportág középtávú szakmai programjára, illetőleg a 

közgyűlés által jóváhagyott programok alapján az éves szakmai tervek 
meghatározása, 
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6. a Sportági Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi 
kapcsolatok szervezése, 

7. a Sportági Szövetség versenyrendszerének meghatározása, gondoskodás a 
bajnokságok és egyéb versenyek kiírásáról, 

8. sportolói keretek működtetése, felkészülési programjaik jóváhagyása, 
9. a Sportági Szövetség főtitkárának – az elnök javaslatára történő – megválasztása, 

vele szemben a kinevezés és a felmentés jogának gyakorlása, 
10. a közgyűlés hatáskörébe tartozó bizottságok kivételével a Sportági Szövetség 

állandó és ideiglenes/eseti bizottságainak létrehozása, szervezetük és működésük 
szabályainak jóváhagyása, tisztségviselőinek és tagjainak megbízása és 
megbízatásuk visszavonása, 

11. az alapszabály és a Sportági Szövetség egyéb szabályzatai által a hatáskörébe utalt 
jogorvoslati kérelmek elbírálása, 

12. a Sportági Szövetség tagjai számára a nemzetközi sporteseményeken való 
részvétel engedélyezése,  

13. a sportolók, valamint a játékvezetők és versenybírók minősítése, 
14. a Sportági Szövetség éves szakmai, pénzügyi-gazdasági beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elkészítése, a Sportági Szövetség következő évi 
szakmai és pénzügyi tervére vonatkozó javaslat kidolgozása, döntés mindazokban 
a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy a Sportági Szövetség 
egyéb szabályzata, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. 

 
 

1.3 Az éves költségvetés keretein belül az elnökség hatáskörébe tartozik a Sportági 
Szövetséget terhelő – fizetési, vagy helytállási, illetve egyéb anyagi szolgáltatás teljesítésével 
járó  – kötelezettségek elvállalása, illetve azok teljesítése.  

 
 

2. Az elnökség tagjai 
 

2.1 A Sportági Szövetség elnökségének létszáma 5 (öt) fő, melyből egy személy az elnök, 2 
(kettő)  az alelnök, 2 (kettő) pedig elnökségi tag. Az elnökség megbízatása négy évre szól.             

 
2.2 Az elnökségnek az a magyar, illetve nem magyar állampolgár lehet a tagja, akit bíróság 
jogerősen nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.  
 
2.3 Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve 
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, 
feltéve, hogy a Sportági Szövetséget felszámolták.         

 
2.4 Az elnökség tagjai e tisztségük ellátásáért tiszteletdíj adható melynek mértékéről a 
közgyűlés dönt. 
 
2.5 Az elnökség tagja csak a Sportági Szövetség jogi személy tagjában tagsággal rendelkező 
személy, illetve sportolója, vagy a Sportági Szövetség pártoló tagja lehet. 
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3. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: 
 

a) részvétel azt elnökség ülésein és az elnökség határozatának meghozatalában, 
b) javaslatok, észrevételek tétele a Sportági Szövetség működésével, a Sportág ügyeivel 

kapcsolatban, 
c) felvilágosítás kérése a Sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban, 
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetőleg elnökségi ülés összehívására, 
e) megbízás alapján a Sportági Szövetség képviselete, 
f) a Sportági Szövetség határozatainak és egyéb döntéseinek betartása és végrehajtása, 
g) a Sportági Szövetség és a Sportág érdekeinek képviselete. 
 
 
4. Az elnökségi tagság megszűnik: 
 
a) a mandátum lejártával, 
b) a visszahívással, 
c) elhalálozással, 
d) a Sportági Szövetségi tagság megszűnésével 
e) lemondással.                              
 

 
5. Az elnökség működése 

 
5.1 Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a Sportági Szövetség szervezeti és 
működési szabályzatában – részletes ügyrendjét. 
 
