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A MÚSZ közgyűlése által 2018. május 27.-én elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.
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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó
Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Stv.) meghatározott, az úszás sportág feladatainak ellátására, az úszó
sportversenyek szervezésére, tagjai érdekvédelmére és a részükre való
szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, a
Magyarországon működő úszó szövetségek, sportszervezetek (sportegyesületek,
sportvállalkozások), a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén
működő sportszövetségek, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítványok, illetve ezek útján az úszó szakosztályok
tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzattal
rendelkező, a Sporttörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyről szóló a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) alapján működő országos sportági Szakszövetség.
(2) A Szakszövetség a Civil tv. és az Stv. szerint, közhasznúsági nyilvántartásba
vételével közhasznú szervezet.
(3) A Szakszövetség a Civil tv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú
tevékenysége az Stv. 49.§ d), e), f), h), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint
közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:
a) az Stv-ben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – elsősorban a sportágfejlesztési programokon
alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források
rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az
iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, és a fogyatékosok
sportja valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok
finanszírozásában,
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok
sportját,
c) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a
doppingtilalom betartását.
d) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget
biztosító,
egyéb
követelmények
figyelembevételével
sportrendezvények
lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés tervezése
és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia; Paralimpia, Siketlimpia,
világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események
(nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is
alkalmas sportinfrastruktúra kialakításának lehetőségeire is figyelemmel,
e) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország
sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és siketlimpiákon, és más, az
épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi
sportversenyein.
(4) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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(5) A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.
(6) A Szakszövetség az Stv. 21.§ (2) bekezdése alapján, jogosult elnevezésében a
„magyar” megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának
használatára.
2.§
(1)

A Szakszövetség neve:

Magyar Úszó Szövetség

A Szakszövetség rövidített neve:

MÚSZ

(2) A Szakszövetség székhelye:1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd Sétány 2.
(3)

A Szakszövetség működési területe:

(4)

A Szakszövetség alapítási éve:

Magyarország
1907.

3.§
A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Úszó Szövetségnek (FINA) és az Európai
Úszóligának (LEN), amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
4.§
(1) A Szakszövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi
és ellenőrzi az úszó sportágban folyó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet,
külön megállapodás szerint összehangolja a LEN és a FINA által elismert szakágak
nemzetközi sportdiplomáciai tevékenységét, ellátja a Sporttörvényben és az egyéb
jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatokat, képviseli sportágának és
tagjainak érdekeit, valamint önállóan részt vesz a nemzetközi sportszervezetek
tevékenységében.
(2) A Szakszövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait
a Szakszövetség tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.
A Szakszövetség feladatai
5.§
(1) Az úszó sportágban a Szakszövetség alapvető feladata:
a) Sporttörvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok, így
aa) a versenyszabályzat,
ab) az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza
a versenyzők
előírásokat is,

sporttevékenységére

és

érdekvédelmére

vonatkozó

szakmai

ac) a sportfegyelmi szabályzat,
ad) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat
tartalmazó szabályzat,
ae) a doppingszabályzat,
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a gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami
sportcélú támogatások e törvénynek, valamint az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó
előírásokat is,
af)

ag) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó
szabályzat,
ah) a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat,
ai) az etikai és gyermekvédelmi szabályzat,
aj) a sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések
megelőzésére, a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra
vonatkozó sportági előírásokat is,

ak) valamint a külön jogszabályokban és az alapszabályban előírt más
szabályzatok megalkotása.
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit
(pl. megrendezni az országos bajnokságot,), meghatározni a sportág hazai
versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való részvételét;
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a
sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó
sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken;
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az
utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról;
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sport köztestületek és a többi
sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben;
g) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában
működő sportszakemberek képzését és továbbképzését;
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni
annak végrehajtásáról,
i) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatban
meghatározottak
alapján
ellenőrizni
az
úszó
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.

(2) A Szakszövetség ellátja továbbá az Alapszabályban, a sportág nemzetközi
szövetségeinek szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott
feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat a
nemzeti sportinformációs rendszernek;
b) megadja vagy megtagadja a sportág nemzetközi szövetségei, illetve a külföldi
társ sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi,
valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez;
c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a
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sporttörvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint
sportfegyelmi jogkört gyakorol;
d) a FINA előírásaival összhangban meghatározza a sportlétesítmények
használatával,
illetve
a
sporteseményekkel
kapcsolatos
sportági
követelményeket;
e) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység
folytatásához előzetes hozzájárulás kiadása;
f) versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a versenybírók
minősítése;
g) a dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó
szerek, készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés
a sportmozgalomban ható valamennyi káros jelenség ellen;
h) a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján engedélyezi a sportesemények
megrendezését;
i) a FINA által meghatározott egyéb feladatok ellátása;
j) szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportág céljainak
elérése érdekében;
k) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése,
terjesztése, továbbá közreműködés a sportág színvonalemelését segítő
tudományos kutatómunkában;
l) a sportág propagandájának elősegítése és szervezése;
m) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben;
n) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szakszövetség vagyonával
és szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése;
o) a jogszabályokban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek
biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása;
p) ellátja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait;
q) sportágában ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat
is
r) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.
III.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szakszövetség tagjai
6.§
(1) A Szakszövetségnek kizárólag 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.
(2) A Szakszövetség versenyrendszerében az a tagszervezet tekinthető
résztvevőnek, amelynek legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a
sportág éves versenynaptárában szereplő valamelyik versenyen jegyzőkönyvileg
igazolhatóan részt vett. Az újonnan felvett sportszervezet e feltételt a felvételét
követő 6 hónapon belül köteles teljesíteni.
(3) A Szakszövetségnek különleges jogállású tagjai a tiszteletbeli és pártoló tagok. A
Közgyűlés magánszemélyeknek tiszteletbeli elnöki, tiszteletbeli Elnökségi tagi, vagy
tiszteletbeli tagi címet adományozhat.
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Pártoló tagja lehet a Szakszövetségnek az a magánszemély vagy szervezet,
aki/amely az Alapszabályban foglalt célokkal egyetért és a Szakszövetség anyagi
támogatását vállalja. Egyebekben a tisztelebeli tagokra vonatkozó szabályok
vonatkoznak értelemszerűen rájuk. A tiszteletbeli címekre és a pártoló tagságra
vonatkozó részletes szabályokat a Szakszövetség Szervezeti és Működési
Szabályzatában kell meghatározni.
(4) A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli Elnökségi tagja lehet az a
személy, aki legalább egy ciklus időtartamára a Szakszövetség elnöke vagy
Elnökségi tagja volt, és kimagasló tevékenységével a Szakszövetség célkitűzései
megvalósításához eredményesen hozzájárult.
(5) A Szakszövetség tiszteletbeli Elnökségi tagja lehet továbbá az a személy is, aki
példamutató munkásságával, kiemelkedő anyagi támogatásával segíti vagy segítette
a Szakszövetséget.
(6) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a sportág olimpiai bajnokai, továbbá
más versenyzők, sportszakemberek, akiknek a munkássága a sportágban példa
értékűek.
(7) A tiszteletbeli cím adományozását a Szakszövetség bármely tagszervezete
kezdeményezheti. A tiszteletbeli cím, tulajdonosát élete végéig megilleti. A Közgyűlés
érdemtelenség esetén azt visszavonhatja.
Az érdemtelenség oka lehet különösen, ha
a) a tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik;
b) a Szakszövetség szabályait megsérti;
c) a Szakszövetségnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz.
(8) A tiszteletbeli címek tulajdonosainak jogai és kötelezettségei:
a) - Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség Közgyűlése és
Elnöksége ülésein, valamint rendezvényein, vezető tisztségviselővé nem
választhatók,
b) Javaslatokat tehetnek, és véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetséget
érintő kérdésekben.
c)Tagszervezet tagjaként választhatók a Szakszövetség szerveibe.
d) Szakszövetség erkölcsi támogatása, vagy eredményes közreműködés a
Szakszövetség bevételi forrásainak növelésében.
e) A Szakszövetség szabályainak betartása.
f) A sportág népszerűsítése.
(9) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(10) A Szakszövetség tagjait egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek
terhelik, kivéve a különleges jogállású tagokat valamint a képviseleti jog számát és
az annak megfelelő tagsági díjat.
(11) A Szakszövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi
kötelezettségek teljesítésére.
(12) A Szakszövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szakszövetség céljainak
megvalósítását és tevékenységét.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
7.§
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szakszövetségi tagság alapításkor a szakszövetség nyilvántartásba vételével,
alapítást követően a belépési kérelem Elnökség általi elfogadásával keletkezik és
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kilépéssel, felmondással, kizárással és a tag jogutód nélküli megszűnésével szűnik
meg.
(3) A tagfelvételt az Elnökségtől írásban kell kérni. Az Elnökség a soron következő
Elnökségi ülésen köteles a kérelemről dönteni.
A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a jogszabályokban és az
Alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. A tagsági viszony az Elnökség
döntése napjával jön létre.
8.§
(1) A Szakszövetségből való kilépést és a tag jogutód nélküli megszűnését írásban
kell közölni a Szakszövetség Elnökségével. A kilépés a tagot nem mentesíti a
tagsága idején keletkezett anyagi kötelezettségeinek teljesítése alól. Kilépéssel a
tagsági viszony a tag akaratából szűnik meg, amit bármikor, indokolás nélkül
megtehet. Kilépés esetén a tagsági viszony a nyilatkozatban megjelölt időpontban,
annak hiányában a nyilatkozat átvétele napján szűnik meg. A kilépés
visszamenőleges hatályú nem lehet.
(2) A Szakszövetség a tagját sportfegyelmi eljárás alapján sportfegyelmi
büntetésként a Szakszövetségből kizárhatja, illetve a pártoló vagy tiszteletbeli tag
sportfegyelmi büntetésként a Szakszövetségen belüli tevékenységtől eltiltható.
(Stv.13.§ (3) n) pont és 14.§) A Szakszövetségből való kizárásnak bármely tag vagy
Szakszövetségi szerv kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt,
alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy testületi határozatot súlyosan vagy ismételten
megsérti.(Ptk 3:70.§) A kizárásról első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon az
elnökség a soron következő ülésén, dönt. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és
indokolással ellátni, melynek tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni.
(3) A tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban a Szakszövetség Elnöksége
felmondhatja, ha az Alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek a tag utóbb nem
felel meg, így például:
- ha a tagszervezet az Alapszabályt nem fogadja el, vagy
- ha a tagszervezet a sportág versenyrendszerében a tárgyévet megelőző évben
nem vett részt, vagy
- a tagdíj megfizetésére előírt határidő elmulasztásával.
Felmondás előtt a Szakszövetség törvényes képviselője a tagot határidő
tűzésével, írásban felszólítja a felmondás okának orvoslására, és figyelmeztetni
kell mulasztásának jogkövetkezményére. A felmondás ellen jogorvoslatért a
felmondó határozat közlésétől számított 30 napon belül a Szakszövetség
Közgyűléséhez lehet fordulni. A fellebbezést a közgyűlés a következő
közgyűlésén tárgyalni köteles.
A tagfelvételt megtagadó, a kizáró és a felmondó jogerős határozat ellen a
kézbesítéstől számított 30 napon belül jogorvoslatért, keresettel a Fővárosi
Törvényszékhez lehet fordúlni.
(4) A tagsági viszony a tag megszűnésével a nyilvántartást végző szervezet
végzésének, vagy határozatának jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.
(5) Amennyiben a tag tagsági jogviszonya kilépéssel, kizárással, felmondással szűnik
meg, egy évig nem lehet új tagfelvételi kérelmét teljesíteni.
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IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai és kötelezettségei
9.§
(1) A Szakszövetség tagjai tagsági jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük utján
gyakorolják, illetve teljesítik.
(2) A Szakszövetség tagjának jogai:
a) résztvehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein;
b) szavazati joggal résztvehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában;
c) választhat és tagjai választhatók a Szakszövetség szerveibe;
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a
Szakszövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá
betekinthet a Szakszövetség irataiba;
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására;
f) írásban tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről.
(3) A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
a) a sportág célkitűzéseinek és eredményességének elősegítése;
b) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a
Szakszövetség szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg
megtartásának biztosítása;
c) a Közgyűlés munkáját elősegíteni;
d) a sportág népszerűsítése;
e) a tagdíj megfizetése.
V.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
10.§
(1)A Szakszövetség
szervei:
a) a Közgyűlés,
b) az Elnökség,
c) az Ellenőrző Testület,
d) a bizottságok,
e) a hivatali szervezet,
f) területi szövetségek

(2)
A
Szakszövetség
vezető tisztségviselői:
a) az elnök,
b) alelnökök,
c) Elnökségi tagok
d) Ellenőrző
Testület
elnöke és tagjai
e) Főtitkár

VI.
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A Közgyűlés összehívása
11.§
(1) A Szakszövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló
Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés). A Szakszövetség Közgyűlését évente
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legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlés időpontját a
Szakszövetség Elnökségének legalább 30 nappal korábban meg kell
állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a
beterjesztett javaslatokról a Közgyűlésen szavazásra jogosultakat a Közgyűlés
időpontját megelőzően legalább 28 nappal emailben és a Szakszövetség
honlapján történő közzététel útján, - az Elnök vagy a helyettesítésére jogosult
vezető tisztségviselő által - értesíteni kell.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a Szakszövetség nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
(3) A közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér a
Szakszövetség székhelyétől.
(4)A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

(5) Az írásbeli Közgyűlési előterjesztéseket a tagoknak legalább a Közgyűlés
időpontja előtt 7 nappal elektronikus úton meg kell küldeni. A részvételre
jogosult egyéb személyeket és szerveket a Közgyűlés helyéről és időpontjáról
a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A
Közgyűlésre a Szakszövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül
tanácskozási joggal mást is meghívhat.
Szavazati jog a Közgyűlésen
12.§
(1)A Közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk
meghatalmazott személyek rendelkeznek.
(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.
(3)A Közgyűlésen minden tagszervezet alanyi jogon egy képviselővel vesz részt.
(4)További egy-egy képviselővel képviselteti magát az a tagszervezet
amely/amelynek,
a) a tárgyévet megelőző évben műhelytámogatásban részesült,
b) a Közgyűlést megelőző évben a hazai sportszervezeti ponttáblázatban az első
húsz helyezettje közé került,
c) sportolója pontszerző helyen végzett a tisztújítást megelőző Olimpiai Játékon,
d) versenyzői Olimpiai Játékokon vagy felnőtt világbajnokságon vagy Európa
Bajnokságon arany-, ezüst-, vagy bronzérmet szereztek a közgyűlést megelőző
négy évben.
(5)A több jogcímen szerzett képviseleti jogok száma az alanyi jogon szerzettel
együttesen sem haladhatja meg az 5 főt.
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(6)Egy sportoló által elért eredményt az a), c), és a d) pontoknál csak egy képviseleti
jog megállapításánál lehet figyelembe venni.
(7)A tagszervezeteknek legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban
be kell jelenteniük azt a személyt/személyeket, aki/akik ellátják képviseletüket. A
bejelentéssel egyidejűleg írásban igazolniuk kell a képviseleti jogosultságukat.
(8) Az Elnökség legkésőbb a Közgyűlés időpontját megállapító Elnökségi ülésen
vizsgálja felül és állapítja meg a többlet képviselettel rendelkező tagszervezetek
képviselőinek számát.
A Közgyűlés határozatképessége
13.§
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele
jelen van.
(2) Ha a Közgyűlés az eredeti időpontjában nem határozatképes a Közgyűlést el kell
halasztani és megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés legkésőbb
15 napon belül, legkorábban a határozatképtelenség megállapítását követő 30 perc utáni
időpontra 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.
(3)A közgyűlés határozatképességét a közgyűlés teljes idején a képviselők összlétszáma
alapján,- kivéve a határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlést - nem pedig a
megjelentek száma alapján kell megállapítani.
(4)A határozatképességet a közgyűlésen folyamatosan ellenőrizni kell. A határozatok
meghozatalakor nem elégséges a „látható többség” megállapítása, minden esetben
pontosan meg kell állapítani az „igen”, a „nem” és a „tartózkodók” számát.
(5)Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul
az ülés tartásához.
(6)A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból
érvénytelen határozat – az (5) bekezdés és a 14.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével -az
elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a
közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tagszervezet egyhangúlag
érvényesnek ismer el.
(7) Ha a közgyűlés az ülését határozatképtelensége kivételével bármilyen más okból
(áramszünet, haláleset, földrengés, rendbontás stb) befejezni nem tudja a közgyűlést el kell
halasztani és 15-30 napon belüli időpontban folytatólagos közgyűlésen azt be kell fejezni. A
folytatólagos közgyűlésen csak az elmaradt napirendek tárgyalhatók. A folytatólagos
közgyűlés csak határozatképessége esetén tartható meg. A meghatalmazottak képviseleti
joga és a megválasztott közgyűlési tisztségviselők megbízása is folytatólagos. Ha a
folytatólagos közgyűlésen bármelyik résztvevő nem tud megjelenni, helyükre más személyt
kell meghatalmazni vagy a tisztségére választani. Egyebekben a folytatólagos közgyűlést az
eredeti közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni.

A Közgyűlés napirendje
14.§
(1) A Közgyűlés napirendjét a Szakszövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a
Közgyűlés elé.
(2) A Szakszövetség évi rendes Közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően
tartalmaznia kell:

10

a) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása;
b) a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló (ideértve az Stv szerinti pénzügyi
beszámolót is) elfogadása;
c) a Szakszövetség tárgyévi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés)
elfogadása;
d) az Ellenőrző Testület beszámolója;
e) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;
f) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
(3) A (2) bekezdés f) pontjában említett javaslatokat, abban az esetben lehet
napirendre tűzni, napirendet kiegészíteni, ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt
legalább 15 nappal írásban, indokolással ellátva, benyújtották az Elnökséghez.
Ha a napirend kiegészítéséről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés arról, a napirendek elfogadása előtt külön dönt.
(4)A(3) bekezdésben meghatározott határidő után vagy a Közgyűlésen beterjesztett
napirendi javaslatok akkor tárgyalhatók, ha a részvételre jogosult képviselők háromnegyede
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
(5)Az elnökség a napirendek kiegészítése kérelemről, az azzal kapcsolatos döntéséről
haladéktalanul, de legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 3 napon belül
köteles a tagszervezeteket a meghívóval azonos módon tájékoztatni és a napirendhez
kapcsolódó minden előkészítő intézkedést megtenni. Így különösen, ha a napirendi
kezdeményezés tisztségviselői változtatásra irányul a jelölés, választás feltételeit biztosítani.
(6)A közgyűlésen megjelent tagszervezeti képviselőkről (törvényes vagy meghatalmazott)
jelenléti ívet kell készíteni. Azon fel kell tüntetni a tagszervezet nevét, székhelyét, a
képviselők nevét, lakcímét. Többlet képviselet esetén minden képviselő nevét, lakcímét. A
jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

A Közgyűlés hatásköre
15.§
(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása;
c) a Szakszövetség más Szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának
ehatározása;
d) az éves szakmai és pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása;
e) a számvitelről szóló hatályos törvény szerinti éves beszámoló (mérleg), ezen
belül az Elnökségnek a Szakszövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének
elfogadása;
f) az Elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása;
g) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása;
h) a sportág sratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása;
i) a Szakszövetség Elnökének, Alelnökeinek, Elnökségi tagjainak valamint az
Ellenőrző Testület Elnökének és tagjainak, a megválasztása, visszahívása;
j) vezető tisztségviselők felett a munkaviszony létrehozása és megszüntetése
munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetséggel
munkaviszonyban áll ,
k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját
tagjával, Vezető tisztségviselőjével, Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
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l) a jelenlegi és a korábbi Szakszövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és az
Ellenőrző Testületi tagok vagy más szakszövetségi szerv tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés ,
m)választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk
megállapítása és a végelszámoló kijelölése;
n) szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, annak megszüntetése;
o) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről
szóló döntés;
p) a Szakszövetség sporttörvény 28. § szerinti sportági szövetségé való
átalakulása;
q) tagfelvételi, kizárási és a tagsági viszony felmondása eljárásban hozott
határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása, tiszteletbeli tagsági cím
adományozása, visszavonása;
r) befektetési szabályzat – az Ellenőrző Testület véleményének kikérését
követően – elfogadása;
s) a Közgyűlés levezető elnökének megválasztása,
t) a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó
vagyonról,
u) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
(2) A Közgyűlés a számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról az Ellenőrző
Testület írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat.
A Közgyűlés határozathozatala
16.§
(1) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, az Stv 24.§(3) bekezdése alapján a
jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű
többség) szavazatával hozza. Szavazat egyenlőség esetén a Közgyűlés
hozzájárulásával a szavazást meg lehet ismételni. Ismételt szavazategyenlőség
esetén az inditványt elutasítottnak kell tekinteni.
(2) Az Alapszabály módosításához, más Szakszövetséggel való egyesüléshez vagy
szétváláshoz a jelenlévő tagszervezeti képviselők háromnegyedes, szótöbbsége, míg a
15.§ b), 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.
(3) A Közgyűlés bármilyen kérdésben titkos szavazással is dönthet, ha a szavazásra
jogosultak egyszerű többsége az erre vonatkozó képviselői inditványt támogatja.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza Közgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint

a) a Szakszövetség nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének
a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

12

e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két,
a Közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A Közgyűlésen elhangzottakat
hanganyagként kell megőrizni a Közgyűlés befejezésétől számított 30 napig.
(5) A Közgyűlés kapcsán keletkezett iratba, a főtitkárral történt előzetes egyeztetés
alapján a tagok képviselői betekinthetnek.
(6) A Szakszövetség Közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban
meghatározott esetekben a Közgyűlés egyszerű többségi határozattal korlátozhatja
vagy kizárhatja.
(7) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő
miatt az szükséges, a Közgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az
ülésen kívüli határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezet tagok részére való
megküldésével kezdeményezi, úgy hogy azt a Főtitkár felhívásban, a hivatali email
fiókján keresztül elektronikus levélben küldi el. 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 a Főtitkárnak kell leadni a tagszervezet képviselője által aláírt,
dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy
telefax útján kell eljuttatni. A Főtitkár köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és
a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének
lejártát követő három napon belül a Főtitkár köteles írásban tájékoztatni a
tagszervezeteket és az Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott
határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, Rendkívüli
Közgyűlést kell összehívni.
(8)A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szakszövetség terhére
bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség
által a tagjának- a tagsági viszony alapján- nyújtott, az alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatás.
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek
nem tagja vagy alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok
17.§
(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők (15.§ (1) bek. i) pont) melyek a
Civil tv. 2.§ 9. pont értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek.
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(2) Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő
három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
(4)
Nem lehet az Elnökség tagja a Főtitkár valamint a MÚSZ fizetett alkalmazottja.
(5) Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az
Ellenőrző Testületnek nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági
feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség Elnökségének tagjával, illetőleg a
Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói
kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a
Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.
(6) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket öt évre választja.
(7) A választást napirendre tűző Közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a
Szakszövetség Elnöksége Jelölő Bizottságot választ. Jelölt lehet az a személy, akit a
Szakszövetség tagszervezete jelöl, megfelel a jogszabályok és 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 10 nappal
zárja le. Amennyiben a választás napirend kiegészítésként kerül napirendre és arról a
tagság legalább 5 nappal korábban tájékoztatva lett, a jelölő listát a Jelölő Bizottság a
közgyűlés időpontja előtt 48 órával zárja le. A jelölti feltételeknek ezen időpontokig

megfelelő személyt a Jelölő Bizottság köteles a jelölő listára felvenni, amelyet a
Közgyűlés elé terjeszt. A jelölő listára való kerülésről a Közgyűlés határoz. Egy
személy több tisztségre is jelölhető.
(8) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a
Szakszövetség Elnökét, ezt követően az Alelnökeit, aztán az Elnökség további
tagjait, majd az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait kell megválasztani. Amennyiben
egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő megválasztása
esetén további tisztségre nem választható.
(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 választást addig kell ismételni, amíg a jelöltek valamelyike a
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megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Ha ugyanarra a helyre több
jelölt között szavazategyenlőség van, köztük egy alkalommal újabb szavazás kell
tartani. Ha ezt követően ugyanazon személyek között ismételten szavazategyenlőség van,
vagy nem kapják meg az 50% feletti szavazatot a szavazás befejeződik, az adott tisztség
átmenetileg (következő közgyűlésig) betöltetlen marad.

(10) A Szövetség tagjai törekszenek arra, hogy az Elnökségi tagok közé nőt is
válasszanak, tekintettel arra, hogy az úszás sportágat nők és férfiak egyaránt űzik,
továbbá a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvei között is szerepel a nők olimpiai
mozgalomban való részvételének megerősítése.
(11) A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53/A-D.§ szerint
vagyonnyilatkozat tételére kötelezhetőek.
(12) A megválasztott tisztségviselő összeférhetetlenségének okát 60 napon belül
köteles megszüntetni.
A Szakszövetség rendkívüli Közgyűlése
18.§
(1) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni
a) a Szakszövetség Elnökségének határozata alapján;
b) ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri;
c) ha a Bíróság elrendeli;
d) ha a Szakszövetség Elnöki tisztsége vagy az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége
bármilyen okból megüresedik, továbbá az Elnökség és az Ellenőrző Testület
létszáma a határozatképesség alá csökken;
e) a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előre
láthatólag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességekor teljesíteni, vagy
a Szakszövetség céljai veszélybe kerültek.
f) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.
(2) Rendkívüli Közgyűlést az (1) bekezdésben megjelölt ok esetén, annak írásos
kezdeményezésétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra
kell összehívni. Ha az Elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a
Közgyűlést az Elnök, annak hiányában a helyettesítésre jogosult személy hívja
össze. Mindezek hiányában a Közgyűlést az Ellenőrző Testület hívja össze. Elnökség
hiányában eljáró személy hatásköre csak a rendkívüli közgyűlés megtartásához szükséges
feladatok ellátására terjed ki. Így napirendre is csak a rendkívüli közgyűlésre okot adó kérdés
vehető fel.

(3) Az (1) bekezdésbe megjelölt okok miatt összehívott Rendkívüli Közgyűlésen a
tagszervezetek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy a Szakszövetséget megszüntetéséről dönteni.
(4) A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére
vonatkozó szabályok az irányadóak értelemszerűen. Így a jelölő lista lezárására is más
határidő állapítható meg. Vita esetén az eltérésről a Rendkívüli Közgyűlés dönt.

VII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az Elnökség feladata és hatásköre
19.§
(1) A Szakszövetség ügyvezetését két Közgyűlés közötti időszakban a
Szakszövetség Elnöksége látja el. Az Elnökség a Szakszövetség működését érintő
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valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek
az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(2) Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése;
b) a Szakszövetség Közgyűlésének összehívása;
c) a napi ügyek vitele, a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű
működésének biztosítása;
d) gondoskodás a Közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás
ellenőrzése;
e) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslat tétel;
f) költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a
Közgyűlés által történő elfogadásáig a Szakszövetség gazdálkodása
folyamatosságának biztosítása;
g) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése, valamint jelölés nemzetközi szervezetekben való képviselő, tisztségviselő
személyére;
h) a Főtitkár, a szövetségi kapitány(ok), kinevezése, visszahívása, a tisztújító
Közgyűlés Jelölő Bizottságának megválasztása, visszahívása
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;
j) az Úszó Olimpiai Bajnokok Testületének létrehozása, szervezeti és működési
szabályaik SZMSZ-ben való rögzítése valamint az elnökség által létrehozott
bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztása, működésüket szabályozó
ügyrend elfogadása;
k) a Szakszövetség Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadása,
módosítása;
l) tagfelvételi kérelmek elbírálása; tagsági jogviszony megszüntetése (felmondás,
kizárás)

m)a tagdíj mértékének megállapítása, megfizetésének határidejének és fizetési
könnyítés kérdésében való döntés;
n) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása;
o) tagság nyilvántartása és a Szakszövetség határozatainak, okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése,
p) a Szakszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése és a
Szakszövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezésekor a törvényben előírt intézkedések megtétele;
q) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, a
Szakszövetség egyéb szabályzatai, jogszabály, illetőleg a Szakszövetség
Közgyűlése a hatáskörébe utal.
(3) Az Elnökség köteles a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítésével
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni. A
közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot kérhet. A Szakszövetség a Közgyűlés által elfogadott jelentést honlapján
közzéteszi. A jelentésnek tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §-ában meghatározott
kötelező elemeket, így
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a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
Az Elnökség tagjai
20.§
(1) Az Elnökség 15 tagból áll. A Szakszövetség Elnökét és az elnökség tagjait
(Alelnökeit) a Közgyűlés választja meg.
(2) Az Elnökség tagjait a Szakszövetség tagszervezeteinek tagjai közül kell
választani. A vezető tisztségviselők egyharmada a tagszervezetekben tagsággal nem
rendelkező személyek közül is választható.
(3)Vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták,
b) nem lehet vezető tisztségviselő az akit, bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült,
c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet,
d) akit vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el.
(4)Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként, megbízási
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban láthatják el. A megbízási jogviszony a
megválasztásukkal, a munkaviszony a Közgyűlés nevesített döntésével és a
munkaszerződés megkötésével jön létre.
(5) Az Elnökség tagjai:
a) Elnök;
b) szakmai Alelnök;
c) általános Alelnök;
d) a Közgyűlés által megválasztott 12 Elnökségi tag.
(6) Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel;
b) Közgyűlésen való részvétel és a Szakszövetséggel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;
c) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal
kapcsolatban;
d) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban;
e) javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására;
f) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete;
g) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;
h) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel;
i) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(7) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
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megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
lemondással
visszahívással
a vezető tisztségviselő halálával
vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével vagy
összeférhetetlenségi ok megszüntetésének elmulasztásával.
(8) A Közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a Közgyűlés hívhatja vissza,
bármelyik tag kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a
tisztségviselőt
- bűncselekmény miatt jogerősen elítélik,
- sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
- megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el,
- összeférhetetlenség okát nem szünteti meg.
b)
c)
d)
e)
f)

Az Elnökség működése
21.§
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és
működési szabályzatban – működési rendjét. Az Elnökség az évente elfogadott
ülésrend szerint – de legalább 4 alkalommal – ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha azt az Elnök vagy bármelyik Elnökségi tag az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
(2) Az Elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosságot az Elnökség egyszerű
többségi határozattal jogsabályokban meghatározott esetekben korlátozhatja vagy
kizárhatja.
(3) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Főtitkár, az Ellenőrző
Testület elnöke, az OBT elnöke valamint az, aki az Alapszabály szerint arra jogosult
vagy akit az Elnökség az adott napirendi pont tárgyalására meghív.
(4) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkőnyvet az
Elnökségi ülést levezető és egy Elnökségi tag hitelesíti valamint a jegyzőkönyvezető
is aláírja. A hozott határozatokról, a Szakszövetség tagságát és a nyilvánosságot az
ülést követő 15 napon belül Szakszövetség honlapján kell tájékoztatni.
22.§
(1) Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről legalább öt nappal korábban értesíteni kell az Elnökség
tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés átvételére és
az ülésen való megjelenésre.
(2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten
össze kell hívni.
23.§
(1) Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
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(2) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.
(3) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik Elnökségi tag
indítványára.

(4) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében
a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(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 a Főtitkárnak kell leadni az Elnökségi tag által aláírt,
dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy
telefax útján kell eljuttatni. A Főtitkár köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és
a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének
lejártát követő három napon belül a Főtitkár köteles írásban tájékoztatni az Elnökség
tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli
szavazás eredménytelen, rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni.
VIII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKEI, A FŐTITKÁR
A Szakszövetség Elnöke
24.§
(1) Az Elnök a Szakszövetség első vezető tisztségviselője.
(2) Az Elnök feladata és hatásköre:
a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, megválasztása esetén a
Közgyűlés Elnöki tisztségének ellátása;
b) a Szakszövetség képviselete;
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d) a Szakszövetség Főtitkára felett – megválasztása és visszahívása (a
munkaviszony létrehozása és megszüntetése) kivételével – a munkáltató jogkör
gyakorlása;
e) felügyeli a Főtitkár munkáját azon esetben is, amikor a Főtitkár feladatait
társadalmi munkában vagy polgári jogi megbízás alapján végzi;
f) aláírási és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkört önállóan
gyakorolja;
g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
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(3) Az Elnököt - 30 napot meghaladó - távolléte vagy akadályoztatása esetén az
általa megbízott Alelnök, továbbá a Főtitkár 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.
(4) Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is
átruházhatja.
A Szakszövetség Alelnökei
25.§
(1) A Szakszövetség Alelnökei feladataikat a szervezeti és müködési szabályzatban
meghatározott feladat megosztás szerint látják el.
(2) A Szakszövetségi Alelnökök főbb feladatai és jogai:
a) folyamatosan részt vesznek a Szakszövetség Elnökségének munkájában,
b) kijelölés alapján helyettesitik az Elnököt,
c) együttes meghatalmazással képviselik a Szakszövetséget.,
d) ellátják mindazt a feladatot amellyel az Elnökség megbízza.
A Szakszövetség Főtitkára
26.§
(1) A Szakszövetség Főtitkára feladatait elláthatja:
a) főfoglalkozású vagy részfoglalkozású munka jogviszonyban,
b) megbízási szerződéssel,
c) társadalmi munkában.
(2) Munkáját az Elnök irányítása mellett, az Elnökségi határozatok betartásával
köteles végezni.
(3) A Főtitkár főbb feladatai:
a) összehangolja az Elnökség és a Szakszövetség Közgyűlésének munkáját,
b) képviseli a Szakszövetséget,
c) aláírási és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkört gyakorol
önállóan,
d) ellátja mindazon feladatot amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, az Elnök
megbízza,
e) munkáltatói jogkört gyakorol a Szakszövetség alkalmazottjai felett.
(4) A Főtitkárt az elnökség pályázat útján választja ki és határozatlan időre
alkalmazza, próbaidő kikötéssel.

(5) A Főtitkár részletes feladatait a Szakszövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
IX.
AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET
27.§
(1) A Közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és
vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Testületet választ az Elnökséggel
azonos időtartamra. Az Ellenőrző Testület létszáma: 3 fő, mely Elnökből és két tagból
áll.
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(2)Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a
személy, aki
a. a Közgyűlés illetve az Elnökség, a jogi személyiségű területi szövetség Elnöke
vagy tagja, (ide nem értve a Szakszövetség Közgyűlésének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be)
b. a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló
munkaviszonyban
vagy
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c. a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –
illetve
d. az a), c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(3) Az Ellenőrző Testület tevékenységét a Testület elnöke irányítja.
(4) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a
Szakszövetség Elnökségét tájékoztatja.
28.§
Az Ellenőrző Testület feladata:
a) a Szakszövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések
megtételének ellenőrzése.
29.§
(1) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség
gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség
tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület Elnöke tájékoztatni köteles
a Szakszövetség Főtitkárát. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a pénzügyigazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Testület Elnöke a vizsgálat befejezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja a Főtitkár útján a Szakszövetség Elnökségét.
Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott
határidő elteltével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat
keretében ellenőrzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az
utóvizsgálat sem vezetett eredményre, az Ellenőrző Testület közvetlenül az
intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti
Rendkívüli Közgyűlés összehívását.
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Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a
Szakszövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás
történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(6) A Közgyűlést az Ellenőrző Testület indítványára 30 napon belül össze kell hívni.
E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző
Testület is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(7) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szakszövetség Közgyűlésének köteles
beszámolni.
(8) Az Ellenőrző Testület eljárására a Civil törvény rendelkezéseit, és a jelen
fejezetben nem szabályozott kérdésekben értelemszerüen az Elnökség működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
X.
A BIZOTTSÁGOK
30.§
(1) A Szakszövetség a hazai rendezésű világesemények (Világbajnokság, Európabajnokság, 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.
(5) A Szakszövetség működésének elősegítésére az Elnökség egyéb eseti vagy
állandó bizottságokat hozhat létre és működtet. E bizottságok szervezetének és
működésének részletes szabályait az SZMSZ-ben kellszabályozni.

XI.

Területi szövetségek
31.§
(1) A Szakszövetség feladatainak ellátásához szervezeti egységként területi
(regionális igazgatóságok (Igazgatókat), megyei, városi szövetségeket) szerveket (a
továbbiakban: területi szövetségeket) nevez ki, hoz létre. Az alapszabály 1 és 2 számú
melléklete tartalmazza a Szakszövetség által létrehozott területi szövetségeket.
(2) A területi szövetségek a közgyűlés nevesített döntése alapján lehetnek jogi
személyiséggel felruházott szervek.
(3) A területi szövetségek illetékességi területükön belül:
a) elősegítik a sportág fejlődését, a Szakszövetség céljának és feladatainak helyi
szintű ellátását;
b) szervezik a Szakszövetség tagjainak kapcsolatait, együttműködését;
c) meghatározzák a helyi fejlesztési célkitűzéseket, és gondoskodnak azok
megvalósításáról;
d) ellátják a sportág helyi szintű képviseletét;
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e) a Szakszövetség versenynaptárának és verseny szabályzata rendelkezéseinek
figyelembevételével hazai és nemzetközi sporteseményeket szerveznek;
f) kialakítják és működtetik a helyi bajnoki és versenyrendszert;
g) együttműködnek a települési és megyei önkormányzatokkal a sportszervezetek
és a sportág helyi szintű támogatása, a területi versenyrendszer működtetése, a
sportszakember-képzés és – továbbképzés, az egészséges életmóddal
összefüggő felvilágosító tevékenység, a helyi sportpolitikai koncepció
kialakítása és megvalósítása, a létesítmény-fenntartás és – fejlesztés, a nők és
a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok
sportjának segítése, a területi szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
körében;
h) együttműködnek a nevelési-oktatási intézményekkel és fenntartóikkal a sportág
népszerűsítése, utánpótlásának biztosítása érdekében;
i) szolgáltatásokat nyújtanak a Szakszövetség tagjai, tiszteletbeli és pártoló
tagjai, a sportág hivatásos, amatőr és szabadidős sportolói, valamint
sportszakemberei és támogatói számára;
j) eljárhatnak a sportág nyilvántartási, igazolási, átigazolási, verseny-,
sportfegyelmi szabályzataiban a területi szervek hatáskörébe utalt ügyekben;
k) közreműködhetnek a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;
l) ellenőrizhetik a dopping-tilalom érvényesülését;
m) ellátják a jogszabályban, alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
(4) A területi szövetségek használhatják a területükre utaló (pl. megyei szövetség)
elnevezést. Szervezetei elnevezésében minden esetben fel kell tüntetni a
Szakszövetséghez való tartozást.
(5) A Szakszövetség a területi szövetségek közigazgatási területén székhellyel
rendelkező tagjai részére engedélyezi, hogy a területi szövetség gyűlésén
megválasszák annak ügyvezető szervét (Területi Szövetség Elnöksége) és törvényes
képviselőjét (Területi Szövetség Elnöke).
(6) A területi szövetségek saját nevükben szponzorálási, a helyi önkormányzatokkal
támogatási szerződéseket köthetnek a szakszövetség elnökének ellenjegyzésével,
(7) A területi szövetségek más szakszövetségek területi szervezeti egységeivel
területi jellegű társadalmi szervezeteket hozhatnak létre működésük elősegítése
céljából.
(8) A területi szövetségek jogi személyiségüket a Fővárosi Törvényszék külön
alszámos nyilvántartásba történő bejegyzésével szerzik meg.
(9) A területi szövetség gazdálkodását a Szakszövetség Ellenőrző Testülete
folyamatosan ellenőrzi.
(10) A területi szövetség kötelezettségeiért a Szakszövetség köteles helytállni.
(11) A területi szövetség szervezeti és működési rendjét a Szakszövetség szervezeti és
működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni. Az SZMSZ a területi szövetség
gazdálkodására további megszorításokat írhat elő.

