A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA

1.§
(1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó
Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben (továbbiakban:
Sporttörvény) meghatározott, a FINA által regisztrált tagként nyilvántartott, a mőugró sportág
feladatainak ellátására ( a sportágban sportversenyek szervezésére, a tagjai érdekvédelmére, valamint a
sportág nemzetközi kapcsolatainak lebonyolítására) létrehozott, az e sportágban mőködı
sportszervezetek által megalapított, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı, országos
sportági szakszövetség, mely jogi személy. A Szakszövetség általános jogutódja a Magyar Mőugró
Szövetségnek.
(2) A Szakszövetség közhasznú szervezetként mőködı civil szervezet. A Szakszövetség a közhasznú
tevékenysége során a Sporttörvény 22. §-ában meghatározott állami közfeladatokat látja el. A
Szakszövetség tevékenysége a a civil tv. 2. § 19. és 20. pontja pontját figyelembe véve, a
Sporttörvényben meghatározott állami közfeladatok ellátására tekintettel közhasznú
tevékenységnek minısül. A Szövetség olyan közhasznú tevékenységet végzı szervezet, mely a
fentiekben meghatározott közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelı erıforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges
társadalmi támogatottsága kimutatható.
A Szakszövetség a közhasznú tevékenysége során a Sporttörvény 49. § b, c, d, e f, k, l, m, n
pontjaiban meghatározott állami feladatok és Sporttörvény 55. § (1) a,b,d pontjaiban, és a (3)
bekezdés a-f, pontjaiban meghatározott helyi önkormányzati feladatok - figyelemmel a Sporttörvény
22. § (1) bekezdésében meghatározott alapvetı sportági szakszövetségi feladatokra – ellátásában

mőködik közre.
(3) A Szakszövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.
(4) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(5) A Szakszövetségre az országos sportági szakszövetségre és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV.
törvény, és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló törvény egyesületekre vonatkozó szabályait (a
továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.), kell a Sporttörvényben meghatározott eltérésekkel alkalmazni.
(6) A Szakszövetség szerepel a Fıvárosi Törvényszék sportági országos Szakszövetségek
nyilvántartásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelıen, és alapszabályán kívül
rendelkezik a sporttörvényben meghatározott, illetve külön jogszabályokban megállapított, a
Szakszövetségek részére kötelezıvé tett szabályzatokkal.
(7) A Szakszövetség tagja a Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágakat tömörítı
tagozatának.
(8) Alkalmazni kell a Szakszövetségre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályait is.
2. §
(1)

(2)

A Szakszövetség neve:

Magyar Mőugró Szakszövetség

A Szakszövetség rövidített neve:

MMSZ

A Szakszövetség székhelye:

(3)

A Szakszövetség mőködési területe:

1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd
Uszoda
Magyarország

(4)

A Szakszövetség alapítási éve:

1907.
3. §

(1) A Szakszövetség emblémája:
(2)

:

kör alakú szegélyben egy mőugró alak

A Szakszövetség pecsétje: kör alakú,
Szövege: Magyar Mőugró Szakszövetség közepén egy mőugró alakkal
4.§

A Szakszövetség regisztrált tagja a Nemzetközi Úszó Szövetségnek (FINA) és az Európai Úszóligának
(LEN), amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezınek ismeri el.
II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
5. §
(1) A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenırzi az 1.§-ban
meghatározott sportágban folyó közhasznú tevékenységet, közremőködik a Sporttörvényben és az
egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és
tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
(2) A Szakszövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szakszövetség tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.

6.§
(1) A szakszövetség alapvetı feladata:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerő mőködését,
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e
versenyrendszer alapján szervezni a sportág felnıtt és utánpótlás versenyrendszerét, elemezni és
korszerősíteni azt ( megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát),meghatározni a sportág
hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkızéseken való részvételét,
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) mőködtetni a sportág válogatott kereteit, képviselni a Szakszövetségen keresztül
Magyarországot a nemzetközi sportrendezvényeken,
e) elısegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
f) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését
is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
g) képviselni a sportág érdekeit az állami szerve, a Magyar Olimpiai Bizottság és annak szakmai
tagozatai, a többi sportszövetség, illetve más egyesületek, szövetségek elıtt, valamint a nemzetközi
sportéletben,
h) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közremőködni a
tagok közötti viták rendezésében, elısegíteni a sportágában mőködı sportszakemberek képzését és
továbbképzését,

i) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról,
j) a közoktatás és a felsıoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához elızetes
hozzájárulást kiadni,
k engedélyezni a Szakszövetség által jóváhagyott hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a
sportesemények megrendezését, illetıleg az azokon való részvételt;
l) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos elıírásokat tartalmazó
szabályzatban foglaltaknak megfelelıen ellenırizni a mőugró sportág versenyrendszerében
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplı sportrendezvények biztonságos
lebonyolítását.
(2) A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban,
illetve a jogszabályokban meghatározott további feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) gondoskodik a sportágában a versenyzık nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, versenyzési
engedélyük megadásával, valamint minısítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint
nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek,
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által
megkívánt hozzájárulást magyar versenyzık külföldi, valamint a külföldi versenyzık Magyarországon
történı versenyzéséhez,
c) kiadja a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegı versenyzıkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
d) érvényesíti a doppingtilalmat, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és
módszerek tilalmának betartását ellenırzi; fellép a sportmozgalomban ható valamennyi káros jelenség
ellen,
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági
követelményeket és sportszakmai feltételeket
f) közremőködés a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében (versenybírók képzésének és
továbbképzésének szervezése, a versenybírók minısítése),
g) szponzorálási és más kereskedelmi, valamint vagyoni értékő jogok hasznosításával összefüggı
szerzıdések megkötése a sportág céljainak elérése érdekében,
h) közremőködés a tagok közötti viták rendezésében,