5.2 Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább hat havonként 
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, vagy az elnökségi tagok 
legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

 
5.3 Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét, 
továbbá a főtitkárt, valamint a feladatkörüket érintő kérdések tárgyalásakor az illetékes 
bizottságok vezetőit, továbbá a Sportági Szövetség tiszteletbeli tagjait. 

 
5.4 Az elnökség ülései nyilvánosak, zárt ülés nem rendelhető el. 

 
5.5 Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. Az 
elnökség határozatairól az érintett szerveket, szervezeteket és személyeket, valamint a 
határozat végrehajtásában érdekelteket a jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kivonata, vagy a 
határozat megküldésével értesíteni kell. 

 
5.5 Az elnökség ülését az elnök, illetőleg az általa megbízott főtitkár hívja össze. Az ülés 
helyéről, időpontjáról és a javasolt napirendről – az előterjesztések egyidejű megküldésével – 
legalább egy héttel a tervezett időpontot megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait és a 
meghívottakat. 
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5.6 Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést nyolc napon belül ismételten össze kell hívni. 
 
5.7 Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, a jelen levő elnökségi tagok több mint 
felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnökség ismét megvitatja 
kérdést, és a határozat elfogadásáról ismét szavaz. Amennyiben ismét 
szavazategyenlőség esete áll fent, a tárgyi kérdésben a határozathozatalt elhalasztja. 
 
5.8 Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők 
megválasztásakor. 

 
5.9 Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
(Ptk.szerinti) közeli hozzátartozója, valamint élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a Sportági Szövetség cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportági 
Szövetség által a tagjának – a tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.               

 
5.10 A Sportági Szövetség testületi szerveinek döntéseit az elnökség a határozatok tárában 
tartja nyilván, amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a 
támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. Az elnök gondoskodik 
a döntések érintettekkel való írásbeli közléséről, valamint annak a Sportági Szövetség 
honlapján történő közzétételéről.  

 
5.11 A Sportági Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – előre egyeztetett 
időpontban – a Sportági Szövetség székhelyén bárki betekinthet. A Sportági Szövetség 
működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói 
közléseiről időszaki kiadványaiban tájékoztatja a nyilvánosságot.  
 
6. A Sportági Szövetség vezető tisztségviselői 

 
6.1 A Sportági Szövetség vezető tisztségviselői az elnökség tagjai és a felügyelő bizottság 
tagjai.  
 
6.2 A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja csak és kizárólag a Sportági Szövetség 
jogi személy tagjainak tagjai, illetve sportolói valamint a Sportági Szövetség pártoló tagjai 
közül. 
 
6.3  A vezető tisztségviselők megbízatása négy évre szól. 
 
6.4 A mandátum lejárta előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre – a mandátumból még 
hátralevő időtartamra – a közgyűlés új személyt választ. Ha az elnökség vagy a felügyelő 
bizottság elnöki tisztsége megüresedik, vagy a testületek létszáma a jogszabály által 
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megkívánt létszám alá csökken, a Sportági Szövetség elnöksége köteles rendkívüli közgyűlést 
összehívni. A tisztségviselők újraválaszthatók. 

 
6.5 A tisztségviselők megválasztására a Sportági Szövetség elnöksége által – legalább 
harminc nappal a tervezett közgyűlés előtt – megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A 
megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel határoz.  

 
6.6 Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult jelenlevők több 
mint felének szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre több jelölt is megszerezte a 
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, közülük az tekinthető megválasztottnak, aki 
több szavazatot kapott. Ha egy tisztségre a több jelölt közül egyik sem kapta meg a 
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben 
a legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak.  
 
6.7 Sportági Szövetség megszűntét követően a jogszabály által meghatározott ideig nem lehet 
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban a Sportági Szövetség 
vezető tisztségviselője volt, és az egyéb jogszabályi feltételek fennállnak. 

