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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a dinamikus
lövészet körébe tartozó sportágak feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágakban működő
sportszervezetekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató,
önkormányzati elven működő jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény
rendelkezései szerint önkéntesen létrehozott és működő civil szervezet, közhasznú szervezetként
működő sportági szakszövetség.
A dinamikus lövészsport körébe tartoznak mindazon lövészeti vagy lövészet jellegű sportok, amelyek
gyakorlása során a lövész vagy a cél, vagy mindkettő mozog, és/vagy a célok térben és időben
elszórtan helyezkednek el, és amelyeket Magyarországon a Szövetség nemzetközi szervezetebeli
tagsági viszonyából eredően kizárólagos joggal szervez és képvisel. Valamint a Szövetség által
kifejlesztett a dinamikus lövészsport alapvető jellemzőire épülő sportjátékok. Ugyanakkor ezen
sportjátékok nem tartoznak semely más Magyarországon bejegyzett lövészsport-tevékenységet
folytató a 2004.évi I. törvény 19.§ (3) bekezdés alatt nevesített sportszövetségi típusok hatáskörébe, azok nemzetközi tagsági viszonyának jogán – bármilyen célba juttató eszközt is használjanak.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján teszi közzé.
A Szövetség tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységnek
minősül.
A Szövetség saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden a nevéhez, az IPSC-hez és az
IMSSU-hoz kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési-, reklám- és a tevékenység televíziós,
rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
(2) A Szövetség közhasznú minősítésének alapja, hogy az országos sportági szakszövetség (a
továbbiakban: szakszövetség) olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel a sportról
szóló 2004. évi I.tv. 20. § (1) bekezdés szerint a sportról szóló törvény, valamint más jogszabályokban

meghatározott feladatokat lát el és a sportról szóló törvényben megállapított különleges
jogosítványokat gyakorol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a Szövetség az alábbi, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 22. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésével hajtja végre
a) szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését,
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét, e
versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a
magyar kupát stb.), meghatározza a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken,
mérkőzéseken való részvételét,
c) részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezi a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a sportágához tartozó sportolók részvételét
a nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról,
f) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi
sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,
g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a
tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését és
továbbképzését,
h) meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak
végrehajtásáról,
i) szabályzataiban meghatározottak alapján ellenőrizi az adott sportág versenyrendszerében
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos
lebonyolítását.
k) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs
rendszernek,
l) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség
által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők
Magyarországon történő versenyzéséhez,
m) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
n) érvényesíti a doppingtilalmat,
o) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos
sportági követelményeket,
p) ellátja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami sportcélú
támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
r)ellátja szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az állami sportcélú
támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni.
2. § (1) A Szövetség neve: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, Rövidítése: MDLSZ
(2) Angol nyelvű neve: Hungarian Dynamic Shooting Sport Federation, Rövidítése: HDSSF
(3) A Szövetség székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. (Duna Tower irodaház „B” torony, 15.
emelet)
(4) A Szövetség működési területe: Magyarország
(5) A Szövetség alapítási éve: 1999.

3. § 4. § (1) A Szövetség – többek között – tagja a dinamikus sportlövészetben működő következő
nemzetközi szövetségeknek, az International Practical Shooting Confederation-nek (IPSC),
International Metallic Silhouettes Shooting Union-nak (IMSSU), az International Defense Pistol
Association-nek (IDPA), és a nemzetközi versenyeket is koordináló Steel Challenge szervezetnek,
amelyeknek alapszabályait, szabályzatait, és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az
IPSC és IMSSU nemzetközi sportszövetségek magyarországi kizárólagos képviseletét is ellátja.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
5. § A Szövetség célja
(1) A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó sportágak
tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és
tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszövetségek tevékenységében.
6. § A Szövetség feladatai
(1) A dinamikus lövészet területén a Szövetség alapvető feladata:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e
versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a
magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való
részvételét,
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségeinek munkájában, szervezni a sportág részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a
nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését
is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi
sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek, és köztestületek előtt (pl. Honvédelmi
Sportszövetség, Nemzeti Versenysport Szövetség), valamint a nemzetközi sportéletben,
g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a
tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését és
továbbképzését,
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak végrehajtásáról.
(2) A Szövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségeinek szabályzataiban,
illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) gondoskodik a sportágaiban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint
nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek,
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által
megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők
Magyarországon történő versenyzéséhez,
c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő, valamint a Szövetség és az
általa képviselt sportágak rendelkezéseit, tekintélyét, célkitűzéseit csorbító versenyzőkkel,

sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az Stv.-ben és a külön jogszabályban
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
d) érvényesíti a doppingtilalmat,
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági
követelményeket.
(3) A sportág céljainak elérése érdekében a Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köthet, ideértve – az Stv. 36-37. §-ában meghatározott módon - a sportági
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.
(4) A Szövetség egyéb feladatai:
a) Új lövészeti ágak versenyrendszerbe történő felvétele, saját lövészeti számok kidolgozása,
versenyrendszerbe történő beillesztése.
b) A Szövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a közbiztonsági
követelményeket, előírásokat is érvényesíteni.
c) Hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá
közreműködés a sportágak színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában.
d) A szövetség hatáskörébe tartozó lövészsportágak propagandájának elősegítése és szervezése.
e) Feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szövetség vagyonával és szükség szerint,
másodlagosan vállalkozási tevékenység kifejtése.
(5) A Szövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség
tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.
(6) A szövetség kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére bármely lövészeti sportágat is
űzzenek.
III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
7. § A Szövetség tagjai
(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan – bírósági nyilvántartásba vett – jogi személy, amelynek
tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, feltéve, hogy a jogi személy
képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát elfogadja (elfogadják).
(2) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely legalább
egy minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett
versenyeken évente legalább három alkalommal.
(3) A Szövetség által hivatalosan képviselt – vagy kifejlesztett - sportversenyeken alkalmazott
játékszabályok, céltárgyak értékelési rendszerek, vagy ezek részeinek felhasználásával a
tagszervezetek más szövetség keretein belül versenyt nem rendezhetnek. A fenti előírások megsértése
esetén a vétkes tagszervezetet, fegyelmi eljárás megindításával egyidejűleg a versenyrendszerből ki
kell zárni.
(4) A tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melyet tárgyév március 31. napjáig kell
megfizetni. A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az
elnökség következő évre vonatkozó tagdíj szabályzatot köteles minden év november 30. napjáig
elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.
8. § A tiszteletbeli címek adományozása

(1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a
Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítették elő és erkölcsi
támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség rendelkezésére állnak, vagy a
Szövetség érdekében kimagasló tevékenységet fejtenek vagy fejtettek ki.
(2) A tiszteletbeli cím lehet tiszteletbeli elnök vagy tiszteletbeli tag cím.
(3) A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
9. § A pártoló tagsági viszony
(1) A Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy bármely szervezet, amely a
Szövetség elnökségével kötött megállapodásban a Szövetség tevékenységét elsősorban anyagiakkal és
erkölcsileg, ellenszolgáltatás nélkül támogatja.
(2) A pártoló tagot a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek mellett megilletik, illetve
kötelezik a Szövetség tiszteletbeli címet viselőinek jogai és kötelezettségei.
10. § A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.
(3) Az írásban benyújtott tagfelvételi kérelemről az elnökség a következő ülésén soron kívül köteles
dönteni. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a tagsági feltételeknek megfelel. A kérelem
elutasítása esetén a kérelmező jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez fordulhat, amely a kérelmet a
soron következő közgyűlésén köteles megtárgyalni.
(4)(5)(6)(7) Tagság megszűnése
a) Tag kilépésével: a tag tagsági jogviszonyát a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony az írásbeli
bejelentésnek a szövetség elnökéhez történő megérkezésével egyidejűleg szűnik meg.
b) Tagsági jogviszony felmondásával: a tagsági jogviszonyt az elnökség jogosult 30 napos
határidővel felmondani a Ptk 3:69.§ alapján,
ba) ha a tagszervezet 3 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági jogviszony akkor mondható föl, ha a legalább
3 hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – 15 napos póthatáridő tűzésével
és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt;
bb) Ha a felvételt nyert tagszervezet a felvételét követő 365 nap elteltével sem rendelkezik
legalább egy fő minősített sportolóval, aki a minősítését a szövetség mindenkori minősítési
szabályzata alapján, a szövetség versenyrendszerében történő részvétellel szerezte meg.
bc) Ha a bb) ponton kívül eső tagszervezet nem rendelkezik egyetlen olyan minősített
sportolóval sem, aki a minősítését a szövetség mindenkori minősítési szabályzata alapján, a
szövetség versenyrendszerében történő részvétellel szerezte meg, az adott naptári év
végéig.