i) a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a sportágban
folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elısegítése;
j) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá
közremőködés a sportág színvonalemelését segítı tudományos kutatómunkában;
k) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben;
l) a sportág központi nyilvántartásának vezetése;
m) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az országos szövetség vagyonával és szükség
szerint vállalkozási tevékenység kifejtése;
n) a mőugró sportágban elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggı feladatait,
o) a mőugró sportágban ellátja a szabadidıs sporttevékenységgel összefüggı feladatokat is,
p) hozzájárul a Magyarországon lebonyolításra kerülı mőugró sportesemények szervezéséhez,
megrendezéséhez, figyelemmel a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény 65.§ (4) bekezdésében
foglaltakra.
(3) A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség – stratégiai fejlesztési céljaival
összhangban - szponzorálási és más kereskedelmi szerzıdéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 3637. §-ában meghatározott módon – a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékő jogok
hasznosítását is.
(4) A mőugró sportág rendeltetésszerő mőködése érdekében - a külön jogszabályokban elıírt más
szabályzatok mellett - a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggı szabályzatokkal
rendelkezik:
a) versenyszabályzat,
b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzık
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai elıírásokat is, kiemelt
figyelemmel a kiskorú versenyzıkre,
c) sportfegyelmi szabályzat,
d) doppingszabályzat,
e) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos elıírásokat tartalmazó
szabályzat,
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e
törvénynek, valamint az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelı
felhasználására vonatkozó elıírásokat is,
g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat.
(5) A Szakszövetség kizárólag azokat a – Magyarországon megrendezett versenyekre vonatkozó versenyjegyzıkönyveket és korcsoportos ranglistákat, valamint egyéb sportszakmai kiadványokat
ismeri el a magyar mőugró sport hivatalos dokumentumainak, amelyeket a Szakszövetség szakmai
bizottsága hitelesített.
(6) A Szakszövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az Szakszövetség
tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.
(7) A Szakszövetség a szabályzatait a honlapján (www.muugras.hu) közzéteszi.

III.
A Szakszövetség tagsága
7.§

A Szakszövetség tagja lehet minden olyan sportegyesület (ideértve a Sporttörvény 15. §-ában
meghatározott sportiskolákat és iskolai sportköröket és utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı
alapítványokat, illetve sportiskolákat is), valamint a Sporttörvény szerinti sportvállalkozás, amely
részt vesz a sportági versenyrendszerben, (a továbbiakban együtt: sportszervezet) feltéve, hogy a
Szakszövetség Alapszabályát elfogadja.
" A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke" és " A Szakszövetség tiszteletbeli tagja" cím
8.§
(1) "A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke" vagy "A Szakszövetség tiszteletbeli tagja" cím azoknak
a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Szakszövetség célkitőzéseinek,
feladatainak megvalósítását hosszú idın keresztül eredményesen segítették elı és erkölcsi
támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szakszövetség rendelkezésére állnak. Ezen
cím tulajdonosát élete végéig megilleti.
(2) A sportág olimpiai bajnokai, érmesei valamint felnıtt és ifjúsági világ- és európa bajnokai és
érmesei részére - eredményük alapján – a Szakszövetség tiszteletbeli tagja" cím adományozható. Ezen
cím a tulajdonosát élete végéig megilleti.
(3) A tiszteletbeli elnök vagy a tiszteletbeli tag cím adományozása a Szakszövetség közgyőlésének
hatáskörébe tartozik.

„Az Szakszövetség pártoló tagja” cím
9.§
„A Szakszövetség pártoló tagja” cím azoknak a természetes személyeknek adományozható,
akik a SZAKSZÖVETSÉG célkitőzéseit, feladatainak megvalósítását elsısorban pénzeszközökkel,
anyagi javakkal támogatják, legalább az Alapszabály mellékletében meghatározott mértékben, és az
Szakszövetség Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. „A SZAKSZÖVETSÉG pártoló tagja”
cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A tagsági viszony keletkezése és megszőnése
10.§
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetıleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogi személyek esetében
jogutód nélküli megszőnéssel vagy a sportágban a sporttevékenység befejezésével, illetve a
tagdíjfizetési kötelezettség 1 évnél hosszabb idıtartamú, felszólítás ellenére történı elmulasztása
esetén törléssel, az elnökség határozata alapján szőnik meg.
(3) A tagfelvétel kérdésében Szakszövetség elnöksége – írásbeli kérelemre - határoz. A felvételt
megtagadó határozat ellen, a kézbesítéstıl számított 30 napon belül a Szakszövetség közgyőléséhez
írásban lehet fellebbezni. A fellebbezést a következı közgyőlés tárgyalni köteles. A közgyőlés döntése
végleges.
11.§

(1) A Szakszövetségbıl való kilépést írásban kell bejelenteni a Szakszövetség elnökségének. A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
(2) A Szakszövetségbıl való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a fegyelmi szabályzatban
meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. A Szakszövetség kizárólagos jogait [6.§ (1) bekezdés]
megsértı tag ellen fegyelmi eljárást kell indítani, melynek eredményeként a tag a Szakszövetségbıl
kizárható.
(3) A kizárásra irányuló eljárás, illetıleg a fegyelmi eljárás során, mind az eljárás kezdeményezésére
vonatkozó, mind az eljárás során hozott érdemi, és az eljárást lezáró határozatot írásban, az átvétel
igazolására alkalmas módon (ajánlott és tértivevényes postai küldeményként, illetve igazolt személyes
átvétel útján) közölni kell az érintett személlyel. Biztosítani kell az eljárás alá vont személy számára,
hogy védekezését az eljárás során szóban és írásban elıterjeszthesse, illetve a kizárás tárgyában döntı
határozatban az eljárás alá vont személy figyelmét a jogorvoslati jog lehetıségére fel kell hívni.
(4) A sportszervezet tagságát az elnökség határozatban megszünteti, amennyiben sportegyesület esetén
a sportágban mőködı szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja.