 
6.8 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Sportági Szövetség 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

 
 

VII. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKE 

 
 
1. A Sportági Szövetség legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Sportági 
Szövetség elnöke. Az elnök irányítja és vezeti a Sportági Szövetség tevékenységét. 
 
2. Az elnök és az alelnökök önállóan jogosultak jegyezni a Sportági Szövetséget  

 
3. Az elnök feladata és hatásköre: 

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

 
b) a Sportági Szövetség képviselete, 

 
c) az alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi 

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 
 

d) a Sportági Szövetség szervei munkájának figyelemmel kisérése, javaslattétel azok 
üléseinek napirendjére, a megtárgyalandó kérdésekre, 

 
e) a hírközlő szervek tájékoztatása a Sportági Szövetség tevékenységéről, 
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f) kapcsolattartás a Sportági Szövetség tagjaival, tiszteletbeli és pártoló tagjaival, a 
Sportági Szövetség területi szervezeti egységeivel, 

 
g) önállóan aláírási jogkör gyakorlása,              

 
h) utalványozási jogkör gyakorlása önállóan, a pénzintézetnél bejelentett aláíróként, 

 
i) személyi javaslatok tétele az elnökség kinevezési, megbízási, választási 

hatáskörébe tartozó személyekre, 
 

j) a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a Sportági 
Szövetség főtitkárával szemben,  

 
k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Sportági Szövetség más szervének hatáskörébe, 
 

l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály 
vagy a Sportági Szövetség egyéb szabályzatai, illetőleg a közgyűlés vagy az 
elnökség a hatáskörébe utal. 

 
4. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök bármelyike jogosult helyettesíteni, kivéve 
azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.  

 
5. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, az alelnökök bármelyikére, vagy a Sportági Szövetség más elnökségi 
tagjára is átruházhatja.  

 
 

VIII. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

 
 
1. A közgyűlés a Sportági Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos 
ellenőrzésére – 5 (öt) év időtartamra - felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság 
elnökből és két tagból áll. 

 
2. A felügyelő bizottság elnöke és tagja a Sportági Szövetség más tisztséget nem viselhet. 

 
3. Nem lehet a felügyelő bizottságnak elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

a) a Sportági Szövetség elnöke, vagy elnökségének tagja, 
b) a Sportági Szövetségtel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
c) a Sportági Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Sportági 
Szövetség tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatást -, továbbá 
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d) az a-c) pontokban meghatározott személyeknek a hozzátartozója. 
 
4. A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 

 
5. A felügyelő bizottság feladata: 

 
a) a Sportági Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 

ellenőrzése, 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
d) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata, 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
g) a Sportági Szövetség vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 
 
6. Az ellenőrző testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés a beszámolóról és a 
következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. 
 
7. A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportági Szövetség 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Sportági Szövetség 
tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

 
8. A felügyelő bizottság tagja a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet., illetve 
részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. 

 
9. Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Sportági 
Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a 
belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 
10. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 
tizenöt napon belül – tájékoztatja a Sportági Szövetség elnökét. Ha a vizsgálat 
szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal annak megszüntetésére is fel 
kell hívni a figyelmet. 

 
11. A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott 
határidő elteltétől számított harminc napon belül – a felügyelő bizottság utóvizsgálat 
keretében ellenőrzi. 

 
12. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 
a) a Sportági Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Sportági 

Szövetség érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, 
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b) a Sportági Szövetség vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény 
merült fel. 

 
13. A Sportági Szövetség intézkedésre jogosult vezető szervét a felügyelő bizottság 
indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is 
jogosult. 
 
14. Ha a Sportági Szövetség arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása 
érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
15. A felügyelő bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a közgyűlésnek köteles 
beszámolni.                       

 
16. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság 
működésére az elnökség működési szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.  
 
