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MÚSZ-49/2017. (III.31.) sz. elektronikus határozat. A MÚSZ 
Elnöksége 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a MÚSZ 
Alapszabály módosító javaslatát, amelyet a soron következő 
Közgyűlés elé terjeszt. 

 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÓ 
JAVASLATA 

Értelmező rendelkezés: 
Az aláhúzott részek új rendelkezések. 
[A félkövér szögletes zárójeles részek elhagyások.] 
 

1. A MÚSZ Alapszabály 2. §-nak (5) bekezdésének elhagyása:  
 
[(5) A Szakszövetség emblémája:] 
 
 
 
 

2. A MÚSZ Alapszabály 5. §-nak (1) bekezdés a) pontjának kiegészítése:  
 

(1)ai) etikai és gyermekvédelmi szabályzat, 

aj) sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések 
megelőzésére, a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó 
sportági előírásokat is,  
a[i]k) valamint a külön jogszabályokban és az alapszabályban előírt más szabályzatok 
megalkotása. 
 

3. A MÚSZ Alapszabály 5. §-nak (1) bekezdés f) pontjának módosítása: 
 
(1)f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a [Magyar Olimpiai Bizottság, annak 
szakmai tagozatai, a Magyar Paralimpiai Bizottság] sportköztestületek és a többi 
sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben; 
 

4. A MÚSZ Alapszabály 5. §-nak (1) bekezdésének kiegészítése: 
 
(1)i) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzatban meghatározottak alapján ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében 
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos 
lebonyolítását; 
j) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés. 
k) az úszó sportokkal kapcsolatos sportlétesítmények kivitelezésével kapcsolatban 
meghatározza a sportági követelményeket. 

 
5. A MÚSZ Alapszabály 5. §-nak (2) bekezdés a) pontjának módosítása: 
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(2)a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az [állami] nemzeti 
sportinformációs rendszernek; 
 

6. A MÚSZ Alapszabály 5. §-nak (2) bekezdésének kiegészítése: 
 
(2)r) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit. 
 

7. A MÚSZ Alapszabály 6. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
 

(1) A Szakszövetségnek kizálólag a Stv. 16-17.§ szerinti sportegyesület, sportiskola, 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a 18.§ szerinti sportvállalkozás (a 
továbbiakban együtt: sportszervezet) lehet tagja, amelyek részt vesznek az úszó sportág 
versenyrendszerében, feltéve, hogy a Szakszövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek 
elfogadja[, és a tagdíjat is megfizeti]. A sportág versenyrendszerét a tárgyévi 
versenynaptárba felvett versenyek alkotják. 
 

8. A MÚSZ Alapszabály 6. §-nak (3) bekezdés második mondatának kiegészítése: 
 
(3) A Szakszövetségnek különleges jogállású tagjai a tiszteletbeli és pártoló tagok. A 
Közgyűlés magánszemélyeknek, a Szakszövetség elnökének javaslatára tiszteletbeli elnöki, 
tiszteletbeli Elnökségi tagi, vagy tiszteletbeli tagi címet adományozhat, amely döntésében a 
Közgyűlés a tiszteletbeli cím viselésének időtartamát is meghatározza. 

 
9. A MÚSZ Alapszabály 6. §-nak (7) bekezdés első két mondatának elhagyása, és 

kiegészítése (az érdemtelenség okai változatlanok): 
 
(7) [A tiszteletbeli cím adományozását a Szakszövetség bármely tagszervezete 
kezdeményezheti. A tiszteletbeli cím tulajdonosát élete végéig megilleti.] A Közgyűlés az 
Elnök javaslatára jogosult tiszteletbeli címet adományozni. A Közgyűlés érdemtelenség 
esetén a[zt] tiszteletbeli címet visszavonhatja. 

 
10. A MÚSZ Alapszabály 6. §-nak (8) bekezdés a) pontjának módosítása: 

 
(8) A tiszteletbeli címek tulajdonosainak jogai és kötelezettségei: 
a) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség Közgyűlésén[e és Elnöksége ülésein], 
valamint rendezvényein, vezető tisztségviselővé nem választhatók, 
 

11. A MÚSZ Alapszabály 8. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
 
(1) A Szakszövetségből való kilépést és a tag jogutód nélküli [megszűnését] megszűnésére 
irányuló eljárás megindításának tényét írásban kell közölni a Szakszövetség Elnökségével. 
 

12. A MÚSZ Alapszabály 10. §-nak (1)-(2) bekezdésének módosítása: 
 

A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 
10.§ 

(1) A Szakszövetség szervei: (2) A Szakszövetség [vezető] 
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a) a Közgyűlés, 
b) az Elnökség, 
c) a Felügyelőbizottság[z 

Ellenőrző Testület], 
d) [a bizottságok,] 
e) a hivatali szervezet. 

tisztségviselői: 

a) az elnök, 
b) alelnökök, 
c) Elnökségi tagok 
d) Felügyelőbizottság[Ellen
őrző Testület] elnöke és 
tagjai 

e) Főtitkár  
f) [Igazgatók] 

 
13. A MÚSZ Alapszabály 11. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 

 
(1) A Közgyűlés időpontját a Szakszövetség Elnökségének legalább egy hónappal korábban 
meg kell állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és az általa 
vagy más jogosult által [és a] beterjesztett javaslatokról, előterjesztésekről a Közgyűlésen 
szavazásra jogosultakat a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 28 nappal emailben és a 
Szakszövetség honlapján történő közzététel útján értesíteni kell. 
 

14. A MÚSZ Alapszabály 12. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
 
(2) A Közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. [A Közgyűlésen a 
szavazati jogot más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. A Közgyűlés 
előtt igazolt, képviseleti joggal rendelkező személynek a szavazati jog átadható (váltott 
képviselet, tartalék képviselő), ha egyébként az átvevőnek más szavazati joga nincs.] A 
Szakszövetség tagszervezete által delegált képviselő nem jogosult képviseleti jogát más 
képviselőnek vagy egyéb harmadik személynek átengedni. 
 

15. A MÚSZ Alapszabály 13. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
 

(2) [Ha a Közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik 
határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani.] 
Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti 
időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. [A 
megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi időpontra, az 
eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, 
ha a tagok figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták.] Az ismételt Közgyűlést az 
eredeti meghívóban is össze lehet hívni. 
 