12.§
(1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
(2) A Szakszövetség tagjai a közgyőlés által évente elıre az alapszabályban meghatározott mértékő
tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértéke minden tag részére 5000 Ft/év.
A tagok jogai és kötelezettségei
13.§
(1) A Szakszövetség tagjának jogai:
a) meghatalmazottja (képviselıje) útján szavazhat a közgyőlésen;
b) a meghatalmazott (képviselı) választhat és választható a Szakszövetség szerveibe vagy
tisztségeire;
c) észrevételeket, javaslatokat tehet a Szakszövetség és a sportág mőködésével kapcsolatban;
d) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, A Szakszövetség szerveit, tisztségviselıit és a sportágat
érintı egyéb kérdések megtárgyalására,
e) tájékoztatást kérhet a Szakszövetség bármely tevékenységérıl, továbbá betekinthet a
Szakszövetség irataiba, amennyiben az nem sérti más tag személyiségi jogait és jogos érdekeit.
(2) A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
a) a mőugró sport valamennyi szintjén a sportág fejlıdésének és eredményességének elısegítése
érdekében cselekvés;
b) A Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség szervei
által hozott határozatoknak a betartása;
c) a sportág népszerősítése,
d) a tagdíj fizetése.
e) A sportág versenyrendszerében történı részvétel.
" A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke" és " A Szakszövetség tiszteletbeli tagja" cím viselıjének

jogai és kötelezettségei
14.§
(1) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag cím viselıjének jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség közgyőlésén;
b) javaslatokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit, valamint a sportágat érintı
kérdések megtárgyalására.
(2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag cím viselıjének kötelezettségei:
a) Az Szakszövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
határozatainak betartása;
b) a sportág népszerősítése.
“A Szakszövetség pártoló tagja” cím viselıjének
jogai és kötelezettségei
15.§
(1) A pártoló tag cím viselıjének jogai:
a) javaslatokat tehet a Szakszövetséget, valamint a sportágat érintı kérdések
megtárgyalására,
b) támogatásának mértékétıl függıen részesülhet a Szakszövetség elnöksége által a pártoló
tagok részére évente meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban,
c) szavazati jog nélkül részt vehet a Szakszövetség Közgyőlésén.
(2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag cím viselıjének kötelezettségei:
a) A Szakszövetség Alapszabályának betartása,
b) a sportág népszerősítése
c) a Szakszövetség célkitőzéseinek elfogadása,
d) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása.

IV.
A Szakszövetség szervezete

16.§
(1) A Szakszövetség szervei:
a) a közgyőlés
b) az Elnökség
c) a Felügyelı Bizottság
d) a Jogi és Fegyelmi Bizottság
e) a Sportszakmai Bizottságok:
- Mőugró Szakmai Bizottság
- Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság
(2) A Szakszövetség tisztségviselıi:
a) az elnök (vezetı tisztségviselı)

b) az alelnök (vezetı tisztségviselı)
c) az elnökségi tagok (vezetı tisztségviselık)
d) a Felügyelı Bizottság elnöke (vezetı tisztségviselı)
e) a Felügyelı Bizottság tagjai (vezetı tisztségviselık)
V.
A Szakszövetség közgyőlése
A közgyőlés összehívása
17.§
(1) A Szakszövetség legfıbb szerve a Közgyőlés, amely a tagok összessége. A Közgyőlést legalább
évenként egy alkalommal össze kell hívni. Idıpontját a Szakszövetség elnökségének legalább egy
hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyérıl, idıpontjáról, tervezett napirendjérıl és a
beterjesztett javaslatokról a szavazásra jogosultakat írásban (postai vagy elektronikus levélben)
értesítenie kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a Közgyőlés helyérıl és
idıpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelı módon kell tájékoztatni. A Közgyőlésre a
Szakszövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül másokat is meghívhat.
(2) A közgyőlésen szavazati joggal a tagok képviselıi rendelkeznek.
(3) A közgyőlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.
(4) A Szakszövetség tagjainak legkésıbb a Közgyőlés megkezdéséig írásban be kell jelenteniük a
Mandátumvizsgáló Bizottsághoz azt a személyt, aki İket – alakszerő meghatalmazás birtokában képviseli, és a szavazati jogot gyakorolja.

A Közgyőlés határozatképessége
18.§
(1) A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
(2) Ha a Közgyőlés eredeti idıpontban határozatképtelen, a Közgyőlést 30 napon belül ismételten
össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyőlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, ha errıl a tagokat az eredeti meghívóban elıre tájékoztatják.
A Közgyőlés napirendje
19.§
(1) A Közgyőlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyőlés elé.
(2) A Szakszövetség rendes Közgyőlésének az alábbi napirendeket kell tartalmaznia:
a) az elnökség tevékenységérıl szóló szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyása,
b) a Szövetség éves szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása,
c) a Felügyelı Bizottság beszámolója,
d) a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,

e) a mérleg és a közhasznúsági melléklet elfogadása.
A Közgyőlés hatásköre
20.§
A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása,
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az elızı évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági melléklet, valamint a
tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
d) az elnökség évi beszámolójának elfogadása,
e) az éves költségvetés megállapítása,
f) a szakszövetség elnökének, az alelnöknek, az elnökség többi tagjának, a felügyelı bizottság
(ellenırzı testület) elnökének és tagjainak, megválasztása, illetve visszahívása,
g) a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása,
h) a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása,
i) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételrıl szóló döntés,
j) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
k) a szakszövetség Sporttörvény 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása,
l) tiszteletbeli címek adományozása
m) a tagfelvétel, valamint a kizárás és a tagság megszőntetése kérdésében hozott elnökségi határozatok
elleni fellebbezések elbírálása;
n) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történı kilépés elhatározása;
o) új országos és területi szervezeti egység (megyei és regionális szervezet) létrehozása, illetve jogi
személlyé nyilvánítása
p) mindaz, amit a Sporttörvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetıleg amelyeket a Közgyőlés a saját hatáskörébe von.

