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Halalyos: 2018. decentber 7. napjdtr5l

Egtseges szerkezetben a 2018. december 7. napi dllapol szerint, a 2018. majus 11., a 2018. november
6. napi es a 2018. december 7. napi valtozdsok drilt bettivel szedve.

I. fejezet - Altalfnos rendelkez6sek

A Magyar Sziirf Sziivets6g (tov6bbiakban: Sziivets6g) a szcirfciz6s sportdgban Magyarorsz6g
teriiletdn miikodo egyesriletek, szcivets6gek, sportszerezetek (sportegyestiletek, sporlv6llalkozdsok)
sporttev6kenys6g6t osszehangol6, munk6-ukat elosegit6 6s t6mogat6, a szcjrfoz6s sportdgat irlrryito,
onkorm6nyzati elven mtikodo, nyilv6ntar:ott tagsdggal rendelkezo, a Polg6ri Torv6nyk6nyvrol sz6l6
2013. 6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.), tov6bb6 az egyesilesi jogr6l, a kozhasznri jog6ll6sr6l,
valamint a civil szervezetek n,tikod6serSl 6s tdmogat6sdr6l szolo 2011.6vi CLXXV. torv6ny
(tov6bbiakban: Civil tiirvdny) eloir6sainak megfeleloen kozl-rasznf szervezetk6nt miikod6 sportigi
orszfgos szaksziivets6g.

A Szovets6g a kozhasznir tev6kenys6ge sor6n, a sporlr6l sz6lo 2004.6vi I. torv6ny alapj6n - Sporttv.
20.{i-22.$ - az Lllam, i11et61eg a helyi cinkormdnyzat altal e116tand6 kozfeiadatok megval6sitds6r6l
gondoskodik. A Szakszcivets6g kcjzhasznir tev6kenys6ge a sporttev6kenys6g.

A Szovets6g kozhasznf tev6kenys6ge k-iilonosen az al6bbi jogszab6lyokban foglalt kozfeladatok
ellStdsbhoz kap cs o16dik :

- a sportr6l s2616 2004. evi I. tcirv6ny 49 g szakasz c) d) e) 0 k) l) m) n) pontjai;

- Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatairo-sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 13. (i (1) bekezd6s6nek

15. pontja.

A Szcivets6g biztositja, hogy a kcizhasznri sporttev6kenys6ge kcjr6ben nyirjtott szolg6ltat6sait a
Szovets6g tags6g6n kiviil - a t6rsadalmi csoportokra vonatkoz6 korlltozds n6lkiil - b6rki ig6nybe
veheti.

A Szovets6g szervezete fliggetlen a politikai p6rtokt6l, azoknak anyagi t6mogat6st nem ny[rjt,
kozvetlen politikai tev6kenys6get nem fol1,.tat.

A Szovets6g iigyrendj6t, gazd6lkod6si 6s nyilv6ntart6si rendj6t a kozhasznf szewezetekre vonatkoz6
jogszab6lyok szerint alakida.

A Szcjvets6g tevdkenys6g6nek 6s gazd6ll.od6s6nak adatait a Szcivets6g honlapj6n toft6no kozzetdtel
ritj 6n koteles nyilv6noss 6gra hozni.

II. fejezet - A Sziivets6g adatai

1. A Szovets6g neve:
2. Roviditett neve:
3. A Szovets6g angol neve:
4. Rcjviditett angol neve:
5. A Szovets6g sz6khelye:
6. A Szovets6g mtikod6si teriilete:

Magyar Sziirf Szdvets6g
N{.SZSZ
Hungarian Windsurfi ng Association
HWA
1065 Budapest, Podmaniczlry u. 12.
Magyarorszdg
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A Szovets6g hivatalos log6i:
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HUNGARIAN WINDSURFING ASSOCIATION

A Szcivets6g pecs6tje:

Magyar Szorf Szovetsdg
1065 Budapest, Podmaniczlry u. 12.

Ad6sz6ma: I 82 32826- I -12

A Szrivets6g tev6kenys6ge 6tfogja az 6ltal6nos p6lyaverseny-szorfoz6s, a mindenkori olimpiai osztiiyi
versenyszcirfozes, a szlalom, sebess6gi, freestyle, wave, foil windsurf versenyszcirfciz6s, valamint a
szabadidos verseny ds nem versenyjellegir sz6llovas, azaz szorf sporl (windsurfing) teljes tev6kenysdgi
tenilet6t, valamint a Stand-up Paddle (SUP), azaz evezovel rneghajtott szcjrf deszka tev6kenys6gi
tenilet6t Magyarorsz6gon.

A Szovets6g tagja a Magyar Olimpiai Bizotts6gnak (MOB), kcizvetve tagSa a Nemzetkozi Vitorl6s
Szovets6gnek (ISAF) 6s kozvetleniil tagja a Nemzetkcjzi Szorf Szrivets6gnek (IWA), arnely
szervezetek alapszab5ly6t 6s m6s szabllyzatait mag6ra n6zve kotelezonek ismeri el. A Szovetsdg
tov6bb6 egyi.ittmiikodo parlnere a Magyar Vitorlds Szovets6gnek (MVSZ).

III. fejezet - A Sziivets6g c6lja

A Szovets6g c6lja a szorf spoft, mint kozhasznri tev6kenys6g fejleszt6se, tagjai sporl6rdekeinek
v6de1me, az eglszseges 6letm6d, a nemesebb sportszellem 6s sporlerkolcs n6pszer(rsit6se, valamint
szdleskorii szolgSltat6sok nyirjt6sa a Szovets6g tagjai (6s kozvetve a szcirft6rsadalorn) sz6m6ra.

Ennek 6rdek6ben a Magyar Alla- anyagi 6s erkolcsi t5mogat6s6val, tov6bb6 a Magyar Olirnpiai
Bizotts|ggal egyi.ittmrikodve szervezi, irAnyitja 6s ellenorzi a spoft6gban foly6 tev6kenys6get:
osszehangolja a szcjrf sporl6g6rt tenni akar6k tev6kenys6g6t, koordin6lja munk6jukat, k6pviseli 6s
szewezi a szorf sporl6g 6s a Szovets6g tagjainak 6rdekeit. Kozrern[ikodik a Sporltdrv6nyben 6s az
e gy6b j o gszab6lyokb an me ghathr ozott 61 lami sportfeladatok el l6t6 s6b an.
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A jelen Alapszab6lyt a Szovets6g c6lj6nak figyelembev6tel6vel kell 6rteimezni.

IV. fejezet - A Sztivets6g feladatai

1. Meg6llapitja a versenyszab|lyzatot, az igazol|si (nyilv6ntarl6si) 6s az Atigazol|si szabdlyzatokat, a

sportfegyelm i szab 6ly zatot, val amint a doppingsz ab 6ly zat ot.

2. A szabtiyzatok kiad6s6val biztositja a sport6g rendeltet6sszer[i rntikod6s6t.

3. Kialakida 6s szervezi a sporlSg versenyrendszerlt, kcjzvetlemil ir|nyitja, illetve miikrjdteti az
orsz6gos bajnoks6gok, orsz6gos kup6k 6s m6s hivatalos versenyek rendszereit, meghatarozza a

sporl6g hazai versenynaptdrdt 6s a nemzetkozi versenyeken val6 r6szv6te16t.

4. R6szt vesz a sporl6g nemzetkozi szovets6g6nek munk6j6ban, szervezi a sporlSg rdszvetel,et a
nemzetkcizi spofi kapcsolatokban.

5. Miikodteti a nemzeti v6logatott kereteket, elosegiti a sporl6ghoz tartozo spor1ol6k r6szv6tel6t a
nemzetkl zi sp o rt e s em6nyeken.

6. Meghatdrozza a sporl6g strat6giai fejleszt6si koncepci6it (ide6r1ve az ut6np6tl6s-nevel6s
fejleszt6s6t is) 6s gondoskodik ezek megva16sit6s6r61.

7. Kdpviseli a sporl6g drdekeit az 611ami szervek, a Magyar Olimpiai Bizotts6g, a tobbi
spotlszcivets6g, illetve m6s t6rsadah"ni szervezetek elott, valamint a nemzetkozi sporl6letben.

8. Az alapszabblybbanmeghathrozott m6don szolg6ltatdsokat nyrijt tagjainak, kozremiikodik a tagok
kozotti vitSk rendezds6ben, elosegiti a sport6g6ban miikodo sportszakemberek k6pz6s6t 6s

tov5bbk6pz6s6t.

9. Meghal|rozza a spottdg ut6np6t16s-fejleszt6si koncepci6jdt 6s gondoskodik annak v6grehajt6s6r6l.

10. Gondoskodik a sporl6g6ban a versenyzok nyilv6ntar16s6r6l, igazol6shro1, iltigazol|s|r6l, valamint
nyilv6ntarl6si rendszere alapj6n adatokat szolg6ltat az iilami spofiinform6ci6s rendszemek.

1 1, Megadja vagy megtagadja a sport6gi nemzetkozi szcivets6ge, illetve a kiilfoldi sportszovets 69 6ltal
megkiv6nt hozzijSrulflst magyar versenyzok klilfoldi, valamint a krilfoldi versenyzok
MagyarorszSgon torldno versenyzds6hez.

12. A versenyszab|lyzatot, illetve a sport6g egy6b szabdlyzatait megszego versenyzokkel,
sportszakemberekkel 6s spotlszervezetekkel szemben a Sporttcirv6nyben 6s a kiilon jogszab6lyban
meghatdr ozottak szerint sporlfegyelmi j o gkort gyakoro 1.

13. Erv6nyesiti a doppingtilalmat, fe116p a sporlmozgalomban hat6 kdros jelens6gek - elsosorban a
meg nem engedett teljesitm6nyfokoz6 szerek, k6szitm6nyek 6s m6dszerek alkalmaz6sa - ellen.

14. Meghatdrozza a sporll6tesitm6nyek hasznllathval, illetve a sportesem6nyekkel kapcsolatos
spofi 5gi kovetelm6nyeket.

15. A sport6g c6ljainak el6r6se 6rdek6ben szponzorlllsi 6s m6s kereskedelmi szerz6d6seket kothet,
idedrlve a Sporttv. 36-37. $-6ban meghat6rozott m6don a sport6gi spofirendezv6nyekkel
kapcsolatos vagyoni 6ft6kii jogok hasznosit6s6t is, tov6bb| kizAr6lagosan jogosult az lltala
szewezett, i1let6leg rendezett sportesem6nyekkel kapcsolatos vagyoni 6rt6kii jogok
hasznositSsdnak szab6ly zatb an ro gzitett meghatAr oz6s6ban.
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16. K6pviseli Magyarorsz6got a sporl6g nemzetkozi szervezeteiben.

17. Gondoskodik a versenybir6k k6pz6s6rol, tov6bbk6pz6s6rol6s minosit6s6rol.

18. Kiilon jogszab6lyban meghat6rozottak szerint gondoskodik a sportol6k nyilv6ntar16s6r6l,
versenyz6si enged6lytik megad6s6r6l, minosit6sdrol, tov6bbS fegyelmi jogkor-t gyakorol.

19. Enged6lyezi tagtrai szAmdra a hazai 6s nemzetkozi versenynaptAr alapjdn a hazai 6s nemzetkcizi
spoftesem6nyek megrendezds6t, illetoleg az azokon va16 r6szvdtelt.