XII.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
32.§
(1) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek elsősorban az alábbiakból
tevődnek össze:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
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cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó,
a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege.
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(3) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint
a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírás;
d) az a)-c) 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 túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. A Szakszövetség
gazdálkodása eredményét, vagyonát céljának megfelelően használhatja, nem
oszthatja fel tagjai között, és részükre nyereséget nem juttathat.
(5) A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági
társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség
mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának
mértékét.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szakszövetség által a
vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett
kötelezettségvállalás mértékére is.
(7) A Szakszövetség kizárólag közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül
összefüggő, azokat nem veszélyeztető gazdasági, vállalkozási tevékenységet
végezhet. A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez, a közhasznú tevékenységet
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A
Szakszövetség a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(8) A Szövetség bevételeit a (2) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit,
ráfordításait (kiadásait) a (3) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a
számviteli előírások szerint tartja nyilván. A civil szervezet a (3) bekezdés c) és d)
pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a
gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell
évente megosztani. A Szövetség kettős könyvvitelt vezet.
(9) A Szakszövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség
gyakorolja. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. Az ügyész
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keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség ügyvezető
szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet
ki, ha a Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követő
két évben negatív, és kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját
vagyonának mértékét. Ha a rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre, a
felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek a Szakszövetség bírósági
feloszlatásának kezdeményezésére.
A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség
gazdálkodási szabályzata határozza meg.
XIII.
A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
33.§
(1) A Szakszövetség megszűnik jogutódlással és jogutód nélkül.
A) Jogutódlással megszűnés esetei:
a) a Közgyűlés döntése alapján sportági szövetséggé történő átalakulással
b) más országos sportági Szakszövetséggel vagy sportági szövetséggel való
egyesüléssel. Az egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással,
illetve
c) szétválással. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.
B) Jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) ha a Szakszövetség meghatározott időre jött létre és a meghatározott
időtartam eltelt;
b) a Szakszövetség megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez
kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a Szakszövetség tagjai kimondják a Szakszövetség önkéntes feloszlását;
d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a
Szakszövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a Fővárosi Törvényszék a nyilvántartásából törli;
e) ha a Szakszövetség megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása
lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy
f) a Szakszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10,
úszó sportágban tevékenykedő tagot.
(2)A Szakszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor,
ha a sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a Szakszövetség az állami
sportcélú támogatás felhasználásával a Sporttörvényben, valamint az államháztartás
működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy
azt, hogy a Szakszövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült.
(3) A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a sportpolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi
költségvetési támogatására kell fordítani.

Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
34.§
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(1) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben a Szakszövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt
– a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül- a Szakszövetség törlésének
időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagszervezet, vagy az érvényesíheti, akinek
a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
(2) Ha a Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szakszövetség vezető
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség
szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetség fizetésképtelenségével
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
XIV.
A SZAKSZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE
35.§
(1) A Szakszövetség a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog
alapján létrehozott különös formájú egyesület, amely az Stv. 19.§ (3) bekezdés a)
pontjában nevesített, közhasznú szervezetként nyílvántartott, országos sportági
Szakszövetség, önálló jogi személy.
(2) A Szakszövetség képviseletére annak Elnöke és Főtitkára is önállóan jogosultak.
(3) A Szakszövetség első vezető tisztségviselője: Dr Wladár Sándor, lakcíme:1025.
Budapest,Pusztaszeri út. 26.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36.§
(1) Az Alapszabály végrehajtásához szükséges részletes szabályokat az SZMSZben kell meghatározni.
(2) Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.
(3) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának,
hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát
támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).
(4) Az Elnökség a testületi szervek határozatait a Szakszövetség székhelyén lévő
hirdetőtáblán, valamint a Szakszövetség www.musz.hu elnevezésű honlapján történő
elhelyezés útján hozza nyilvánosságra.
(5) A Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a
Szakszövetség székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.
(6) A
Szakszövetség
működésének
rendjéről,
valamint
szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról a Szakszövetség
székhelyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján, valamint a Szakszövetség
www.musz.hu elnevezésű honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
37.§
(1) A Szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék 01-07-0000042 sorszámon,
közhasznú szervezetként működő országos sportági Szakszövetségként tartja
nyílván.
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(2) Jelen Alapszabály módosítást a Szakszövetség Közgyűlése 2018 május 27.-én
tartott Közgyűlésén elfogadta. Rendelkezései elfogadásától kezdődően lépnek
hatályba.

dr. Wladár Sándor
elnök

Záradék:
Igazolom, hogy a 2018.05.27.-i Közgyűlésen elfogadott alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapján hatályos
tatalmával.
Budapest 2018.05.27.
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I. számú Melléklet
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
Veszprém Megyei Úszó Szövetség
Zala Megyei Úszó Szövetség
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II. számú Melléklet
A Magyar Úszó Szövetség Regionális Igazgatóságai

Dél-alföldi Régionális Igazgatóság - Hódmezővásárhely
Észak-alföldi Régionális Igazgatóság - Debrecen
Észak-magyarországi Régionális Igazgatóság - Eger
Dél-dunántúli Régionális Igazgatóság - Kaposvár
Közép-dunántúli Régionális Igazgatóság - Székesfehérvár
Nyugat-dunántúli Régionális Igazgatóság – Győr
Pest Megyei Régionális Igazgatóság - Százhalombatta
Budapest I. Régionális Igazgatóság - Budapest
Budapest II. Régionális Igazgatóság - Budapest
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