c) A tag kizárásával: az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a
szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
ca) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
cb) A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30
napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés a kizárás
tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az
érintett taggal.
cc) a tagnak a jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételt sértő magatartása esetén a közgyűlés- bármely tagszervezet vagy szövetségi
szerv kezdeményezésére- a tagszervezettel szemben kizárási eljárást folytathat le.
cd) Bármely kizárt tagnak a kizárásról szóló határozat meghozatalát megelőzően
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését szóban vagy írásban előadja. A tag
kizárását kimondó elsőfokú elnökségi-, és másodfokú közgyűlési határozatot írásba kell
foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
A közgyűlés kizárást elrendelő határozatát igazolható módon közölni kell a taggal. A
tagsági jogviszony ebben az esetben a kizárásról szóló határozat taggal történő közlésének
napján, ha a tag nincs jelen, akkor a részére megküldött tértivevényes postai küldemény
átvételének napján szűnik meg.
d) tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével.
11. § (1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartás vezetése a főtitkár feladata.
(2) IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
12. § A tagok jogai és kötelezettségei:
(1) A Szövetség tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolják, így különösen:
a) Részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein.
b) Részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában.
c) Választhat és választható a Szövetség szerveibe.
d) Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba.
e) Ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportágait érintő kérdések megtárgyalására.
f) Tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről.
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) A sportágaik fejlődésének és eredményességének elősegítése.
b) A Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által
hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása.
c) A Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, a Szövetség
érdekeinek tagtól elvárható védelme és képviselete.
d) A sportágaik népszerűsítése.
e) A tagdíj megfizetése, amely a tagság alapvető feltétele.

f) Köteles közhiteles nyilvántartásban szereplő adatait és hivatalos e-mail címét bejelenteni,
valamint elérhetőségének, különösen törvényes képviselője személyének, székhelyének, e-mail
címének megváltozását az adatváltozást követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
g) Legalább egy fő sportolójának rendelkeznie kell a szövetség mindenkori minősítési szabályzata
alapján szerzett minősítéssel, mely minősítést a szövetség versenyrendszerében szerezte meg az
adott naptári év végéig, amely a tagság alapvető feltétele.
(3) Egy adott sportoló minősítése csak egyetlen tagszervezetnél számít minősítésnek akkor is, ha a
sportoló több tagszervezet igazolt versenyzője. A több tagszervezeti tagsággal vagy igazolt versenyzői
státusszal is rendelkező sportoló a versenyévadot megelőzően köteles nyilatkozni, hogy az adott
versenyévadban mely tagszervezet színeiben vesz részt a szövetség versenyrendszerében, ahová majd
a minősítése is számít. E nyilatkozatot a versenyévad végéig nem vonhatja vissza és nem
változtathatja meg. E nyilatkozat nem érinti sportoló átigazolási jogát, sem átigazolását követő
versenyengedély kiadásához fűződő jogait.
13.§ A tiszteletbeli cím viselőjének jogai és kötelezettségei
(1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén;
b) A közgyűlésen javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban;
(2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei:
a) A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak
megtartása; a Szövetség érdekeinek képviselete.
b) A sportág népszerűsítése.
V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
14. § (1) A Szövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) rendkívüli közgyűlés
c) az elnökség,
d) felügyelő bizottság,
e) a bizottságok
(2) A Szövetség tisztségviselői:
a) elnök,
b) alelnök,
c) elnökségi tagok,
d) felügyelő bizottság elnöke és tagjai,
e) főtitkár
f) nemzetközi szövetségek régió igazgatói, amennyiben ezt a feladatot nem az elnökség egyes
tagjai látják el;
g) szakágvezetők, amennyiben ezt a feladatot nem az elnökség egyes tagjai látják el.
h) bizottsági elnökök
(3) A szövetség vezető tisztségviselői
a) az elnökség tagjai
VI.