20. EllStja a nemzetklzi sportszovets6g 61ta1 meghat|rozott egy6b feladatokat.

21. Meghatirozza a spofiesem6nyek megrendezds6nek, valamint a sporll6tesitm6nyek sporlszakmai
felt6teleit.

22. Kozremtikodik a sporlszakemberek k6pzds6ben 6s tov6bbk6pz6s6ben.

23, Versenyeket 6s spofirendezv6nyeket szeryez, illetve a tagjai szAmAra ilyen esem6nyek szervez6s6t
enged6lyezi.

24. Szervezi 6s koordinSlja a szabadid6s szorfozds esem6nyeit. Felvil6gosit6ssal, oktat6ssal,
sportszakmai ismeretekkel 6s propagand6val irdnyitja 6s t6mogatja a tomegsport-jellegir szorfoz6s
hazai mtivellset, az iffs6g eg6szs6ges 6s kultirr6lt szabadidos programjainak a szcirfsport
teriilet6n val6 m[ive16s6t.

25. N6pszertisiti a sport6gat 6s a komyezet-, illetve term6szetv6delmet, tdjlkoztatja a sajt6t es a
hirkozlo szeleket.

26. Fejleszti a sporl6g oktat6-nevelo tev6kenys6g6t, elosegiti 6s szakrnailag ellenorzi az ilyen celu
kiadv6nyok megjelentet6s6t, beszerzi a lailfoldi szakanyagokat, tapasztalatokat, k<jzremtikodik az
i smeretek terj eszt6s 6b en, il letve tanfolyamok at szer v ez.

27. Felvililgosit6 munk6val v6di a szabadidos 6s verseny-szorfosok eg6szs6g6t.

28. Elliltla a jelen alapszab6lyban, illetve a Sporltorv6nyben meghallrozott egy6b feladatokat.

29. Iogi szem6lyis6ggel rendelkezo teriileti 6s oszt6lyszovets6geket hozhat 16tre.

V. fejezet - A Sziivets6g tagsriga

A Szovets6gnek ezen alapszab|ly szerint kozvetleniil tagja lehet minden, a szcirf sport6g sporl6gi
versenyrendszer6ben rdszt vevo sporlegyesiilet vagy sportv6llaikoz6s (tov6bbiakban egytitt:
sportszervezet), ha a Szovets6g alapszabilly6nak rendelkez6seit mag|ra n6zve kotelezonek ismeri el 6s

a fe1v6tel6he z a jo gszabblyban megh atir o zott felt6tel ek fenn6l lnak.

A Szovets6g tagiait egyenlo jogok illetik meg 6s egyenlo kotelezetts6gek terhelik.
A tag tags6gi jogait torv6nyes k6pviseloje ritj6n gyakorolhatja.
A tags6gi jogok forgalomk6ptelenek 6s nincs helye jogut6dl6snak.
A Szovetsdg tagia koteles a jelen Alapszab6lyban meghatarozott tagi kotelezetts6gek teljesit6s6re.
A Szovetsdg tagjai - a tagdij megfizet6s6n ttil - a Szovets6g tartozasaiert saj6t vagyonukkal nem
felelnek.
A Szovets6g tagja nem vesz6lyeztetheti a Szovets6g c6lj6nak megval6sit6s6t 6s a Szovets6g
tev6kenys6g6t.

\
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Mag6nszem6ly a Szovetsdgnek kizdr6lag p6rto16 tagja lehet. A Szovets6g p6fio16 taga az a szem6ly
lehet, aki az alapszab|lyban foglalt cdlokkal egyetdrt 6s a Szovets6g anyagi t6rnogat6s6t v6llalja. A
p6r1o16 tag a Sztivets6g tevdkenys6g6ben csak vagyonihozzdjhrul6ssal vesz rdszt, a tiszteletbeli tagot a

Szovets6g tagtraiv|lasztj6k meg e tags6gra.

A p6rto16 tagok a Szovets6g szerveibe nem v6laszthat6ak 6s a Szovetsdgi szervek dcjnt6shozatal6ban
csak tan6cskoz6si joggal vehetnek r6szt. Kolts6gvet6si szerv egyesiilet p6r1o16 tagja nem lehet.

A Ptk. 3:5. $ d) pontja alapj6n a jelen Alapszab6ly l. sz6mf mell6klet6t k6pezi a Szovets6g tagjainak
jegyzeke.

1. A tagsfgi jogviszony keletkez6se:

A szovetsdgi tags6g - mind a tagok, mind a p6rto16 tagok eset6ben - felv6tellel keletkezik, a

Szovetsdgbe va16 be16p6s, illetve ki16p6s onkdntes. A felv6telt ir6sban kell k6rni, amelyben nyilatkozni
kell a Szovets6g alapszab6lydnak e1fogad6s6r61.

A tagfelv6tel k6rd6s6ben a Szovets6g Elnoks6ge hat|roz. A Szovets6gnek kiz6r6lag olyan
spotlszervezetek lehetnek tagjai, amelyek a szorfozds versenyrendszer6ben reszt vesznek. A
sportSgban tev6kenykedo spotlszervezetek felv6tele a Szovets6gbe nem tagadhat6 meg, ha a

sportszervezet magira n6zve kcjtelezonek elfogadja a Szovets6g jelen alapszab|ly|t. A felv6telt
megtagad6 hatdrozat ellen, a kdzbesit6stol szAmitott 15 napon beliil a Szovets6g Kdzgyiil6s6hez lehet
fellebbezni, mely a fellebbez6st a kcjvetkezo krizgyirl6s6n t6rgyalni kciteles.

2, A tagsrigi jogviszony megsziin6se:

A szovets6gi tags6g megsziinik kil6p6ssel, kiz6r6ssal, tor16ssel (Szovets6g 6ltali feimond6ssal), vagy a

tag jogut6d ndllaili megszrin6s6vel.

a.) A Szovets6gbol va16 kil6p6si sz6nd6kot a Szovets6g Elnoks6g6vel ir6sban kell kozolni, a kil6p6si
nyilatkozat Elnoks6g 6ltal tofi6nt kdzhezv5lel napj6t6l megszirnik a tagsAg. A kil6p6s a tagot nem
mentesiti a tagsdga idej 6n keletkezett kcjtelezetts6gei a161.

b.) A Szovets6gbol val6 kiz|rdst csak fegyelmi elj6r6s sor6n kiszabott jogh6tr6nyk6nt lehet
alkalmazni.

A tag kizbrdsbhoz vezethet tobbek ktizott, amennyiben a tag a jogszab6l1,t, a Szovets6g
alapszab5,lydt vagy kozgytil6si hatArozatht sirlyosan vagy ism6telten s6rto magataft6st tanisil, ez
esetben a kozgyiil6s - b6rmely tag vagy szrivets6gi szerv kezderr6nyez6s6re - a taggal szemben
kizirisi (fegyelmi) elj6r6st foly'tat le.

Kizirilsi (fegyelmi) elj6r6s eset6n a kozgytil6st az 6ltal6nos szab6lyok szerint kell osszehivni. A
kozgytil6sre a kizSrilsi (fegyelmi) eljSr5s kezdem6nyezojdt, 6s a kiz6r6si (fegyelmi) elj6r6ssal
6rintett szemdly't is meg kell hivni, tov6bb6 lehet6s6get kell adni sz6mukra, hogy 6rveiket, az
azokat aliltbmaszto dokumentumaikat, egy6b bizonyit6kaikat teljes kortien ismerlessek. A
kozgyiilds ezt kovetoen a jelenldvo szavaz|srajogosultak legal6bb 213-os tobbs6g6vel dont a tag
kizhrilshrol.

A tag krzdr6'stfi kimond6 halArozatot ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell e116tni; az
indokol6snak tartalmaznia kell a kizfr|s alapj6ul szolgbl6 t6nyeket es bizonyitdkokat, tov5bb6 a
jogorvoslati lehetos6grol va16 t|jekoztat6st. A kizhrohatilrozatot ataggal kozolni kell.

A kizdro hathrozat ellen a Szovets6g szervezeten behil fellebbez6snek helye nincs, egy6b
jogorvoslati lehetos6g a mindenkor hat6lyos jogszab6lyok szerint 611 fenn.

\
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c.) Torl6ssel (Szovetsdg 6ltali felmond6ssal) szLinik meg a tags6g, ha a tag a tags6gi viszony6b6l
eredo jogait nem gyakorolja, l6nyeges kotelezetts6geit nem teljesiti legal6bb egy 6ven kereszttil,
vagy irdsos felsz6lit5s e1len6re tagdij|t 15 napon behil nem frzeli meg, vagy a tags6gi felt6telek
koztil b6rmelyik felt6tel m6r nern 6ll fent. A Szovets6g Elnoks6ge koteles a tcjrl6s elott a tagot a

torl6s jogkovetkezm6nyeire ir6sban figyelmeztetni. A torl6srol a Szovets6g Elnoksdge hatdroz. A
hatbrozat ellen a hatdrozat kezhezvetel6tol sz6rnitott 15 napon beliil a Szcivets6g Kozgyirl6s6hez
lehet fellebbezni, mely a fellebbez6st a Szovets6g a kovetkezokozgyil6s6n t6rgyalni koteles.

A Szovets6g nyilv6ntarl6st vezet mindenkori tags6g6r6l. A tags6gi jogviszony megsztin6sekor a tag
torl6sre keri.il a nyilv6ntar16sb6l.

3. A Sziivets6g tagj6nak jogai:
- k6pviseloje (k6pviseloi) ftj6n r6szt vehet a Szovets6g tev6kenys6g6ben 6s rendezv6nyein;
- k6pviseloje v6laszthat 6s tagjai vilaszlhato a Szovets6g szerveibe;
- k6pviseloje (k6pviseloi) utj|n szavazati joggal rdszt vehet a Szcivets6g Kozgyirl6se

hatdr o zatainak me gho z a talfib an ;
- k6r6s6re ir6sban, 6rdemi vdlaszrajogosult a Szovets6g b6rmely szervehez ir6sban benyirjtott

6szrev6tel6re, j avaslat6ra vagy panaszhra;
- lszrevdteleket, javaslatokat tehet, v6lern6nyt nyilv6nithat a Szakszovets6g b6nnely

tev6kenys6g6vel vagy m[ikrjd6s6vel kapcsolatosan;
- ig6nybe veheti a Szovets6g szo1g6ltat6sait.
- a Szovetsdg szervei tital hozott jog- vagy alapszab6lys6rto hat6rozat megsemmisit6se ir6nt

b6rmely tag, a hatdrozat tudom6s6ra jut6s6t61 sz6mitott hanninc napos jogvesztS hat6rid6ben
perl indithat. A perinditds a hat6rozat vdgrehajt6s6t nern g6tolja, a bir6s6g azonban indokolt
esetben - a tag k6relm6re - a hatdrozat v6grehajt6s6t felfriggesztheti. A per a torv6nysz6k
hat6skrir6be tartozik.

A Sziivets6g tagjrinak kiitelezetts6gei:
- r6,szt vesz a Szakszcivets6g versenyrendszer6ben;
- a sporl6g fejl6dds6nek 6s eredm6nyess6g6nek elosegit6se;
- a sporl6g n6pszeriisit6se;
- a Szovets6g alapszab6ly6nak 6s egy6b szab{,lyzatainak, valamint a Szcivets6g szervei 6ltal

hozott hat6rozatoknak a megtart6sa, illetve megtartds6nak biztosit6sa;
- a Szcivetsdg 6ltal meghatdrozott c6lkittiz6sek megval6sit6s6t nem veszelyeztetheti koteles azok

megval6sit6s6t elosegiteni;
- a tagdij megfizetdse.