16. A MÚSZ Alapszabály 14. §-nak (2) bekezdés b) és d) pontjának módosítása: 
 
(2) b) a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló (ideértve a Stv. szerinti pénzügyi 
beszámolót is)[pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg)] elfogadása; 
 
d) a[z Ellenőrző Testület]Felügyelőbizottság beszámolója; 
 

17. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés e) módosítása: 
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(1)e) a számvitelről szóló [hatályos] törvény szerinti éves beszámoló [(mérleg)], ezen belül 
az Elnökségnek a Szakszövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása; 
 

18. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés i) pontjának módosítása és j) pontjának 
elhagyása: 

 
(1)i) a Szakszövetség Elnökének, Alelnökeinek, Elnökségi tagjainak valamint a[z] 
Felügyelőbizottság[Ellenőrző Testület] Elnökének és tagjainak[, valamint a Főtitkár és az 
Igazgatók] megválasztása, visszahívása, valamint ezen tisztségek tekintetében a díjazás 
megállapítása; 
j) [a Főtitkárt kivéve a vezető tisztségviselők felett a munkaviszony létrehozása és 
megszüntetése a munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 
Szakszövetséggel munkaviszonyban áll;] 
 

19. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés k) és l) pontjának módosítása: 
 
(1)k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség Elnökével [saját 
tagjával, Vezető tisztségviselőjével, Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával] köt; 
l) a jelenlegi és a korábbi Szakszövetségi tagok, a jelenlegi vezető tisztségviselők és a[z 
Ellenőrző Testületi] jelenlegi felügyelőbizottsági tagok vagy más szakszövetségi szerv tagjai 
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 
 

20. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés m) pont kiegészítése és o) pontjának 
elhagyása: 

 
(1)m) [választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása 
és ]a végelszámoló kijelölése; 
 
(1)o) [gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről 
szóló döntés;] 
 

21. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés q) pontjának módosítása: 
 
(1)q) tagfelvételi, kizárási és a tagsági viszony felmondása eljárásban hozott határozat ellen 
benyújtott fellebbezés elbírálása, az Elnök javaslatára tiszteletbeli tagsági cím adományozása, 
visszavonása; 
 

22. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdés r) pontjának módosítása: 
 
(1)r) befektetési szabályzat – a[z Ellenőrző Testület] Felügyelőbizottság véleményének 
kikérését követően – elfogadása; 
 

23. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (1) bekezdésének kiegészítése: 
 
(1)u) a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó 
vagyonról. 
 

24. A MÚSZ Alapszabály 15. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
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(2) A Közgyűlés a [pénzügyi beszámolóról]számvitelről szóló törvény szerinti éves 
beszámolóról a[z Ellenőrző Testület]Felügyelőbizottság írásos jelentése hiányában döntést 
nem hozhat. 
 

25. A MÚSZ Alapszabály 16. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
 
(1) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a Stv. 24. § (3) bekezdése alapján a jelenlévő 
szavazásra jogosultak több mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) 
szavazatával hozza. 
 

26. A MÚSZ Alapszabály 16. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
 
(2) Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagszervezeti képviselők háromnegyedes[, míg 
a 15.§ b), c), és p) pontjaiban meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a 
jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmadának, a Szakszövetség céljának 
módosításához és a megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok képviselőinek a háromnegyedes] szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
 

27. A MÚSZ Alapszabály 16. §-nak (3) bekezdéssel való kiegészítése és a (4) bekezdés 
módosítása: 

 
(3) A Közgyűlés a tisztségviselők választásánál titkos szavazással dönt, akkor is, ha az adott 
tisztségre egy jelölt van. 
(4) A Közgyűlés bármilyen egyéb kérdésben titkos szavazással is dönthet ha a szavazásra 
jogosultak egyszerű többsége az erre vonatkozó képviselői inditványt támogatja. 
 

28. A MÚSZ Alapszabály 16. §-nak (5) bekezdésének módosítása: 
 
(5) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá 
és [két,] a Közgyűlés elején megválasztott két személy hitelesíti. A Közgyűlésen 
elhangzottakat hanganyagként kell megőrizni a Közgyűlés befejezésétől számított egy év[30 
nap]ig. 
 

29. A MÚSZ Alapszabály 16. §-nak (8) bekezdés utolsó mondatának elhagyása: 
 
[Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, Rendkívüli Közgyűlést kell 
összehívni.] 
 

30. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (1) bekezdés elhagyása: 
 
(1) [A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők (15.§ (1) bek. i) pont) melyek a Civil 
tv. 2.§ 9. pont értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek.] 
 

31. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (2)-(3) bekezdésének módosítása: 
 
A [vezető] szó elhagyása a tisztségviselői megnevezések előtt. 
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32. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (5) bekezdésének módosítása: 
 
Az [Ellenőrző Testület] elnevezés helyett értelemszerűen mindenhol Felügyelőbizottság. 
 

33. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (7) bekezdésének módosítása: 
 
(7) A választást napirendre tűző Közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a 
Szakszövetség Elnöksége Jelölő Bizottságot választ. Jelölt lehet az a személy, akit a 
Szakszövetség Jelölő Bizottsága illetőleg a Szakszövetség tagszervezete [tagja] jelöl, 
megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és írásban nyilatkozik a jelöltség 
elfogadásáról, valamint arról, hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A Jelölő Bizottság a jelölő listát a Közgyűlés időpontja 
előtt 1[4]0 nappal zárja le. A jelölti feltételeknek ezen időpontig megfelelő személyt a Jelölő 
Bizottság köteles a jelölő listára felvenni, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt. [A jelölő listára 
való kerülésről a Közgyűlés határoz.] 
 

34. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (8) bekezdésének módosítása: 
 
(8) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség 
Elnökét, majd [a Főtitkárt, ezt követően] az Alelnökeit és/vagy az Elnökség további tagjait, 
majd a[z Ellenőrző Testület] Felügyelőbizottság elnökét és tagjait [valamint az 
Igazgatókat] kell megválasztani. Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy 
adott tisztségre történő megválasztása esetén további tisztségre nem választható. 
 

35. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (9) bekezdésének módosítása: 
 
(9) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több 
mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyűlés a szükséges 
döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a 
legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra 
jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A második választási 
fordulóban megválasztott tisztségviselő, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének „igen” szavazatát megszerezte. Amennyiben a második választási forduló is 
eredménytelen, abban az esetben a tisztség betöltetlen marad. [A választást mindaddig 
ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg 
nem szerzi.] Ha ugyanarra a helyre több jelölt között szavazategyenlőség van, köztük újabb 
szavazás dönt. 
 

36. A MÚSZ Alapszabály 17. §-nak (11) bekezdésének elhagyása: 
 
(11) [A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53/A-D.§ szerint 
vagyonnyilatkozat tételére kötelezhetőek.] 
 

37. A MÚSZ Alapszabály 18. §-nak (1) bekezdés d) pontjának módosítása: 
 
(1)d) ha a Szakszövetség Elnöki tisztsége [vagy az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége 
bármilyen okból ]megüresedik, [továbbá ]valamint az Elnökség [és] vagy a[z Ellenőrző 
Testület]Felügyelőbizottság létszáma a határozatképesség alá csökken; 
 

38. A MÚSZ Alapszabály 18. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
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Az [Ellenőrző Testület] elnevezés helyett értelemszerűen Felügyelőbizottság. 
 

39. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
 
(1)A Szakszövetség ügyvezetését két Közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség 
Elnöksége látja el. A Szakszövetség vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség a 
Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat 
az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 
 

40. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés c) pontjának módosítása: 
 
(2)c) [a napi ügyek vitele,] a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének 
biztosítása; 
 

41. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés g) pontjának módosítása: 
 
(2)g) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése 
valamint jelölés nemzetközi szervezetekben való képviselő, tisztségviselő személyére; 
 

42. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés h) pontjának módosítása: 
 
(2)h) a szövetségi kapitány(ok), kinevezése, visszahívása, a tisztújító Közgyűlés Jelölő 
Bizottságának megválasztása, visszahívása, valamint az Elnök javaslatára a Főtitkár 
kinevezése és visszahívása [jelölési és visszahívási jog az Igazgatók személyére]; 
 

43. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés i) pontjának módosítása: 
 
(2)i) a Szakszövetség működését segítő, jogszabályban előírt és egyéb Szakszövetségi 
feladatok ellátására bizottságokat, testületeket hozhat létre és szüntethet meg[ – kivéve a 
Közgyűlés által választottakat]. A bizottságok létrehozása és részükre feladat, hatáskör 
átadása nem mentesíti az Elnökséget az (1) bekezdésben meghatározott felelősség alól; 
 

44. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés j) pontjának módosítása: 
 
(2)j) a[z általa létrehozott] bizottságok elnökeinek és tagjainak, valamint a regionális 
szervezeti egységek elnökeinek a megválasztása[,] és visszahívása, a bizottságok 
működését[üket] szabályozó ügyrend elfogadása; 
 

45. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (2) bekezdés q) és r) ponttal való kiegészítése: 
 

(2)q) a korábbi tisztségviselők vagy más szakszövetségi szerv tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
 
r) állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
 

46. A MÚSZ Alapszabály 19. §-nak (3) bekezdés első mondatának módosítása: 
 
(3) Az Elnökség köteles a[z] számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítésével 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni. 
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47. A MÚSZ Alapszabály 20. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 

 
(1)Az Elnökség 15 tagból áll. A Szakszövetség Elnökét és az elnökség tagjait (Alelnökeit) a 
Közgyűlés választja meg[ a Szakszövetség képviseletére jogosult személyek közül]. 
 

48. A MÚSZ Alapszabály 20. §-nak (4) bekezdésének módosítása: 
 
(4)Az Elnökség tagjai tisztségüket [társadalmi megbízatásként, megbízási jogviszonyban, 
vagy munkaviszonyban láthatják el]megbízási jogviszonyban, ingyenesen vagy a 
Közgyűlés vonatkozó döntése alapján megbízási díj ellenében látják el. A megbízási 
jogviszony a megválasztásuk[kal, a munkaviszony a Közgyűlés nevesített döntésével és a 
munkaszerződés megkötésével] elfogadásával jön létre. 
 

49. A MÚSZ Alapszabály 20. §-nak (5) bekezdés d)-h) pontjainak elhagyása és az i) pont 
módosítása: 

 
(5)d) [a budapesti székhelyű tagok által javasolt és a Közgyűlés által megválasztott 1 
Elnökségi tag, 
e) vidéki székhelyű tagok által javasolt és a Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi 
tag, 
f) Mesteredzők Bizottsága által javasolt valamint legalább egy tagszervezet által 
támogatott és a Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi tag, 
g) Testnevelési Egyetem Úszás és Vizi sportok tanszéke által javasolt valamint legalább 
egy tagszervezet által támogatott és a Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi tag, 
h) Nyíltvizi Úszó Szakágban tevékenységet folytató tagszervezetek által javasolt és a 
Közgyűlés által megválasztott 1 Elnökségi tag,] 
i) a Közgyűlés által megválasztott további [7]12 Elnökségi tag. [A d)-h) pontokban jelölt 
szervezetek tartalék jelölteketis megnevezhetnek arra az esetre, ha első jelöltjük nem 
kapja meg megválasztásához szükséges többségi szavazatot.] 
 

50. A MÚSZ Alapszabály 20. §-nak (7) bekezdés g) pontjának módosítása: 
 
(7)g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével vagy összeférhetetlenségi 
ok megszűntetésének elmulasztásával [bekövetkeztével]. 
 

51. A MÚSZ Alapszabály 20. §-nak (8) bekezdés első mondatának módosítása: 
 
(8) A Közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a Közgyűlés hívhatja vissza, 
[bármelyik tag]a Szakszövetség tagszervezetei több, mint felének kezdeményezésére. 
 

52. A MÚSZ Alapszabály 21. §-nak (3) bekezdésének módosítása: 
 
(3) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt ve[sz]het a Főtitkár, a[z Ellenőrző 
Testület]Felügyelőbizottság elnöke, tagjai [az Igazgatók ]valamint az, [aki az Alapszabály 
szerint arra jogosult vagy ]akit az Elnökség az ülésre vagy az adott napirendi pont 
tárgyalására meghív. 
 

53. A MÚSZ Alapszabály 22. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
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(1)Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 
megtárgyalandó kérdésekről legalább [egy héttel] öt nappal korábban értesíteni kell az 
Elnökség tagjait és a meghívottakat. 
 

54. A MÚSZ Alapszabály 23. §-nak (2) és (3) bekezdésének módosítása: 
 
(2) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt [indítványt el kell 
vetni]. 
 
(3) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik Elnökségi tag indítványára 
[kívánságára]. 
 

55. A MÚSZ Alapszabály 23. §-nak (5) bekezdésének módosítása: 
 
(5) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 
szükséges, az Elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 
határozathozatalt az Elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az Elnök felhívást 
intéz saját vagy a Főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az Elnökség 
minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli 
határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a 
határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az Elnöknek vagy a Főtitkárnak kell 
leadni az Elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez 
szkennelt mellékletként [vagy telefax útján] kell eljuttatni. Az Elnök vagy a Főtitkár köteles 
a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A 
szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül az Elnök vagy a Főtitkár 
köteles írásban tájékoztatni az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott 
határozatról. [Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli Elnökségi ülést 
kell összehívni.] 

 
56. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 

 
(1) Az Elnök a Szakszövetség [legfőbb tisztségviselője]törvényes képviselője. 
 

57. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (2) bekezdés a) pontjának módosítása: 
 
(2)a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a Közgyűlés Elnöki tisztségének ellátása, 
vagy javaslattétel levezető elnök személyére; 
 

58. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (2) bekezdés d) ponttal való kiegészítése: 
 
d)a Szakszövetség Főtitkári tisztségére javaslattételi jog; 
 

59. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (2) bekezdés e) pontjának módosítása: 
 
(2)e) a Szakszövetség Főtitkára [és az Igazgatók felett]tekintetében – [megválasztásuka és 
visszahívásuka (a munkaviszony létrehozása és megszüntetése) kivételével]a tevékenység 
ellátására vonatkozó jogviszony létesítése és megszűntetése kivételével – a munkáltatói, 
illetve az utasítási jogkör gyakorlása; 
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60. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (2) bekezdés f) pontjának módosítása: 
 
(2)f) [felügyeli ]irányítja a Főtitkár [és az Igazgatók] munkáját[ azon esetben is, amikor a 
Főtitkár feladatait társadalmi munkában vagy polgári jogi megbízás alapján végzi]; 

 
61. A MÚSZ Alapszabály 24. §-nak (3) bekezdésének módosítása: 

 
(3) Az Elnököt – 30 napot meghaladó – távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa 
megbízott Alelnök, továbbá a Főtitkár [és az Igazgatók] vagy az Elnök által megbízott más 
Elnökségi tag helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. A 
képviseleti jogot azonban csak a Ptk 3:30.§ szerinti együttes képviselettel láthatják el a 
meghatalmazottak. 