A SZÖVETSÉG KÖZGYÜLÉSE
15. § (1) A szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés.
(2) A közgyűlést az elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívni. A közgyűlés
a 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (1) rendelkezésének megfelelően nyilvános, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
(3) A Szövetség Elnökségének a közgyűlés időpontját és tervezett napirendjeit, a közgyűlést
megelőzően legalább 30 (harminc) nappal korábban kell megállapítania és azt a szövetség honlapján
közzé kell tennie. A közgyűlés helyéről, pontos idejéről, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a
tagokat alkalmas és ellenőrizhető módon e-mailben (a tag e-mail címe hiányában postai úton) írásban
értesíteni kell a közgyűlés időpontját megelőző 15. napig. A nyilvánosságot a közgyűlés helyéről és
időpontjáról megfelelő módon, pl. a Szövetség honlapján tájékoztatni kell.
(4) Az évi rendes közgyűlést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell összehívni.
16.§ A Közgyűlés hatásköre
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
17.§ Szavazati jog a közgyűlésen
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagszervezetek küldöttei rendelkeznek. A közgyűlésen minden
küldött egy szavazattal rendelkezik.
(2) A tagszervezetek alanyi jogon egy küldöttel vehetnek részt a közgyűlésen. A tagszervezet az előző
évben minősítést szerzett minden 10 sportolója után további 1-1 küldöttel vesz részt a közgyűlésen
(többletképviseleti jog). A tagszervezet által delegálható küldöttek számáról – a minősített versenyzők
számának vizsgálata után – az elnökség ad tájékoztatást közgyűlés előtt, és azt a meghívóval
egyidejűleg közli a tagszervezettel.
(3) A tagszervezeteknek törvényes képviselője útján a közgyűlés időpontját megelőzően legkésőbb 15
nappal saját személyes részvételi szándékának bejelentésével, és/vagy küldöttek számára készített
erről szóló meghatalmazások eredeti példányának megküldésével meg kell neveznie a főtitkár számára
azokat a személyeket, akik küldöttként a tagszervezetet szavazati joggal a közgyűlésen képviselik.

Amennyiben a küldött nem azonos a tagszervezet törvényes képviselőjével, úgy a tagszervezetet
törvényes képviselője által kiállított teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás útján
meghatalmazott küldött(ek) képviselheti(k).
(4) E meghatalmazott küldött kizárólag olyan természetes személy lehet, aki a tagszervezet igazolt
versenyzőjeként versenyengedéllyel és minősítéssel rendelkezik. A meghatalmazás útján küldöttként
megszerzett szavazati jog a küldött által más személyre nem ruházható át.
18.§ A közgyűlés határozatképessége
(1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(2) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított három (3) órán belül nem válik határozatképessé, a
közgyűlést el kell halasztani. A megismételt közgyűlést legalább 3 és legfeljebb 15 napon belüli
időpontra kell ismételten összehívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagok figyelmét erre a
meghívóban előre felhívták. Ismételten összehívott közgyűlésen csak az eredeti meghívóban szereplő
napirendek tárgyalhatóak.
19.§ A közgyűlés napirendje
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:
a) az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása;
b) a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló jóváhagyása;
c) Felügyelő bizottság beszámolója;
d) Közhasznúsági melléklet elfogadása
e) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok;
(3)

-

(4) A közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon
belül, a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a
közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
(5) A Szövetség – mint közhasznú szervezet - a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és
közzétenni.
(6)
20. § A közgyűlés határozathozatala
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza.

(2) Az alapszabály módosításához a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata,
míg a szövetség céljának módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló döntés meghozatalához a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek a 16. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott tisztségviselők választásakor, illetve ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada
indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő
megválasztásáról.
(4) A közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója és élettársa ( a továbbiakban együtt hozzátartozó ) - a határozat alapján - kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a
közgyűlés levezető elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott
személy hitelesíti.
(6) (7) A közgyűlést az elnök vagy a képviseletében eljáró tisztségviselő nyitja meg és az általa
meghatározott személy vezeti le. A határozatképesség megállapítását követően meg kell választani a
jegyzőkönyvvezetőt két fő hitelesítőt. Amennyiben a Közgyűlés elfogadott napirendjén tisztségviselő
választás vagy egyéb titkos szavazást igénylő napirendi pont is szerepel, akkor három fős jelölő és
három fős szavazatszámláló bizottságot kell választani
21.§ A tisztségviselők választása
(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket öt évre választja. Az így megválasztott
tisztségviselők más, a közgyűlés által megválasztott tisztséget nem viselhetnek, és – a fegyelmi
bizottság elnökén kívül – a fegyelmi bizottság tagjai sem lehetnek.
(2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, majd az
elnökség tagjait, és ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, majd a Fegyelmi Bizottság
elnökét kell megválasztani.
(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" (50 %+1) 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.
(4) A szövetség elnöki tisztségére az a jelölt választható meg, aki az elnöki pozíció betöltésére írásbeli
pályázatot küld meg e-mail útján a főtitkár számára legkésőbb a közgyűlési meghívó közzétételétől
számított 10. napon. A pályázatokat legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. napon a szövetség honlapján
– ha több pályázat is beérkezett – azonos időben kell közzétenni. A pályázattal szemben formai és
tartalmi követelmények nem támaszthatók. A benyújtott pályázatot a közgyűléssel szóban ismertetni
kell. Az ismertetés joga a pályázót illeti meg, amennyiben e jogát nem kívánja gyakorolni, akkor a
pályázata ismertetését a főtitkár – akadályoztatása esetén a levezető elnök által kijelölt személy –
végzi. A pályázat ismertetése szószerinti, vagy összefoglaló jellegű is lehet.