A Közgyőlés határozathozatala
21.§
(1) A Közgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" szavazatával hozza.
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 20.§ f) pontjában meghatározott kérdésekben a
határozathozatalhoz a jelenlévı szavazásra jogosultak 2/3-ának "igen" szavazata szükséges.
(3) A Közgyőlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselık megválasztásakor, illetıleg
bármely esetben, ha azt a jelenlévı szavazásra jogosultak több mint a fele indítványozza. Egyetlen
jelölt esetében, illetve, ha a jelöltek száma a megválasztandó személyek számával megegyezik, a
Közgyőlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselı megválasztásáról, ha ezzel a Közgyőlésen
szavazati joggal jelenlévık kétharmada egyetért.
(4) A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:
- az elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint az ezekkel kapcsolatban hozott
határozatokat,

- választások esetében a szavazások lefolyását, a pontos szavazati arányokra kiterjedıen.
A jegyzıkönyvet a Közgyőlés levezetı elnöke és a jegyzıkönyvvezetı, valamint a szavazásra
jogosultak közül a Közgyőlés elején megválasztott 2 személy írja alá hitelesítıként.
A jegyzıkönyvet a közgyőlés idıpontjától számított 60 napon belül a Szakszövetség honlapján
meg kell jeleníteni minden mellékletével együtt.
(5) A Közgyőlés nyilvános. A szavazásra jogosultak kétharmados határozatával a Közgyőlés a
nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja, amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok
védelme indokolja.
(6) A Szakszövetség minden évben május 31. napjáig, a nyilvántartást vezetı Országos Bírósági
Hivatalnál a mindenkori elıírásoknak megfelelıen letétbe helyezi, illetıleg közzéteszi a pénzügyi
beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét, a pénzügyi
beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést , valamint a közhasznúsági melléklethez tartozó
jogszabályokban elıírt dokumentumokat, illetve könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot. A tárgyi dokumentációt a Szakszövetség a honlapján is teljes egészében közzéteszi és
gondoskodik annak honlapon történı folyamatos elérhetıségérıl a közzétételtıl számított három
évig.
A tisztségviselık választása és visszahívása
22.§
(1) A Közgyőlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselıket [20.§ f) pont] a nyári olimpiai játékokhoz
igazodva, minden esetben az olimpia évének végéig, négy évre választja.
(2) A választást napirendre tőzı Közgyőlés elıtt egy hónappal a Szakszövetség elnöksége jelölı
bizottságot választ, mely köteles a Szakszövetség tagjai számára a tisztségviselıkre történı jelölés
lehetıségét biztosítani. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölı bizottság tisztségre jelöl, vagy a
Közgyőlésen jelenlévı szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával a jelölılistára
felvesz.
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik (egy jelölt esetén nyílt szavazással).
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthetı, aki a jelenlévı szavazásra jogosultak
kétharmadának "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyőlés a szükséges döntést
nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Ebben az esetben a legkevesebb szavazatot
kapott jelölt(ek) már nem vesznek részt a választásban. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a
jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatok számát meg nem szerzi.
(5)Elnökké, alelnökké és elnökségi taggá, a felügyelı bizottság (ellenırzı testület) tagjává és
elnökévé (illetve bármilyen szakszövetségi tisztségviselıvé) olyan személy is választható, aki
tisztségviselı választást lebonyolító közgyőlésen jelen van, de szavazati joggal nem rendelkezik,
azonban valamely tagegyesület tagja.
(6) A Szakszövetség tisztségviselıje visszahívásának kezdeményezésére (20. § f) pont) akkor
kerülhet sor, ha az adott tisztségviselı a Szakszövetség alapszabályát súlyosan megsérti, illetve
jogaival visszaélve, vagy kötelezettségeit megszegve a Szakszövetségnek , vagy a Szakszövetség
valamely tagjának jelentıs érdeksérelmet okoz, továbbá a mőugró sportág jellegével, céljával és a
sporttevékenység éthoszával összeegyezhetetlen magatartást tanúsít, valamint valamely
bőncselekmény elkövetésében büntetıjogi felelısségét a bíróság jogerısen megállapította.

Az Szakszövetség rendkívüli Közgyőlése
23.§
(1) Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni:
a) a Szakszövetség Elnökségének határozata alapján;
b) ha a Szakszövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi;
c) ha a Bíróság elrendeli;
d) ha a Szakszövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelı Bizottság elnöki tisztsége bármilyen
okból megüresedik, továbbá ha az Elnökség létszáma kiválás következtében a megválasztottak
száma 4 fıre csökken, illetve ha a Felügyelı Bizottság létszáma egyre csökken.
(2) A rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl, a kezdeményezés
kézhezvételétıl számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli idıpontra kell összehívni.
(3) A rendkívüli Közgyőlésre egyebekben a Szakszövetség rendes Közgyőlésére vonatkozó
szabályok az irányadóak.
VI.
A Szakszövetség elnöksége
Az elnökség feladata és hatásköre
24.§
(1) A Szakszövetség tevékenységét két Közgyőlés között a Szakszövetség elnöksége irányítja.
(2) Az Elnökség jóváhagyása szükséges a Nemzetközi Amatır Úszószövetséghez (FINA) és az
Európai Úszóligához (LEN) történı versenyszámonkénti nevezés elküldéséhez.
(3) Az elnökség feladatai és hatásköre:
a) a Szakszövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának,
szabályzatának,
a
sportág
Doppingszabállyzatának,
a
gazdálkodás-pénzügyi
versenyszabályainak, továbbá Nyilvántartási-, Igazolási- és Átigazolási Szabályzatának,
valamint a 6.§ (4) bekezdésében meghatározott további szabályzatoknak a megállapítása
és módosítása. Ezen testület hagyja jóvá a FINA Versenyszabályainak Magyarországi
honosítását is.;
b) a fıtitkár kinevezése és felmentése, felette a munkáltatói jogok gyakorlása,
c) a Szakmai Bizottság Elnökének kinevezése és felmentése, tagjainak megválasztása, a Jogi és
Fegyelmi Bizottság Elnökének és tagjainak megválasztása és felmentése, illetve a
Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása.
d) a Szövetségi Kapitány kinevezése és felmentése,
e) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása,
f) a sportág olimpiai felkészülési programjának jóváhagyása,
g) az egyéb bizottságok létrehozása, utóbbiak megszüntetése,
h) a létrehozott bizottságok tagjainak megválasztása és felmentése;
i) javaslat készítése a központi állami támogatás sportegyesületek (szakosztályok) közötti
felosztására,
j) a Szakszövetség Közgyőlésének összehívása,
k) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerő mőködésének biztosítása és felügyelete;
l) gondoskodás a közgyőlési határozatok végrehajtásáról, ennek ellenırzése;

m) a Szakszövetség mőködésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok megállapítása
és módosítása - az Alapszabály kivételével;
n) a válogatási elvek meghatározása, a válogatott keretek kijelölése és felkészülési programjaik
jóváhagyása;
o) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetıleg fegyelmi jogkör gyakorlása;
p) mesteredzıi díj, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására
javaslattétel, illetve a szövetségi elismerések alapítása és adományozása;
q) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
javaslattétel nemzetközi tisztségviselık személyére;
r) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése és annak a Közgyőlés
által történı elfogadásáig a Szakszövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása. A
beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a 350/2011. sz. Kormányrendeletben
meghatározott közhasznúsági melléklet elkészítése.;
s) a bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírása;
t) a sportág hazai versenynaptárának jóváhagyása;
u) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, illetıleg tiszteletbeli címek adományozására javaslat
elıterjesztése a Közgyőléshez, pártoló tagi címek adományozása,
v) a nemzetközi sporteseményekre történı részvétel engedélyezése, rajtengedélyek kiadása;
w) együttmőködés a területi és helyi szövetségekkel,
x) gazdálkodás az éves költségvetés szerint,
y) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a
Szakszövetség egyéb szabályzatai, illetıleg a Közgyőlés a hatáskörébe utal, vagy amelyeket az
Elnökség saját hatáskörébe von.
(3)

Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejőleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját
költségére másolatot kérhet. A mellékletnek tartalmaznia kell:
1. Szövetség azonosító adatai.
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése.
4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása.
5. 5 A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása.
6. A közhasznú tevékenységbıl részesülık létszámának megadása.
7. Közhasznú tevékenység fıbb eredményeinek bemutatása.
8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a
vagyonelemeknek, azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása.
9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése.
10. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett
tisztségviselınként.
11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak
szerint:
12. Éves összes bevétel, ebbıl a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg, közszolgáltatási bevétel, normatív támogatás, .az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás, összes ráfordítások, ebbıl
személyi jellegő ráfordítás, közhasznú tevékenység ráfordításai, adózott eredmény, a
szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı
személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelıen)
13. Erıforrás-ellátottság mutatói
14. Társadalmi támogatottság mutatói

15. A közhasznúsági mellékletben külön-külön kell megadni a támogatási program
keretében kapott visszatérítendı (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, elıbbiekben részletezett adatokat,
16. Be kell mutatni a Szakszövetség által az üzleti évben végzett fıbb tevékenységeket és
programokat,
17. Be kell mutatni a Szakszövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen
tevékenységek fı célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges a Civil Tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat.
18. A Szakszövetség a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodás, az
adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII.30.) sz.
Kormányrendeletnek megfelelı formában és tartalommal készíti és fogadja el.
Az elnökség tagjai
25.§
(1) Az elnökségnek az a személy lehet tagja,
a) aki legalább korlátozottan cselekvıképes, kivéve, ha a cselekvıképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
(2) Az Elnökség tagjai:
a) az Elnök,
b) az Alelnök,
c) továbbá a Közgyőlés által választott elnökségi tagok.
(3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség mőködésével, a sportággal kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggı kérdésekben a tisztségviselık döntéseivel
kapcsolatban;
d) javaslattétel rendkívüli közgyőlés, elnökségi ülés összehívására;
e) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete;
f) a Szakszövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetıleg végrehajtása.
g) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel,
h) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(4) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(5) Az elnökségi tagság megszőnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással.

(6) Az elnökség tagjainak létszáma 7 fı.
Az elnökség mőködése
26.§
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha azt az Elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti titok vagy
a személyiségi jogok védelme indokolja – az Elnökség a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja.
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelı Bizottság elnökét, a
fıtitkárt, a szakmai bizottság elnökét, a szövetségi kapitányt, illetve a területi (regionális) szövetségek
részérıl delegált személyeket.
(5) Az Elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a
meghozott határozatokat és a pontos szavazati arányokat. A határozatokról az érintett szerveket és
személyeket, a határozatok megküldésével értesíti. A jegyzıkönyvbe foglalt határozatokat 30
napon belül közzé kell tenni a Szakszövetség honlapján.
(6) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekrıl - az elıterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az
Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgıs esetben az Elnök rövidebb határidıt is
megállapíthat.
(7) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni, amennyiben a napirendi pontok
között határozathozatalt igénylı is van.
(8) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a megjelent tagok több mint felének
"igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt, távollétében az
elnökségi ülést levezetı elnökségi tag szavazata dönt.
(9) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára.
(10) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más elınyben részesül, illetıleg a megkötendı jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minısül elınynek a SZAKSZÖVETSÉG cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak
megfelelı cél szerinti juttatás.
VII.

A Szakszövetség Elnöke
27.§
(1) A Szakszövetség legfıbb tisztségviselıje.
(2) Az Elnök feladata és hatásköre:
a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyőlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának ellenırzése;
c) a Szakszövetség Fıtitkára felett a munkáltatói jogkör gyakorlása az elnökségi ülések között, a
kinevezés és a felmentés kivételével;
d) a Szakszövetség képviselete;
e) a hírközlı szervek részére nyújtott tájékoztatás koordinációja,
f) mindazoknak a feladatokban az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetıleg a
Közgyőlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az általa kijelölt elnökségi
tag helyettesíti. Az elnök képviseleti jogkörét a szakszövetség más tisztségviselıjére is átruházhatja.

A Szakszövetség Alelnöke
28.§
(1) A SZAKSZÖVETSÉG Alelnöke az elnököt helyettesíti akadályoztatása esetén. Mint az
elnökség választott tagja, részt vesz az elnökség ülésein és munkájában.
Az Alelnök az Elnök felkérésének megfelelıen konkrét, eseti ügyekben eljár, képviseli és érvényesíti a
SZAKSZÖVETSÉG érdekeit.
(2) A szakszövetségi alelnök fıbb feladatai:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

folyamatosan részt vesz a Szakszövetség elnökségének munkájában,
helyettesiti az elnököt,
meghatalmazással képviseli a szakszövetséget,
a szakmai bizottság tagjaként részt vesz annak ülésein,
segíti a szakmai bizottság munkáját a sportág olimpiai felkészülési, illetve a
válogatott keretek éves szakmai programjának kidolgozásában, ellátja a
versenybírókkal összefőggı szövetségi, szakmai feladatokat,
részt vesz a szakmai követlemények és válogatási elvek kidolgozásában,
közremőködik az általános szakmai szövetségi feladatok ellátásában,
kapcsolatot tart sportszakmai ügyekben a mindenkori állami sportigazgatási szerv
illetékes szervezeti egységével, valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal,
kapcsolatatot tart a sportágban tevékenykedı edzıkkel, szakemberekkel,
ellátja mindazokat a szakmai és egyéb feladatokat, amellyel az elnökség megbízza.

(3) A Szakszövetség alelnöke feladatait a szervezeti és müködési szabályzatban meghatározottak
szerint látja el.

VIII.
Az Szakszövetség Fıtitkára
29.§
(1) A Szakszövetség fı,
SZAKSZÖVETSÉG Elnöksége.

vagy

mellékfoglalkozású

alkalmazottja,

munkáltatója

a

(2) Munkáját az Elnökség irányítása szerint és az Elnökség határozatainak figyelembe vételével
végzi.
(3) Vezeti a Szakszövetség irodáját,
(4) A Szakszövetség adminisztratív és szakmai dolgozói felett munkáltatói jogokat gyakorol.
(5) Szervezi a Közgyőlés és az Elnökség, határozatainak végrehajtását. Írásba foglalja
határozataikat.
(6) Az Elnökség által adott szempontok alapján elkészíti az Szakszövetség éves költségvetését,
felel annak végrehajtásáért.
(7) Elkészíti az éves költségvetési beszámolót.
(8) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, önálló képviseleti joggal rendelkezik.

A Szakszövetség Pénztárosa
30.§
(1) A Szakszövetség fı,- mellékfoglalkozású vagy szerzıdéses alkalmazottja.
(2) A munkáltatói jogokat vele szemben a Fıtitkár gyakorolja.
(3) A Szakszövetség pénztárát a Fıtitkár irányítása és az idevonatkozó jogszabályok figyelembe
vételével vezeti.
IX.
A Felügyelı Bizottság
31.§
(1) A közgyőlés a Szakszövetség mőködésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenırzésére 1 elnökbıl és további 2 tagból álló Felügyelı Bizottságot választ.
(2) A Felügyelı Bizottság tagja a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhet.
(3) A Felügyelı Bizottságnak nem lehet tagja:

a) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és hozzátartozója,
valamint a Szakszövetség Elnöke, Alelnöke és Elnökségi tagja,
b) a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy,
c) aki a Szakszövetség elnökségének tagjával, illetıleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat
ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelı Bizottság tagjai nem lehetnek
egymásnak hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a
Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı
nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján –
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást, illetıleg e személyek hozzátartozója.

.
(4) A Felügyelı Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Felügyelı Bizottság éves
ellenırzési terv alapján dolgozik, melyrıl a Szakszövetség Elnökségét tájékoztatja. A Bizottság
azonban saját döntése alapján a fenti tervtıl el is térhet.
A Felügyelı Bizottság feladatai
32.§
a) a Szakszövetség mőködésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı elıírások
betartásának ellenırzése;
c) a tagdíjak befizetésének ellenırzése;
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata
e) a gazdálkodás célszerőségének, szabályszerőségének, az elıirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata;
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenırzése;
g) a Szakszövetség - vagyon megóvása érdekében - szükséges intézkedések megtételének
ellenırzése.
33.§
(1) A Felügyelı Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség mőködésével,
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselıitıl,
munkavállalóitól tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenırzések megkezdésérıl a Felügyelı Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szakszövetség Elnökét. Az ellenırzés során a Felügyelı Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetıleg a
belsı ellenırzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenırzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétıl számított 15 napon
belül - tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, egyúttal
ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követı intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidı elteltétıl
számított 30 napon belül a Felügyelı Bizottság utóvizsgálat keretében ellenırzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Felügyelı Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat,
szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Közgyőlés összehívását.
A Felügyelı Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetı szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Szakszövetség mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértı esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi
szükségessé,
b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merül fel.
(6) Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a Felügyelı Bizottság indítványára 30 napon belül
össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a vezetı szerv összehívására a Felügyelı
Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(7) A Felügyelı Bizottság tevékenységérıl a Szakszövetség közgyőlésének köteles beszámolni.
(8) Nem lehet a Szakszövetség vezetı tisztségviselıje (elnökség és a felügyelı bizottság tagja)
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt – annak
megszőnését megelızı két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki ,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki ,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetıleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet megszőnését követıen
három évig áll fenn.
(9) A Felügyelı Bizottság eljárására és mőködésére a jelen fejezetben nem szabályozott
kérdésekben az elnökség mőködésére vonatkozó szabályokat és a Civil Tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

X.
A Jogi- és Fegyelmi Bizottság
34.§
(1) Az Elnökség 3 tagú –elsı fokon eljáró- Jogi- és Fegyelmi Bizottságot választ.
(2) A Bizottság a Szakszövetség Elnöksége és tisztségviselıi számára jogi és fegyelmi ügyekben
javaslatot tehet, felkérésükre tanácsokat, tájékoztatásokat adhat, és önállóan is állást foglalhat.
(3) A Bizottság fegyelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatait és hatáskörét az Szakszövetség
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. A Bizottság döntései ellen a Szakszövetség Elnökségéhez lehet
fellebbezéssel élni, a másodfokú fegyelmi eljárás lebonyolítása és a döntéshozatal az Elnökség
hatáskörébe tartozik.
(4) A Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek és azzal
munkaviszonyban nem állhatnak.

XI.

Sportszakmai Bizottság(ok)
35.§
(1) A SZAKSZÖVETSÉG elnöksége az Alapszabályban meghatározott szakfeladatok ellátására
bizottságokat hozhat létre.
(2) A bizottságok elnökeit, tagjait, valamint egyes feladatokra referenseket az Elnökség legfeljebb
4 éves idıtartamra választja.
(3) A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét a Szakszövetség Szervezeti és Mőködési
Szabályzata, a bizottságok mőködésének szabályait az Elnökség által jóváhagyott saját mőködési
szabályzatuk határozza meg.
(4) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetıleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték ıket.
(5) A bizottságok üléseit a bizottságok elnökei vezetik. A bizottság üléseire meg kell hívni a
SZAKSZÖVETSÉG elnökét és a fıtitkárt.
XII.
Az Szakszövetség Irodája
36.§
(1) A szövetségi feladatok ellátásra az Szakszövetség Elnöksége irodát hozhat létre. Az iroda
létszámát, szervezetét az Elnökség határozza meg oly módon, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony
és gazdaságos ellátását.
(2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait az Szakszövetség Szervezeti és Mőködési
Szabályzata határozza meg.
(3) Az iroda vezetıje az Szakszövetség fıtitkára, aki tevékenységérıl az Elnökségnek számol be.
XIII.
A Szakszövetség gazdálkodása és vagyona
37.§
(1) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A szakszövetség elsısorban a tagdíjakból,
szponzori bevételekbıl, a kereskedelmi jogai értékesítésébıl származó bevételekbıl, valamint
központi költségvetési, önkormányzati, köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból és
egyéb vállalkozási tevékenységbıl származó bevételekbıl gazdálkodik.
(3) A Szakszövetség 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 gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység (szolgáltatásnyújtás) érdekében
felmerült közvetett költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani, valamint
e) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének mőködési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása ;
f) a-e pontok alá nem tartozó egyéb költség.
(4) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenıen - nem felelnek. A
Szakszövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt csak az Alapszabályában
meghatározott tevékenységre fordíthatja. A Szakszövetség befektetési tevékenységet nem folytat.
(5) A Szakszövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítı
értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez, a közhasznú tevékenységet
veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitıl kapott
támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szakszövetség a cél
szerinti tevékenységbıl és a vállalkozási tevékenységbıl származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt vagy
olyan vállalkozást végezhet, amelyben felelıssége korlátozott, és e korlátozott felelısség mértéke nem
haladja meg a vállalkozásba vitt vagyonának mértékét.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szakszövetség által a vállalkozás
(gazdasági társaság) alapítása és mőködtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(8) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési felelısség a
Szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek mőködésébıl származó
bevételek is.
(9) A Szakszövetség a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások illetve a
Szakszövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(10) A Szakszövetség bármely cél szerinti juttatását az alapszabályban meghatározottak szerint
(amennyiben a közgyőlés, vagy az elnökség így dönt) pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat) .Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat .
(11) A Szakszövetség köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, melynek tartalmát az alapszabály a fentiekben a 24. §-ában határozza meg. A
közhasznúsági mellékletet a Szakszövetség a beszámolóval azonos módon köteles letétbe
helyezni, illetve közzétenni.
(12) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási-pénzügyi
szabályzata határozza meg.

XIV.
Területi és helyi szövetségek
38.§
(1) Az mőugró sportág területi feladatainak ellátására a Szakszövetség az 1. számú
mellékletben felsorolt területi (regionális) szövetségeket hozza létre. A területi szövetség jogi személy.
(2) A a szakszövetség közgyőlése:
a) engedélyezi a területre utaló (pl. „megyei szövetség” vagy „regionális szövetség”) elnevezés
használatát a szervezeti egység részére,
b) a szakszövetség döntése szerint a szakszövetség adott területen székhellyel rendelkezı tagjai
győlésükön maguk választhatják meg a szervezeti egység vezetıit,
c) a területi szervezet illetékességi területén székhellyel rendelkezı tagjai tagdíját a Szakszövetség
nem bocsátja a területi szervezet rendelkezésére, de ezen tagdíj 50 %-át az adott területi szervezet
mőködésével összefüggı költségek fedezésére, illetve az adott területi és helyi szövetség illetékességi
területén felmerülı, tevékenységével összefüggı kiadások fedezésére fordítja, és teljes egészében
biztosítja a szervezeti egység önálló gazdálkodásának lehetıségét,
d) a Szakszövetség döntése lehetıvé teszi, hogy a területi szervezetek saját nevükben szponzorálási
szerzıdéseket, illetve a helyi (települési, területi) önkormányzatokkal támogatási szerzıdéseket
kössenek, és az ebbıl származó bevételekkel maguk rendelkezzenek,
e) a Szakszövetség döntése lehetıvé teszi, hogy más szakszövetségek (sportszövetségek) területi
szervezeti egységeivel területi jellegő egyesületeket hozzanak létre.
(3) A területi szövetség mőködési területén sporteseményeket rendezhet, részt vesz a
Szakszövetség feladatainak ellátásában, továbbá a tagjaiként mőködı sportegyesületek
(sportszervezetek) szakmai érdekeinek képviseletét gyakorolja.
(4) A területi szövetség – a Szakszövetség Alapszabályának figyelembevételével - saját maga
állapítja meg alapszabályát.
(5). A Szakszövetség az Alapszabály kiegészítésével vagy módosításával határoz a területi
szövetség létrehozásáról.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a területi mőugró szövetségek önálló
szervezettel és saját vagyonnal rendelkeznek, a tartozásaikért a Szakszövetség - a Sporttörvény
és a Ptk. szabályai szerint - kezesként felel. Alapszabályaik, szabályzataik, ügyvezetı-képviselı
szerveik határozatai nem állhatnak ellentétben a Szakszövetség alapszabályával, határozataival,
illetve egyéb szabályzataival. Közgyőlési és elnökségi határozataikat a határozathozatalt
követıen 15 napon belül kötelesek megküldeni a Szakszövetség elnökségének. A területi
szövetségek a gazdálkodásuk során 500 000 Ft feletti kötelezettségeket csak a Szakszövetség
ellenjegyzésével vállalhatnak egyedileg, összességében kötelezettség vállalásuk a ellenjegyzés
nélkül nem haladhatja meg az éves mőködési támogatásuk összegét.
(7) Ha bármelyik területi szövetség a (6) bekezdésben foglaltakat megszegi, a
Szakszövetség elnöksége:
a) a soron következı mőködési támogatások átutalását felfüggesztheti és tartalékolhatja a
nem ellenjegyzett követelések fedezetére;
b) a legfeljebb 60 napra – felügyelı biztos kinevezése mellett - felfüggesztheti a szövetség
elnökségét, ez idı alatt a Felügyelı Bizottság bevonásával a kialakult helyzetet áttekinti, és
ettıl függıen javaslatot tesz a szövetségi közgyőlés vagy elnökség felé.

c) magához vonhatja a szövetség vagyoni jogait, ha a szövetség olyan adósságot okoz, ami
miatt a szakszövetségnek kell helyette helytállnia.
(8) A Szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége:
a) a jogi személyiségét az illetékes bíróság nyilvántartásába történı bejegyzéssel szerzi meg,
b) nevét, székhelyét, az ügyintézı és képviseleti szervének nevét az illetékes bíróság külön
alszámon tartja nyilván.
XV.
A Szakszövetség megszőnése
39.§
(1) A Szakszövetség megszőnik:
a) feloszlásának a közgyőlés által történt kimondásával;
b) feloszlatásával;
c) megszőnésének megállapításával;
d) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti ,
és a Szakszövetséget a nyilvántartásból törlik .
(2) A Szakszövetség feloszlása esetén vagyona - a hitelezık kielégítése után - állami tulajdonba
kerül és azt a mőugró sportág céljaira kell fordítani. Ha a Szakszövetség feloszlatással vagy jogutód
nélküli megszőnéssel szőnik meg, a fennmaradó vagyonát egyenlı a Nemzeti Sportszövetség és a
MOB rendelkezésére kell bocsátani (akkor, ha a megszőnés idıpontjában a Szakszövetség a Nemzeti
Sportszövetség, illetıleg a MOB tagja volt.) Ha a Szakszövetség a megszőnése idıpontjában nem volt
egyik sport köztestületnek sem tagja, akkor a fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt a
mőugró sport fejlesztésére, sportág, utánpótlás nevelési programjának támogatására kell fordítani.

XVI.
Záró rendelkezések
40.§
A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetıleg a
Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben
mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet a Szakszövetség
Elnöksége nem tárgyalta.
41.§
A Szakszövetség Alapszabályában, illetıleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos
értelmezésére a Szakszövetség Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása a Szakszövetség
valamennyi tagjára, illetıleg szervezetére nézve kötelezı.
42.§
(1) Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyőjtésérıl a Határozatok
Tárában.

(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és
meghozataluk idıpontjának, illetıleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzık számarányának
(lehetıség szerint személyének is.).
(3) Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szakszövetség székhelyén lévı hirdetıtáblán
történı elhelyezés útján hozza nyilvánosságra. A határozatokat az elnökség köteles az érintettekkel az
átvétel igazolására alkalmas módon közölni, valamint a Szakszövetség honlapján megjeleníteni.
(4) A Szakszövetség mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, valamint a Szakszövetség
közhasznúsági mellékletébe és az ahhoz kapcsolódó dokumentációba a Szakszövetség
székhelyén – elıre egyeztetett idıpontban – bárki betekinthet és. abból saját költségére másolatot
készíthet.
(5) Szakszövetség mőködésének rendjérıl, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
illetve beszámolói közlési módjáról szórólapokon, plakátokon és a Szakszövetség székhelyén lévı
hirdetıtáblán történı elhelyezés, valamint a www.muugras.hu honlap útján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
(6) A Szakszövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek
bármilyen üzleti alapon, vagy egyéb módon történı hasznosítása kizárólag a Szakszövetség
elnökségének elızetes jóváhagyása alapján történhet.
(7) Az Alapszabályban és a Szakszövetség más belsı szabályzataiban meg nem határozott
kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
43.§
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet és a Szövetséget is elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
44.§
(1) A Szakszövetség mőködése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
(2) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség ügyintézı,képviselı
szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelı biztost rendelhet ki, ha a
Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követı két évben negatív, és
kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját vagyonának mértékét. Ha a
rendeltetésszerő gazdálkodás nem állítható helyre, a felügyelı biztos javaslatot tesz az ügyésznek a
szakszövetség bírósági feloszlatásának kezdeményezésére.
45.§
A Szakszövetség, illetıleg a közhasznú szervezeti minısítésének nyilvántartásba vételével
(változásbejegyzésével, törlésével) kapcsolatos eljárást a Fıvárosi Törvényszék végzi. A
Szakszövetség a fentiekben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat azok
bekövetkeztétıl számított 60 napon belül jelenti be a Fıvárosi Törvényszéknek.

A jelen, módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Magyar
Mőugró Szakszövetség közgyőlése 2012. október 28 -án fogadta el. Az alapszabály módosítása

2012. október 29. napján lép hatályba. A Magyar Mőugró Szakszövetséget dr. Vereczkey Zoltán
elnök és Gémesi László fıtitkár képviseli.
Budapest, 2012. október 28.
------------------------------dr. Vereczkey Zoltán
Elnök
ZÁRADÉK
Igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében elıírtak alapján módosított
és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a közgyőlés által elfogadott
tartalmának. A módosított alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben került
megjelenítésre. A módosított rendelkezések vastagított és aláhúzott formában kerültek
megjelenítésre.
Az alapszabály felülvizsgálatára és új, egységes szerkezetben történı elfogadására a 2011. évi
CLXXV. sz. törvény (civil törvény) elfogadása, a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályainak
jelentıs mértékő módosítása, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása adott
okot.
Az alapszabály hatályos tartalmát a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében foglaltak
alapján igazolom.
-----------------------------Dr. Koszoru István ügyvéd
Budapesten, 2012. október 28. napján