A Sziivets6g pdrtol6 tagjfnak jogai:
- javaslatokat tehet a Szovets6g szervei reszere az szorf spor16ggal, a Szovets6ggel, illetoleg

annak szervei mtikodds6vel kapcsolatosan;
- tan5cskoz6si joggal r6szt vehet a Kozgyiil6sen, 6s rneghivds alapj|n a Szovets6g egy6b

szerveinek ril6sein;
- a Szcivets6g szervei 6ltal hozott jog- vagy alapszab6lys6rto hat6rozat megsemmisit6se ir6nt a

lnilonleges jog6ll6sri tag 6rintetts6ge eset6n ahatArozat tudorn6s6ra jut6s6t61 sz6mitott harminc
napos jogveszto hat6ridoben perl indithat. A perindit6s ahatitrozat v6grehajt6s6t nem g6tolja, a
bir6s6g azonban indokolt esetben - atag k6rehn6re - ahat|rozat v6grehajt6s6t felfiiggesztheti.
A per a tcirv6nyszdk hat6skor6be tafiozik.

A Sziivets6g pfrtol6 tagjfnak kiitelezetts6gei:
- a Szcivets6g alapszab6ly6nak, m6s szab6lyzatainak, valamint a Szcivets6g szervei 6ltal hozott

hat6rozatoknak a megtarl6sa;
- a szcirf sporl6g 6s a Szovets6g eredrn6nyess6g6nek elomozdit6sa;
- az cink6ntesen v6llalt hozzdj|rul|s teljesit6se.

4.

5.

6.
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VI. fejezet - Tagdij

Az 6ves tagdij risszeg6t a Szovets6g minden tagja egy osszegben koteles megfizetni a tagsdgi viszony
keletkez6sekor, illetoleg minden 6v m6rcius 31. napj6ig.

A tag a tagdijat p6nzbeli hozz5j5rul6s form6j6ban koteles szolg6ltatni, akk6nt, hogy azt a fenti
idopontig a Szovets6g banksz6ml6j a javdra 6tuta1ja, vagy a Szovets6g pdnztdrdbabefrzeti.

A tagdij tisszeg6nek meg6llapit6sa a Szcivets6g Elnoksdge kizAr6lagos hat6skor6betartozlk.

A tagdij mdrtdke 2019. janudr l. napjdtril 20.000,- Ft.

VII. fejezet - A Sziivets6g szervei

A. A Sziivets6g szervezeti fel6pit6se:

A Szovets6g szervei azalilbbiak:
1. Kozgyiil6s
2. Elnciks6g
3. Feliigyel6 Bizotts69
4. Fegyehni 6s Etikai Bizotts6g
5. Szakbizotts6gok

A Sz6vets6g tiszts6gviseloi az alilbbiak:

1. FotitkSr
2. Szovets6gi kapit6ny

B. Kiizgyffl6s:

a.) Alapvet6sek

l.

2.

A Szovets6g legfobb szerve a tagok k6pviseloinek osszess6g6b61 6116 Kozgyiil6s.

A Kozgyiil6st sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente egyszer ossze kell hivni, iil6sei nyilvdnosak.

A Kozgyiil6st az Elnok hivja ossze. A Kozgyiil6s idopontj6t az Elncjknek kell rneg6llapitania, 6s

annak hely6rol, idej6rol, tervezett napirendj6rol 6s a beterjesztett javaslatokr6l a Kozgyirl6sen
szavazdsra jogosultakat 15 (tizenot) nappal a KozgyfiIes elott - az |tvetelt igazolhato m6don, e-
mailen vagy postai irton - ir6sban 6rlesiteni kell. A meghiv6ban a tagokat a t6vohnarad6s
kovetkezm6nyeirol, azaz art6l, hogy a Kozgytilds eredeti idoporitj6val azonos napon, de k6sobbi
idopontban megism6telt Kozgyiil6s a jelenl6vSk lltszhmlra tekintet n61kri1 az eredeti napirendi
pontok tekintet6ben hat6rozatkdpesnek tekintheto, t6j6koztatni kell. A r6szv6telre jogosult egy6b
szem6lyeket 6s szerveket a Kozgyil6s hely6r6l 6s id6pontj6r6l a Szovets6g honiapj6n torl6no
kozzltdtellel kel I t6j 6ko ztatni.

A Kozgy[i16sen a Szovets6g szavazati joggal rendelkezo minden taga egy szavazattal
rendelkezik, fiiggetleniil att61, hogy a tag h6ny k6pvisel6t ktild.

A k6pviseleti jogosults6got a Kozgy[i16s helyszin6n, eredeti al6ir6ssal 6s k6t tanrival ell6tott vagy
m6s m6don hitelesitett teljes bizonyit6 erejii rnag6nokirattal kell igazolni 1egk6s6bb a Kozgyiil6s
napirendjeinek e1fogad6s5ig. Ennek hi6ny6ban k6pviselo ritj6n 6rv6nyesen szavazni nem lehet. A
k6pviselok egym6snak vagy harmadik szem6lynek szavazati jogukat nern ruh6zhatj6k 6t. Egy
k6pviselo legfeljebb kdt tagegyesiiletet kdpviselhet 6rv6nyesen. A kdpviselo szem6ly6nek
kiv6laszt6sa a tag hat6skor6be tartozik.

J.

4.

\
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5. A Kozgyiil6sen csak olyan tag szavazhal, aki 6rv6nyes szdvets6gi tags6ggal rendelkezik,tagdijaa
Kozgyiil6s idopontj6ban teljes m6r16kben rendezett 6s amennyiben a tag meghatalmazottal
k6pviselteti mag6t a Kiizgyril6sen meg kell felelnie az elozo pontban ifi felt6teleknek.

6. A Kozgyril6s nyilv6nos, azon megfigyelok6nt b6rki r6szt vehet.

7. A Kozgytil6st az Elnok vagy az 6ltala kijekilt szem6ly vezeti.

A kozgyiilds tiszts6gvisel6i tov6bb6 a jegyzokonyvvezeto 6s a k6t szavazatszAml6l6, akiket a

kozgyril6s vdlaszt meg, a jelenldvo tagok egyszerli tobbs6g6vel.

8. A Kozgyiil6s hat6rozatk6pes, ha a szavaz|srajogosultak tobb mint fele jelen van.

9. Ha a Kozgyfil6s eredeti idopontj6t6l a megjelentek sz6mbav6tele ut6n nem minostil
hallrozatkepesnek 6s az eredeti id6pontt6l sz|mitott 45 perc virakozitsi idon beliil nem v6lik
hat|rozatkepess6, a Kozgyiil6st el kell halasztani 6s megism6telt Kozgyiil6st kell tarlani. A
rnegism6telt Kozgyiil6s a hatilrozatk6ptelen Krizgyiil6st kcjveto k6sobbi idopontra, az eredetivel
azonos napirenddel hivhat6 cissze. A megismdtelt Kozgyiil6s az eredeti napirendre felvett
kdrd6sekben, a megjelentek sz6m6ra tekintet n61kti1 hatdrozatkdpes, ha a tagok figyehn6t a
meghiv6ban erre kifejezetten felhivt6k. A rnegism6telt Kozgyirl6st az eredeti meghiv6ban is cissze

lehet hivni a Kozgytil6s eredeti idopontj6val azonos napon, de k6s6bbi idopontra a
hatirozatkdpess6gre vonatkoz6 rendelkez6sre torl6no figyehneztet6s feltiintet6s6vel.

10. A Kozgyiil6s napirendj6t a Szovetsdg Elnoke - vagy az |ltala kijelolt szem6ly - terjeszti a

Kozgyiil6s e16, 6s a Kozgy[i16s fogadja el egyszerii sz6tobbs6ggel.

b.) Eves rendes Ktizgyiil6s:

A Szrivets6g 6ves rendes kozgyiil6s6nek az al|bbi napirendeket kotelezoen tarlalmaznia kell:
- a Szcivets6g elozo 6vre vonatkoz6 tev6kenysdg6rol szolo besz|rnol6 j6v6hagylsa, melyet az

Elnoks6g k6szit elo;
- a Szcivets6g elozo 6vi kolts6gvet6s6rol sz6l6 sz6rnviteli besz6mo16 j6v6hagy5sa, melyet az

Elnoks6g k6szit e16;

- a Szcivets6g t6rgy6vi szakmai 6s p6nzrigyi terv6nek (kolts6gvet6s) elfogad6sa, melyet az
Elnoks6g k6szit e16;

- a kcizhasznris6gi melldklet j6vdhagy6sa, melyet az Elnoks6g k6szit e16;

- a Fehigyelo Bizotts6g elozo 6vre vonatkozobeszAmol6la;
- a Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg eloz6 evre vonatkoz6 besz6mol6ja;
- a Szovets6g tagjai 6ltal beterjesztettjavaslatok.

Az uto1s6 pontban ernlitett javaslatokat abban az esetben kell napirendre t(rzni, ha azokat a Kozgyiil6s
id6pontja elott legal5bb ot (5) nappal ir6sban benytjtott6k az Elnoks6ghez. A fer-rti hat6rido ut6n vagy
a Kozgyil€sen beterjesztett javaslatok abban az esetben t6rgyalhat6k, ha azt a jelenl6vo szavazlsra
jogosultak trjbb rnint a fele t6mogatja.

c.) Rendkiviili Kiizgytil6s:

Rendkiviili kozgyril6st kell osszehivni:
- a Szcivets6g Elnok6nek dontdse alapj6n;
- a Szcivets6g Elnoks6g6nek hat|rozata alapj6n;
- ha a Szcivets6g tagjainak legaldbb a fele az ok 6s c61 megjelol6s6vel inditv6nyozza;
- ha a bir6s6g elrendeli;
- ha a Fehigyelo Bizotts6g a tev6kenys6g6re ir6nyad6 jogszab6lyok alapjdn aztkezdemlnyezi;
- ha az Elnoks6g vagy a Feliigyel6 Bizotts6g l6tsz6ma b6rmely okb61 az alapit6 okiratban

meghat|rozott l6tszdm a15 csokken;
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- egy6b, az alapszabftlyban meghatilrozolt esetben.

Kotelezo a rendkiviili kozgyiil6s rjsszehiv6sa az al|bbi esetekben is:
- ha a Szovets6g vagyona az esed6kes tartozdsokat nem fedezi;
- ha a Szovets6g elorel6that6lag nem lesz k6pes a tartoz6sokat eseddkess6gkor teljesiteni;
- ha a Szovets6g c6ljainak el6r6se vesz6lybe keriilt.

Az ezen okok miatt osszehivott k<izgyril6sen a tagok kotelesek az cisszehiv6sra okot ad6 kortihn6ny
megsziintet6se 6rdek6ben int6zked6st tenni vagy a Szcivets6g megsziintetds6rol donteni.

Rendkiviili kozgyiildst az erre okot ad6 konilmdny bekcjvetkez6s6tol sz6mitott B napon beliil ossze kell
hivni 6s az erre okot ad6 kortilm6ny.tol szdmitott 30 napon beliil meg kell tartani.