 
62. A MÚSZ Alapszabály 25. §-nak (2) bekezdés d) pontjának módosítása: 

 
(2)d) ellátják mindazt a feladatot amellyel az Elnökség vagy az Elnök megbízza. 
 

63. A MÚSZ Alapszabály 26. §-nak (1) bekezdésének módosítása: 
 
(1) A Szakszövetség Főtitkára feladatait elláthatja megbízási jogviszonyban, ingyenesen vagy 
megbízási díj ellenében, továbbá munkaviszonyban.[: 

a) főfoglalkozású vagy részfoglalkozású munka jogviszonyban, 
b) megbízási szerződéssel, 
c) társadalmi munkában.] 

 
64. A MÚSZ Alapszabály 26. §-nak (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
(5) Az Elnök megbízott főtitkárt nevezhet ki, amennyiben a Főtitkár tisztsége betöltetlen. A 
megbízott főtitkár tisztségére, jogaira és kötelezettségeire a Főtitkárra vonatkozó alapszabályi 
és egyéb rendelkezések megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy a megbízott főtitkári 
tisztség a Főtitkár megválasztásával, további külön jognyilatkozatkozat nélkül megszűnik. 
 

65. A MÚSZ Alapszabály 26/A. §-nak az elhagyása: 
 

[A Szakszövetség Igazgatói 

       26/A.§ 

(1) A Szakszövetség Közgyűlése egyes szakfeladatok ellátására és irányítására az 
elnökségi mandátummal azonos időtartamra Igazgatókat választ. 

(2) A Szakszövetség Igazgatói: 
a) Ügyvezető Igazgató, 
b) Gazdasági Igazgató, 
c) Sportigazgató. 
(3) Az Igazgatók főbb feladatai: 
a) előkészítik a szakterületüket érintő döntéseket az Elnökség és a Szakszövetség 

közgyűlése részére, 
b) ketten együttesen képviselik a Szakszövetséget, 
c) aláírási és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkört gyakorolnak 

ketten együttesen, 



11 
 

d) ellátják mindazon feladatot amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök vagy a 
Főtitkár megbízza, 

Az Igazgatók szakfeladatait és hatáskörét az SZMSZ tartalmazza.] 
 

66. A MÚSZ Alapszabály 27. §-nak címe és az (1) bekezdésének módosítása: 
 

IX. 
A[Z] Felügyelőbizottság[ELLENŐRZŐ TESTÜLET] 

27.§ 

(1) A Közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 
ellenőrzésére [Ellenőrző Testületet] Felügyelőbizottságot  választ az Elnökséggel azonos 
időtartamra, amely szerv ellátja a Stv. 24. § (1) d) pontjában rögzített ellenőrző testület 
feladat- és hatáskörét is. A[z Ellenőrző Testület]Felügyelőbizottság létszáma: 3 fő, mely 
Elnökből és két tagból áll. 
 

67. A MÚSZ Alapszabály 27. §-nak (2)-(4) bekezdéseinek módosítása: 
 
Az [Ellenőrző Testület] elnevezés helyett értelemszerűen mindenhol Felügyelőbizottság 
valamint  
(2)d) az a)-[, ]c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

68. A MÚSZ Alapszabály 27. §-nak (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) A Szakszövetség 2017. május 21. napján kelt alapszabálya elfogadásával az ezen 
időpontban fennálló ellenőrző testületi tagi és elnöki jogviszonyok megszűnnek. A 
Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a 2017. május 21. napján megtartott Közgyűlésen 
történő megválasztására vonatkozó jelölése a Szakszövetség 2017. május 21. napján kelt 
alapszabálya 17. § (7) bekezdése szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a Jelölő Bizottság a 
jelölő listát a Közgyűlés időpontja előtt 14 nappal zárja le, továbbá a jelölés a jelen 
alapszabály elfogadásától függő hatályú. A jelölőlistára került személyek  az alapszabálynak 
megfelelő jelölteknek minősülnek. 
 

69. A MÚSZ Alapszabály 28. §-nak módosítása és kiegészítése: 
 
(1) A[z Ellenőrző Testület]Felügyelőbizottság feladata: 

d) a[z éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata] számviteli törvény szerinti éves 
beszámoló véleményezése, 
g) a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 
ellenőrzése[.], 
h) előzetesen megvizsgálja a Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervét 
(költségvetését), 
i) előzetesen megvizsgálja a Szakszövetség által az Elnökkel megkötni tervezett 
szerződéseket, 
j) előzetesen megvizsgálja a Szakszövetség, 100.000.000,- Ft összeget meghaladó 
kötelezettségvállalásait, 
k) egy tagot delegál a Szakszövetség közbeszerzési bírálóbizottságába. 
A Közgyűlés a jelen szakasz d), h) és i) pontjaiban foglalt tárgykörökben, valamint az 
Elnökség a jelen szakasz j) pontjában foglalt tárgykörökben kizárólag a Felügyelőbizottság 
előzetes írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot. 
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70. A MÚSZ Alapszabály 29. §-ban 12 helyen kerül módosításra: 

 
Az [Ellenőrző Testület] elnevezés helyett értelemszerűen mindenhol Felügyelőbizottság. 
 

71. A MÚSZ Alapszabály 30. §-nak elhagyása: 
 

X. 
[A SZERVEZŐ BIZOTTSÁGOK 

30.§ 
 

(1) A Szakszövetség a hazai rendezésű világesemények (Világbajnokság, Európa-
bajnokság, Európa Kupa, Világkupa) szervezési feladatainak ellátására szervező 
bizottságot hoz létre a hazai rendezésű sport világesemények támogatásáról szóló 
hatályos jogszabályokban meghatározottak alapján. 
(2) A Szakszövetség Elnöksége az Alapszabály jelen fejezete alapján hozza létre a 
Szervező Bizottságot.  
(3) A Szervező Bizottság az Elnökség által meghatározottak szerint végzi munkáját. 
(4) Az Elnökség felhatalmazásával a Szervező Bizottság önállón is eljárhat, az adott 
világesemény megrendezéséhez szükséges szerződéseket megkötheti.] 
 

72. A MÚSZ Alapszabály 32. §-nak (1) bekezdésének B) pont c) pontjának módosítása: 
 
c) a Szakszövetség tagjai kimondják a Szakszövetség önkéntes feloszlását[megszűnést]; 
 

73. A MÚSZ Alapszabály 32. §-nak (2) bekezdésének pontosítása: 
 
[MOB] sportpolitikáért felelős miniszter 
 

74. A MÚSZ Alapszabály 32. §-nak (3) bekezdésének módosítása: 
 
(3) A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyont a [MOB rendelkezésére kell bocsátani]sportpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az[ úszás 
sportág] [utánpótlás-nevelési programjainak] utánpótlásnevelés központi költségvetési 
támogatására kell fordítani. 
 

75. A MÚSZ Alapszabály 34. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
 
(2) A Szakszövetség képviseletére annak Elnöke, mint törvényes képviselő és Főtitkára, mint 
szervezeti képviselő[is] önállóan[, Igazgatói ketten együttesen] jogosult[ak]. 
 

76. A MÚSZ Alapszabály 34. §-nak (3) bekezdésének elhagyása: 
 
(3) [A Szakszövetség első vezető tisztségviselője: Gyárfás Tamás, lakcíme:1126 
Budapest, Zulejka u.14.] 
 

77. A MÚSZ Alapszabály 35. §-nak (1) bekezdésének elhagyása: 
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(1) A Szakszövetség [területi /megyei)]regionális szervezeti egységeit [(szövetségeit)] 
(regionális igazgatóságok) az Alapszabály I. számú melléklete tartalmazza. A Szakszövetség 
2017. május 21. napján kelt alapszabálya elfogadásával az ezen időpontban működő területi 
(megyei) szervezeti egységek (szövetségek) – ide nem értve a Budapesti Területi Úszó 
Szövetséget – megszűnnek. A megszűnt területi szervezeti egységek feladat- és hatásköreit a 
regionális igazgatóságok látják el. 
 

78. A MÚSZ Alapszabály 36. §-nak (2) bekezdésének módosítása: 
 
(2) Jelen Alapszabály módosítást a Szakszövetség Közgyűlése [2016 április 24.-én] 2017. 
május 21. napján tartott Közgyűlésén elfogadta. Rendelkezései elfogadásától kezdődően 
lépnek hatályba. 
 

79. A MÚSZ Alapszabály Záradékának módosítása: 
 

Záradék: 

Igazolom, hogy a 2017. május 21. napi Közgyűlésen elfogadott alapszabály egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapján hatályos tatalmával.  

Budapest, 2017. május 21. 

 

80. A MÚSZ Alapszabály 1. sz. mellékletének módosítása: 
 

A Magyar Úszó Szövetség Regionális Igazgatóságai [Tájékoztató 
 

A Magyar Úszó Szövetség területi/megyei szervezeti egységeiről:] 
 
[Békés Megyei Úszó Szövetség]  
Budapesti Területi Úszó Szövetség  
[Csongrád Megyei Úszó Szövetség  
Bács-Kiskun Megyei Úszó Szövetség  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség  
Győr-Moson-Sopron Megyei Úszó Szövetség  
Fejér Megyei Úszó Szövetség  
Hajdú-Bihar Megyei Úszó Szövetség  
Heves Megyei Úszó Szövetség  
Jász Nagykun-Szolnok Megyei Úszó Szövetség  
Komárom-Esztergom Megyei Úszó Szövetség  
Nógrád Megyei Úszó Szövetség  
Pest Megyei Úszó Szövetség  
Pécs-Baranyai Úszó Szövetség  
Somogy Megyei Úszó Szövetség  
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Úszó Szövetség  
Tolna Megyei Úszó Szövetség  
Vas és Szombathely Városi Úszó Szövetség  
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Veszprém Megyei Úszó Szövetség  
Zala Megyei Úszó Szövetség] 
 

MÚSZ Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság (a korábbi Bács-Kiskun Megyei Úszó Szövetség, 
Békés Megyei Úszó Szövetség, Csongrád Megyei Úszó Szövetség feladat- és hatáskörét látja 
el) 

MÚSZ Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság (a korábbi Pécs-Baranyai Úszó Szövetség, 
Somogy Megyei Úszó Szövetség, Tolna Megyei Úszó Szövetség feladat és hatáskörét látja el) 

MÚSZ Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság (a korábbi Hajdú-Bihar Megyei Úszó 
Szövetség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Úszó Szövetség, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Úszó Szövetség feladat- és hatáskörét látja el) 

MÚSZ Észak-Magyarország Regionális Igazgatóság (a korábbi Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Úszó Szövetség, Heves Megyei Úszó Szövetség, Nógrád Megyei Úszó Szövetség 
feladat- és hatáskörét látja el) 

MÚSZ Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság (a korábbi Komárom-Esztergom Megyei 
Úszó Szövetség, Fejér Megyei Úszó Szövetség, Veszprém Megyei Úszó Szövetség feladat- és 
hatáskörét látja el) 

MÚSZ Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság (a korábbi Pest Megyei Úszó Szövetség 
feladat- és hatáskörét látja el) 

MÚSZ Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság (a korábbi Győr-Moson-Sopron Megyei 
Úszó Szövetség, Vas és Szombathely Városi Úszó Szövetség, Zala Megyei Úszó Szövetség 
feladat- és hatáskörét látja el) 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
I. Az Alapszabály módosításának indokoltsága 

 A Magyar Úszó Szövetség új vezetésének feladatai között szerepelt az Alapszabály 
tüzetes átvizsgálása, az anomáliák feloldása, jogtechnikai-, jogszabályi pontosítások, a 
koherencia megteremtése és számos egyéb olyan módosítás, amellyel átláthatóbb, 
ellentmondás-mentes és könnyen alkalmazandó szövetségi normarendszer kerüljön 
szabályozásra.      

A jelenleg is folyamatban lévő gazdasági, pénzügyi átvilágítás elengedhetetlen eleme a 
hatályos alapszabályi rendelkezések felülvizsgálata. A folyamat által feltárt hiányosságok, 
vagy esetlegesen az eddigi megoldásoknál kedvezőbb, jobb gyakorlati megfontolások 
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alapszabályi szinten történő alkalmazása egyaránt hozzájárul a MÚSZ demokratikus, 
igazságos és átlátható működéséhez. 

 A reformfolyamat első eleme a szervezeti kérdések tisztázása. A szabályozás 
egyszerűsítésével, egyértelműbbé tételével, a transzparencia növelésével és a hatáskörök 
pontos meghatározásával a hatékony működés egyik alapeleme, nevezetesen a szakmai 
kérdések, az irányítás és a menedzsment szétválasztása valósulhat meg. 

 A szövetség szolgáltató jellegét úgy kívánjuk realizálni, hogy a szakma által kialakított 
álláspontokra a jövőben az eddigiekhez képest nagyobb hangsúlyt fektetnénk. A MÚSZ 
vezetése során az az alapállásunk, hogy a szakma határozza meg a szövetség prioritásait. 
Amennyire csak lehet, implementálni kívánjuk a szakma által, a mindennapok során 
tapasztaltakat annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elégíthessük ki az általuk 
megfogalmazott igényeket, ezáltal pedig a magyar úszósportot még ismertebbé, és világszerte 
még elismertebbé tehessük. 

