A MAGYAR TESTÉPÍTŐ
ALAPSZABÁLYA

ÉS

FITNESS

SZAKSZÖVETSÉG

MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
Szövegmagyarázat: Törlendő: vékonyított, dőlt és aláhúzott szöveg, új rendelkezés: vastagított
aláhúzott szöveg.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a testépítő
és fitness sportágak irányítására, feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágakban
működő szervezetek és személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és
támogató, önkormányzati elv alapján működő, az 1997. Évi CLVI. tv. alapján, kiemelkedően
közhasznú szervezetként tevékenykedő, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. Törvényben
(a továbbiakban: Stv.) és az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben meghatározottak
szerint társadalmi civil szervezetként működő országos sportági Szakszövetség, amely
működését a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény), illetőleg az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
egyesületekre vonatkozó szabályai (a továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.), továbbá jelen
Alapszabálya szerint fejti ki.
(2). A Szakszövetség – figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározottakra – kizárólagosan
jogosult Magyarországon a magyar testépítő és fitness tevékenységet és ezen sportágak
minden változatát szervezni és irányítani.
(3) A Szakszövetség tevékenységi körében országos hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel
rendelkezik.
(4) A Szakszövetség önálló jogi személy, képviseletét az elnök, valamint a főtitkár látja el.
(5) A Szakszövetség a közhasznú tevékenysége során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.
§-ában meghatározott állami közfeladatokat látja el. A Szakszövetség tevékenysége a a civil
tv. 2. § 19. és 20. pontja pontját figyelembe véve, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
meghatározott állami közfeladatok ellátására tekintettel közhasznú tevékenységnek minősül.
A Szövetség olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben meghatározott

közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges társadalmi
támogatottsága kimutatható.
2.§
(1)A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(2) A Szakszövetség tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi vagy országos sajtó
útján köteles nyilvánosságra hozni, továbbá köteles a honlapján (www.ifbb.hu) megjeleníteni.
(3) A Szakszövetség szerepel a Fővárosi Bíróság Törvényszék sportági országos
Szakszövetségek nyilvántartásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelően
és alapszabályán kívül rendelkezik a sporttörvényben meghatározott, illetve külön
jogszabályokban megállapított, a Szakszövetségek részére kötelezővé tett szabályzatokkal.
(4) A Szakszövetség a Nemzeti Sportszövetség általi nyilvántartásba vételt követően a Nemzeti
Sportszövetség tagjává válik. A Szakszövetség tagja a Magyar Olimpiai Bizottság nem olimpiai
sportágakat tömörítő tagozatának.
(5) A Szakszövetségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és az
Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Törvény (Et.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. Törvény
rendelkezéseit a sporttörvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Alkalmazni kell
a Szakszövetségre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályait is.

3.§
(1) A Szakszövetség neve: Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség
rövidítve: MTFSZ
(2) A Szakszövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
(3) A Szakszövetség alapítási éve: 1989.
(4) A Szakszövetség jelvénye: férfi és női alak, súlyzó piktogramja.
(5) A Szakszövetség pecsétje: körpecsét "Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség
1989." körirattal, középen a Szakszövetség jelvényével.

(6) A Szakszövetség zászlaja: világoskék alapon a Szakszövetség jelvénye.
4.§
A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Testépítő Szakszövetségnek (IFBB), amelynek
Alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
5.§
(1) A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a testépítő és
fitness sportágban folyó közhasznú tevékenységet , népszerűsíti valamint fejleszti azt.
Közreműködik az Stv.-ben sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott
állami sportfeladatok ellátásában, népszerűsíti a testépítő és fitness sportot az egészség
megóvása, a fiatalok nevelése és az utánpótlás biztosítása érdekében. Képviseli sportágának
és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
(2) A Szakszövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti
A Szakszövetség feladatai
6.§

A Szakszövetség feladatai
(1) A Szakszövetség sportágában kizárólagosan jogosult
a) meghatározni a Stv. 29. § (2) bekezdésében foglalt szabályzatokat;
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és
vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit;
c) maga vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar (országos, nemzeti)
bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági) kupát;
d) meghatározni és kiadni a hazai és - a sportági nemzetközi Szakszövetség versenynaptárához
igazodva - a nemzetközi versenynaptárt;
e) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a
nemzetközi sportrendezvényeken;

f) megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi Szakszövetség, illetve a sportági külföldi
Szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy
külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez;
g) képviselni a Magyar Köztársaságot a sportág nemzetközi szervezetében;
h) szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos
vagyoni értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit;
i) a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés
jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;
j) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást kiadni.
(1) A Szakszövetségnek a sportágaiban (testépítés és fitness) alapvető feladata:
a) meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt szabályzatokat. A
Szakszövetség a 7. §-ban meghatározott szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág
rendeltetésszerű működését;
b) a
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit;
maga, vagy hivatásos és amatőr tagozata útján megrendezni a magyar testépítés és
fitness (országos, nemzeti) bajnokságokat, illetve a magyar (köztársasági) kupát
meghatározni és kiadni a hazai és – a sportági nemzetközi Szakszövetség
versenynaptárához igazodva – a nemzetközi versenynaptárat;
működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni Magyarországot a
nemzetközi sportrendezvényeken;
megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi Szakszövetség, illetve a sportági
külföldi Szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi
versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez, elősegíteni a
sportághoz tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken;
képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében, részt venni a
sportág nemzetközi szervezeteinek munkájában, szervezni a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban;
szabályzatban rendezni – a Sporttörvény 36-37. §-ában meghatározott módon – az
általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű
jogok hasznosításának módjait és feltételeit;
a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a
szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire,
illetve tagjaira átruházni;
a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes
hozzájárulást kiadni;
meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról;
képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi
sportszövetség, illetve más civil szervezetek előtt;
az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágban működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését;

n) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak

végrehajtásáról. Hozzájárulni a Magyarországon lebonyolításra kerülő testépítés és
fitness sportesemények szervezéséhez, megrendezéséhez, figyelemmel a Sportról
szóló 2004. évi I. Törvény 65.§ (4) bekezdésében foglaltakra.
(2) A Szakszövetség - az (1) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon, illetve
jogosítványokon kívül a) meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek
megvalósításáról;
b) a jogszabályok és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján maga vagy hivatásos,
illetve amatőr tagozatain keresztül gondoskodik a sportágban a sportolók nyilvántartásáról,
igazolásáról, átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol;
c) a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, sportolókkal és
sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat
alkalmazza;
d) meghatározza a sportlétesítmények - a sportág szempontjából történő - használatának
feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket;
e) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat;
f) érvényesíti a doppingtilalmat;
g) a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti az ifjúsági és sportminiszterrel (a
továbbiakban: miniszter) a támogatási szerződést;
h) a Szakszövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a
sportág céljainak elérése érdekében;
i) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti
Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, a
sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé;
j) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a
tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és
továbbképzését;
k) szervezi a játékvezetők foglalkoztatását, valamint gondoskodik a játékvezetők képzéséről,
továbbképzéséről, felügyeli és minősíti munkájukat;
l) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a
nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;
m) gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat;
n) támogatja és szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlesztését;
o) szervezi a sportág népszerűsítését PR munkáját;
p) ellátja a sportági nemzetközi Szakszövetség alapszabályában, a jogszabályokban, illetve saját
alapszabályában megállapított feladatokat.
q) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
(2) A Szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének
szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében
– az (1) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon kívül:
a) a jogszabályok és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján maga
gondoskodik a sportágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami
sportinformációs rendszernek;
a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel,
sportolókkal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban
megállapított joghátrányokat alkalmazza (sportfegyelmi jogkört gyakorol);
érvényesíti a doppingtilalmat;
meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai
szabályokat, valamint meghatározza a sportlétesítmények – a sportág szempontjából
történő – használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai
követelményeket, és a közbiztonsági szabályzatában meghatározottak alapján
ellenőrzi a sportági versenyrendszerben szervezett, vagy versenynaptárban
egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását;
a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a MOB-bal vagy az illetékes állami
szervvel a támogatási szerződést;
a Szakszövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében;
képviseli a sportág érdekeit az (1) bekezdésben fel nem sorolt állami, önkormányzati
és civil szervezetek felé;
szervezi a játékvezetők (versenybírók) foglalkoztatását, valamint gondoskodik a
képzésükről, továbbképzésükről, felügyeli és minősíti munkájukat;
engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és
a nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;
céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat;
támogatja és szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlesztését;
szervezi a sportág népszerűsítését PR munkáját;
ellátja a sportági nemzetközi Szakszövetség alapszabályában, a jogszabályokban,
illetve saját alapszabályában és egyéb szabályzataiban megállapított további
feladatokat;
regionális és megyei (helyi) és ágazati testépítő és fitness szövetségeket, tagozatokat
hozhat létre, működtethet;
az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak,
közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését;

p) A testépítés és fitness sportágakban ellátja a sportágak fogyatékos sportjával összefüggő
feladatait;
q) A testépítés és fitness sportágakban ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő
feladatokat is. amit az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe
kell venni.

(3) A versenyszerű sportolót a Szakszövetség tartja nyilván és ad részére versenyengedélyt,
amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a Szakszövetség által meghatározott
sportszakmai követelményeknek.

(4) A versenyszerű sportoló egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való
átigazolásának feltételeit és módját a sportág jellegéhez igazodva a Szakszövetség állapítja
meg.
(5) A nemzeti válogatott keretek működtetése során a Szakszövetségre a sportszervezetre
vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

7. §
A Szakszövetség szabályzatai
(1) A Szakszövetség alapszabálya biztosítja a Szakszövetség demokratikus, önkormányzati
elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését.
(2) A közgyűlés a Szakszövetség alapszabályát, és a televíziós és rádiós közvetítések
engedélyezési jogának hasznosításáról sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot, míg az elnökség az alábbi
szabályzatokat fogadja el – a jogszabályokban egyébként előírt további szabályzatokon túl és köteles a jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítani:
a) a szervezeti és működési szabályzatot;
b) a versenyszabályzatot;
c) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot;
d) a sportfegyelmi szabályzatot;
e) a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzatot;
f) a vagyoni értékű jogok (a fentiekben meghatározott kivétellel) hasznosításáról rendelkező
szabályzatot; valamint;
f) a Doppingszabályzatot;
g)a hivatásos versenyrendszer működtetése esetén a versenyrendszerrel kapcsolatos és az
abban szereplő sportszervezetekkel, sportolókkal szembeni követelményekről szóló
szabályzatot;
h) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatot;
i) környezet-és természetvédelmi, illetve közbiztonsági, (a sportrendezvények biztonságos
lebonyolításának feltételeiről szóló) szabályzatot;
(3) A Szakszövetség szabályzatait az Ifjúsági és Sportminisztérium hivatalos lapjában
(Sportértesítő) közzéteszi. A Szakszövetség a legfontosabb szabályzatait a honlapján
(www.ifbb.hu) közzéteszi.
(4) A gazdálkodási-pénzügyi szabályzat tartalmazza az állami sportcélú
támogatások
sporttörvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az
állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek
megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is,

(5) A Szakszövetség a sportfegyelmi szabályzatát a sportfegyelmi felelősségre, a
sportfegyelmi eljárásra és a sportfegyelmi büntetésekre vonatkozó részletes előírásokat
megállapító külön jogszabály (Kormányrendelet), illetve a Sporttörvény változásakor
hatályba lépésekor annak megfelelően módosítja.
(6) A közgyűlés egyedi döntéssel az elnökség hatáskörébe utalt szabályzatok elfogadását és
módosítását magához vonhatja.

III.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
8.§
A Szakszövetség tagja
(1) A Szakszövetség tagja lehet minden sportegyesület, és utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítvány, illetve sportiskola, amely a sportági versenyrendszerben rögzített
versenyeken részt vett igazolt sportolóval rendelkezik, továbbá minden, a testépítő és
fitness sportágak versenyrendszerében részt vett, vele szerződéses jogviszonyban álló
sportolóval rendelkező sportvállalkozás. A jelen rendelkezés alkalmazása szempontjából
sportszervezetnek kell tekinteni a Sporttörvény 15. §-ában meghatározott szervezeteket is.
(2) A Szakszövetségben tiszteletbeli, illetve pártoló tagként természetes személyek is részt
vehetnek.
(3) A Szakszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szakszövetség
alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban, alapszabályban meghatározott
feltételek fennállnak.
(5) (4) A Szakszövetség pártoló tagja lehet – az elnökség döntése alapján – kérelmére az a
természetes személy, aki a Szakszövetség alapszabályaiban, szabályzataiban foglalt célokkal
egyetért és a Szakszövetség tevékenységét személyes közreműködésével, vagy
pénzeszközökkel , anyagi javakkal támogatja.
A Szakszövetség támogatói
9.§
(1) A Szakszövetség támogatója lehet az a szervezet vagy magánszemély, amely (aki) a
Szakszövetség célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

(2) A Szakszövetség támogatója tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség
közgyűlése munkájában, választható a Szakszövetség szerveibe az Elnökség kivételével.
A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke és elnökségi tagjai, tagjai és pártoló tagjai
10.§
(1) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökévé választhatók azok a személyek, akik a
Szakszövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és
korábban a Szakszövetség elnöki tisztséget ellátták.
(2) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökségi tagjaivá azok a személyek választhatók, akik
a Szakszövetség tisztségviselőjeként kimagasló tevékenységükkel a Szakszövetség
célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették
elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szakszövetség
rendelkezésére állnak.
(3) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tagok jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint a szerveinek
működésével kapcsolatban,
c) tájékoztatást kérhet a tagokat érintő lényegesebb döntésekről.
(4) A tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli elnökségi tag kötelezettségei:
a) a Szakszövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
határozatainak megtartása,
b) a sportág népszerűsítése.
(5) A Szakszövetség tiszteletbeli és pártoló tagjaira megfelelően alkalmazni kell jelen
paragrafus (3) b), c), és a (4) bekezdésben foglaltakat. Nevezetteket a Szakszövetség
közgyűlésére tanácskozási joggal meg kell hívni.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
11.§
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szakszövetségi tagság (írásbeli kérelemre történő) felvétellel - a tiszteletbeli elnök
és elnökségi tagok, tagok és a pártoló tagok esetében választással - keletkezik és
a) kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési
kötelezettség félévnél hosszabb időtartamú elmulasztása esetén törléssel,
b) tiszteletbeli és pártoló tagok, tiszteletbeli elnök és elnökségi tagok esetében
lemondással, kizárással, valamint elhalálozással szűnik meg.

(3) A tagfelvétel kérdésében - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a Szakszövetség
elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez
lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. A tag
alapszabálya, vagy alapító okirata, társasági szerződése nem lehet ellentétes a
Szakszövetség alapszabályával.
(4) A tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli elnökségi tagok megválasztása a Szakszövetség
közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

12.§
(1) A Szakszövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szakszövetség elnökségével.
A bejelentés napjával a tag jogai megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága
idején keletkezett kötelezettségei alól.
(2) A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős
büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (1) bekezdés
irányadó.
(3) Törléssel szűnik meg a tagság a tag jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a tagdíjat
írásbeli felszólítást követően sem fizette meg a 12.§ (2) bekezdés a. pontjában
meghatározottaknak megfelelően. A tag törlése tárgyában az elnökség hoz határozatot.
13.§
(1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
(2) A Szakszövetség tagjai az elnökség által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat
fizetnek.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai és kötelezettségei
14.§
A Szakszövetség tagjának jogai:
a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség által
kiírt bajnokságokon, kupaversenyeken,
b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) választhat és választható a Szakszövetség szerveibe,

d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség
irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit,
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről,
g) kiadványain feltüntetheti szakszövetségi tagságát;
g) h) fenti jogait a jogi személy tag írásban meghatalmazott képviselője útján
gyakorolhatja.
15.§
A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
szervei által hozott határozatainak a megtartása, illetőleg a megtartásának biztosítása,
c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) az általános sporterkölcsi normák betartása,
e) a sportág népszerűsítése,
f) a tagdíj megfizetése.

V.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
16.§
A Szakszövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) a rendkívüli közgyűlés,
c) az elnökség,
d) a területi Szakszövetségek,
e) a Ellenőrző Testület,
f) a Fegyelmi Bizottság,
g) az Orvosi és Dopping Bizottság,
h) a Technikai Bizottság,
i) a titkárság.
j) a szakszövetség hivatásos és amatőr tagozata

VI.
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
17.§

(1) A Szakszövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés.
(2) A Szakszövetség rendes közgyűlését évenként kell összehívni közgyűlését az elnökségnek
évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívnia. A Szakszövetség elnöksége a
közgyűlés helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a
tagokat legalább egy hónappal korábban írásban értesíti, a részvételre jogosult egyéb
személyeket és szerveket megfelelő módon tájékoztatja.
(3) A Szakszövetség közgyűlése nyilvános.
(4) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
(5) A Szakszövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be
kell jelenteniük azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja.
(6) A közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a Szakszövetség elnökségének és
Ellenőrző Testületének tagjai, ha az (5) bekezdés alapján szavazati joggal nem rendelkeznek,
valamint a Szakszövetség elnöksége által tanácskozási joggal meghívottak, továbbá a
tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok.
A közgyűlés határozatképessége
18.§
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen
van. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani, és 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, erre a körülményre a meghívóban utalni kell.

A közgyűlés napirendje
19.§
(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:
a) az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,

b) a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló Számviteli törvény szerinti beszámoló, a
költségvetés és a mérleg, a közhasznúsági melléklet, a szakszövetség szakmai és pénzügyi
tervének elfogadása,
c) a Ellenőrző Testület beszámolója,
d) a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb
javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt
legalább egy két héttel írásban benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a
Szakszövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatok nem tárgyalhatók, azokat nem lehet a
közgyűlés napirendjére felvenni. abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők kétharmados
többsége ezzel egyetért.
A közgyűlés hatásköre
20.§
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének,
valamint a közhasznúsági jelentésnek mellékletnek az elfogadása;
c) az elnökség és az ellenőrző testület elnökének, továbbá tagjainak megválasztása, illetve
visszahívása;
d) a szakszövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának
elhatározása;
e) a szakszövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása;
f) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
g) nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása, a nemzetközi kapcsolatok
elveinek kialakítása, elfogadása;
h) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem és
a másodfokú fegyelmi határozat elleni jogorvoslat elbírálása;
i) a szakszövetség feladatainak helyi ellátásához regionális és ágazati szervezeti egység
létrehozása;
j) a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának, programjának elfogadása;
k)gazdasági társaság alapítására, gazdasági társaságban történő részvételre vonatkozó döntés
meghozatala;
j) l)mindaz, amit az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
A közgyűlés a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartoznak,
kivéve ha azokat a közgyűlés saját hatáskörébe vonja.
(3) Az elnököt, alelnökö(ke)t és az elnökség további tagjait a közgyűlés a tagjai közül, illetve
az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait öt évre választja, akik újraválaszthatók.
(4) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a szakszövetség feloszlását, ha a szakszövetség
képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.

(5) A közgyűlés által jóváhagyott, Sztv. szerinti beszámoló hiányában új hivatásos
versenyrendszer nem hirdethető meg.
A közgyűlés határozathozatala
21.§
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének „igen” szavazatával hozza. A szavazatok leadása után a
szavazatszámláló bizottság, vagy ennek hiányában a levezető elnök összeszámlálja a
szavazatokat, és a levezető elnök kihirdeti az eredményt.
(2) Az Alapszabály módosításához a jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmadának
„igen” szavazata szükséges.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek - a 18.§ d)
pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor illetőleg, ha azt a szavazásra
jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is
dönthet a tisztségviselő megválasztásáról.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a
közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen résztvevő
részére kérésére meg kell küldeni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés időpontjától számított 45
napon belül a Szakszövetség honlapján meg kell jeleníteni minden mellékletével együtt.
(5) A Szakszövetség minden évben május 31. napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál
a mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a pénzügyi
beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét, a pénzügyi
beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést , valamint a közhasznúsági melléklethez tartozó,
jogszabályokban előírt dokumentumokat, illetve könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot. A tárgyi dokumentációt a Szakszövetség a honlapján is teljes egészében közzéteszi
és gondoskodik annak honlapon történő folyamatos elérhetőségéről a közzétételtől számított
három évig.
A vezető tisztségviselők választása
22.§
(1) A választást napirendre tűző elnökségi ülésen az elnökség jelölő bizottságot választ.
A jelölő bizottság köteles a Szakszövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés
lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a
közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatával a jelölő
listára felkerül.

(2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Elnököt,
elnökség tagjait, a megválasztott elnökségi tagok közül az alelnököt, elnökhelyettest, majd,
ezt követően a Ellenőrző Testület elnökét és tagjait kell megválasztani.
(3) Vezető tisztségviselők: az elnök, az elnökség további tagjai, valamint az Ellenőrző
Testület elnöke és tagjai.
(3) (4) 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
mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot
meg nem szerzi. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a létszámkeretet, közülük
a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget.
(5)A közgyűlés által választott testületi tag visszahívható. A visszahívást az összes tag
egyharmada kezdeményezheti. A visszahíváshoz a közgyűlésen jelenlévők többségének
szavazata szükséges.
A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése
23.§
A szakszövetség rendkívüli közgyűlése
(1) A közgyűlést az elnökségnek rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés
kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra
össze kell hívnia, ha:
a) a Szakszövetség elnöksége így határoz;
b) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri;
c) a bíróság azt elrendeli.
b) ha a Szakszövetség elnöke megválik tisztségétől;
c) ha az elnökség létszáma a felére, vagy annál kevesebbre csökken;
d) ha a Ellenőrző Testület létszáma 1 főre csökken, vagy a Ellenőrző Testület elnöke
megválik tisztségétől;
e) egyéb, az a alapszabályban meghatározott esetben.
(2) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az alapszabálynak a Szakszövetség rendes
közgyűlésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

VII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

Az elnökség feladata és hatásköre
24.§
(1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség
elnöksége irányítja.
(2) Az elnökség feladatai és hatásköre:
a) A Szakszövetség szabályzatainak megállapítása, módosítása, az alapszabály,
valamint a Sporttörvényben meghatározott, televízíós és rádiós közvetítések engedélyezési jogának
hasznosításáról szóló sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok
hasznosításáról rendelkező szabályzat kivételével.
b) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, a hosszú- és középtávú szakmai
program jóváhagyása, a közgyűlés által jóváhagyott stratégiai koncepció alapján,
c) az elnökségi tanács tagjainak megválasztása és visszahívása,
d) a főtitkár és a szövetségi kapitány kinevezése és visszahívása, a szakágvezetők
megválasztása és felmentése,
e) bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozók kivételével -, ügyrendjük elfogadása,
f) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve
felmentése,
g) a Szakszövetség közgyűlésének összehívása,
h) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete,
i) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
j) a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása,
k) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg a másodfokú fegyelmi
jogkör fellebbviteli fegyelmi bizottság megválasztása útján történő gyakorlása,
l) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli elnökök és elnökségi tagok
megválasztására javaslat előterjesztése a közgyűléshez,
m) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
n) döntés a tiszteletbeli és pártoló tagok szakszövetségbe való felvétele tárgyában,
o) a bajnokságok és a Szakszövetségi versenyek kiírása,
ö) a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,
p) a nemzetközi sporteseményeken való részvétel engedélyezése,
q) a Szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése,
r) a Szakszövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése,
hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása,
valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szakszövetség számára jelentős
vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
s) az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, költségvetésben nem
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról,
t) az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a 350/2011. sz. Kormányrendeletben
meghatározott közhasznúsági jelentés melléklet készítése,

u) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály,
továbbá a Szakszövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szakszövetség közgyűlése a
hatáskörébe utal,
ü) az elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakszövetség főfoglalkozású
alkalmazottai tekintetében. Az elnökség a munkáltatói jogok gyakorlását a Szakszövetség
elnökére átruházhatja,
v) javaslatot tesz a mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések adományozására,
továbbá dönt az egyéb elismerések adományozása tekintetében,
w) a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása.
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót,
b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatások
mértékét,
f) a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
valamint
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(3) A 24. § (2) bekezdés t) pont szerinti közhasznúsági melléklet tartalmazza:
1. Szövetség azonosító adatai
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése.
4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása
5 A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása
6. A közhasznú tevékenységből részesülők létszámának megadása.
7. közhasznú tevékenység főbb eredményeinek bemutatása
8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a vagyonelemeknek,
azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása.
9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése
10. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett
tisztségviselőnként.
11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak
szerint:
Éves összes bevétel, ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg, közszolgáltatási bevétel, normatív támogatás, .az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás, összes ráfordítások, ebből
személyi jellegű ráfordítás, közhasznú tevékenység ráfordításai, adózott eredmény, a
szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek

száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően)
12. Erőforrás-ellátottság mutatói
13. Társadalmi támogatottság mutatói
14. A közhasznúsági mellékletben külön-külön kell megadni a támogatási program
keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,
15. Be kell mutatni a Szakszövetség által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és
programokat,
16. Be kell mutatni a Szakszövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges a Civil Tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat.
17. A Szakszövetség a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodás, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) sz.
Kormányrendeletnek megfelelő formában és tartalommal készíti és fogadja el.
(4) A közhasznúsági jelentés melléklet nyilvános, abba bárki beletekinthet, és abból saját
költségére másolatot kérhet
(5) A Szakszövetséget más társadalmi és gazdálkodó szervek, intézmények, valamint a
sajtó előtti képviseletére az elnök, illetve az elnökség által esetenként megbízott személy
jogosult.
Az elnökség tagjai
25.§
(1) A Szakszövetség elnökségének létszáma 9 fő.
(2) Az elnökségnek az a magyar állampolgár, illetőleg bevándorlási engedéllyel rendelkező
nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
Az elnökségnek az a személy lehet tagja,
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, é s
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról é s
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
A közgyűlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az Ellenőrző Testület elnökévé és tagjává
olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag képviselője.

