A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség (röviden: „sportszövetség”) Magyarországon működő, a fallabda
sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló,
munkájukat elősegítő, a fallabda sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú
szervezetként tevékenykedő civil szervezet (Szakszövetségi feladatokat ellátó Sportszövetség), amely működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény („Et.”), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény („sporttörvény”)
alapján fejti ki.
A sportszövetség az ugyanilyen néven 1989-ben alapított – így az OTSH által nyilvántartásba vett – sportszervezet általános jogutódja.
2. §
A sportszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
3. §
1) A sportszövetség neve:

Magyar Fallabda (Squash) Szövetség

2) Rövidített neve:

M F (S) SZ

3) Angol nyelvű elnevezése:

Hungarian Squash Association (HSA)

4) A sportszövetség székhelye:

1025 Budapest, Törökvész út 87-91 IV. em.
403/M. 10…….. Budapest, Folyamatban

5) A sportszövetség működési területe:

MAGYARORSZÁG

6) A sportszövetség alapítási éve:

1989.
4. §

1) A sportszövetség a közhasznú tevékenysége során sporttevékenységet folytat a sporttörvény alapján
állam, illetve helyi önkormányzat által ellátandó közfeladat megvalósításáról gondoskodik. A közfeladat
az alábbi törvényhelyeken alapul:
Magyarország Alaptörvénye XX. cikk(1) bekezdése alapján Mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez. Ugyanezen cikk (2) bekezdése alapján (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését
Magyarország …sportolás és a rendszeres testedzés …támogatásával segíti.
A 1990. évi LXV. tv a helyi önkormányzatokról:
8. § (1) A települési önkormányzat feladata ...sport támogatása;
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63/A § A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen:
gondoskodik az egynél több kerületet, illetőleg a főváros területét is meghaladó ellátási kötelezettség
körében:…sporttevékenység összehangolásában.
2) A sportszövetség a működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, az alapszabálya szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól elsősorban a honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
3) A sportszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a sportszövetség székhelyén – előre
egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.
5. §
1) A sportszövetség emblémája:

fehér alapon bal oldalt egy ütőt formázó sziluett piros és zöld színekben és egy fekete squash labda két fehér ponttal. Az ütő sziluettje
mellett jobbra Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felirat négy sorban, szürke színnel

2) A sportszövetség pecsétje:

körpecsét, körben Magyar Fallabda (Squash) Szövetség felirattal,
középen egy négyzet formában egy emberi alak, ütővel a kezében,
egy labda megütését ábrázolja

6. §
A sportszövetség működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet
7. §
A sportszövetség tagja a Squash Világszövetségnek (WSF), az Európai Fallabda (Squash) Szakszövetségnek (ESRF) és a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (SportAccord), amelyek alapszabályait és
határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
8. §
A sportszövetség sportszervezet tagjainak száma a tizet meghaladja és versenyrendszerében rendszeresen százat meghaladó számú – sportági versenyengedéllyel rendelkező – sportoló vesz részt.
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A sportszövetség 1989. óta folyamatosan országos jellegű versenyrendszert (bajnokságot) működtet.
II.
A SPORTSZÖVETSÉG FELADATAI
9. §

A sportszövetség célja a fallabdázás (squash) sport – mint a fentiek alapján meghatározható közfeladat,
közhasznú tevékenység – népszerűsítése, fejlesztése.
A fentiek érdekében Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a fallabda (squash) tevékenységet, közreműködik a sporttörvény által meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportágat a nemzetközi sportszervezetekben.
A sportszövetség – közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott – szolgáltatásait a sportszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
A sportszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
10. §
1)

A sportszövetség alapvető feladata:
a) részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezi a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
b) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét
a nemzetközi sporteseményeken;
c) meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról;
d) meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak végrehajtásáról;
e) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,;
f) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok
közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését;
g) szabályzatban meghatározottak alapján ellenőrzi a sportág versenyrendszerében szervezett, ill.
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását

2)

A sportszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban,
illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését;
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és vegyes
(nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit;
c) maga vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a magyar kupát;
d) meghatározni és kiadni a hazai versenynaptárt;
e) megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szakszövetség, illetve a sportági külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi versenyzéséhez vagy külföldi
versenyzők magyarországi versenyzéséhez;
f) a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni vagy a szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;
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g) a jogszabályok és az 1) pont a) alpontja szerinti szabályzatok alapján maga vagy hivatásos, illetve
amatőr tagozatain keresztül gondoskodik a sportágban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek,
h) a jogszabályok alapján a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
sportszervezetekkel, versenyzőkkel és sportszakemberekkel szemben a jogszabályok alapján
meghatározottak szerint a sportfegyelmi jogkört gyakorolja,
i) meghatározza a sportlétesítmények – a sportág szempontjából történő – használatának feltételeit,
a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket;
j) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat;
k) érvényesíti a doppingtilalmat;
l) a sportszövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a
sportág céljainak elérése érdekében;
3)

A versenyszerű sportolót a sportszövetség tartja nyilván és ad részére a jogszabályoknak megfelelően
versenyengedélyt, amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a sportszövetség által meghatározott
sportszakmai követelményeknek.

4)

A nemzeti válogatott keretek működtetése során a sportszövetség betartja és alkalmazza a sportszervezetre vonatkozó szabályokat is.
III.
A SPORTSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A sportszövetség tagjai
11. §

A sportszövetség tagjai a sportági versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek, sportiskolák, valamint
az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok.
A sportszövetségben különleges jogállású tagokként az alábbiak szerint vehetnek részt. A sportszövetségben pártoló tagként, és tiszteletbeli tagként olyan személyek is részt vehetnek, akik nem felelnek meg a
tagság jogszabályi követelményeknek, de elfogadják az alapszabályban foglaltakat, A különleges jogállású
tagoknak nincs szavazati joguk, a sportszövetség szerveibe nem választhatnak és a döntéshozatalban
kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tagok tagdíjat fizetnek.
A sportszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a sportszövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.
A sportszövetség tagsága önkéntes.
A sportszövetséget létesítők/tagok neve, székhelye:
Hivatalos név

Ir.sz.

Város

utca, házszám

Alba-Török Squash Sportegyesület

8000

Székesfehérvár

Tabak u. 17.

Battai Fáraó Squash Sportegyesület

2440

Százhalombatta

Erőmű út 14.

Budai Squash Egyesület

1119

Budapest

Bornemissza u. 24.

Buday Sportiskola és Labda Klub Egyesület

2095

Pilisszántó

Vörösmarty u. 28.

Centrum Squash Sportegyesület

6400

Kiskunhalas

Esze Tamás ltp. 10.

City Squash Club Sportegyesület

1022

Budapest

Marczibányi tér 13.
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Duna-Fitt Sportegyesület

2400

Dunaújváros

Béke tér 3.

Etalon Kecskeméti Szabadidősport Egyesület

6000

Kecskemét

Ősz u. 11.

Gekkó Szabadidő- és Sportegyesület

4024

Debrecen

Piac u. 68. I/4

Go Ahead Squash Club Sport Egyesület

2092

Budakeszi

Kuruclesi út 8.

Habzsi Röplabda és Szabadidő Sportegyesület

1024

Budapest

Eperjes u. 66.

Khan Squash Academy Fallabda Sportegyesület

1117

Budapest

Budafoki út 111-113.

MEGA Sport Egyesület

9400

Sopron

Pozsonyi út 2.

Műegyetemi Atlétikai és Football Club

1111

Budapest

Műegyetem rkp. 3.

NB-SQUASH Fallabda Egyesület

8600

Siófok

Bláthy O. u. 45.

Négy Fal Közt Egyesület

1137

Budapest

Pozsonyi út 15-17 fsz.3

ON LINE Squash Club Egyesület

2040

Budaörs

Forrás u. 8.

Öntöde Fallabda Közhasznú Egyesület

9700

Szombathely

Géfin Gy. u. 24.

Platán Sport Közhasznú Egyesület

6727

Szeged

Gerle u. 101/b

Pro Squash Akadémia Sport Egyesület

1038

Budapest

Valéria u. 2.

Relaxo Sportegyesület

6729

Szeged

Horgasi út 8.

Sportex Sportegyesület

1118

Budapest

Domboldal 9.

Squashberek Sportegyesület

2800

Tatabánya

Pilinszky J. u. 3.

Szegedi Tisza Squash Sport Egyesület

6724

Szeged

Kenyérgyári út 3.

Top Challenge

8749

Zalakaros

Seregély út 8.

Topgrund Sportegyesület

2400

Dunaújváros

Erkel kert 9. II. 3.

Totem Squash Sportegyesület

7635

Pécs

Középdeindol köz 4.

Trófea Sportegyesület

8200

Veszprém

Fenyves u. 21.

Újpalotai Fallabda Egyesület

1158

Budapest

Drégelyvár út 57.

Váci Fallabda Sportegyesület
Zalegerszegi Egyetemes és Utánpótlás-nevelő
Squash Se.

2600

Vác

8900

Zalaegerszeg

Rádi u. 36.
Platán sor
17/A. mz.1.

A sportszövetség aktuális tagjait a mindenkor hatályos tagjegyzék tartalmazza.
A sportszövetség tiszteletbeli, pártoló tagjai és tiszteletbeli elnökei
12. §
1) A sportszövetség pártoló tagjainak azok választhatók, akik a tagság törvényes követelményeinek nem
felelnek meg, de az alapszabályban foglaltakat magukra kötelezőnek elfogadják, és tagsági kérelmükről
az illetékes szerv döntött.
2) A sportszövetség tiszteletbeli tagjainak azok választhatók, akik legalább egy közgyűlési időszakban az
elnökség tagjaként vagy más fontos területen keresztül kimagasló tevékenységükkel a sportszövetség
célkitűzéseit eredményesen támogatták.
3) A sportszövetség tiszteletbeli elnökeinek azok a volt sportszövetségi elnökök választhatók, akik legalább egy közgyűlési időszakban kimagasló tevékenységükkel a sportszövetség célkitűzéseit eredményesen támogatták. Tiszteletbeli elnöknek választhatók azok a személyek is, akik több évtizeden keresztül kimagasló és meghatározó érdemeket szereztek a fallabdázás (squash) fejlesztésében, a sportszövetség munkájának támogatásában.
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4) A sportszövetség tiszteletbeli tagjainak és tiszteletbeli elnökeinek személyét a az elnökség javaslata
alapján közgyűlés választja az 1) - 3) pontokban meghatározott feltételek fennállása esetén. A megválasztás érvényességéhez kell az érintettek hozzájárulása. A pártoló tagokat a közgyűlés választja a pártoló tag belépési szándékának kinyilvánítását követően.
Tagsági viszony keletkezése és megszűnése, tagdíj
13. §
1) A sportszövetségbe való belépés, ill. kilépés önkéntes.
2) A sportszövetségi tagság, és pártoló tagság felvétellel – a tiszteletbeli elnökök és tagok esetében választással keletkezik.
3) A tagfelvétel kérdésében a sportszövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a
sportszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, a fellebbezést a következő közgyűlés köteles tárgyalni.
4) A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony sportszövetség általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát a sportszövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagsági jogviszony felmondása]
Ha a tag nem felel meg a jelen alapszabályban foglalt feltételeknek, úgy a sportszövetség a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
A felmondásról a sportszövetség közgyűlése dönt.
A tag kizárása
Amennyiben a tag jogszabályt, a sportszövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, úgy a közgyűlés - bármely sportszövetségi tag vagy szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, azzal, hogy a kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal írásban teljes terjedelmében közölni kell, abban az esetben is, ha a kizárást
kimondó közgyűlésen részt vettA kizárás esetén a tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy előadja a
védekezését, az álláspontját, és ezt követően lehet meghozni a kizárást kimondó határozatot. ..A
sportszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni.
5) A sportszövetségből való kilépést legkésőbb folyó év december hónap 30. napjáig írásban kell közölni a
sportszövetség elnökségével. A kilépés a tagot nem mentesítik a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a jelen pontban foglaltak irányadók.
6)

A tiszteletbeli elnököket és tagokat a közgyűlés akkor mentheti fel, ha e címre, illetve tagságra érdemtelenné váltak

7) A sportszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
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8) A sportszövetség tagjai, és pártoló tagjai a közgyűlés által meghatározott, évenként előre megállapításra kerülő tagdíjat (hozzájárulást) fizetnek. A tagsági díj befizetésének határideje minden év szeptember
30. napja, szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig terjedően. Abban az esetben amennyiben
a közgyűlés a tagdíj összegéről nem határoz a tárgyév szeptember 1. napjáig, úgy az előző évre meghatározott tagdíj irányadó a következő évre is. A tagsági díj befizetése történhet készpénzben, avagy a
sportszövetség bankszámlájára utalással. A tagdíj mértéke jelen alapszabály elfogadásakor :
amennyiben a tag 1-4 közötti igazolt játékossal rendelkezik, akkor évi 10.000.- Ft
amennyiben a tag 5, vagy annál több igazolt játékossal rendelkezik, akkor évi 25.000.- Ft.
A tagok jogai és kötelezettségei
14. §
1) A tag jogai:
a)
b)
c)
d)

részt vehet a sportszövetség közgyűlésén és határozatainak meghozatalában;
választhat és választható a sportszövetség szerveibe;
részt vehet a sportszövetség tevékenységében és rendezvényein;
észrevételeket, javaslatokat tehet, ill. véleményt nyilváníthat a sportszövetség, valamint szerveinek
működéseivel kapcsolatban, amelyre a sportszövetség érintett szervének legkésőbb 30 napon belül írásban kell válaszolnia;
e) ajánlásokat tehet a sportszövetséget, a sportszövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására;
f) tájékoztatást igényelhet a sportszövetség bármely tevékenységéről;
g) igénybe veheti a sportszövetség szolgáltatásait, a kiadványain feltüntetheti sportszövetségi tagságát.
2) A tag kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése;
b) a sportszövetség alapszabályának, szabályzatainak, valamint a sportszövetség szervei által hozott
határozatok megtartása;
c) a sportszövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése, veszélyeztetéstől való tartózkodás
d) a rendes tagságból ráháruló, ill. meghatározott feladatok teljesítése;
e) a sportág népszerűsítése, propagálása;
f) a tagdíjnak ()a fizetési határidőig történő megfizetése. A tagdíj fizetése alól a sportszövetségben
társadalmi munkát végzők mentesülnek.
3) A jogi személy tag az 1) és 2) pontokban foglalt jogait és kötelezettségeit törvényes vagy megbízott
képviselője útján gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
A tiszteletbeli-, és pártoló tagok jogai és kötelezettségei
15. §
1) A tiszteletbeli tag, és pártoló tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a sportszövetség közgyűlésén;
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a sportszövetség, valamint szerveinek működésével
kapcsolatban;
c) javaslatokat tehet a sportszövetséget, a sportszövetség szerveit, valamint a fallabdázást érintő
kérdések megtárgyalására.
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2) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: a sportszövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint
a sportszövetség határozatainak megtartása, tartózkodás a célok elérésének veszélyeztetésétől.
3) A tiszteletbeli elnököknek azonos jogai és kötelezettségei vannak, mint a tiszteletbeli tagoknak. A tiszteletbeli elnökök ezen felül marketing és public relations (PR) tevékenységgel segítik a sportszövetség
működését.
IV.
A SPORTSZÖVETSÉG SZERVEZETE
A sportszövetség szervei
16. §
A sportszövetség szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
d) MF(S)SZ Iroda
e) Fegyelmi Bizottság
V.
A KÖZGYŰLÉS
A közgyűlés összehívása
17. §
1) A sportszövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés.
A közgyűlést az elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívni.
A közgyűlést az elnökségnek rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől
számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia, ha:
a) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,
b) a bíróság azt elrendeli.
Emellett az elnökség rendkívüli közgyűlést hív össze, ha az elnökség többsége úgy határoz, illetve ha
két közgyűlés közötti időszakokban az elnökség létszáma 6 7 alá csökken, az új elnökségi tagok megválasztása céljából.
2) A közgyűlést az elnökség hívja össze meghívó útján annak időpontját megelőzően legalább 14. nappal
a sportszövetség székhelyére, amennyiben az arra nem alkalmas, úgy más arra alkalmas helyre. A
közgyűlési meghívó tartalmazza a sportszövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, tervezett napirendet kellő részletességgel s a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét
idejét. A meghívót minden szavazásra jogosultnak, illetve az egyéb közgyűlési résztvevőknek is meg
kell küldeni a szavazásra jogosultak és a résztvevők által a főtitkárnál lejelentett email címük útján, azzal, hogy az elnökség a közgyűlés helyéről és időpontjáról a honlapon is tájékoztat.
3) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
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4) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlésen egy személy csak egy tagot
képviselhet.
18. §
A közgyűlésre meghívásra kerülő személyek, akik azon tanácskozási joggal vehetnek részt:
a) a sportszövetség tisztségviselői,
b) a sportszövetség bizottságaiban társadalmi tevékenységet végző személyek,
c) tagok, pártoló és tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnökök.
A közgyűlés határozatképessége
19. §
1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
2) Ha a közgyűlés a kitűzött kezdési időponttól számított egy órán belül sem válik határozatképessé, úgy
azt meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés helye és időpontja – amely nem lehet később, mint 10
nappal az eredeti közgyűlés után – s az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban közlendő..
A közgyűlés napirendje
20. §
1) A közgyűlés napirendjét a sportszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé,melyet a
közgyűlési meghívó tartalmaz.
2) A sportszövetség tagjai,és szervei által beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül írásban benyújtják az elnökségnek. Ezen újabb napirendi pontokról az elnökség a honlapon tájékoztatást ad.
A fenti határidő után vagy a sportszövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók – és hozhatók azzal kapcsolatban határozatok –, ha mindegyik szavazásra jogosult tag jelen
van és ahhoz a közgyűlés hozzájárul.
3) A sportszövetség rendes közgyűlésének kötelezően tárgyalandó napirendi pontjai:
a) az elnökség éves szakmai beszámolójának, a számviteli törvény szerinti beszámolónak, a következő évi szakmai és pénzügyi tervnek, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
A közgyűlés hatásköre
21. §
1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az elnökség éves szakmai beszámolójának, a számviteli törvény szerinti beszámolónak, a következő évi szakmai és pénzügyi tervnek, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása;
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d) a sportszövetség elnökének, továbbá az elnökség tagjainak a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak 3 évre történő megválasztása, ill. visszahívása;
e) a sportszövetség más sportszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
f) a sportszövetség szervezeti egységeinek jogi személyiségé nyilvánítása ;
g) a sportszövetség önkéntes feloszlásának kimondása; rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
h) a sportszövetségnek a sport törvény 28§-a szerinti sportági szövetséggé való átalakulása;
i) a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása;
j) ha a sportszövetség tevékenységéről szóló beszámolót a jelenlévő tagok többsége nem fogadja el,
az elnökség kötelező visszahívása;
k) tagfelvétel, ill. kizárás kérdésében hozott határozatok ellen jogorvoslati kérelem elbírálása;
l) határozat a nemzetközi szervezetbe való be- és kilépésről;
m) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés;
n) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, ill. amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.
A közgyűlés határozathozatala
22. §
1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult jelenlévők több mint felének
„igen” szavazatával hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel (szavazólap felmutatásával) történik. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást.
2) A közgyűlés titkos szavazással választja, és hívja vissza a sportszövetség tisztségviselőit. A közgyűlés
szavazásra jogosult résztvevőinek 1/3-a más kérdésben is indítványozhat titkos szavazást.
3) A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazatok összesítésére legalább 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell felkérni. Egy jelölt esetén a választás nyílt szavazással is lehetséges.
4) Az egyszerű többséget a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazata jelenti.
5) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
6) A tisztségviselőket választó közgyűlés előtt legalább 3 héttel a sportszövetség elnöksége jelölő bizottságot bíz meg. A jelölő bizottságnak a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke terjeszti
a közgyűlés elé. A jelölőlistát a közgyűlés szótöbbséggel kiegészítheti.
7) A sportszövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő szavazásra jogosult tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A sportszövetség céljának módosításához és a megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges
8) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá két, a közgyűlés elején megválasztott személy
hitelesíti.
9) A sportszövetség közgyűlése nyilvános.
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VI.
AZ ELNÖKSÉG
Az elnökség hatásköre és feladatai
23. §
1) A sportszövetség ügyintéző, képviselő és döntéshozó szerve az elnökség.
A sportszövetség tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban az elnökség irányítja.
Az elnökség a sportszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály, illetve törvény rendelkezése szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörében tartoznak vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, ill. a sportszövetség
más szervének hatáskörébe utalt.
2) Az elnökség feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

a sportszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése és összehívása;
a közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának biztosítása ill. szervezése;
a sportszövetség törvényes, alapszabályszerű és folyamatos működésének biztosítása,
a jelen alapszabály XIII. fejezetében meghatározott, a sportszövetség működésével vagy a fallabdázással kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása;
az évi költségvetés meghatározása;
a tagdíj összegének meghatározása;
bizottságok létrehozása és működtetése;
az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak kinevezése és felmentése;
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők, fegyelmi bizottság tagjai, és szövetségi kapitányok választása és felmentése;
a főtitkár kinevezése és felmentése, a munkáltatói jogkör gyakorlása;
tagfelvételi kérelmek elbírálása;
a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása;
mesteredzői címre, valamint állami kitüntetésre és egyéb elismerések adományozására javaslattétel,
a sportszövetség hatáskörében megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi versenyek kiírásainak,
szabályainak jóváhagyása;
nemzetközi kapcsolatok elveinek kialakítása és gyakorlati megvalósításának figyelemmel kisérése
tervezés, intézkedés megvalósítása és számonkérés mindazokban az irányítási, ellenőrzési,
szakmai és szervezési feladatokban, amelyeket a közgyűlés nem vont saját hatáskörébe;
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a szabályzatok vagy a sportszövetség közgyűlése a hatáskörébe utal.

3) Az elnökség a fallabdázást jelentősen támogató magánszemélyt „társadalmi elnök” címmel ruházhatja
fel, aki tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein.
4) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról.
5) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a sportszövetség részére ingatlan megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján a sportszövetség számára jelentős vagyonterhek vagy kötelezettségek keletkeznek.
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6) Az elnökség a magyar fallabdázás támogatása és fejlesztése céljából jogi személyiséggel felruházott
alapítványokat hozhat létre. Az alapítványok kuratóriumának tagjaira vonatkozó javaslatok megtétele az
elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik.
7) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a közhasznúsági jelentést előkészíteni és azt , felügyelő bizottság, valamint a közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra.
8) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) a sportszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
9) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet.
10) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában.
Az elnökség gondoskodik továbbá olyan belső szabályzat létrehozásáról, amelyek a sportszövetség
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét szabja meg.
11) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és megszületésük időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számaránya.
12) Az elnökség a testületi szervek határozatait írásban, az érdekeltek által megadott e-mail címre kézbesítve közli az érdekeltekkel és azokat a sportszövetség honlapján történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra.
Az elnökség összetétele és tagjai
24. §
1) Az elnökség létszáma 6 7 fő. Az elnököt, az alelnököt és az elnökség további tagjait a közgyűlés 3
évre választja.
2) Az elnökségnek tagja lehet


aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
 közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 aki
o magyar állampolgár, vagy
o a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
o a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
Elnökké, elnökség tagjává olyan személy is megválasztható, aki nem a tag képviselője.
3) Az elnökség tagjai:
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elnök,
alelnök
további 5 elnökségi tag.

4) A sportszövetség elnöke, valamint alelnöke nem lehet területi vagy helyi sportszövetségnek és sportegyesületnek tisztségviselője, illetve ezekkel munkaviszonyban álló személy.
5) Az elnökség tagjainak főbb jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az elnökségi üléseken és az elnökségi határozatainak meghozatalában;
b) észrevételek, javaslatok tétele a sportággal és a sportszövetség működésével kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő ügyekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban;
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, ill. elnökségi ülés összehívására;
e) megbízás alapján a sportszövetség képviselete;
f) sportszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, ill. végrehajtása;
g) közreműködés minden olyan feladatban, amely a fallabdázás fejlődését szolgálja, ill. amelyre
megbízást kaptak.
6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
7) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a megbízás lejártakor,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással.
Az elnökség működése
25. §

1) Az elnökség a sportszövetség céljainak és feladatainak, valamint a közgyűlés határozatainak figyelembevételével maga állapítja meg munkatervét, illetve készíti el – szervezeti és működési szabályzatában
– az ügyrendjét.
2) Az elnökségi ülésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár, a szövetségi kapitány és a felügyelő bizottság elnöke.
3) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de éves ülésterv alapján, legalább negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada
vagy a főtitkár az ok és cél megjelölésével indítványozza. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.
4) Az elnökség üléseire állandó jelleggel meg kell hívni – a feladatkörüket érintő kérdések megtárgyalásakor esetenként – a szakmailag érintett személyeket.
5) Az elnökség 4 főnek jelenléte esetén már határozatképes. Határozatképtelenség miatt elhalasztott
elnökségi ülést 14 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt ülés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
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6) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. Ebben az esetben,
amennyiben szavazategyenlőség keletkezik, a szavazást nyílt módon meg kell ismételni.
7) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A határozatokat a honlapon kell közzétenni.
8) Elnökségi határozat meghozatalára, kizárólag eldöntendő (igen-nem választ igénylő) kérdések
esetén email-es szavazás útján is lehetősége van az elnökségnek. Az eldöntendő kérdést a Főtitkár küldi meg az elnökség minden tagjának email útján. A címzetteknek a mail kiküldését követően 3 napjuk van arra, hogy a szavazatukat leadják, a szavazatok kizárólag igen és nem szavazatok lehetnek. Más tartalmú szavazat nem vehető figyelembe. A Főtitkár a határidő lejártát
követő 2 munkanapon belül összesíti a leadott szavazatokat, és az így meghozott döntésről
email útján tájékoztatja az elnökséget, egyben feljegyzést is készít a döntésről, melyhez csatolja
a kiküldött mailt- és a beérkezett mail szavazatokat is. Az aki a megadott határidőn belül nem adta le a szavazatát tartózkodásnak minősül. Amennyiben bármely elnökségi tag a szavazásra
megadott határidőn belül további információt kér az eldöntendő kérdés kapcsán, úgy email-es
szavazás nem tartható, az elnökséget össze kell hívni. Titkos szavazást igénylő kérdésekben
nincs helye email útján történő határozathozatalnak.

Az elnökség minden tagja köteles a főtitkárnak az e-mail elérhetőségét megadni, annak
változásakor azt haladéktalanul bejelenteni. Aki ezen kötelezettségét elmulasztotta, s
ennek okán nem tudott szavazni, az az így meghozott döntést nem befolyásolja.
Az elnökség felügyeleti jogköre
26.§.
1) Felügyeleti jogkörében a sportszövetség bizottságainak és tisztségviselőinek határozatait az elnökség
megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagy új eljárásra visszaadhatja, ha a jogszabállyal, az alapszabállyal vagy a sportszövetség egyéb szabályaival, szabályzataival, ill. a közgyűlés vagy az elnökség határozataival ellentétes.
VII.
AZ ELNÖK, ALELNÖK ÉS A FŐTITKÁR
Az elnök
27. §
1) A sportszövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az elnökség közreműködésével irányítja és
vezeti a sportszövetség tevékenységét, felelős a sportszövetség folyó ügyeiért.
2) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) összehívja közgyűlést, összehívja és vezeti az elnökség üléseit;
b) az előírásoknak megfelelően képviseli a sportszövetséget;
c) közreműködik az alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlés és az elnökségi határozatok végrehajtásának irányításában és ellenőrzésében,
d) figyelemmel kíséri a sportszövetség bizottságainak munkáját;
e) tájékoztatja a hírközlő szerveket a sportszövetség tevékenységéről;
f) kapcsolatot tart a területi sportszövetségekkel;
g) az előírásoknak megfelelő aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
h) koordinálja a főtitkár feladatát;
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i)
j)

intézkedik mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, ill. a
sportszövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe;
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a szabályzatok, ill. a közgyűlés az elnök
hatáskörébe utal.

3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség erre a célra megbízott tagja helyettesíti.
28. §
Alelnök
1) Az alelnök a sportszövetség gazdasági tevékenységét irányítja és felügyeli a közgyűlés, valamint az Elnökség által meghatározott jogkörökön belül.
Az Alelnök feladatai és hatásköre:






részt vesz a MF(S)SZ éves költségvetésének kialakításában, azt folyamatosan követi, ellenőrzi.
ellátja az MF(S)SZ tulajdonába vagy bérleményébe tartozó létesítmények gazdasági és operatív felügyeletét,
kiemelt feladatat új szponzorok és támogatók felkutatása, egyeztetések és szerződéskötések előkészítése
az Elnök tartós (több napig tartó) akadályoztatása, távolléte esetén helyettesíti az Elnököt,
így ellátja az alapszabály 27§-ban foglalt elnöki feladat és hatásköröket
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, szabályzatok, illetve a közgyűlés az
Alelnök hatáskörébe utal.

2) Az alelnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség erre a célra megbízott másik
tagja helyettesíti.
A főtitkár
28 29. §
1)

A sportszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az alapszabály rendelkezései szerint az elnökség
által kinevezett főtitkár irányítja, a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között. A sportszövetség
hivatali szervezetének, a MF(S)SZ Irodának vezetője a főtitkár.

2)

A főtitkár feladatai és hatásköre:
a) a tisztségviselőkkel és a sportszövetség szerveivel együttműködve összehangolja a sportszövetség tevékenységét, biztosítja az alapszabály, valamint a hatályos jogszabályok, ill. a szabályzatok
betartását;
b) összehangolja az elnökség, a bizottságok, a tisztségviselők és a munkaviszonyban, vagy megbízásos viszonyban álló dolgozók munkáját;
c) szervezi és figyelemmel kíséri a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását;
d) előkészíti a közgyűlés ill. az elnökség üléseit;
e) a sportszövetség hivatali szervezetével munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört;
f) felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, aláírási és utalványozási jogköre van;
g) tájékoztatja a hírközlő szerveket a sportszövetség tevékenységéről;
h) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a testületi határozatok nyilvántartásáról és nyilvánosságáról;
i) összeállítja a hazai versenynaptárt;
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j)

a szövetségi kapitány véleményének figyelembevételével meghatározza a válogatott csapatok hazai mérkőzéseinek színhelyét és időpontját, valamint az elnökség jóváhagyásával a külföldi sporteseményeken résztvevő küldöttségek személyi összetételét;
k) gondoskodik a sportszövetségi nyilvántartások vezetéséről;
l) figyelemmel kíséri a sportszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását
és szükség esetén kezdeményezi a sportszövetség határozatainak módosítását;
m) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a szabályzatok, a közgyűlés vagy az elnök a hatáskörébe
utal.
3)

A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek köteles beszámolni.

4)

A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség által erre a feladatra kijelölt személy
helyettesíti.
VIII.
KÉPVISELETI, ALÁÍRÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖR
29 30. §

1) A sportszövetséget az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök, akinek akadályoztatása esetén a
főtitkár – képviseli.
2) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve
a sportszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
3) A sportszövetség részéről önálló aláírási joggal rendelkezik az elnök, az elnök helyettesítése esetén
az alelnök szintén önálló aláírási joggal rendelkezik, továbbá együttes aláírási joggal rendelkeznek
az elnökség tagjai. A bankszámlák felett az elnök önállóan rendelkezhet.
4) Az elnök önálló utalványozási jogkörrel rendelkezik.
IX.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
30 31. §
1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§. (1) 1.pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a sportszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a sportszövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
2) Nem lehet a sportszövetség felügyelő szervének elnöke, vagy tagja () az a személy, aki:
a) az elnökség elnöke, vagy tagja,
b) a sportszövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a sportszövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a sportszövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, az alapszabálynak megfelelő alapcél szerinti juttatást –, illetve
d) az a) - c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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3) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a sportszövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,
 amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó
és vámtartozását nem egyenlítette 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
felfüggesztette, illetőleg törölte.
X.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
31 32. §
1) A közgyűlés a sportszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
egy elnökből és két tagból álló felügyelő bizottságot, mint ellenőrző testületet választ 3 évi időtartamra.
2) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a sportszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, nem lehetnek a sportszövetséggel munkaviszonyban álló vagy ott gazdasági feladatokat ellátó személyek, illetve
nem lehetnek egymásnak, valamint a sportszövetség bármely tisztviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói. Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává olyan személy is megválasztható, aki nem a tag
képviselője.
3) A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátására
külső szakembereket is igénybe vehet.
4) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján
dolgozik, amelyről a sportszövetség elnökségét tájékoztatja.
5) A felügyelő bizottság feladatai:
a) a sportszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
b) a sportszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
d) az elnökség szakmai beszámolójának és a számviteli törvény szerinti beszámolónak a felülvizsgálata;
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
g) a sportszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
6) A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a sportszövetség gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba, könyvbe betekinteni, azokat megvizsgálni, a tisztségviselőktől jelentést, a
sportszövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni.
7) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke az elnököt és a főtitkárt köteles tájékoztatni. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi, gazdasági, ill. belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
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8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül írásban
tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszűntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
9) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltéből számított 30 napon belül a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
10) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat nem vezetett
eredményre, a felügyelő bizottság elnöke szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés öszszehívását.
11) A felügyelő bizottság jogosítványait és kötelezettségeit az érvényes jogszabályok határozzák meg és
tevékenységéről a bizottság elnöke a sportszövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
12) A felügyelő bizottság tagja a sportszövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
13) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet, vagy az ügyintéző és képviseleti
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a sportszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a sportszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
14) Az intézkedésre jogosult a legfőbb szervet, vagy az ügyintéző és képviseleti szervet 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.
15) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
16) A felügyelő bizottság tevékenysége során a rá vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján jár el.
17) A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
e)
f)
g)
h)

a megbízás lejártakor,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással.

18) A felügyelő bizottság működésére – az alapszabály, és a Felügyelő Bizottság ügyrendje eltérő rendelkezése hiányában – az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
XI.
A SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG ÉS A SPORTFEGYELMI FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
33 34. §
1) A sportszövetség tagjaival, sportszakemberekkel, valamint a sportágba tartozó versenyzőkkel, valamint
az általa szervezett versenyeken résztvevő sportszervezettel sportszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség 4 éves időtartamra sportfegyelmi bizottságot és sportfegyelmi fellebbviteli bizott-
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ságot választ. A bizottságok létszámát annak megválasztásakor oly módon kell megállapítani, hogy az
biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
2) A doppingbizottság, valamint a dopping fellebbviteli bizottság sportfegyelmi, és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság keretei között működik.
3) A fegyelmi bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a sportszövetség fegyelmi
szabályzata állapítja meg. A fegyelmi szabályzatot a mindenkor hatályos sporttörvény, és vonatkozó
jogszabályok rendelkezeléseivel összhangban állapítja meg a sportszövetség.
4) A fegyelmi bizottságok élén a bizottságok elnökei állnak. A fegyelmi bizottságok tagjai a sportszövetségben, a területi vagy helyi sportszövetségekben, illetőleg a tagszervezetekben tisztséget nem viselhetnek, s azokkal munkaviszonyban nem állhatnak.
5) A sportfegyelmi eljárást első fokon sportfegyelmi bizottság, másodfokon sportfegyelmi fellebbviteli bizottság folytatja le. A másodfokon hozott határozat a kihirdetésével, a 2) - 3) pontok szerinti kérelem
benyújtására tekintet nélkül végrehajtható. A sportszövetség versenyein történő részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést az elsőfokú fegyelmi bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
6)
Ha a sportfegyelmi eljárás lefolytatására a sportszervezet jogosult, annak másodfokon hozott döntése
ellen a sportszövetség elnökségéhez lehet kérelmet benyújtani, amely azt soron kívül elbírálja.
Ha a sportfegyelmi eljárás lefolytatására a sportszövetség jogosult, annak másodfokon hozott döntése
ellen a sportszövetség közgyűlése által választott rendkívüli fegyelmi bizottsághoz lehet kérelmet benyújtani, amely azt soron kívül elbírálja.
A sporttevékenységtől eltiltás büntetés ellen a sportoló, a szakmai tevékenységtől eltiltás büntetés ellen
a sportszakember a határozat kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a
bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat.
XII.
A SPORTSZÖVETSÉG (MF(S)SZ) IRODÁJA
35 36. §
1) A sportszövetségi feladatok ellátásának elősegítésére az elnökség irodát hoz létre.
Ennek létszámát, valamint működési rendjét a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. Tevékenységét a főtitkár irányítja. Tagjai munkaviszonyban,
vagy megbízásos viszonyban álló tisztségviselők, ill. egyéb munkavállalók.
2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a sportszövetség szervezeti és működési szabályzata alapján a főtitkár határozza meg.
IV.
A SPORTSZÖVETSÉG SZABÁLYZATAI
35 36. §
1) A sportszövetség alapszabályának biztosítania kell a sportszövetség demokratikus, önkormányzati
elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését.
2) A sportszövetség elnöksége az alábbi szabályzatokat köteles elfogadni:

19

Krajcsák Márk, elnök

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

a szervezeti és működési szabályzatot;
versenyszabályzat,
igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat,
sportfegyelmi szabályzat,
a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat,
doppingszabályzat,
gazdálkodási, pénzügyi szabályzat,
a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.
a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzatot;
a hivatásos versenyrendszer működtetése esetén a versenyrendszerrel kapcsolatos és az abban
szereplő sportszervezetekkel, sportolókkal szembeni követelményekről szóló szabályzatot.

3) A versenyszabályzatban kell a sportág jellegének megfelelően rendelkezni a sportolók élet-, baleset- és
vagyonbiztosítására vonatkozó előírásokról. Az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, tartalmazza a versenyzők sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai előírásokat is, kiemelt figyelemmel a kiskorú versenyzőkre. A gazdálkodási, pénzügyi szabályzat tartalmazza az
állami sportcélú támogatások e törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is.
4) A sportszövetség szabályzatait saját honlapján a közzéteszi.
5) A sportszövetség a sportfegyelmi szabályzatát a sporttörvény, valamint a sportfegyelmi felelősségre, a
sportfegyelmi eljárásra és a sportfegyelmi büntetésekre vonatkozó részletes előírásokat megállapító külön jogszabály alapján készíti el.
XIV.
A SPORTSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
36 37. §
1) A sportszövetség jogi személy, mely a gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint az évi költségvetés alapján gazdálkodik. A sportszövetség elsősorban a tagdíjakból, szponzori bevételekből, a kereskedelmi jogai értékesítéséből származó bevételekből, valamint központi költségvetési, önkormányzati,
köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból gazdálkodik..
2) A sportszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
3) A sportszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet
részt, amelyben felelősségre korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.
Az előző bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a sportszövetség által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
4) A sportszövetség gazdálkodásának, illetve befektetéseinek részletes szabályait a sportszövetség gazdálkodási szabályzata határozza meg.
5) A sportszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
6) A sportszövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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7) A sportszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel,
valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
8) A sportszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
9) A sportszövetség bevételei:
a) 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, az
egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) a sportszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
d) a tagdíj;
e) magán és jogi személyek támogatásai,
f) rendezvények bevételei;
g) a sportszövetség által kiszabott pénzbüntetések;
h) televíziós közvetítések jogdíjai;
i) reklámtevékenységből származó bevételek;
j) intézményi háttér működéséből származó bevételek;
k) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
l) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
10) A sportszövetség 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.
11) A nemzeti válogatottal kapcsolatos jogok és kötelezettségek:
A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a sportszövetséget illetik, ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is.
A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a sportszövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint.
A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet-, balesetés vagyonbiztosításának költségeit a sportszövetség viseli.
12) Ha a sportszövetség a számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két évben
negatív és kötelezettségei legalább 50 %-kal meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának mértékét, az ügyész keresetére a bíróság felfüggesztheti a sportszövetség elnökségének és
főtitkárának tevékenységét és a sportszövetség élére felügyelő biztost rendelhet ki.
13) Tekintettel arra, hogy a sportszövetség saját honlappal is rendelkezik, a beszámolót valamint a közhasznúsági mellékletét a saját honlapján is elhelyezi.
XV.
A SPORTSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
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37 38. §
1) A sportszövetség megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását
c) más sportszövetséggel való egyesüléssel,
d) bíróság feloszlatásával,
e) bíróság megszűnteti, vagy megállapítja megszűnését
f) nyilvántartásból való törléssel.
2) A sportszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág utánpótlás-nevelési
programjainak támogatására kell fordítani.
3) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a sportszövetség feloszlását, ha a sportszövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
Ha a bíróság a sportszövetséget megszünteti, a fennmaradó vagyont a Sporttörvény rendelkezései
szerint kell felhasználni.
XVI.
A SPORTSZÖVETSÉG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
38 39. §
Az ügyész és a bíróság intézkedései
1) A sportszövetség működése felett az ügyészség – a civil szervezetekről szóló törvényben, valamint a
Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
2) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy a civil szervezet
a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a
létesítő okiratnak,
b) működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak.
3)

4)
5)
6)
7)

Ha a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) megsemmisíti a sportszövetség bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új
határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő
tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a
sportszövetségnél a választott felügyelő szervet is,
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el,
a civil szervezetet megszünteti.
A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége a az civil szervezetekről szóló törvény 3. § (3) bekezdésébe ütközik.
A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a sportszövetség megszűnését, ha az legalább egy
éve nem működik, vagy tagjainak száma a Ptk. 3:64§ -banmeghatározott legkisebb létszám alá csökken.
A sportszövetség– feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén – a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.
Az ügyész a civil szervezet szervének törvénysértő határozatának megsemmisítésére a keresetlevelet
a határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be.
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8)

Az ügyész törvénysértő intézkedései ellen az ügyészségről szóló törvény szerint kifogásnak van helye.

XVII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39 40. §
1) A sportfegyelmi eljárásra és büntetésekre vonatkozó szabályokat a sporttörvény és a vonatkozó kormány (miniszteri) rendelet alapján megalkotott fegyelmi szabályzat tartalmazza.
2) A sportszövetséggel munkaviszonyban, vagy megbízásos viszonyban álló dolgozók feladatait a velük
kötött szerződés tartalmazza, illetve a sportszövetség szervezeti és működési szabályzata, és a munkavégzésre irányuló jogszabályok határozzák meg.
40 41. §
A sportszövetség tagjai a sportág érdekeinek figyelembevételével, a tagok, az egyesületek, a szakosztályok, a sportvezetők, a sportolók, az edzők, a csapatvezetők érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával
működnek együtt.
Törekedni kell arra, hogy a vitás ügyeket – ha annak rendezésére kölcsönös megegyezés alapján nincs
lehetőség – a sportszövetség illetékes bizottságai, ill. az elnökség útján rendezzék. Ha ezeken a fórumokon
nem sikerül a vitákat megoldani, jogukban áll bírósághoz fordulni
41 42. §
A sportszövetség alapszabályában, ill. egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a sportszövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a sportszövetség valamennyi szervére,
ill. tagjára nézve kötelező, kivéve a közgyűlést. A közgyűlés, az elnökség, a bizottságok és a tisztségviselők
határozatairól az érdekelteket és a közvéleményt időben és hivatalosan tájékoztatni kell, ezért az elnök, ill. a
főtitkár a felelős.
ZÁRADÉK
Alulírott Krajcsák Márk, mint az Országos Fallabda (Squash) Szövetség elnöke igazolom, hogy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a MF(S)SZ közgyűlése a 2018. december 20. napján
tartott ülésén elfogadta, annak szövege teljes mértékben megfelel a létesítő okirat módosítás alapján hatályos tartalomnak.
.
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