 

IX. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI 

 
 

1. A Sportági Szövetség állandó és eseti bizottságokat választ. 
 
2. A Sportági Szövetség jogi személy tagjainak tagjai sorából, illetve pártoló tagjai közül első 
fokú sportfegyelmi bizottságot választ, mely állandó bizottságként működik. A másodfokú 
sportfegyelmi bizottság feladatait az elnökség látja el. 
 

3. Az elsőfokú sportszakmai anyagok elbírálása, módosítása, a Sportági fokozatok kiadása-
visszavonása- módosítása, illetve a sportfegyelmi és etikai ügyek eseti megvizsgálására 
Sportfegyelmi és Etikai Bizottság működik. A bizottság minimum 5 fős, de mindenképp 
páratlan számú tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja meg titkos szavazással, egyszerű 
többséggel 4 évre. Az első fokú fegyelmi bizottság a működési rendjét a sportfegyelmi 
felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Kormány rendelet keretei között maga állapítja meg, 
amelyet a közgyűlés hagy jóvá. A bizottság működési rendje a hivatkozott kormány 
rendelet rendelkezéseitől szigorúbb szabályokat állapít meg.  

 
4. A Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökét a bizottsági tagok maguk közül választják. A 

bizottság bármely szóbeli vagy írásban felvetett kérdésre, a megkeresés bizottsághoz 
érkezéstől számított 7 napon belül – mely határidő indokolt esetben legfeljebb 15 
napos időtartamra meghosszabbodhat – válaszol, azzal, hogy a bizottság által 
kiválasztott személy javaslatot tesz a bizottság által hozandó, az ügyet érintő döntési 
lehetőségekre. A bizottság határozatát az érintettel a felvetett kérdésnek megfelelő 
formában közli (írásban megadott elérhetőségek esetén).       
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5. A Sportági Szövetség elnöksége egyes további szakfeladatok ellátására állandó vagy eseti 
5 (öt) fős bizottságokat hozhat lére. A bizottságok tagjait – az elnökség mandátumához 
igazodva – az elnökség választja, illetve bízza meg. 
 
6. A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek 
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. 

 
 
 
 

X. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG REGIONÁLIS SZERVEI 

 
1. A Sportági Szövetség az alapszabályban meghatározott helyi feladatait a Sportági 
Szövetség jogi személyiséggel nem rendelkező regionális szervezeti egységei vagy tagjai 
útján látja el. 
 
2. A regionális szervezeti egységek vezetőit a Sportági Szövetség elnöksége nevezi ki a 
területen működő tagszervezetei vezetői közül vagy kéri fel a területi tagszervezet vezetői 
közül az arra alkalmasakat a területi feladatok ellátására. 
 
3. A regionális szövetség illetve ez ilyen feladattal megbízott tagszervezeti vezetők 
illetékességi területén gondoskodik a Sportági Szövetség feladatainak elvégzéséről. 
 
4. A Sportági Szövetség regionális szervei illetve a felkért tagszervezeti vezetők működési 
szabályait a Sportági Szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 

 
 
 

XI. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA 

 
 
1. A Szervezet igazgatási, operatív gazdasági-pénzügyi feladatait a Szervezet titkársága 
végzi.     
 
2. A Szervezeti titkárság vezetője a Szervezet elnöksége által kinevezett főtitkár.  
 
3. A Sportági Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az elnökség által kinevezett 
főtitkár irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között. 
 
4. A Sportági Szövetség titkárság szervezeti felépítését és részletes feladatait a Sportági 
Szövetség szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.               
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XII. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
 

1. Az Sportági Szövetségi vagyon a tagok által befizetett tagdíjakból, valamint minden, a 
közös célt szolgáló befizetésből képződik. 
 
2. A Sportági Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Sportági Szövetség a részére támogatást 
nyújtóknak igény és lehetőség szerint reklám és egyéb hirdetési valamint oktatási 
tevékenységet végez, valamint sportrendezvényeket, bemutatókat szervez. 
 
3. A Sportági Szövetség céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott 
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél 
finanszírozására, elősegítésére fordítja. 
 
4. A Sportági Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.          
 
5. A Sportági Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.           
 
6. A Sportági Szövetség elsősorban a tagdíjakból, a központi költségvetési, illetve egyéb 
támogatásokból, felajánlásokból és a Sportági Szövetség kereskedelmi és egyéb vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik. 
 
7. A Sportági Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával 
felel. A Sportági Szövetség tagjai a Sportági Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon 
túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
8. A Sportági Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével 
- csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni 
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 
 
9. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján 
nyilvánosságra kell hozni. A Sportági Szövetség, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél 
szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
 
10. A Sportági Szövetség, mint közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, 
valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve a szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  
 
11. A Sportági Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági 
társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke 
nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. 
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12. A fenti korlátozás érvényes a Sportági Szövetség által a vállalkozás (gazdasági 
társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 
 
13. A Sportági Szövetség csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg 
sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat 
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel 
kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet. 
 
14. A Sportági Szövetség a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A 
Sportági Szövetség befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési 
szabályzat alapján folytathat. 
 
15. A Sportági Szövetség bevételei: 

a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú 
céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel; 

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
e) a klubok által fizetett klub licensz-díj (tagdíj), amely a közgyűlés által kerül 

meghatározásra; 
f) Sportági vizsga- és versenyengedély felnőttek és egyéb korosztályok számára, amely 

a közgyűlés által kerül meghatározásra; 
g) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
h) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 
16. A Sportági Szövetség költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

 
17. A Sportági Szövetség tagdíj rendszere: 

a) Tagdíj: mely magában foglalja a verseny-, és vizsgaengedélyt, beleértve a 
biztosítási díjat a tagok (egyesületek) természetes személy tagjai részére; 

b) Klub licensz-díj: a bejegyzett tagok (egyesületek) által fizetendő díj; 
c) Edzői licensz-díj: minden külön, állandó edzést tartó edző részére; 
 
A tagdíj megfizetése minden tag számára kötelező, a tagdíj mindenkori mértéke, 
rendszere és esedékessége a közgyűlés által kerül meghatározásra.      
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XIII. 
A SPORTÁGI SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
 

1. a Sportági Szövetség megszűnik: 
 
a) feloszlásának, valamint más szervezettel való egyesülésének a közgyűlés által 

történő kimondásával, 
b) feloszlatásával,  
c) megszűnésének megállapításával. 

 
2. Ha a közgyűlés kimondja a Sportági Szövetség jogutód nélküli feloszlását, vagyonáról a 
közgyűlés dönt a feloszlásáról szóló határozatában.         
 
3. A Szervezet feloszlatása, illetve megszűnésének megállapítása esetén a Szervezet vagyonán 
az Országos Sportági Szövetség vagy ha ilyen nincs, akkor a Sportág, vagy ha ilyen sincs, 
akkor más hasonló sportág sportszervezetei rendelkezésére kell bocsátani. 

 
 
 

XIV. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. A szabályzatok 
 
 
1.1 A Sportági Szövetség alapszabályának biztosítania kell a Sportági Szövetség 
demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. 

 
1.2 Az alapszabály rendelkezései szerint a közgyűlés vagy az elnökség az alábbi 
szabályzatokat köteles elfogadni: 

a) a szervezeti és működési szabályzatot; 
b) a versenyszabályzatot; 
c) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot; 
d) a sportfegyelmi szabályzatot; 
e) a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzatot; 
f) a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot; valamint 
g) a hivatásos versenyrendszer működtetése esetén a versenyrendszerrel kapcsolatos és az 

abban szereplő Sportági Szövetségekkel, sportolókkal szembeni követelményekről szóló 
szabályzatot. 

 
1.3 A versenyszabályzatban kell a Sportág jellegének megfelelően rendelkezni a sportolók 
élet-, baleset- és vagyonbiztosítására vonatkozó előírásokról. 

 