(3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal
kapcsolatban,
c) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
d) megbízás alapján a Szakszövetség esetenkénti képviselete,
e) a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
f) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel,
g) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(4) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(5) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással
e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel.
.
Az elnökség működése
26.§
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - a szervezeti és
működési szabályzatában - az ügyrendjét.
(2) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést
kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak.
(4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Ellenőrző Testület elnökét.
Ugyancsak meg kell hívni az elnökségi ülésekre az elnökségi tanács képviselőjét, amennyiben
a napirendben őt érintő téma kerül tárgyalásra.
27.§
Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel
korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb
határidő is megállapítható. Az elnökségi ülést össze kell hívni, ha azt az elnök vagy legalább
három elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
28.§

(1) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén, az elhalasztott elnökségi ülést 15 napon belüli időpontra
ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirenden
szereplő kérdésekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.
(2) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint
felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Bármelyik elnökségi tag titkos szavazást kérhet egy-egy döntéshez. Ehhez a jelenlévő
elnökségi tagok kétharmadának a hozzájárulása szükséges.
(4) Abban az esetben, ha a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma a
felére vagy annál kevesebbre csökken, új elnökségi tagok megválasztása céljából rendkívüli
közgyűlést kell összehívni.
(5) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket,
javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az elnökség tagjainak az ülést követő két héten
belül meg kell küldeni. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat az érintett szerveknek,
személyeknek meg kell küldeni 15 napon belül, illetve azokat 30 napon belül közzé kell tenni a
Szakszövetség honlapján.
(6) Az elnökség a határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szakszövetség tagságát 15
napon belül köteles írásban tájékoztatni.

VIII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE
29.§
(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke. Az elnök irányítja
és vezeti a Szakszövetség tevékenységét. Munkáját társadalmi funkcióban látja el.
(2) Az elnök feladatai:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,
b) a Szakszövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának ellenőrzése,
d) döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének hatáskörébe,
e) aláírási és utalványozási joggal rendelkezik,
f) a hírközlő szervek tájékoztatása a Sz,akszövetség tevékenységéről, valamint a sportág
médiamegjelenítésének biztosítása
f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a szakszövetség alelnöke,
elnökhelyettese helyettesíti.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
(5) Az elnök tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek, továbbá a
közgyűlésnek.

IX.
AZ ELNÖKSÉGI TANÁCS
30.§
(1) Az elnökségi tanács a Szakszövetség elnökségének véleményező, javaslattevő,
tanácsadó testülete. Tagjait az elnökség választja és hívja vissza. Létszámát szükség szerint az
elnökség állapítja meg.
(2) Az elnökségi tanács elnökét az elnökségi tanács tagjai saját soraikból választják és
hívják vissza.
(3) Az elnökségi tanács feladatainak, működésének szabályait az elnökség által
elfogadott saját ügyrendjük tartalmazza, mely nem állhat ellentétben a Szakszövetség egyéb
szabályzatával és vezető szerveinek határozataival.
X.
A SZAKSZÖVETSÉG SZAKÁGAI
31.§
(1) A Szakszövetségben az alábbi tagozatok és szakágak működnek:
a) amatőr tagozat, ezen belül
aa) testépítő,
ab) fitness, szakágak
b) hivatásos tagozat, ezen belül
ba) testépítő és
bb) fitness szakágak
(2) A szakágak a Szakszövetség önálló szervezeti egységei. Szervezetüket, működésüket az
elnökség által elfogadott szabályzatok határozzák meg.
(3) A szakágak szakterületükön ellátják a Szakszövetség alapszabályában és vezető
szerveinek határozataiban meghatározott feladatokat.
(4) A hivatásos tagozat a szakszövetség önálló jogi személyiséggel felruházott szervezeti
egysége amely köteles saját gazdálkodásának ellenőrzésére könyvvizsgálót alkalmazni.

(5) A hivatásos tagozat, szakág szervezetére, működésére és hivatásos versenyrendszerére
vonatkozó szabályzatainak összhangban kell lennie a nemzetközi Szakszövetség
előírásaival, a sporttörvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.

XI.
Az ELLENŐRZŐ TESTÜLET
32.§
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére Ellenőrző Testületet választ. Az Ellenőrző Testület elnökből és két tagból áll,
akik megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek.
(2) Az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem
viselhetnek. Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
(3) Az Ellenőrző Testület tevékenységét a Testület elnöke irányítja.
(4) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség
elnökségét tájékoztatja.
33.§
Az Ellenőrző Testület feladata:
a) a Szakszövetség 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.
h) Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. Szerinti
beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
34.§
(1) Az Ellenőrző Testület működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat
értelemszerűen kell alkalmazni, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg
(2) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől
jelentést, illetve tájékoztatást kérni.

(3) Az Ellenőrző Testület tagja a Szakszövetség vezető szerveinek ülésein tanácskozási
joggal részt vehet.
(4) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a
Szakszövetség elnökét. Az ellenőrzés során a Ellenőrző Testület a pénzügyi-gazdasági,
illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Testület elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(6) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(7) 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.
(8) Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak 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 vezető szerv döntését
teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
(9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Testület indítványára - annak
megtételételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Testület is jogosult.
(10) 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.
(11) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles
beszámolni.
(12) Az Ellenőrző Testület eljárására a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben az
Ellenőrző Testület működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat és a Civil Tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
XII.
A BIZOTTSÁGOK

A Fegyelmi Bizottság (ok)
35.§
(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató
személyekkel és szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az
elnökség 4 éves időtartamra Fegyelmi Bizottságot és Fellebbviteli Fegyelmi Bizottságot választ.
A Bizottság(ok) létszámát az elnökség annak megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy
az biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
(2) A Fegyelmi Bizottság(ok) feladatait, hatáskörét és működésének szabályzatait a
Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.
(3) A Fegyelmi Bizottság(ok) élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság(ok) tagjai
a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
Egyéb bizottságok
36.§
(1) A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és
ideiglenes (pl. orvosi és dopping, technikai, nyilvántartási és átigazolási, edzői) bizottságokat
hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A
bizottság tagjai újraválaszthatók.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szakszövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott
saját működési szabályzatuk határozza meg.
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. A bizottságok tevékenységükért az
Elnökségnek, valamint a szövetségi szabályzatokban meghatározott egyéb szerveknek
tartoznak felelősséggel.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az
Elnökség valamely tisztségviselőjét.
(5) A bizottságok minimálisan három tagból (egy elnök és két rendes tag) állnak,
amennyiben a taglétszámuk három fő alá csökken az Elnökség a bizottsági tag(ok)
javaslatára gondoskodik a szakbizottságok taglétszámának pótlásáról.
.
(6) A bizottsági ülések nyilvánosak Indokolt esetben a bizottság zárt ülést rendelhet el,
melyhez a bizottsági tagok kétharmadának szavazati többsége szükséges.

XIII.

A SZAKSZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA
37.§
(1) A Szakszövetség adminisztratív feladatainak ellátására az elnökség titkárságot hoz
létre. A titkárság létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy
az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.
(2) A titkárságot az elnökség által kinevezett főtitkár vezeti, aki tevékenységét
munkaviszony, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony vagy megbízási jogviszony
formájában látja el. Munkaviszony esetén a főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Elnökség
gyakorolja.
(3) A főtitkár irányítja a szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az
alapszabály rendelkezései szerint, a közgyűlés és az elnökség határozatainak keretei között.
(4) A titkárság szervezeti felépítését és feladatait szükség szerint a Szakszövetség
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.
(5) A főtitkár tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek.

XIV.
A SZAKSZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
38.§
(1) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), valamint élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a 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.
(2) Nem lehet a Szakszövetség felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) Szakszövetség elnöke vagy az elnökség tagja,

b) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a-c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
39.§
Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki
(1) Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője (elnökség és az ellenőrző testület tagja)
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 jelent összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesít ő bírságot szabott ki ,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet megszűnését
követően három évig áll fenn.
(2) Szakszövetség vezető tisztségviselői nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
Az Ellenőrző Testületnek nem lehet elnöke és tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló,
a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, akinek
hozzátartozója a szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági
feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll.
XV.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
40.§
(1) A szakszövetség elsősorban a tagdíjakból, a központi költségvetési, illetve egyéb
támogatásokból, felajánlásokból és a szakszövetség kereskedelmi és egyéb vállalkozási
tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik.
A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szakszövetség vállalkozási
tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez. A szakszövetség elsősorban a tagdíjakból, szponzori bevételekből, a kereskedelmi jogai
értékesítéséből származó bevételekből, valamint központi költségvetési, önkormányzati,
köztestületi, közalapítványi és egyéb támogatásokból és egyéb vállalkozási tevékenységből
származó bevételekből gazdálkodik.

(2) 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.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a szakszövetség által a vállalkozás
(gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(4) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szakszövetség
működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
d) a Szakszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) tagsági díjak,
f) költségvetési támogatás,
f) g) magán- és jogi személyek támogatása, más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott
adomány,
g) h) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban megállapított egyéb díjak,
h) i) a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás,
i) j) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel ,
j) k) a Szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések,
k) l) versenyzők külföldi szerződéskötéséből származó bevételek,
l) m) pénzdíjas versenyeken a válogatott versenyzők által nyert pénzdíjak összege,
n) amennyiben a Szakszövetség így dönt, befektetési tevékenységből származó bevétel,
m) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek.
(5) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a szakszövetséget illetik,
ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is.
(6) A Szakszövetség költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
c) a gazdasági-vállalkozási tevékenység (szolgáltatásnyújtás) érdekében felmerült
közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), valamint
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani,

d) 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 leírása,
e) a-d pontok alá nem tartozó egyéb költség.
(7) A Szakszövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír, üzletrész
d) ingatlan és ingó vagyon.
(8) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját
vagyonukkal nem felelnek.
(9) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(10) A Szakszövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodásivállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
(11) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja
(12) A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel
(13) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait szükség szerint gazdálkodási
szabályzatban kell meghatározni a Szakszövetség gazdálkodási szabályzata és SZMSZ-e
határozza meg.
A gazdálkodási szabályzat tartalmazza a Szakszövetség befektetési
tevékenységére vonatkozó befektetési szabályzatot is,mely az Ellenőrző Testület
véleményének kikérését követően került elfogadásra.
(14) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével
összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a szakszövetség felel a Ptk.
rendelkezései szerint.
(15) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók
élet-, baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a szakszövetség viseli. A nemzeti válogatott
keretekkel kapcsolatos költségek általában is a Szakszövetséget terhelik, ugyanakkor
megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből származó bevételek.

(16) A szakszövetség hivatásos tagozata, amennyiben közgyűlésének döntése szerint hivatásos
versenyrendszert működtet, köteles a külön jogszabály szerinti könyvvizsgálót is alkalmazni
(választani) gazdálkodásának ellenőrzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének hiányában
a közgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
(17) Ha a Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást
követő két évben negatív, vagy a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli
jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét, az ügyész keresetére a bíróság hat hónapra
felfüggesztheti a Szakszövetség elnökségének és főtitkárának tevékenységét és a
Szakszövetség élére felügyelő biztost rendelhet ki.
A felügyelő biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére.
Ha ez nem lehetséges (ha a rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre), a felügyelő
biztos javaslatot tesz az ügyésznek a Szakszövetség feloszlatásának kezdeményezésére.
(18)

(19) A Szakszövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet ő szolgáltatások illetve a
Szakszövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti .
(20) A Szakszövetség bármely cél szerinti juttatását az alapszabályban meghatározottak
szerint (amennyiben a közgyűlés, vagy az elnökség így dönt) pályázathoz kötheti . Ebben az
esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével– megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat) .Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem
szolgálhat .
(21) A Szakszövetség köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, melynek tartalmát az alapszabály a fentiekben a 24. §-ában határozza
meg. A közhasznúsági mellékletet a Szakszövetség a beszámolóval azonos módon köteles
letétbe helyezni, illetve közzétenni.

XVI.
TERÜLETI, REGIONÁLIS ÉS HELYI SZAKSZÖVETSÉGEK
41.§
(1) A Szakszövetség regionális és megyei (helyi), ágazati szövetségeket hozhat létre, oly
módon, hogy közgyűlése egyes szervezeti egységeit – például tagozatait, területi szervezeteit,
szakágait – jogi személyiséggel ruházhatja fel. A területi, regionális és a helyi Szakszövetségek
a Szakszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei. A Szakszövetségben működő
területi és helyi sportági Szakszövetségek felsorolását az alapszabály melléklete tartalmazza.

A területi, regionális és helyi szakszövetségek ellátják a Szakszövetség alapszabálya által,
valamint saját alapszabályuk által meghatározott feladatokat. Alapszabályuk nem lehet
ellentétes a Szakszövetség alapszabályával. A jogi személy szervezeti egység vezetésének és
működésének rendjét a Szakszövetség elnökségi határozatban állapítja meg. A jogi személy
szervezeti egység kötelezettségeiért a Szakszövetség kezesi felelősséggel tartozik.
(2) A szervezeti egységek önmaguk szervezeti egységeként, vagy jogi személyiséggel
felruházott szervezeti egységként körzeti, kerületi, városi (továbbiakban: helyi)
szakszövetségeket hozhatnak létre.
(3) A szervezeti egységeket a szakszövetség veszi nyilvántartásba a képviseletre jogosult
tisztségviselők megjelölésével együtt.
(4) A területi és helyi Szakszövetségek önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, valamint a
működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkeznek.
(5) A Szakszövetség területi (regionális, megyei, városi stb.), vagy ágazati szervezeti
egységek létrehozatala és jogi személlyé nyilvánítása esetén a közgyűlés:
a) engedélyezheti a területre utaló (pl.: „megyei szövetség”), vagy a tevékenység
jellegére utaló elnevezés használatát a szervezeti egység részére,
b) a területi szervezet illetékességi területén székhellyel rendelkező tagjai tagdíját a
területi szervezet rendelkezésére bocsáthatja, és ezáltal is biztosíthatja a szervezeti
egység önálló gazdálkodásának lehetőségét,
c) lehetővé teheti, hogy a területi szervezetek saját nevükben szponzorálási
szerződéseket, illetve a helyi önkormányzatokkal támogatási szerződéseket kössenek,
és az ebből származó bevételekkel maguk rendelkezzenek,
lehetővé teheti, hogy más Szakszövetségek (sportszövetségek) területi szervezeti egységeivel
területi jellegű civil szervezeteket hozzanak létre.
42.§.
(1) A megyei, területi testépítő és fitness szakszövetség feladatai:
a) Gondoskodik a szakszövetség alapszabályába foglalt feladatok végrehajtásáról,
b) Ellátja a szakszövetség elnöksége tisztségviselői szervei által hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat,
c) Működési területén szervezi és összehangolja a helyi szakszövetségek munkáját;
d) Kiírja és szervezi a hatáskörébe tartozó versenyeket;
e) Közreműködik a szakszövetség szervei által a sportágfejlesztésének irányait meghatározó
döntések végrehajtásában;
f) Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, a játékvezetők képzésében
és továbbképzésében,
g) Hatáskörében képviseli a testépítő és fitness sportágat és tagjaik érdekeit,
h) Vezeti a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokat, ellátja a szükséges adatszolgáltatási
feladatokat,
i) Intézi az igazolással, illetve átigazolással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat,
j) Sportfegyelmi jogkört gyakorol a hatáskörébe tartozó ügyekben,
(2) a regionális testépítő és fitness szövetség feladatai:
a) gondoskodik a szakszövetség alapszabályába foglalt feladatok végrehajtásáról,

b) ellátja a szakszövetség elnöksége, tisztségviselői szervei által hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat,
c) működési területén szervezi és összehangolja a megyei szakszövetségek munkáját,
d) megyei szakszövetség hiányában működési területén ellátja az (1) pontban felsorolt feladatokat,
(1) A közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazó döntése esetén regionális és megyei (helyi) és
ágazati testépítő és fitness szövetségek a Szakszövetség szervezeti egységei, jogi személyiséggel
felruházott szervezetek, amelyek a testépítés és fitness sportágakban ellátják a Szakszövetség
alapszabálya által, valamint saját alapszabályuk által meghatározott feladatokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a regionális és megyei (helyi) és ágazati
testépítő és fitness szövetségek (továbbiakban: szervezeti egységek) önálló szervezettel és saját
vagyonnal rendelkeznek, a tartozásaikért a Szakszövetség - a Sporttörvény és a Ptk. szabályai
szerint - kezesként felel. Alapszabályaik, szabályzataik, ügyvezető-képviselő szerveik
határozatai nem állhatnak ellentétben a Szakszövetség alapszabályával, határozataival, illetve
egyéb szabályzataival. Közgyűlési és elnökségi határozataikat a határozathozatalt követően
15 napon belül kötelesek megküldeni a Szakszövetség elnökségének. A regionális, megyei,
ágazati szövetségek a gazdálkodásuk során 500 000 Ft feletti kötelezettségeket csak a
Szakszövetség ellenjegyzésével vállalhatnak egyedileg, összességében kötelezettség vállalásuk
a ellenjegyzés nélkül nem haladhatja meg az éves működési támogatásuk összegét.
(3)Ha bármelyik regionális, ágazati, megyei szövetség az (2) bekezdésben foglaltakat
megszegi, a Szakszövetség elnöksége:
a) a soron következő működési támogatások átutalását felfüggesztheti és tartalékolhatja a
nem ellenjegyzett követelések fedezetére;
b) a legfeljebb 60 napra –felügyelő biztos kinevezése mellett - felfüggesztheti a szövetség
elnökségét ez idő alatt az Ellenőrző Testület bevonásával a kialakult helyzetet áttekinti, és
ettől függően javaslatot tesz a szövetségi közgyűlés vagy elnökség felé.
c) magához vonhatja a szövetség vagyoni jogait, ha a szövetség olyan adósságot okoz, ami
miatt a szakszövetségnek kell helyette helytállnia
(4) A fentiekben meghatározott területi (és ágazati) szervezeti egységekre megállapított
szabályokat megfelelően alkalmazni kell a Szakszövetség jogi személy szervezeti egységgé
nyilvánított tagozataira, testületeire és szakágaira is.
(5) A regionális és megyei (helyi) testépítő és fitness szövetség Magyarország közigazgatási
határaitól eltérő működési területtel is létrehozható.
(6) A Szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége:
a) a jogi személyiségét az illetékes bíróság nyilvántartásába történő bejegyzéssel szerzi
meg,
b) nevét, székhelyét, az ügyintéző és képviseleti szervének nevét az illetékes bíróság külön
alszámon tartja nyilván
43.§

(1) A szervezeti egységek szervezetét és működését saját alapszabályuk határozza meg.
(2) A szervezeti egység változtatás nélkül köteles alkalmazni a szakszövetség sportfegyelmi
szabályzatát. A szakszövetség nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatát a
szervezeti egységnek alkalmaznia kell, az attól való eltérést a versenykiírásokban kell
rögzíteni.
(3) A szervezeti egység saját hatáskörben, kötelezően alkotja meg szervezeti és működési
szabályzatát, gazdálkodására vonatkozó szabályzatát, továbbá saját hatáskörben dönt a
versenykiírásairól,és állítja össze saját versenynaptárát. Ezen hatályos dokumentumokat
a szervezeti egységnek a szakszövetség rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A szervezeti egység által a versenyrendszert érintő, valamint sportfegyelmi tárgyában
meghozott jogerős határozatával szemben az érintettek a szakszövetség elnökségéhez
fordulhatnak jogorvoslati lehetőséggel.
(5) A sportszervezetek a szervezeti egységgel közvetlenül létesíthetnek tagsági viszonyt. A
szakszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezeteket tagsági viszonyban állónak
kell tekinteni a működési területük szerint illetékes szervezeti egységnél is. A szervezeti
egység a tagok számától függetlenül működhet, tagnyilvántartásukat a szakszövetség
rendelkezésére kell bocsátaniuk.
(6) A szakszövetség elnökségének felhatalmazása alapján a főtitkár kezdeményezheti a
szervezeti egység közgyűlésének, ügyvezető szervének összehívását a cél és az ok
meghatározásával. Ez esetben a szervezeti egység közgyűlését, vagy ügyvezető szervét 30
napon belül kell összehívni.
XVII. rész
A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
44.§
(1) A Szakszövetség megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
b) feloszlatásával,
d) c) megszűnésének megállapításával,
d) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti ,
és a Szakszövetséget a nyilvántartásból törlik .
.
(2) Ha a szakszövetség feloszlással, jogutód nélkül való megszűnése esetén az alapszabály a
fennmaradó vagyonról nem rendelkezik, erről a közgyűlés dönt a feloszlásról szóló
határozatban, figyelembe véve a Sporttörvény 27. §-ában meghatározottakat.
(3) Ha a bíróság a szakszövetséget megszünteti, vagy a Szakszövetség jogutód nélkül szűnik
meg, a fennmaradó vagyont – amennyiben a szakszövetség a Nemzeti Sportszövetség tagja – a
Nemzeti Sportszövetség a MOB rendelkezésére kell bocsátani, és azt a testépítés és fitness
sportágak utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.

XVIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45.§
(1) A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel illetve a
Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás
ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a vitás ügyet a Szakszövetség
elnöksége vagy más szerve nem tárgyalta.
(2) A Szakszövetség Alapszabályában illetve egyéb szabályzataiban foglalt
rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szakszövetség elnöksége jogosult. Az elnökség
állásfoglalása a Szakszövetség valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelező.
46. §
(1) A Szakszövetség elnöksége főtitkára köteles mind a közgyűlési határozatokról, mind a
saját határozatairól nyilvántartást vezetni (Határozatok Tára).
(2) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
a)
a közgyúlések és az elnökségi ülések idõpontját;
b)
a közgyûlések és az elnökségi ülések határozatképességérõl szóló tájékoztatást;
c)
a közgyűléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát;
d)
a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat ( a döntést
támogatók és ellenzõk, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét );
e)
a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak az érintettekkel való közlésének a
módját, mely lehet a közvetlen azonnali ,(szóbeli) -de az érintett kérésére, attól számított
15 napon belül írásban is közölni kell a vonatkozó határozatot-, vagy írásbeli, ez
esetben - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a meghozataltól számított 30
napon belül kell a vonatkozó határozat tartalmát az érintettel közölni.;
(3)(2) A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági jelentés melléklet (a kapcsolódó
dokumentáció) és a Szakszövetség működésével összefüggésben keletkezett bármely irat,
valamint a Szakszövetség szolgáltatásainak igénybe vételi módozatairól szóló tájékoztató
nyilvános, abba bármely érdeklődő a Szakszövetség székhelyén – az ott meghirdetett
időpontokban, vagy előzetes egyeztetést követően – beletekinthet és azokból - saját költségére
- másolatot kérhet.
(4) Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás és a közhasznúsági jelentés teljes szövegét köteles
az elnökség naptári évenként legalább egy országos idõszaki lapban nyilvánosságra hozni valamint
a tagegyesületeknek tájékoztatásul megküldeni.

47.§
A Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen rendelkezni kell:
a) az alapszabály által felállított szervezetek feladatairól, a szervezetek egymáshoz való
kapcsolatáról,

b) a tagok felvételére, nyilvántartására, tagdíj megfizetésére, a tagok törlésére
vonatkozó eljárási szabályokról, regisztrációs rendről,
c) a közgyűlések, elnökségi ülések összehívásának rendjéről, a tagok képviseletének
módjáról, a szavazatok leadásának, összeszámolásának rendszeréről,
d) a közgyűléseken, elnökségi üléseken meghozott döntések nyilvántartásáról, az
érintettekkel való közlésének módjáról, a nyilvánosság biztosításáról, továbbá az
üléseken történtek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről
e) a Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,
f) a Szakszövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a
beszámolói közlésének nyilvánosságáról,
g) a Szakszövetség állandó bizottságainak általános feladatairól.

48.§
(1)
A Főtitkár gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.
(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, számának,
hatályának és meghozataluk időpontjának, a határozatképességnek, illetőleg a határozat
meghozatalát támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is),
valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatoknak az érintettekkel való közlésének a
módjának .
(4) A Szakszövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról a Szakszövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán
történő elhelyezés, valamint a www.ifbb.hu honlap útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
(5) A Szakszövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek
bármilyen üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag a Szakszövetség
elnökségének előzetes jóváhagyása alapján történhet.
(6) Az Alapszabályban és a Szakszövetség más belső szabályzataiban meg nem határozott
kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.
49. §
(1) A Szakszövetség, illetőleg annak kiemelkedően közhasznú szervezeti minősítésének
nyilvántartásba vételével (átsorolásával, törlésével) kapcsolatos eljárást a Fővárosi Bíróság
Törvényszék folytatja le.
(2) A Szakszövetség az (1) bekezdésben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat,
változtatásokat azok bekövetkeztétől számított 60 napon belül jelenti be a Fővárosi
Törvényszéknek.
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