A rendkiviili kozgytil6sre egyebekben a rendes kozgyirl6sre vonatkoz6 szab6lyok az irdnyadok.

d.) a Kiizgytil6s kiz6r6lagos hatdsktir6be tartozik:

1. az alapszabSly meg6llapit6sa, elfogad6sa 6s m6dosit6sa;
2. az Elnoks6g elozo 6vre vonatkoz6 szakrnai besz6rnol6j6nak, valamint a t6rgyevi p6nzrigyi 6s

szakmai terv6nek (kolts6gvet6s) elfogad6sa;
3. a sz6mvitelrol sz6l6, mindenkor hat6lyos torv6ny szerinti besz6mo16 es az affa ir6nyad6

mindenkor hat6lyos jogszab6lyok alapj6n elk6szitendo kozhasznirs6gi mell6klet elfogad6sa;
4. a sport6g stratdgiai fejleszt6si koncepci6jSnak elfbgad6sa;
5. A fentieken tril dont a Rendes Kozgyiil6s kotelezo napirendi pontjaiban foglalt k6rd6sekben;
6. a Szcivets6g Elnokdnek, Alelnoknek 6s az Eln<jks6g tobbi tagj6nak, a Fehigyelo Bizotts6g

Elnok6nek 6s tagjainak megvdlaszt6sa, illetve visszahiv6sa;
7. a Szovets6g m6s szakszcivets6gekkel va16 egyesiil6s6nek, illetve szetviiAsftnak elhatdroz|sa;
8. a Szovetsdg szervezeti egys6geijogi szem6lly6 nyi1v6nit6sa, annak visszavon6sa;
9. gazdasilgt t6rsas6g alapit6s6r6l, illetve gazdas|gi tdrsas6gban va16 r6szvdtelrSl s2616 dont6s;
10. a Szovets6g onkdntes feloszl6sdnak kimond6sa, rendelkez6s a fennmarad6 vagyonr6l;
1 1 . a nemzetkozi szervezetbe valo be16p6s 6s ki16p6s elhat6roz6sa;
12. a tagfelv6tel, valamint a tor16s kdrd6s6ben hozott hatArozat elleni jogorvoslati kdrelem e1bir6l6sa;
13. a Szovets6g sport6gi sz6vets6gg6 va16 6talakul6sa;
14. dont a p6rto16 tags6gi cim adom6nyozbs|rol;
15. jogosult az Elncik, Elnoks6g, az Elnciks6g egyes tagjainak vagy a Szovetsdg tiszts6gviselojevagy

munkav6llallj a, megbizottj a hat6 skor6be uta lni egyes dont6s eket ;
76. az olyan szerzodds megkcjt6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a Szcivets6g saj6t tagj6val, vezet6

tiszts6gviseloj6vel, a feli.igyelobizottsAgtagtr|val vagy ezekhozzitafiozlj6val kot;
17. a jelenlegi 6s kor5bbi szovets6gi tagok, a vezeto tiszts6gviselok 6s a feliigyelobizotts6gi tagok

vagy m5s szovets6gi szervek tagjai elleni k6rt6rit6si ig6nyek 6rv6nyesit6s6r5l va16 dont6s;
18. a v6gelszdmol6 kijelol6se;
19. mindaz, amit a Sporttorv6ny, m6s logszabtly, illetve az alapszabilly a Kozgyril6s kiz6r6lagos

hat6skor6be utal.

e.) A Kiizgyiil6s hatf r ozathozatala:

1. A Kozgyiil6s a hat6rozatait nyilt szavazilssal, a jelenl6vo szavazasra jogosultak egyszer[i
sz6tobbs6g6vel hozza, szavazategyenlos6g eset6n a szavazast egyszer meg kell ism6telni. Ujabb
egyenlos6g eset6n a hatdrozati javaslatot elutasitottnak kell tekinteni. A Kozgyrlil6s hatarozatai
minden tagra kdtelezoek.

2. A Kozgytil6s titkos szavaz6ssal hoz hat|rozatot minden olyan esetben, ha azt a szavazlsra
jogosultak 1egal6bb ll4-e inditvlnyozza. A Kozgyi'r16s minden esetben titkos szavaz6ssal hatAroz a
Szovets6g Elncjk6nek, az Elnoks6g tobbi tagj6nak, a Felr.igyelo Bizotts6g elnok6nek 6s tagjainak
megv6laszt5sa, illetve visszahiv6sa k6rd6s6ben.

\
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A hal|rozat meghozatalilhoz a Kozgyril6sen jelenl6vo szavazasra jogosultak 1egal6bb 213-6nak
egyet6rt6se sziiks6ges az alilbbi esetekben:
- az alapszab|ly meg6llapit6sa, elfogad6sa 6s m6dosit6sa;
- a rrcmzetkozi szervezetbe va16 bel6p6s 6s ki16p6s elhatSrozdsa;
- atagkizdrdsdr6lval6 dont6shozatal;
- a Szovetsdg 6talaku16s6r61 va16 dont6shozatal, ide nem drtve a megsz[in6s eset6t.

Aszavazatijoggal rendelkezo tagok legal6bb 3/4-6nek egyet6rl6se sztiks6ges azalilbbi esetekben:
- a Szovets6g c6lj6nak m6dosit6s6hoz;
- a Szovets6g megsztin6s6rol s2616 kozgy[i16si dont6shez.

A Kozgyiil6srol jegyzokonyvet kell k6sziteni. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Kdzgy[i16sen
elhangzott l6nyeges 6szrev6teleket 6s javaslatokat, valamint a hozott hat6rozatokat, feltiintetve a
hatdrozatot t6mogat6k 6s ellenzok szhmarhnydt. A jegyzokonyvet a Kozgyrlil6s levezell elnoke 6s
a jegyzokonyv vezetoje irja al6,6s k6t - a kozgyfil€s elej6n megv6lasztott szem6ly - hitelesiti. A
Kozgytil6sr6l hangfelv6tel k6sziilhet.

A Kozgyiills hatitrozathozatalSban nem vehet reszt az a szem61y, aki vagy akinek kozeli
ho zzdtato z6 j a a hatar o zat al apj 6n
- kotelezetts6g vagy felel6ss6g a161 mentesr.il, vagy
- b6rmilyen m6s elonyben r6szesiil, illetve a megkotendd jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem minosril elonynek a kozhasznu szervezel c61 szerinti juttat6sai keret6ben a b6rki 5ltal
megkot6s n6lkiil ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6s, illetve az Szcivets6gAltal tagj6nak, a
tags6gi jogviszony alapj6n nyfjtott, az alapszabit lynak megfelel6 c61 szerinti juttat6s.

A Kozgytil6s hathrozatai nyilv6nosak, a hatarozatokat az erintettekkel ir6sban kozli a f6titk6r,
nyilv6noss6gra hozataluk az Szdvets6g honlapj6n (www.hwa.hu) 6s a Szovets6g sz6khelydn
elhelyezett hirdetot6bl6jAravalo kifiiggeszt6ssel tofi6nik, akozzdtetelr6l a f6titk6r gondoskodik.

A Kozgyfll6shathrozatair6l a Szovetsdg F6titk6ra kiil6n nyilv5ntarl6st vezet (hat6rozatok konyve).
A hal|rozatok konyvdben fel kell trintetni a hatdrozat kelt6t 6s hat61y6t, a hat|rozat pontos
tafialmdt, valamint ahatfirozatot t6mogat6k 6s ellenzok szAmarfLnydt.

C. Elntiks6g:

a.) Alapvet6sek

1 . A Szrivets6g tev6kenys6g6t k6t kcizgytil6s kozotti idoszakban a Szovetsdg Elnoks6ge irAnyitja.

2. Az Elnoks6g a Szovets6g mtikcid6s6t 6rinto valamennyi k6rd6sben jogosult dcinteni, kiv6ve azokat
az igyeket, amelyeket jogszab|ly, illetoleg az alapszab|ly a KozgyLil6s kizdr6lagos hat6skor6be
utal. Az Elnoks6g jogosult donteni minden olyan k6rd6sben, arnelyeket sem jogszab6ly, sem
alapszab|ly, sem a Szovets6g m6s szabdlyzata nem utal egyetlen szerv vagy tiszts6gviselo
hat6skor6be sem.

b.) az Elniiks6g feladata 6s hatiskiire:

1. a Szovets6g torv6nyes 6s alapszab6lyszerli, a c6lok rnegval6sit6s6t lehetov6 tevS rnr]ikod6s6nek
biztosit6sa 6s ellenorz6se, 6s az ehhez sziiks6ges szab6lyzatok megalkot6sa;

2. a kozgyiil6s i hatfirozatok v6grehajt6s6nak feliigyelete;
3. a tagdij m6r16k6nek meg6llapit6sa, tagfelv6tel elbir6l6sa;
4. a Szovets6g szabdlyzatainak meg6llapit6sa, m6dosit6sa;
5. a sporl6g egy-h6rom-ot6ves strat6giSj6nak elk6szit6se;
6. a sporl6g nemzetkozi tev6kenys6g6nek ir6nyit6sa nemzetkcizi kapcsolatainak szervez6,se;

4.

5.

6.

7.

7. a Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g megvillasztdsa es a Etikai Szab 61y zat elfo gad6sa;
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8. a szovets6gi kapit6ny megv6laszt6sa 6s visszahiv6sa;
9. a f6titk6r megvdlasztisa 6s visszahiv6sa;
10. a szak6g-vezetok megv|laszthsa 6s visszahiv6sa;
1 1. a rnindenkori magyar nemzeti v6logatott keret j6v6ha gyilsa;
12. az 6l1and6 6s eseti bizotts6gok l6trehoz6sa 6s megszintetdse, vezetoinek 6s tagjainak

megv6lasztdsa;
13. a hat6rkor6be utalt jogorvoslati k6relmek eibir6l6sa;
14. a Szovets6g napi iigyeinek vitele, az Elnoks6g hat6skor6be hrtozo iigyekben a dont6sek

meghozatala;
15. a besz6mol6k elok6szit6se 6s azoknak a kozgy[i16s e16 terjeszt6se;
16. az 6ves kolts6gvetds elk6szit6se 6s annak a kozgyi.il6s e16 terjeszt6se;
17. a Szovets6g vagyon6nak kezel6se, a vagyon felhaszn6l6s6ra 6s befektet6s6re vonatkoz6, a

kozgyiil6s hat6skordbe nem tartoz6 dcjntdsek meghozatala 6s v6grehajt6sa;
18. a Szovets6g jogszab6ly 6s az alapszab6ly szerinti szervei megalakit6s6nak 6s a tiszts6gviselok

megv6lasztat6s6nak elok6szit6se;
19. akozgytil6s cjsszehiv6sa, a tags6g 6s a Szcivets6g szerveinek 6rlesit6se;
20 . a k6zgy[i l6s napirendi pontj ainak rneghat6roz6 sa ;

21. reszvdtel a kozgyiil6sen 6s v6laszad6s a Szovetsdggel kapcsolatos k6rdesekre;
22. a tagsdg nyilv6ntarl6sa;
23. aSzovets6g hat6rozatainak, szervezeti okiratainak 6s egy6b konyveinek vezetdse;
24. a Szovets6g mrikod6s6vel kapcsolatos iratok megorz6se;
25. a Szovets6get 6rinto megsz[in6si ok fenn6ll6s6nak rnindenkori vizsg6lata 6s annak bekovetkezte

eset6n az e tdrvdnyben eloirt int6zkeddsek megt6tele; 6s

26. atag felv6tel6rol va16 dont6s;
27. dont6s mindazokban a k6rd6sekben, amelyeket jogszabAly vagy az alapszab6ly (illetoleg ezekkel

cisszhangban k6sziilt szabtlyzat), illetoleg a Szcivets6g Kozgyiil6se a hat6skor6be utal.

c.) az Elniiks6g miikiid6se:

1. Az Elnoks6g maga 6llapitja meg munkaterv6t 6s iigyrendjdt. Az Elnoksdg az igyrendben
meghatArozott idoszakonk6nt, de lega16bb 3 havonta til6sezik.

2. Az elnoks6gi iil6sek a Szovets6g tagai szirmixa nyllvAnosak, azon tan6cskozdsi joggal r6szt
vehetnek. Az Elnoks6g jogosult az Elnoks6g iil6seinek nyilv6noss6g6t indokolt esetben korl6tozni.

3. Az Elnoks6g iil6seit az Elnok, vagy a f5titk6r hivja ossze.

4. Elnoks6gi ri16st kell cisszehivni, ha azt az Elnok, a f6titk6r yagy az elnoks6gi tagok 1/3-a az ok 6s a
c6l rnegj elol6s6vel inditv |ny ozza.

5. Az elnoks6gi i.i16s hely6rol, idopond6r6l 6s a megt6rgyaland6 k6rd6sekrol (napirend) - az
eloterjeszt6sek megkrild6s6vel - 1egal6bb h6rom (3) nappal az ti16s idSpontj6t megel5zoen
6rlesiteni kell az Elnoks6g tagjait, illetoleg a rneghivottakat elektronikus m6don (e-n,ail).

6. Az elnoksdgi tildsekre tan6cskoz6si joggal meg kell hivni a Feliigyelo Bizotts6g elnok6t 6s a
szovets6gi kapit6nyt.

7. Az Elnoks6g iil6seit az Elnok yagy az eltala kijelolt szern6ly vezeli.HatArozatkdpes az Elnriks6g,
ha a szavazdsra jogosult tagoknak tobb rnint a fele rnegjelent.

8. Az elnoks6g hathrozatait nyilt szavaz6ssal 6s egyszerii sz6tobbs6ggel hozza meg. B6rmely k6t
elnoks6gi tag inditv6nyira az Elnoks6g hat|rozatilt" titkos szavaz6ssal hozza meg.

9. Amennyiben a hat6rozalhozatal sor6n szavazategyenlos6g keletkezik, meg kell ism6telni a

szavazbst 6s ism6telt egyenl5s6g eset6n javaslatot elutasitottnak kel1 tekinteni.
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Az Elnoks6g hal|rozatai nyilv6nosak, nyilv6noss6gra hozataluk a Szovetsdg honlapj6n
(www.hwa.hu) 6s a Szovetsdg sz6khely6n elhelyezett hirdetot6bl6j ara valo kiftigeszt6ssel tofi6nik,
akozzdtetelrol a f6titkSr gondoskodik. A hat6rozalokat az erintettekkel elektronikus itton (e-mail)
kozli a fotitk5r.

Az elnriks6gi i.il6sekrol jegyzokonyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az til6sen elhangzott
l6nyeges dszrev6teleket 6s javaslatokat, valamint a hozott hat6rozatokat, feltrir,tetve ahatbrozatot
t6mogat6k 6s ellenzok szdmardny5't.

Az Elnoks6g hatilrozathozatalilban nern vehet rdszt az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli
ho zz\tarto zo j a a hatir o zat al apj 6n
- kotelezetts6g vagy feleloss6g a161 mentesiil, vagy
- bSrmilyen m6s elonyben r6szesiil, illetve a rnegkotendo jogrigyletben egy6bk6nt 6rdeke1t.

Nem minosril elonynek a kozhaszni szervezet c61 szerinti juttat6sai keret6ben a b6rki 6ltal
megkot6s n6lktil ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolg61tat6s, illetve az Szovets6g tagj6nak, a tags6gi
jogviszony alapj6n nyfijtott, azalapszab|lynak megfelelo c61 szerintijuttat6s.

12. Az Elniiks6g hatilrozatair6l a Szovets6g Fotitk6ra kiilon nyilvSntart6st vezet (hatdrozatok
konyve). A hatdrozatok konyv6ben fel kell trintetni a hatfuozat kelt6t 6s hat61y6t, a hatArozat
pontos tartalmdt, valamint ahat|rozatot t6mogat6k 6s elienzok sz|mardnylrt.

13. A Szovets6g alapszab|lydban, illetoleg egy6b szab6lyzataiban foglalt rendelkez6sek hivatalos
6rtelmez6s6re az Elnoks6g jogosult. Az Elndks6g 6116sfog1al6sa a Szovets6g valamennyi tagAra,
illetve szerv6re n6zve kotelez6.

d.) az Elniiks6g tagjai:

Az Elnoks6gtagtraazlehet, aki megfelel avezelo tiszts6gvisel6kkel szembeni, az Alapszab6ly VIII.7.
6s VIII. B . pontj aiban r 6 gzitett kovetelm6nyeknek.

Az Elnoks6gletszdma 6 fo.

Az Elnoks6g tagjai tiszts6giiket t6rsadalmi megbiz6sk6nt 15tj6k el, ennek megfeleloen az Elnoksdg
tagj ai tev6kenys 6 grik6rl dij az6sr a nem j o go sultak.

Az Elnoks6g tagjainak mand6tuma 4 6vre sz6l, a ny6ri olirnpiai j6t6kok ciklus6val egyezoen irgy, hogy
mand6tumuk az olimpiai j6t6kok 6v6t koveto 6v m6rcius 31-6n j6r le, de a tagok tiszts6gtikben
ijrav6laszthat6ak.

Az elniiks6gi tagok jogai 6s kiiteless6gei:
1. az elnoks6gi tagok legfobb koteless6ge a kezdem6nyezo, aktiv 6s c6lir6nyos tev6kenys6g a

Szcivets69 c6lkitfrz6seinek min6l eredm6nyesebb megval6sit6sa 6rdek6ben;
2. az elnoks6gi ril6seken 6s az Elnokseghatdrozatainak rneghozatalilban va16 r6szv6tel;
3. 6szrev6telek, javaslatok tdtele a Szovets6g mtikrid6s6vel, a sporl6ggal kapcsolatban;
4. az elnoks6g tagjai kotelesek a kozgytil6sen r6szt venni, a kozgyiil6sen a szcivets6ggel kapcsolatos

k6rd6sekre v6laszo1ni, a Szovets6g tev6kenys6g6rol 6s gazdas|gi helyzet6rol besz6molni;
5. megbiz6s alapj6n a Szovets6g k6pviselete;
6. mindazon feladatok e1l5t6sa, melyekkel az Elnokseg hatArozatai itjAn megbizza.

Az Elniik:

1. a Szovets6g legmagasabb tiszts6gviseloje 6s legfobb k6pviseloje;
2. az Elnciks6g kozremtikod6s6vel ft|nyitja 6s vezeti a Szovets6g tev6kenys6g6t;
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3. feladatai 6s hat6skiire:
- a Szovets6g k6pviselete;
- az Elnoks6g munk6j6nak az irdnyithsa, rildseinek osszehiv6sa, vezet6se;
- a munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a Szovets6g munkav6lla16i felett;
- on6ll6 al6ir6sijogosults6ggal bir a Szovets6g k6pviseletere;
- levezeti a Kozgyril6s 6s az Elnoksdg iil6seit;
- on6ll6an rendelkezik a Szovetsdg banksz6ml6ja felett;
- mindazoknak a feladatoknak az ellltftsa, amelyeket jogszab6ly, az alapszab|ly, illetoleg

ezekkel osszhangban k6szrilt szabdlyzat, illetve a Kozgyiil6s vagy az Elnoks6g a hat6skor6be
utal.

Az Alelniik:

a.) on6116 al6ir6sijogosultsdggal bir a Szovets6g k6pviselet6re;
b.) dnSll6an rendelkezik a Szcivets6g banksz6ml6ja felett;
c.) ell6tja az Elnok tital rilruh|zott feladatokat,
d.) e116tja a fotitk6rral tort6nt munkamegoszt6sb6l re6 h6ru16 feladatokat
e.) jogosult minden olyan tigyben elj6rni, amelyben a Kcizgyiiles, az Elncik vagy az Elnoksdg

- meghatalmazta;
f.) mindazoknak a feladatoknak az el16t6sa, arnelyeket jogszabl,ly, az alapszab6ly, illetoleg ezekkel

osszhangban k6sztlt szab|Tyzat, illetve a Kozgyiil6s yagy az Elnoks6g a hat6skor6be utal.

D. A f6titk6r:

A fotitk6fi az Elnciks6g vhlasztja meg 4 6vre, a ny6ri olimpiai j6t6kok ciklus6val egyezoen irgy, hogy
mand6tuma az olimpiai j6t6kok 6v6t koveto 6v m6rcius 31-6n jAr le. A fotitk6r mand6tuma lej6rta ut6n
rijrav6laszthat6, tetsz6s szerinti alkalomrnal. A fotitk6r az Eln<ik 6s az Elnoks6g ir6nyit6sa aiatt
mrikddik.

a.) gondoskodik az Elnriks6g hatdrozatainak v6grehajt6s6r6l;
b.) helyettesiti az Elnokot;
c.) on6l16 al6ir6si jogosults6ggalbir aSzovets6g k6pviseletdre;
d.) rjn5116an rendelkezik a Szcivets6g banksz6ml6ja felett;
e.) ell6tja az Elncjk 6ltal rilruh|zott feladatokat;
f.) e116tja az Alelnokkel tofi6no munkamegoszt6sb6l rdruh|zott feladatokat;

_ g.) ell5tja a sz6vets6gi kapit6nnyal torl6n6 munkamegoszt6sb6l rtruhlzott feladatokat;
h.) jogosult minden olyan i.igyben elj6mi, amelyben a Kozgyiil6s vagy az Elnoks6g meghatalmazta;
i.) el6k6sziti a Kozgyiil6s 6s az Elnoks6g iil6seit;
j,) gondoskodik az elnoks6gi iil6sekjegyzokcinyveinek vezet6s6rol;
k.) gondoskodik a Kozgyfil6s 6s az Elnciks6g dont6seinek a Szcivets6g honlapj6n ttjrt6no

kizzetetellrol, tovSbb6 a dcjnt6seknek az drintettekkel t<jrteno kcjzl6s6rol;
l.) gondoskodik a szcivets6gi nyilv5ntarl5sok vezet6s6rol 6s a szabAlyzatokbetarl6s6r6l;
m.) tev6kenys6g6rol az Elnoks6gnek, a napi iigyek e116t6s6r6l az Elnoknek koteles besz6molni;
n.) mindazoknak a feladatoknak az ell6t6sa, amelyeket jogszab|ly, az alapszabdly, illetoleg ezekkel

cisszhangban k6sztilt szabdlyzat, illetve a Kozgyiil6s yagy az Elnoks6g a hat6skor6be utal.

E. A sziivets6gi kapitfny:

A szovets6gi kapit6nyt az Elnoks6g v|lasztja meg 4 6vre, a ny6ri olimpiai j6t6kok ciklus6val egyezoen
irgy, hogy mand6tuma az olimpiai j6t6kok 6v6t koveto 6v m6rcius 31-6n j6r le. A szovets6gi kapit6ny
mand6tuma lejirta ut6n rijrav6laszthat6, tetsz6s szerinti alkalormnal. A szovets6gi kapitdny az Elnok 6s
az Elnoks6g irhnyitdsa alatt mtikodik.

a.) a sport6g olimpiai felk6szril6si programjSnak kidolgoz6sa;
b.) a v6logatott felk6sziil6s6nek 6s a versenyzds6nek az ir6nyit6sa;
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c.) a v6logatott keret(ek) 6venkdnti felk6szi.il6si programj6nak, verseny programj6nak, 6s

kidolgoz6sa;
d.) a v6logatott keret(ek)rejavaslatt6tel az Elnoks6g r6szdre;
e.) az edzotdborok szakmai felt6teleinek megtervez6se, edz6tftborok vezet6se;
f.) kapcsolattarl6s a v6logatottak mellett miikodo mds szakemberekkel, kLilfoldi v6logatottak

szakembereivel,
g.) kozremrikodes az iital|nos szakmai szrivets6gi feladatok el16t6sban, r6szv6tel a sport6gfejleszt6si

programok 6s m6s szakmai dokumentumok elk6szit6s6ben;
h.) kapcsolattart6s a Szovets6g 6lta1 miikodtetett tov6bbi v6logatott keretekkel, tev6kenys6grik

fi gyelemmel kis6r6se, szakmai irdnymutatdsokkal torldno segit6se;
i.) feladatv6l1al6s a sport6g n6pszer[isit6s6ben, ig6ny szerint r6szv6te1 a sport6g

szakemberk6pz6s6ben;
j ) on61l6 al|irdsijogosults6ggal bir a Szovets6g k6pviselet6re;
k.) rjn6ll6an rendelkezik a Szovets6g banksz6rnl6ja felett;
l.) mindazoknak a feladatoknak az elliltdsa, arnelyeket jogszab6ly, az alapszabAly, szervezeti 6s

miikoddsi szab|lyzat, illetve a Krizgytil6s vagy az Elnciks6g a hat5skcir6be utal

1.

Feliigyel6 Bizottsfg

A Kozgyiil6s a Szcivets6g teljes gazd6lkod6s6nak 6s vagyonkezel6s6nek ellenorz6s6re 4 6vre, a

ny6ri olimpiai j5t6kok ciklus6val egyezoen feliigyelo bizotts6got v|laszt rigy, hogy a Fehigyelo
Bizotts6g mand6tuma az olirnpiai j6tdkok 6v6t koveto 6v mdrcius 31-6n j6r le, A Feltigyel6
BizottsSg 3 fobol 6ll.

A Feliigyel6 Bizotts5g tevdkenys6g6t a Bizotts6g elnoke ir6nyitja. A Fehigyel6 Bizotts6g
iigyrendj6t maga 6llapitja meg.

A FeliigyelS Bizotts6g ellenorzi a Szrivets6g mirkod6s6t 6s gazd6lkod6s6t. Ennek sor6n a vezeto
tiszts6gvisel6ktol, valamint a f6titk6rt6l 6s a szovets6gi kapit6nyt6l, illetve a Szovets69
munk6j6ban r6szt vev6 bdrmely szem6lytol jelentdst, a szervezet munkav6llal6it6l pedig
tdjdkoztatdst vagy felvil6gosit6st k6rhet, tov6bbS a Szrivetsdg konyveibe 6s irataiba betekinthet,
azoka| megvizsgdlhatja.

A Felrigyel6 Bizotts6g tagtra a Kozgyiil6s 6s az Elnoks6g ril6s6n tan6cskoz6si joggal r6szt vehet.

A Feliigyelo Bizotts6g ktjteles az intezked6sre va16 jogosults6g6nak megfeleioen a Kozgyiil6st
vagy az Elnoks6get t|jlkoztatni 6s annak osszehiv6s6t kezdem6nyezni, ha aru61 szerez tudom6st,
hogy

a) a szervezet rntikod6se sor6n olyanjogszabSlys6rt6s vagy a szeryezet 6rdekeit
egy6bk6nt sflyosan s6rto esem6ny (rnulaszt6s) tor16nt, amelynek
megsziintet6se vagy kovetkezm6nyeinek e1h6rit6sa, illetve enyhit6se az
int6zked6sre jogosult vezeto szerv dcint6s et teszi sziiks6gess6;

b) a vezeto tiszts6gviselok feleloss6g6t megalapozo teny rnertlt fel.

A Kozgy[i16st vagy az Elnoks6get a Fehigyelo Bizotts6g inditv6nyara - annak rnegt6tel6toi
szimitott harminc napon beliil - int6zked6s c61j6b61 ossze kell hivni. E hatdrido eredm6nytelen
eltelte eset6n a legfobb szerv 6s az :i,gyintdzo 6s k6pviseleti szerv osszehiv6s6ra a Feliigyelo
Bizotts6g is jogosult.

Ha az affa jogosult szerv a torv6nyes miikod6s heiyre6llitdsa 6rdek6ben szriks6ges
int6zked6seket nem teszi meg, a Fehigyel6 Bizotts6g krjteles halad6ktalanul 6rlesiteni az
illet6kes iigy6szs6get.

2.
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A Felrigyel6 Bizotts6g javaslatait, dontdseit egyszer[i sz6tobbs6ggel hozza, ugyanigy hal|roz
arr61, ha a Feliigyel6 Bizotts6g a tcirv6nyess6gi f'ehigyeletet ell6t6 szervhez fordul. A
hattrozatol<r6l a Feliigyelo Bizotts6g krilon jegyzokonyvet vesz fel, an'relyet minden esetben a

Szovets69 irataihoz sziiks6ges csatolni.

A Feliigyelo Bizotts6g ahatdrozatait teljes til6sen hozza, ahol mindh6rom tag r6szv6tele sziiks6ges
ahatdrozatkdpess6ghez. Az 6rv6nyes hathrozathozatalhoz sz6tobbs6g sziiks6ges.

9. A Fehigyel6 Bizotts6g 6vente legal6bb egy alkalommal kcjteles osszerilni. Az ril6st a Fehigyelo
Bizotts6g elnoke hivja ossze.

A FeltigyelS Bizotts6g elnoke az ti16s napj6t megelozoen legal6bb 15 nappal koteles a tagokat errol
ir6sban 6ftesiteni, melyen feltiintet6sre keri.ilnek azon k6rd6sek, melyek az r.il6sen napirendre
kenilnek.

Az iil6sen rijabb k6rd6s megf.6rgyal6sa, illetve a napirendtol val6 elt6r6s abban az esetben lehets6ges,
ha ezt mind az elnok, mind a k6t tag egybehangzoanrnegszavazza.

10. Az 6venk6nti egy kotelezo ril6sen tirl az elnok rendkivi.ili iil6s osszehiv6s6ra jogosult. B6rmely tag
inditv6nyozni jogosult tov6bb6 a rendkiviili il6s osszehiv6s6t, mely javaslat eset6n az elnok kcjteles
osszehivni az iil6st a javasolt napirend rnegt6rgyal6s6ra.

1 1. A Fehigyelo Bizotts6g iil6sei nyilv6nosak, azon rnegfigyelok6nt b6rki r6szt vehet.

12. Az ii16sr61 sz6l6 t6jdkoztatdst, a napirendi pontok, valamint az iil6s hely6nek, 6s idopontj6nak
feltiintet6s6vel, legal6bb egy h6ttel az ril6s elott, a Szovets6g honlapj6n k6zze kell tenni.

13. A FehigyelS Bizotts6g Elnoke koteles a Fehigyel6 Bizotts6g dont6seit a Feltigyelo Bizotts6gi
ri16st kovet6 15 napon behil a Szcivets6g honlapj6n (www.hwo.hu) 6s a Szovets6g sz6khely6n
elhelyezett hirdetot6blSj 6ra valo kifiiggeszt6ssel kozz6tenni.

14. A FeliigyelS Bizotts6g hat6rozatair6l a Fehigyelo Bizotts6g elnoke kiilon nyilv6ntart6st vezet
(hat6rozatok konyve). AhalSrozatok konyv6ben fel kell tr.intetni ahatbrozat kelt6t 6s hatllydq a
hatitrozat pontos tartalm6t, valamint ahatdrozatot t6mogat6k 6s ellenzok szdmar|nySt.

15. Nem lehet a Feliigyelo Bizotts6g elncjke vagy tagja, illetve konywizsg6l6ja az a szem6ly, aki
a) a Szovets6g elnoke vagy tagja;
b) az Szovets6ggel e megbizat|s|n kiviili m6s tevdkenys6g kifejt6s6re ir6nyul6

munkaviszonyban vagy munkavdgzdsre ir6nyul6 egydb jogviszonyban 6ll,
ha jogszab6ly m5sk6pp nern rendelkezik,

c) a Szovets6g c61 szerinti juttat6s6b6l r6szesril - kiv6ve a b6rki 6ltal megkot6s
n6lktil ig6nybe veheto nem p6nzbeli szolgSltat6sokat, 6s az egyestilet 61ta1

tagj6nak a tags6gi jogviszony alapj6n a l6tesito okiratban fbglaltaknak
megfeleloen nyujtott c6l szerinti juttat6st -, illetve

d) az a)-c) pontban meghat6rozott szemdlyek kozeli hozzAtartoz6ja.

16. A Feltigyelo BizottsSg|agtra, illetve az annak jelolt szem6ly koteles tAjlkoztatni a Kozgytil6st es az
Elnoks6get arr6l, ha rn6s kozhasznir szervezetben is vezeto tiszts6get visel.

Fegyelmi 6s Etikai Bizottsig

A Szovets6g tagjaival, valamint a sport6gba tartozo sporlol6kkal szemben fegyehni 6s etikai
elj6rdsok lefolytat6s6ra az Elnoks6g 4 6vre, a nydri olimpiai j6t6kok ciklus6val egyezoen Fegyelmi
6s Etikai Bizotts6got vtiaszt rigy, hogy a Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g mand6tuma az olimpiai
j6tdkok 6v6t koveto 6v m6rcius 31-en j6r le. A Fegyehni 6s Etikai bizotts5g 3 fobol61l.

G.

1.
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A Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g feladatait, hat6skor6t 6s mtikodds6nek szab6lyait a Szrivets6g

Fegyelmi 6s Etikai SzabSlyzata 6l1apitja meg.

A Fegyehni 6s Etikai Bizotts6g elen az elnok 511. A Bizottsdg tagjai a Szovets6gben, illetve
tagszewezeteiben tiszts6get nem viselhetnek, 6s azokkal munkaviszonyban vagy munkaviszony
jellegii jogviszonyban nem 6llhatnak. A Bizotts6g tagjai tev6kenys6giiket t6rsadah-ni funkci6ban
16tj 6k el, munk6j uk6r1 dijazSsb an nem 16 szesr.ilnek.

A megbiz6s megsz[inik:
a.) a mand6tum lej6rt6val;
b.) a tiszts6gviselo ha1616val;

c.) a tiszts6gviselo lemond6s6val;
d.) a tiszts6gviselo visszahiv6s6val.

A Szovets6g tiszts6gviseloi tiszts6giiket az Elnoksegbizalntb6l viselik. Tev6kenys6giik sor6n ezt
mindig kotelesek szem elott tartani.

A Fegyelmi 6s Etikai Bizotts6g tagjai b6rmikor visszahivhat6ak.

H. Szakbizottsigok

A Szovets6g Elnoks6ge egyes szakfeladatok ell6t6s6ra 6i1and6 vagy ideiglenes szakbizotts6gokat
hozhat l6tre. Az flllando szakbizotts6gok mand6tuma az Elnoks6g mand6tum6val megegyezo
idotartamir. A szakbizotts6gokat, illetve annak egyes tagjait az Elnoks6g indokolt esetben
visszahivhatja.