(5) Az alelnököt a szövetség megválasztott elnökségének tagjai a közgyűlésen maguk közül választják
meg egyszerű szótöbbséggel, nyilvános szavazás útján a fegyelmi bizottság elnökének megválasztását
követően a tisztújító közgyűlés alkalmával.
22. § A Szövetség rendkívüli közgyűlése
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) a Szövetség elnökségének határozata alapján;
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri;
c) ha a bíróság elrendeli;
d) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványozza;
e) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból
megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében felére, a Felügyelő Bizottság
létszáma kettőre csökken;
f) Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi;
g) Tagszervezet kizárását elrendelő elnökségi határozat elleni fellebbezés esetén.
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított legkevesebb
tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra az elnökségnek össze kell hívni. Amennyiben az
elnökség működésképtelen úgy a közgyűlési meghívót az elnök, az alelnök vagy a Felügyelő Bizottság
elnöke írja alá, ebben a sorrendben.
(3) A rendkívüli közgyűlés összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy indokolt esetben az elnökség rövidebb határidőket is megállapíthat.
VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
23. § Az elnökség feladata és hatásköre
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az
elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat
az ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy
amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt.
(2) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) a Szövetség közgyűlésének összehívása;
b) a Szövetség törvényes és alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása;
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése;
d) a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, és a jogszabályokban és az alapszabályban
megjelölt egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása;
e) a sportágak fejlesztési programjának kidolgozása;
f) egyéb bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók
kivételével;
g) főtitkár kinevezése (határozatlan időtartamra)
h) az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése;
i) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása;
j) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, illetve a szövetségi
elismerések adományozása;
k) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elfogadása;
l) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tag cím adományozására javaslat
előterjesztése a közgyűlésen, pártoló tagokkal a szerződés megkötése;

m) a szövetségi bizottságok, testületek munkájának figyelemmel kísérése;
n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a
Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal.
24. § Az elnökség tagjai
(1) Az elnökség létszáma öt fő.
(2) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett illetőleg
Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(3) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki más szövetség tisztségviselője,
olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
(4) Az elnökség tagjai:
a) az elnök
b) alelnök
c) további három elnökségi tag
(5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban;
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására;
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete;
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel;
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(7) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással.
(8) Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását,
aki egy év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt.
25. § Az elnökség működése
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. Az elnökség szükség szerint, de legalább
háromhavonta ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy két
elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza. A rendkívüli elnökségi ülést az ok
keletkezésétől számított 30 napon belül meg kell tartani.
(2) -

(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a
főtitkárt.
(4) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a
Szövetség tagságát az emlékeztető közzétételével értesíteni kell.
26. §