 Az alábbiakban részletezett módon képzeljük el az Alapszabály módosítását.  

II. A MÚSZ feladatainak meghatározása 

 Az egyértelműség elvére, valamint a szakma szerepének az erősítésére figyelemmel az 
Alapszabályban meghatározott feladatok felülvizsgálata indokolt. Kifejezésre kell juttatni azt, 
hogy a MÚSZ szolgáltató sportági szakszövetség, így a szakma igényeit minden tekintetében 
igyekszik kielégíteni, ezért az egyes feladatok taxációja kiegészítendő ezen elemekkel. Az 
úszó szakma az, amely meghatározza azokat a prioritásokat, amelyek mentén a MÚSZ köteles 
a feladatait meghatározni és a lehető legteljesebb mértékben azokat ellátni. 

 

III. A MÚSZ tagjait érintő módosítások 

 Az Alapszabály 6. § (3)-(8) bekezdései szabályozzák a tiszteletbeli címek 
adományozásának feltételeit. Ezen megtisztelő címeket a jövőben is fent kívánjuk tartani.  

A hatáskörök pontosítása érdekében, a MÚSZ munkájának hatékonyabbé tétele miatt 
azonban indokoltnak tartjuk a 6. § (7) bekezdésében meghatározott tiszteletbeli elnöki-, 
elnökségi-, tagi cím adományozásának folyamatát megváltoztatni. Álláspontunk szerint a 
tiszteletbeli elnöki-, elnökségi-, tagi cím birtokosának személyére vonatkozó javaslatot a 
MÚSZ Elnöke tenné meg és azt a Közgyűlés elé terjesztené. Kiterjesztő rendelkezés a cím 
időtartamának meghatározása a Közgyűlés által. A döntéshozatal egyszerűsödne, a Közgyűlés 
munkaterhe csökkenne. A gyakorlatban ezt a megoldást kivitelezhetőbbnek tartjuk, mintha a 
személyi javaslatot bármely tagszervezet kezdeményezné.  

IV. A MÚSZ szervezetét érintő változtatások 

IV. 1. A szervezeti struktúra átalakítása 

 Az Alapszabály 10. § (1) bekezdése a MÚSZ szerveit, míg a (2) bekezdése a MÚSZ 
tisztségviselőit tartalmazza. A jelenlegi struktúrán annyiban kívánunk változtatni, hogy az 
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Elnökség által létrehozott és az Elnökség munkáját segítő Bizottságokat kivesszük a 
Szakszövetség szervei közül. A másik változás, hogy az Ellenőrző Testület Közgyűlés általi 
megszüntetését és a Felügyelőbizottság, mint új szélesebb feladat- és hatáskörrel rendelkező 
jogintézmény létrehozását fogadná el a Közgyűlés és a Szakszövetség szervei felsorolásban 
utóbbi szerepelne. A vezetői tisztségviselő elnevezés a Ptk-val összhangban tisztségviselőre 
változik, amelyek közül az Igazgatókat kivennénk a felsorolásból, mivel az Alapszabályban 
rögzített Igazgatói intézmény megszüntetése célunk. Ennek indokoltságát az általuk ellátott 
feladat tartalmában látjuk, nevezetesen, hogy mintegy szakértő tevékenységet látnak el 
felkérésre és nem szükséges Alapszabályi szabályozásuk, hanem elég szmsz-ben rögzíteni.  

IV. 2. A Közgyűlést érintő változtatások 

 Az Alapszabály 16. § (1) bekezdése főszabállyá emelte a nyílt formában történő 
szavazati rendet a Közgyűlési döntések meghozatala kapcsán. Jelen szakasz kivételként 
határozza meg a titkos szavazás jogintézményét, amennyiben a szavazásra jogosultak 
egyszerű többsége az erre vonatkozó képviselői indítványt támogatja. Erre való tekintettel 
egészítettük ki egy (3) bekezdéssel a titkos szavazás jogintézményét minden tisztségviselő 
választásánál, egy jelölt esetén is. 

 A titkosság a bizalmatlanság vagy akár a vélemény nem nyilvános vállalásának az 
orvoslását, a gyors döntéshozatalt egyaránt szolgálná. Abban, hogy a személyi javaslatokat a 
Közgyűlés ülésén a jelen lévő és szavazásra jogosult tagok titkosan döntenék el nem tudtunk 
feltárni olyan érdekeket, amely ezen módozat jövőbeli alkalmazása során sérelmet 
szenvednének. A jelölt támogatottsága ezen megoldás következtében is biztosított, hiszen 
amennyiben megkapja az Alapszabály 17. § (9) bekezdésében meghatározott egyszerű 
többséget, akkor pozícióját ezt követően is ugyanúgy jogszerűen betölthetné, mintha nyílt 
szavazás következtében választották volna meg. 

IV. 3. Az Elnökségi tagok jogviszonyára vonatkozó rendelkezések módosítása 

 Az Alapszabály 20. § (4) bekezdése jelenleg úgy rendelkezik, hogy az Elnökségi tag a 
tisztségét társadalmi megbízatásként, megbízási, vagy pedig munkajogi jogviszony keretében 
látja el. A tisztség kiemelt társadalmi jellegére tekintettel mindenképpen indokoltnak tartjuk a 
megbízási jogviszony keretében foglalkoztatni az Elnökség tagjait, amely a megválasztással 
jön létre, és lehet ingyenesen (társadalmi) vagy a Közgyűlés döntése értelmében megbízási díj 
ellenében is végezni. Az elvégzendő feladat jellegére figyelemmel egyértelműen egy 
gondossági kötelem áll fent az Elnökség tagjai és a MÚSZ között. Ezen tisztség tekintetében a 
klasszikus munkajogviszony jellemzői nem érvényesülnek maradéktalanul, mint például az 
utasítás, a munkaidő, a szervezeti hierarchiába tartozás. Az Elnökség tagja legjobb tudása 
szerint, a tőle és a pozíciójától elvárható kellő körültekintéssel és gondossággal köteles a 
feladatát ellátni, tulajdonképpen szinte élethivatásszerűen, mintegy szívügyének tekintve a 
tisztségét. Ezen kívül az Elnökségi tag a feladatát annak konkrét felmerülése kapcsán köteles 
ellátni, az egyes megoldandó teendők rendszertelenül jelentkezhetnek, azok előre nem 
kalkulálhatók, nem állapítható meg egy konkrét munkakör, mint a munkajogviszony 
vonatkozásában.  

IV. 4. A MÚSZ Főtitkárát érintő módosítások 
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 Az Alapszabály 26. § határozza meg a Főtitkár jogállását és az általa ellátandó 
feladatok körét. 