I. Iratbetekint6s

A Szrjvets6g fotitk6ra koteles gondoskodni am61, hogy a Szovets6g kozhaszn[ mLikod6s6vel
kapcsolatos iratokba - a jogszabSlyi korl6toz6sokt6l eltekintve - b6rki betekinthessen, illetve azok
tartalm6r6l felvil6gosit6st kapjon. Az iratokba va16 betekint6s ir6nti igeny.t ir6sban kell a fotitk6rhoz
eljuttatni, aki halad6ktalanul, illetve az iratbetekint6st k6ro szem6llyei vagy szervezettel torl6nt
meg6llapod6s szerinti hat6ridoben koteles az iratbetekint6st biztositani, vagy dij ellen6ben m6solatot
kiadni. Az igy kiadott m6solat nyilv6noss6gra nem hozhat6, azonban hat6s6gi elj6r6sban
felhaszn5lhat6. Az Egyesiilet fStitk6ra az iratbetekint6srol nyilv6ntarl6st vezet, ameiybol
meg6llapithat6 a betekint6st k6ro neve, a k6rt irat megnevez6se, valamint a k6relem 6s teljesit6s6nek
ideje, amennyiben a k6rehnez5 hozz|jfrrul szem6lyes adatainak kezel6s6hez.

l.

VIII. fejezet - A vezet6 tiszts6gvisel6k

A Szovets6g Kozgyttlls 6ltal vSlasztott vezeto tiszts6gviseloi az Elnok, Aleln6k, az elnoks6gi
tagok, a Feltigyelo BizottsSg elnoke 6s tagjai (a tov6rbbiakban ,,Vezet6 tiszts6gvisel6k").

AYezet6 tiszts6gviseloket a Kozgytil6s titkos szavaz6ssal, egyszerii tobbs6ggei viiasztja meg 4
6vre, a ny6ri olimpiai j6t6kok ciklus6val egyezoen irgy, hogy mand6tumuk az olimpiai j6t6kok
6v6t kovet6 6v m6rcius 31-6n j6r le. A Vezeto tiszts6gviselok mandStumuk 1ej6r1a ut6n
rijrav6laszthat6k, tetsz6s szerinti alkalornmal.

A Vezeto tiszts6gviselok tev6kenys6giiket t6rsadalmi funkci6ban l|tjdk el, munk6juk6rl dilazhsban
nem r6szesiilnek.

A Vezeto tiszts6gvisel6k megv6laszt6sa a tisztvjito kozgyiil6sen tor16nik. Az Elnoks6g a tisztijit6
kozgyiil6s elott legal6bb 15 nappal h6rom (3) fos jelolo bizotts6got hoz 16tre. A je1o16 bizotts6g
koteles a tagokat ir6sban 6rlesiteni ar61, hogy minden tagnak jog6ban 6ll jelciltet 6llitani aYezeto
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tiszts6gviseloi pozici6kra. A jelol6 bizotts6g a bizotts6ghoz eljuttatott jelol6seket koteles a

tisztijito Kozgyiil6s e16 terjeszteni. A Szovets6g tagjai a je1o16 list6ra felkenilt jeloltek koztil
szav azds keret6ben v6lasztanak.

Erv6nyes jelol6st a tisztirjit6 kozgyiil6s napirendi pontjainak eifogad6s6ig minden tag
eloterjeszthet. Ervdnyes jelol6snek szlmit a jelolo bizollsilghoz ir6sban (ak6r e-rnailen) eljuttatott
jelol6s, illetve a tiszttjit6 kozgyiil6s napirendi pontjainak elfogad6s6ig sz6ban eloterjesztett - 6s a
tisztirj it6 kcizgytildsen j egyzokonyv ezetl - j e1ol6s i s.

Ervdnyesen az a szemely vSlaszthat6 meg Yezeto tiszts6gviselonek, aki legal6bb egy 6rv6nyes
jelol6st kapott.

Megv6lasztottYezeto tiszts6gviselonek az tekintheto, aki a leadott szavazatoknak tobb rnint a fe16t

megszerezte. Ha tobb jelolt is megkapta a szavazatok tobbs6g6t, koztrik a sorrendis6g dont. Ha egy
vagy tobb helyre trjbben azonos sz6mi szavazatot kaptak, koztiik iijabb v6laszt6si fordul6t kell
tartani. Ujabb v6laszt6si fordul6t kell akkor is tafiani, ha a jeloltek nem kapt6k meg a
megvhlasztbshoz sztiks6ges tobbs6gi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott
szem6ly a kovetkezo v6laszt6si fordul6ban m6r nem vesz r6szt.

Yezeto tiszts6gviseli5kiz|rolag olyan szem6ly lehet, aki megfelel a Ptk. valamint a Civil torv6ny
osszef6rhetetlens6gre vonatkoz6 rendelkezdseiben foglalt felt6teleknek.

Yezeto tiszts6gviselo az a nagykoru szern6ly lehet, akinek cselekvok6pess6g6t a tev6kenys6ge
ellitdsdhoz sziiks 6 ges korb en nem korl 6tozt6k.

Yezeto tiszts6gviselo magyar 6l1ampo1g6r, vagy olyan szem6ly lehet, aki a szabad mozgds 6s

tarl6zkod6s jog6val rendelkezo szemdlyek beutaz6s6r6l 6s tart6zkod6s6r6l s2616 tcjrv6nyben
meghat6rozottak szerint a szabad mozg6s 6s tarl6zkod6s jog6val rendelkezik, vagy a harmadik
orsz6gbeli 6llampo1g6rok beutaz6s6r6l 6s tar16zkod6s6r6l s2616 torv6ny hat|lya a16 tarlozik, 6s

bev6ndorolt vagy letelepedettjog6ll6sri, illetve taft6zkod6si enged61lye1 rendelkezik.

Ha a vezeto tiszts6gviselo jogi szemdly, a jogi szern6ly koteles kijeiolni azt a tenneszetes
szem6ly't, aki a vezeto tiszts6gviseloi feladatokat nev6ben ell6tja. A vezeto tiszts6gviselokre
vonatkoz6 szab6lyokat a kijelolt szem6lyre is alkahnazni kell.

A vezeto tisztsdgvisel6 iigyvezet6si feladatait szemdlyesen kcjteles e116tni.

Nem lehet vezeto tiszts6gviselo az, akit brincselekm6ny elkovet6se rniatt joger6sen
szabads6gveszt6s brintet6sre it6ltek, amig a biintetett elo6lethez fizbdb h6tr6nyos
kovetkezm6nyek al6l nem mentesr.ilt.

Nem lehet vezeto tisztsdgviselo az, akit e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozdst6l jogeros bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltAs hat5lya alatt az it6letben megjelolt
tevdkenys6get folytat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gviseloje nem lehet.

Az eltilt6st kimond6 hathrozalban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tiszts6gviselo az, akit
eltiltottak a v ezeto tiszts6gvi seloi tev6kenys6gt6l.

A kozhasznir szervezet megsztin6s6t koveto h6rom 6vig nen-r lehet a Szovets6g Yezelo
tiszts6gviseloje az a szem6ly, aki kor6bban olyan kozhasznf szervezetvezelo tiszts6gviseloje volt
- annak megszrin6s6t megeloz6 k6t 6vben legal6bb egy 6vig,

a) amely jogut6d n61kri1 szrint meg rigy, hogy az |llami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l
nyilv6ntartott ad6- 6s v6mtarlozAsAt nem egyenlitette ki,

b) amellyel szemben az |llami ad6- 6s v6mhat6s6g jelentos osszegir ad6hi6nyt
(6rt fel' 
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c) amellyel szemben az |llami ad6- 6s v6mhat6s6g izletlezhrds int6zked6st
alkalmazott, vagy izletlezirAst helyettesito birs6got szabott ki,

d) amelynek adosz|mht az |llami ad6- 6s v6rnhat6s6g az adozhs rendj6rol sz6l6
torv6ny szerint felfiiggesztette vagy tijrolte.

A Vezet5 tiszts6gviselo, illetve az ennek jekilt szem6ly koteles valamennyi 6rintett kozhasznii
szervezetet elozetesen tt$lkoztatni an61, hogy ilyen tiszts6get egyidejirleg m6s kcjzhasznil
szerv ezetnll is betolt.

A Y ezetb tiszts6gviselok jogSll6sa megsztinik:
a.) a mand6tum lej6rt6val;
b.) a tiszts6gviselo halii|val;
c.) a tiszts6gviselo lemond6sdval;
d.) a tiszts6gviselo visszahiv6sSval.

A Szovetsdg Yezeto tiszts6gviseloi tiszts6griket a tagok bizahn6b6l viselik. Tev6kenys6gr"ik sor6n
ezt mindig kotelesek szem elott tartani.

Amennyiben a Vezet6 tiszts6gviselo tev6kenys6ge sor6n a v6llalt kotelezetts6g6t srilyosan
megszegi, a tiszts6gbol va16 visszahiv6snak van helye. A Szovets6g b6rmely tagla vagy szerve az
kezdem6nyezheti a vezeto tiszts6gviselo visszahiv6s6t az Elnoks6ghez intezett ir6sbeli 6s indokolt
kdrelemmel. A visszahiv6s a Kozgyirlds kiz6r6lagos hat6skor6be tartozik. A vezeto tiszts6gviselo
visszahivds6ra vonatkozo hatirozatdt a Kozgy[i16s egyszerii sz6tcjbbs6ggel, nyilt szavaz6ssal
hozza.

A Szovets6g jogut6d n6lkri1i megsz(rn6se ut6n a vezeto tisztsdgviselokkel szemben e

min6s6giikben a Szcivets6gnek okozott k6rok miatti k6rt6rit6si ig6nyt - a jogeros bir6s6gi torldstol
sz6mitott egy 6ven beltl - a Szovets6g trjrl6s6nek id6pontj6ban tags6gi jogviszonyban 6llo tag
Yagy az 6rv6nyesitheti, akinek a rd,szere a megszr'rn6skor fenrunarad6 vagyont 6t kellett adni, vagy
ha lett volna vagyon, 6t kellett volna adni.

Ha a Szovetsdg jogut6d n6llail megsztinik, a hitelezok kieldgitetlen krjvetel6stik erej6ig k6rt6ritdsi
ig6nyt 6rv6nyesithetnek a Szovets6g vezetb tiszts6gviseloivel szernben a szerzoddsen kiviil
okozott k6rok6rt val6 feleloss6g szab6lyai szerint, ha a vezeto tiszts6gviselo a Szovets6g
fizet6sk6ptelens6g6vel fenyegeto helyzet be6llta ut6n a hitelezoi 6rdekeket nem vette figyelernbe.
Ez a rendelkez6s v6gelsz6mol6ssaltorl6no megszirn6s eset6n nem alkalmazhat6.

IX. fejezet - A Sziivets6g gazdilkoddsa

A Szrivets6g 6ves kolts6gvet6s alapj6n gazd6lkodik,

A Szcivetseg bevdteleivel tjn6116an gazd6lkodik,tartozdsaieft a saj6t vagyon6val t'elel. A Szovets6g
tagiai a Szovetsdg tartozdsailrt - abefizetelt tagdijon ttlmenoen - saj6t vagyonukkal nem felelnek.

A Szovetsdg a l6tesito okiratban meghatdrozott cdl szerinti tev6kenys6get (a tov6bbiakban: alapc6l
szerinti tev6kenys6g) - ide6rtve a kozhasznir tev6kenys6get is - folytathat 6s - c6lja rnegval6sit6sa
gazdasbgr felt6teleinek biztosit6sa 6rdek6ben - gazdas|gi-v6llalkoz6si tev6kenys6get is v6gezhet,
amennyiben ez az alapc€l szerinti tev6kenys6g6t nem veszllyezteti. A Szovetsdg a gazdblkod6sa
sor6n el6r1 eredm6nyt nem osztja fel, azI az alapszab|ly|ban meghalilrozott tev6kenys6g6re
forditja.

A Szovets6g csak olyan m6don
vesz1lyezteti az alapc6l szerinti
fenntart6s6t.

1.

vehet fel hitelt 6s v61lalhat k<itelezetts6get, amely nem
(kozhasznri) tev6kenys6g6nek el16t6s6t 6s miikodds6nek
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5. A Szovets6g legfSbb szerv6nek feladata a miikodok6pess6g fenntafidsa, 6s a fenyegeto
fizet6sk6ptelens6g eset6n a hitelezok 6rdekeinek szem elott tarl6s6val a sziiks6ges int6zkeddsek
meghozatala, illetve kezdem6nyez6se.

6. A Szcjvets6g alapc6l szerinti (kozhasznir), 6s gazdas6gi-v6llalkozdsi tev6kenys6get folytathat. A
Szovets6g vagyondt a gazdas|gi-v6llalkoz6si tev6kenys6g eredm6nye is gyarapithatja.

7. A Szovets6g bevdtelei:
a) tagdij;
b) gazdasigi-v{,llalkozitsi tev6kenys6gb6l (szolg6ltat6s nyirjt6s6b6l) szAnnazo bev6tel;
c) a kolts6gvet6si t6mogat6s:
ca) apiiyizatiljbn, valamint egyedi drjntdssel kapott kolts6gvet6si t6rnogat6s;
cb) az Eur6pai Uni6 strukturdlis alapjaib6l, illetve a Koh6zi6s Alapb6l szarmazo, a

krilts6gvet6sbol juttatott tSmo gat6s ;

cc) az Eur6pai Uni6 kolts6gvet6s6bol vagy m5s 6l1amt61, nemzetkozi szervezettol szhrmazo
t6mogat6s;
cd) a szem6lyi jovedelernad6 meghat|rozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt
osszege;
d) az dllamhtntarths alrendszereibol kozszolg6ltat6si szerzodds ellen6rt6kekdnt szerzett bev6tel;
e) m6s szervezettol, illetve mag6nszem6lytol kapott adorn6ny;

I b efektetdsi tevdkenys6gbo I sz6rma zo b ev 6tel;
g) az a)-f) pontok al5 nem tarl.ozo egy6b bev6tel.

B. A Szovets6g kolts6gei, r6fordit6sai (kiad6sai):
a) alapc6l szerinti (kozhasznri) tev6kenys6ghez kcizvetlenril kapcsol6d6 kolts6gek;
b) gazdas6gi v6llalkoz6si tev6kenys6ghez (szol96ltat6s nyrijt6sdhoz) kozvetleniil kapcsol6d6
koltsdgek;
c) a Szovets6g szerveinek, szervezet6nek mirkod6si kolts6gei (ide6five az adminisztr6ci6 kolts6geit
6s az egy6b felmeriilt kozvetett kolts6geket), valamint a tobb tev6kenys6ghezhaszn|lt ir,'rmateri6lis
javak 6s t5rgyi eszkozok 6rt6kcsokken6si leir6sa;
d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egy6b kolts6g.

9. A Sztjvets6g bev6teleit a jelen fejezet 7. pont szerinti r6szletez6sben, kcilts6geit r6fordit6sait
(kiad6sait) a B. pont szerinti rdszletez6sben elkrilonitetten, a sz6mviteli eloir6sok szerint tartja
nyilv6n.

10.A Szcjvets6g je16n fejezet B. pont c) 6sd) pontja szerinti kolts6geit, r6fordit6sait (kiad6sait) alapc6l
szerinti (kozhasznir) tev6kenys6g 6s a gazdas6gi-v6llalkozdsi tev6kenys6g kozott, az elozoekben
felsorolt tev6kenys6gek 5rbev6te16nek (bev6tel6nek) arlnydban kel1 6vente megosztani.

11.A Szcjvets6g jav6ra adom6nygyirjt6 tev6kenysdg folytathat6. A Szovets6g nev6ben vagy javdra
torldno adom5nygytijt6s nem jdrhat az adom|nyoz6k, illetve rn6s szem6lyek zavarits6val, a
szemelyhez ftiz6d6jogok 6s az emberi m6lt6s6g s6relmevel. A Szovets6g civil szervezet nev6ben
vagy javdra tortdno adom6nygy[ijt6s csak a civil szervezet ir5sbeli rneghatalmaztsa alapj|n
v6gezheto.

12. A Szovets6g el6zo 6vre vonatkoz6 tev6kenys6g6rol s2616 besz6mol6t az Elnoks6g k6szit elo; 6s a
Kozgyiil6s hagyja j6v6. A Kozgytil6s a besz6mol6 elfogad6s6r61 sz6l6 hatArozatitt nyilt
szavazdssal, a jelenl6vo szavazdsra jogosultak egyszerti sz6tobbs6g6vel hozza, szavazalegyenlos6g
eset6n a szavazast egyszer meg kell ism6telni. Ujabb egyenlos6g eset6n a hatdrozati javaslatot
elutasitottnak kell tekinteni.

A Szovets6g, mint kozhaszmi szervezet, koteles a besz6mol6 j6v6hagy6s6val egyidejiileg
kozhasznirs6gi mell6kletet k6sziteni, amelyet a besz6mol6val azonos m6don koteles j6v6hagyni,
let6tbe helyezni 6s kozzdtenni.
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A Szovetsdg koteles a Kozgyr'r16s 6ltal elfogadott besz6mol6j6t, valamint kozhasznfs6gi melldkietdt
az adott iizleti 6v m6rlegfordul6napj6t koveto otodik h6nap utols6 napj6ig let6tbe helyezni 6s

kozz5lenrn. A Szovets6g ezen kcitelezetts6g6nek a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntarl6s6r6l 6s az
ezzel osszeftiggo e1j6r6si szab61yok6l s2616 2011.6vi CLXXXI. torv6nyben meghalilrozott m6don
tesz eleget.

A kdzzdteteli kotelezettsdg kiterjed a besz6rnol6nak, valamint kozhasznirs6gi mell6kletnek a

Szcivetsdg saj6t honlapon tort6no elhelyezds6re is. A civil szervezet a sajit honlapon kozzetetl"
adatok folyamatos megtekinthetos6g6t legal6bb akozzdtetelt kovet6 m6sodik iizleti 6vre vonatkoz6
adatok kozzltetellig b izto sitj a.

A Szovets69 besz6mol6j6ba, kozhasznris6gi rnell6klet6be b6rki betekinthet, 6s abb6l saj6t
kolts6g6re m6solatot k6szithet.

A Szovets6g besz6mol6jdra egyebekben a sz6mvitelrol s2616 2000. 6vi C. torv6ny, valamint az
annak felhatalmazilsa alapj6n kiadott korm6nyrendelet eloir6sait kell alkalmazni.

X. fejezet - A Sziivets6g megsziin6se

A Szovetsdg megsztinik:
a.) m6s szcivets6ggel va16 egyesiil6s6vel;
b.) felosz16s6nak a Kozgyiil6s 61tal toft6no kimond6s6val;
c.) bir6s6g 6ltal tort6no feloszlat6s6val;
d.) ha a torv6nyess6gi ellenorzdsi e1j6r6s eredm6nyek6ppen a bir6s6g megsztinteti vagy rneg6llapitja

megszrin6s6t;
e.) a fizet6sk6ptelens6ge miatt indult elj6r6sban a bir6s6g megsziinteti,
f.) egy6b, jogszab6lyban meghat6rozott esetekben.

Az b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesiilet jogut6d n61ki.i1 sziinik meg. A b) pond6ban foglalt
esetben v6gelsz6mol6si elj6r6st, a c)-d) pontj5ban foglalt esetekben pedig k6nyszer-vdgelszftmol6st
kell lefolytatni.

A Kozgyiil6s nem donthet a Szovets6g fe1osz16s5r61, ha a Szcivets6ggel szemben lefolyatott
v6grehajt6s eredm6nytelen volt vagy az egyesiilet fizet6skdptelens6g6t a bir6s6g rneg6llapitotta.

A Szovetsdg jogut6d n611ai1i megsztin6se eset6n a vagyont a hitelezcik kiel6git6se ut6n a Magyar
Olimpiai Bizotts6g rendelkez6s6re kell bocs6tani, 6s azt a szcjrf sporl6g ut6np6tl6s-nevel6si
programjainak t5mogat6sdra kell forditani. A Kozgyiilds ettoi elt6roen nem rendelkezhet.

XI. fejezet - Az a'la'pszab:ily m6dosit6sa

1. Az alapszab6ly m6dosit6s6r6l a Kozgyiills dont. A Kozgytil6s osszehiv6s6ra a jelen alapit6
okiratban foglalt szab6lyok az k|nyadoak.

A m6dosit6si javaslatot legal6bb 15 (tizenot) nappal a Kozgytil6s elott be kell nyijtani az
Elnoks6ghez. Az Elnoks6g a m6dosit6si javaslatot tov6bbitja a tagoknak oly m6don, hogy
legal6bb 14 napjuk legyen annak tanulm6nyozdslra. Az Elnoks6g sziiks6g eset6n v6lem6ny6vel
l5tja el a m6dosit6si javaslatot.

Az Elncjks6g a javaslatot szak6rtoi vizsgAlat al6 veti 6s megvitatja. Ha az Elnoks6g sziiks6gesnek
hrtja, ad hoc bizotts6got hiv cissze, esetleg a javaslatot nyilv6nos vit6ra bocs6tja.
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XII. fejezet - A Sziivets6g k6pviselete

A k6pviselet m6dja on6116.

A Szovets6get az Elnok, az Alelnok, a fotitk6r 6s a szovets6gi kapitdny on6116an k6pviseli a

Szcivets6gen kivtili szem6lyek, hat6s6gok, m6s hat6s6gok, 611arni 6s onkonn6nyzati szervek e16tt.

A Szovets6g jegyzesdre az Elnok, az Alelnok, a fotitk6r 6s a szcivets6gi kapit6ny on6116an jogosult.

A Sztjvets6g banksz6ml6ja feletti rendelkezdsre az Elncjk, az Alelnok, a fotitkSr 6s a szovets6gi
kapit6ny rjn6116 al6ir 6sa sziiks6ges.

XIII. fejezet - Zhr6 rendelkez6sek

1. A Szcjvets6g mtikod6se felett az ijgydszsdg a reh ir6nyad6 szab6lyok szerint torv6nyess6gi
feltigyeletet gyakorol. Ha a m[ikod6s m6sk6nt nern biztosithat6, az figy6sz a bir6s6ghoz fordulhat.

2. A Szovets6g a Fov6rosi Bir6s6g 6ltali nyilvdntartAsba v6tellel jcin l6tre, ezzel nyeri el jogi
szemdlyis6g6t 6s kozhasznris6gi besorol6s6t.

3. A jelen alapszab|lyban nem 6rintett k6rd6sekben Magyarorsz6g Alaptcirv6nye, a Ptk., a Civil
torv6ny, valamint a Sport tcirv6ny 6s m6s hat6lyos jogszab5lyok vonatkoz6 rendelkezesei az
ir6nyad6ak.

Budapesten, 2018. december 7, napjdn

Igazolom, hogy az Alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalt szcivege megfelel az alapszabAly-
m6dosit6sok alapjdn hat6lyos tartalm6nak.

Budapest, 2018. december 7, napjdn.

Elniik
Magyar Szorf Szovets6g
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