Az elnökség összehívása

(1) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
27. § Az elnökség határozatképessége, döntéshozatala
(1) Az elnökség határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök vagy az
alelnök
(2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az
ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlevők számára
tekintet nélkül határozatképes.
(3) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség nemleges döntésnek minősül.
(4) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól – indokolt
esetben - az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni a szavazás alól annak az elnökségi tagnak,
akit a szavazás tárgya személyében érint.
(5) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kívánságára.
(6) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, valamint élettársa (továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
27/A. § Az elnök jogosult az Elnökség ülését, videókonferencia lebonyolítással is foganatosítani. Az
elnök köteles a videókonferencia időpontjáról és napirendjéről szóló meghívót e-mailben a tagok
részére a videókonferencia formájában tartott ülés időpontját megelőzően legalább 72 órával
megküldeni. A videókonferenciával bonyolított elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább
3 fő jelen van, akik közül az egyik az elnök vagy alelnök. A videókonferenciát rögzíteni kell és az
videókonferencia videó anyagát legalább az emlékeztető hitelesítéséig meg kell őrizni. A
videókonferencián hozott határozatokat írásban rögzíteni kell, amelyet az elnökségi ülést vezető elnök
vagy az elnök és legalább 1 fő elnökségi tag hitelesít. Egyebekben a videókonferencia formájában
megtartott elnökségi ülés lebonyolítására a 27. §-ban rögzítetteket kell alkalmazni.

VIII.

A SZÖVETSÉG ELNÖKE
28. § A Szövetség elnöke
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével
irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
b) a Szövetség képviselete;
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d) gondoskodik az elnökségi ülések emlékezetőinek őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról;
e) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
f) aláírási és utalványozási - jogkör gyakorlása;- bankszámla feletti rendelkezés esetén egy
elnökségi taggal, vagy a főtitkárral közösen;
g) a munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár felett;
h) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt az alelnök, továbbá a főtitkár vagy az elnök által megbízott más elnökségi tag
helyettesíti.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja
(5) A Szövetség elnöke: Szalai László (születési hely és idő: Keszthely, 1961.10.26., anyja neve: Tar
Mária) 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 56. szám alatti lakos.
(6) Az elnök jogosult a szövetség törvényes képviseletére. A képviseleti joga gyakorlásának
terjedelme általános, módja önálló összhangban a Ptk 3:29.§ rendelkezésével.
29. § A Szövetség alelnöke
(1) A Szövetség alelnöke a Szövetség elnökének általános helyettese. Az alelnök jogosult a szövetség
törvényes képviseletére. A képviseleti joga gyakorlásának terjedelme általános, módja együttes.
Együttes képviseleti jogát az elnök tartós akadályoztatása esetén bármely elnökségi taggal vagy a
főtitkárral közösen gyakorolhatja.
[E rendelkezés biztosítja, hogy ne bénuljon meg a szövetség az elnök tartós akadályoztatása esetén]
(2) Az alelnök feladatai és hatásköre:
a) az elnök helyettesítése
b) a sportágak tevékenységének koordinálása, munkájuk figyelemmel kísérése;
c) a főtitkár vezetésével működő hivatali szervezet tevékenységének felügyelete;
(3) Az alelnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban
meghatározott feladataiban és hatásköreiben az általa felkért elnökségi tag helyettesíti.
IX.
A SZÖVETSÉG FŐTITKÁRA
30. § (1) A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló főtitkár.

(2) A főtitkárt az elnökség jelöli ki határozatlan időtartamra
(3) A főtitkár feladatai és hatásköre:
a) összehangolja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági
munkáját;
b) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját;
c) szervezi a közgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását;
d) előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken;
e) gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört;
f) megbízás alapján képviseli a Szövetséget;
g) a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri
teendőket lát el;
h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;
i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről;
j) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
k) végrehajtja az elnök, az elnökség határozatait;
l) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását,
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását;
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a
közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(4) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be.
(5) A főtitkárt távolléte és akadályoztatása esetén a szövetség elnöke által megbízott személy
helyettesíti.
X.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
31. § (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma öt fő, egy elnök és 4 tag.
(2) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak
nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával,
illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A
Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság
elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának – tagsági
jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek
hozzátartozója.
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét
tájékoztatja.
32. § (1) A Felügyelő Bizottság feladata
a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
b) a Szövetség működésére, 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 szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
33. § (1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Szövetség működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztviselőitől, munkavállalóitól
tájékoztatást kérni, a tisztségviselők és munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség
elnökét és a főtitkárt. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi gazdasági, illetőleg a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül
tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít
meg, egyúttal megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől
számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett
eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség
esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A Felügyelő Bizottság köteles az
intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy:
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
(7) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
(8) A Felügyelő Bizottság működésére a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben az elnökség
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
XI.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
34. § (1) A Szövetség elnöksége az Stv.-ben valamint annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott, sportágba tartozó személyekkel és szervezetekkel szembeni
elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatására a mandátumának időtartamára fegyelmi bizottsági tagokat
választ. A bizottság három tagú, a közgyűlés által megválasztott elnökből és az Elnökség által
megválasztott két tagból áll.