 Tekintettel arra, hogy a Főtitkár tevékenysége jelentősen determinált az Elnökségtől és 
az Elnöktől, ő a Szakszövetség hivatalának vezetője, így mindenképpen indokolt a 
következőképpen a pozíció szabályozása. Az Elnökséggel való együttműködés, a hatékony 
munkavégzés követelményeire tekintettel az Elnökség számára szükséges biztosítani azt a 
lehetőséget, hogy a Főtitkár személyéről határozzon az Elnök javaslatára (ahogy sok 
szövetségnél, de még a MOB-nál is). Ez azért is tekintendő jó gyakorlati megoldásnak, mert a 
MÚSZ átlátható, hatékony, proaktív működése érdekében egyáltalán nem mindegy, hogy az 
Elnökség és az Elnök kivel dolgozik folyamatosan együtt. Az Elnökség hatáskörét annyiban 
indokolt tehát kibővíteni, hogy az Elnök javaslatára a Főtitkár személyéről dönthessen. 

 Továbbá figyelemmel a jogviszony létrejöttére – vagyis az Elnökség általi választásra 
– a következő rendezendő kérdésnek az minősül, hogy ki jogosult a Főtitkár felett a 
munkáltatói jogkör gyakorlására. Mivel az Elnök a legfőbb tisztségviselő, az Elnökség 
munkájában kulcsfontossággal bír, ezért a Főtitkár feletti munkáltatói jogkör gyakorlójaként ő 
nevesítendő. Ezáltal a transzparencia és az egyértelműség elvei teret nyerhetnek a MÚSZ 
működésében. 

 Az Elnök átmeneti időszakra megbízott Főtitkár kinevezésére jogosult, addig az 
időszakig ameddig az Elnökség választással nem tölti be ezt a posztot, ugyanakkor ugyanazok 
a jogok és kötelezettségek vonatkoznak rá mint a Főtitkárra. 

IV. 5. A MÚSZ Igazgatóit érintő változások 

 A strukturális változáson túlmenően, azzal harmonizálva indokoltnak tartjuk az 
Igazgatók munkájának átláthatóbbá tétele érdekében a tisztség keletkezésének és a 
munkáltatói jogkör gyakorlásának a módosítását. 

 Véleményünk szerint az Elnök rendelkezik azon, a MÚSZ működését érintő széles 
ismerettel, amely birtokában az Elnök által az Igazgatók személye, könnyen, hatékonyan 
meghatározható. Ebben az esetben is indokolt a Közgyűlés hatáskörének a szűkítése azáltal, 
hogy az Igazgatóit jelen változtatással a jövőben az Elnök nevezze ki, elnevezésüket 
hatáskörüket az szmsz-ben szabályozva. Ezen jogi tényre tekintettel az Alapszabályban az 
Igazgatói jogintézményt a Közgyűlés megszűntetné.  

IV. 6. Az Ellenőrző Testületet érintő módosítás 

 Figyelemmel arra, hogy az általános jogi szabályozás következetesen az ellenőrzésre 
jogosult szervezetet Felügyelőbizottságként nevesíti, viszont a módosítás elsődleges célja nem 
a névváltoztatás, hanem a jogszabályi kereteken belül, de jóval nagyobb ellenőrzési hatáskör 
és feladatkör biztosítása az új jogintézménynek, a Sport tv. szerinti ellenőrző testület feladat- 
és hatáskörének fenntartásával. Amennyiben a Közgyűlés megszűnteti az Ellenőrző Testület 
intézményét, úgy a tagjainak a mandátumát is megszűnteti, amely lehetőséget biztosít egy új 
szélesebb hatáskörű ellenőrző testületnek a Felügyelőbizottságnak. A Felügyelőbizottsági 
elnevezés jövőbeli használata a szervezeti struktúra átláthatóságát biztosítja, a laikus felek 
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által is egyértelmű módon beazonosíthatóvá válik egyaránt maga a szerv és az általa ellátott 
tevékenység. 

IV. 7. A Megyei Szövetségek megszűntetése 

 A Megyei Szövetségi rendszer elavult és nem is működőképes (kivéve a Budapesti 
Szövetséget) illetőleg az elmúlt időszakban néhány kivételtől eltekintve nem működtek. Ezek 
után feleslegesnek tartjuk, hogy egy eddig sem működő megyei rendszert felélesszünk, ezért a 
Regionális Igazgatóságok létrehozására teszünk javaslatot. Hét Regionális Igazgatóság és a 
jelenleg is működő Budapesti Szövetség lefedi az egész országot és hatékonyabb működést 
eredményezhet. A Regionális Igazgatóságok élén Régió Igazgatóval, akiket a Régió 
Fejlesztési és Koordinációs Bizottság javaslata alapján az Elnökség nevez ki. A Regionális 
Igazgatóságok feladat- és hatáskörrel rendelkező területi szervek. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
1. A MÚSZ logójának, emblémájának nem szükséges az Alapszabályban a rögzítése, ez 

technikai kérdés, amely adott esetben év közben is változhat. 
2. Jogharmonizációs módosító (Sport tv.). 
3. Pontosító módosítás. 
4. A Sport tv. országos sportági szakszövetség alapvetői feladatait rögzítő felsorolásban 

foglaltaknak való megfelelést [i) és j) pont] és sportági infrastrukturális feltételek 
biztosításában való aktívabb szerepvállalást szolgáló kiegészítés. 

5. Pontosító. 
6. Jogharmonizációs módosító (Sport tv.). 
7. Egy új tagszervezet felvételének előfeltételeit rögzítő Sport tv. szerinti taxatív 

felsorolás nem tartalmazza a tagdíj – belépéssel egyidejű vagy azt megelőző – 
megfizetését, tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a következő évben lehet 
kizárni a tagszervezetet. 

8. A Szakszövetség elnökének hatáskörébe utalja a tiszteletbeli elnöki-, elnökségi-, tagi 
címre történő jelölést, de továbbra is a Közgyűlés adományozhat ilyen címet. 

9. Az előzővel ponttal összefüggő módosító. 
10. A tiszteletbeli cím tulajdonosa tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen. 
11. Pontosítás. 
12. Figyelemmel arra, hogy a bizottságok ugyan alapszabályi felhatalmazással, azonban 

az Elnökség által saját hatáskörben létrehozott és szabályozott szervezeti egységek, 
így az alapszabályi szervként történő rögzítés elhagyása indokolt. Figyelemmel arra, 
hogy a tisztségviselők felsorolása tartalmazza a Felügyelőbizottság (korábbi Ellenőrző 
Testület) elnökét és tagjait, mely személyek jogszabály alapján nem vezető 
tisztségviselők, így szükséges a vezető kitétel törlése. Az Ellenőrző Testület és az 
Igazgatói tisztségek megszűnésére és az új ellenőrző szerv, a Felügyelőbizottság 
létrehozására tekintettel a pont további módosításokat tartalmaz. 

13. Technikai módosító. 
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14. A szavazathalmozás intézményének megszűntetése, jelenlegi szabályozás 
átláthatatlanná teheti a szavazók személyét. 

15. A Ptk. 2017. január 1-jén hatályba lépett rendelkezésének átemelése.  
16. Technikai módosító. 
17. Pontosító. 
18. A Közgyűlés hatáskörét érintő módosító, az Igazgatók és az Ellenőrző Testület 

intézményének megszűntetése miatt szükséges valamint a Főtitkár elnökség általi 
választása miatt. 

19. A hatékony ügymenet érdekében kizárólag akkor szükséges közgyűlési döntés, ha a 
Szakszövetség Elnökével köt szerződést a MÚSZ vagy hatályos megbízással 
rendelkező tisztségviselővel szemben érvényesít kártérítési igényt valamint pontosító 
módosítás. 

20. Nem szükséges Közgyűlési jóváhagyás, ugyanis nehézkessé tenné a hatékony és gyors 
döntéseket. 

21. Tiszteletbeli címet érintő pontosító. 
22. Pontosító. 
23. Jogharmonizációs módosító. 
24. Technikai jellegű módosító. 
25. Pontosító. 
26. A hatékony döntéshozatal érdekében az egyes tárgykörökben közgyűlési 

határozathozatalhoz megkövetelt magasabb arányú szótöbbség előírása kizárólag az 
Alapszabály módosítása tárgyában. 

27. Minden tisztségviselő esetén titkos szavazást ír elő, akkor is ha egy jelölt van. 
28. Technikai módosító, valamint az átláthatóság biztosítása érdekében 30 napig tartó 

közgyűlési hanganyag rögzítés helyett egy évig köteles tárolni a MÚSZ.    
29. Indokolatlan írásbeli érvénytelen szavazás esetén Rendkívüli Közgyűlést összehívni. 
30. Jogtechnikai elhagyás. 
31. Pontosítás. 
32. Pontosítás. 
33. Pontosítás és jelölési határidő meghosszabbítása valamint a hatékony ügymenet 

érdekében a jelölő listára kerülés a Jelölő Bizottság előterjesztése után közvetlenül 
lehessen kerülni. 

34. Pontosító módosítások. 
35. Amennyiben a Közgyűlés a második fordulóban sem választ meg senkit 50%+1 

szavazattal, úgy a tisztség betöltetlen marad. Adjuk meg a jogot a Közgyűlésnek, ha 
nem tud vagy nem akar betölteni egy tisztséget. 

36. Jogtechnikai módosító, az alapul szolgáló jogszabályi rendelkezés hatályon kívül 
helyezése okán. 

37. Technikai módosító továbbá a hatékonyság jegyében a rendkívüli Közgyűlések 
összehívásának a ténylegesen szükséges esetekre korlátozása.  

38. Pontosító. 
39. Technikai módosító. 
40. Nem az Elnökség feladata napi ügyek intézése, hanem a hivatali szervezeté. 
41. Az Elnökség hatáskörének bővítése a nemzetközi szervezetbe való jelölés esetén. 
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42. A Főtitkár kinevezése és visszahívása szintén Elnökségi hatáskörben kerül rögzítésre. 
43. Bizottságok létrehozásának joga Elnökségi hatáskör, ezért kerül pontosításra ez a pont. 
44. A regionális szervezeti egységek vezetőinek (régió igazgatók) kinevezésének, 

visszahívásának joga szintén Elnökségi hatáskör. 
45. Elnökségi hatáskört kiterjesztő szabályozás, ami az egyéb módosítások okán válik 

szükségessé. 
46. Pontosítás. 
47. Pontosítás. 
48. Elnökségi tagok tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el (ingyenesen vagy 

megbízási díj ellenében). 
49. Az Elnökség tagjainak megválasztásának tisztázása. A Közgyűlés bárkit aki a jelölő 

listára felkerül megválaszthasson, mindenféle korlátozás nélkül. A módosító célja a 
korlátozás elhagyása és szabad verseny az Elnökségi tagsági tisztségért. 

50. Pontosító. 
51. Az Elnökségi tagot a Közgyűlés 50%+1 szavazattal választotta, a visszahívás 

kezdeményezésére is ilyen arányban kerüljön sor. 
52. Elnökségi ülés meghívottjainak pontosítása. 
53. Rövidítő határidő. 
54. Elnöki döntés szavazategyelőség esetén, a testületeknél általános szabály. 
55. Pontosító. 
56. Jogtechnikai módosító, a korábbi tényleges tartalom nélküli fordulat, jogi 

relevanciával bíró, tartalmában nem új rendelkezésre történő cseréje. 
57. Az Elnök javasolhat a Közgyűlést levezető elnök személyére, amennyiben nem 

személyesen látja el a feladatot. 
58. Az Elnöknek javaslattételi joga van az Elnökség irányában a Főtitkár személyére. 
59. Pontosítás a Főtitkár és az Elnök jogviszonya tekintetében. 
60. Az Elnök irányítja a Főtitkár tevékenységét. 
61. Pontosító. 
62. Az Elnök is jogosult többletfeladatot adni az Elnökség további tagjainak a hatékony 

ügyvitel biztosítása érdekében.  
63. A Főtitkár jogviszonyára vonatkozó jogtechnikai módosító. 
64. Az Elnök megbízott Főtitkárt nevezhet ki arra az időszakra, amikor ez a tisztség 

betöltetlen. Ez egy ideiglenes megoldás, de szükséges, mert a hivatali szervezet első 
emberének hiánya működési gondokhoz vezethet, amennyiben az Elnök nem tud napi 
ügyek vitelével foglalkozni. A joghatása ugyanaz mint az Elnökség által kinevezett 
Főtitkárnak. 

65. A Közgyűlés hatásköréből kiveszi az Igazgatók megválasztását. 
66. Ellenőrző Testület megszűntetése a Közgyűlés által és a kibővített hatáskörű 

Felügyelőbizottság létrehozása. 
67. Pontosító. 
68. Alapszabályi rögzítése az Ellenőrző Testület megszűntetésének és a 

Felügyelőbizottság létrehozásának valamint az új FB elnök és két új tag jelölési 
folyamatának szabályozása. 

69. A Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörének kiterjesztése. 
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70. Pontosítás. 
71. A Szervező Bizottságok fejezetének elhagyása. Eddig is az Elnökség hozott létre 

Bizottságokat a jövőben is hasonlóan tesz, ezért nem indokolt az Alapszabályi 
szabályozásnak ez a terület  

72. Pontosítás. 
73. Technikai módosító, a Magyar Olimpiai Bizottság helyett a sportpolitikáért felelős 

miniszter gyakorolja ezen jogot.  
74. A rendelkezés hozzáigazítása a Sport tv. vonatkozó előírásához. 
75. Elnök és Főtitkár is önállóan jogosultak a szövetség képviseletére, és az egyéb 

módosításokra figyelemmel mások nem. 
76. Az első vezető tisztségviselő az alapításkori létesítő okiratot követő, később elfogadott 

alapszabályokban nem indokolt. 
77. Területi/megyei szövetségi rendszer helyett regionális igazgatóságok létrehozása a 

módosító javaslat célja. A Budapesti Területi Úszó Szövetség kivételével minden 
megyei szövetség megszűnik és a régió igazgatások veszik át feladataikat és 
hatásköreiket. 

78. Jogtechnikai módosító. 
79. Jogtechnikai módosító. 
80. 1. számú melléklet módosítása (felsorolás). 

 
   

 
   