(2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az elnökség által elfogadott
Fegyelmi Szabályzat állapítja meg.
(3) A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más
tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
35. § Egyéb bizottságok
(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára
választja.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési szabályzata határozza
meg.
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban
az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség
elnökét és főtitkárát.

XII.
RÉGIÓ IGAZGATÓK ÉS SZAKÁGVEZETŐK
36. § (1) A régió igazgatók a Szövetség hatáskörébe tartozó sportágakat irányítják, szervezik,
ellenőrzik, első fokú sportszakmai döntéseket hoznak a Szervezeti és Működési Szabályzatban,
valamint az érvényes sportszabályokban meghatározott módon mindazokban a kérdésekben, melyek
az Alapszabály értelmében nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, más tisztségviselők, illetve a
Szövetség más szervének hatáskörébe.
(2) A régió igazgató az elnökség által meghatározott sportágakban kerül megválasztásra.
(3) A régió igazgató a sportágában a szövetséget képviseli a nemzetközi szövetségben.
(4) A Nemzetközi Szövetség érdekeit a Szövetségben régió igazgató képviseli.
(5) A régió igazgató feladatát, hatáskörét és felelősségét szervezeti és működési szabályzatban kell
rögzíteni.
37. § (1) A régió igazgatókat az elnökség választja meg az elnökség mandátumáig tartó időtartamra.
(2) A megválasztott régió igazgató nem létesíthet a Szövetséggel munkaviszonyt.
(3) A régió igazgató megbízatása megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással.
(4) A régió igazgató visszahívásáról az elnökség többségi szavazattal dönt.

37/A.§ (1) A szakágvezetők feladatköre megegyezik a régióigazgatók feladatkörével azzal a kivétellel,
hogy nemzetközi szervezetekben képviseleti feladatot a szakágvezetők nem látnak el.
(2) A szakágvezetőkre egyebekben a régióigazgatókra vonatkozó szabályok irányadók.
(3) A szakágvezetők és régióigazgatók személye azonos is lehet, e körben összeférhetetlenség nem áll
fenn.
XIII.
A SZÖVETSÉG SZABÁLYZATAI
38. § (1) Az elnökség az alábbi szabályzatokat köteles elfogadni:
a) a szervezeti és működési szabályzatot;
b) a versenyszabályzatot;
c) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot;
d) a sportfegyelmi szabályzatot;
e) a gazdálkodási-pénzügyi szabályzatot;
f) doppingellenes szabályzatot;
g) versenyrendezési szabályzatot;
h) sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatot;
i) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatot
j) adatvédelmi szabályzatot
k) minden olyan egyéb szabályzatot, amit jogszabály kötelezővé tesz és a fenti felsorolásban nem
szerepel.
(2) A versenyrendezési szabályzatban kell a sportág jellegének megfelelően rendelkezni a sportolók
élet-, baleset- és vagyonbiztosítására vonatkozó előírásokról.
(3) A Szövetség szabályzatait nyilvánosan közzé kell tenni a Szövetség honlapján.

XIV.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
39. § (1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési
költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány;
b) a tagsági díjak;
c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
e) a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel;
f) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
(3) A Szövetség költségei:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek,
amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség
tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. A
Szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordíthatja.
(5) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet
vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség a cél szerinti tevékenységből és a
vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata határozza
meg.
(7) A jelen alapszabályban nem szabályozott szövetség gazdálkodását érintő kérdésekben a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XV.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
40. § (1) A Szövetség megszűnik:
a) feloszlás útján történő megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával;
b) feloszlatásával;
c) megszűnésének megállapításával;
d) más szervezettel történő egyesülésével.
(2) Megszűnés esetén a Szövetség vagyonával kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 27. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
Jelen alapszabályt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség közgyűlése 2018. május 13. (vagy 19.)
napján mint 17. módosítást elfogadta. Rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni.
Budapest, 2018. május 13. (vagy május 19.)
Szalai László
elnök
Záradék:
Alulírott Szalai László elnök igazolom, hogy az elfogadott alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szalai László
elnök
Tanúk:

___________________________________
név:
lakcím:
___________________________________
név:
lakcím:

