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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

(1) A Magyar Evezős Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a gróf  Széchenyi István által 
meghonosított evezős sportágban, a sportági versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek 
által – a tevékenységük összehangolása, munkájuk elősegítése, valamint a Nemzetközi Evezős 
Szövetség alapszabályában meghatározott feladatok ellátása érdekében – létrehozott, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, közhasznú 
szervezeti minősítéssel, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a 2004. évi I. törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján működő országos sportági 
szakszövetség.  

 
(2) A Nemzetközi Evezős Szövetség alapszabálya értelmében az evezés sportághoz tartozik a 

verseny–, a szabadidős–, és a túra–evezés (minden emberi izomerővel, egy vagy több, a 
menetiránnyal háttal elhelyezkedő evezős által hajtott vízi sporteszköz) és a beltéri (tornatermi 
evezősgépen – ergométeren, vagy medencében) folytatott evezés. 

 
(3) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai 
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi 
önkormányzat képviselő – testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának 
történő jelöltállítás, valamint polgármester jelölése. 

 
(4) A Szövetség a Civil törvény VII. fejezete alapján, továbbá a 2004. évi I. tv. 21. § (2) bekezdésre 

tekintettel közhasznú szervezetnek minősíthető, mert az alapszabály II. fejezetének 5. § - ában 
megfogalmazott célok, illetve a III. fejezet 6. § - ában olvasható feladatok szerinti közhasznú 
tevékenységeit az alábbi jogszabályokban felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Ötv.) 13 § (1) 
bekezdés 15. pontjában olvasható, továbbá a Sportról szóló 2004. évi I. tv. (Sptv.) 49 § d), e), h), 
m) szerinti közfeladatokról az államnak, míg az 55. § (1) bekezdés d) alpont, a (2) bekezdés a (3) 
bekezdés a), illetve f) alpontjai szerinti közfeladatok ellátásáról a helyi önkormányzatoknak kell 
gondoskodnia. az alábbiak szerint: 
a)  Az Ötv. 13. § (1) bek. 15. pontja úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat feladatai közé 

tartoznak a sport és ifjúsági ügyek; a Sptv. 49. § d) alpont szerint az állam részt vesz a 
versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a 
szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 
sportfeladatok támogatásában, 

b) a Sptv. 49. § e) pontja szerint az állam az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportját, 

c) a Sptv. 49. § h) pontja értelmében elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és 
az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények 
lebonyolítására alkalmas létesítmények létrehozását, 

d) a Sptv. 49. § m) alpontja szerint támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketolimpiai 
mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és 
siketolimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű 
nemzetközi sportversenyein. 

A Szövetségnek a fenti közfeladatokhoz kapcsolódó célkitűzései: szervezi, irányítja az evezős 
sportágban folyó szakma tevékenységet, szervezi az evezés fennmaradásához és fejlődéséhez 



~ 4 ~ 

szükséges feltételek biztosítását, támogatja és szervezi a túraevezés, az utánpótlás – nevelés 
és a diáksport fejlesztését. 

Az alapszabály 6. § - ában megfogalmazott feladatainak ellátásával, a szükséges feltételek 
megteremtésével biztosítja a sportág tagjainak részvételét a nemzetközi versenyeken. 

 
(5) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos feladatok: A Szövetség elnöksége 

a) a döntéshozó szervek döntéseit az érintettekkel írásban közli, illetve a honlapján 
(www.hunrowing.hu) nyilvánosságra hozza.  

b) Ugyanilyen módon hozza nyilvánosságra a működés módját, a szolgáltatások 
igénybevételének a módját, valamint a beszámolói közléseket. 

c) A Szövetség működésével kapcsolatos iratokba a főtitkárral történő előzetes időpont 
egyeztetést követően a székhelyen  bárki betekinthet.  

d) A Szövetség beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének a folyamatos 
megtekinthetőségét a honlapján a közzétételt követő 2. üzleti évre vonatkozó adatok 
közzétételéig biztosítja. A Szövetség a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, 
valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározottak szerint.  

e) (Ld. még a 24/A. § - nál) 
 

(6) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
 

2.§ 
 
(1) A Szövetség neve: Magyar Evezős Szövetség. A Szövetség rövidített neve: MESZ. 
 
(2) A Szövetség angol nyelvű elnevezése: Hungarian Rowing Association. A Szövetség angol 

nyelvű rövidített elnevezése: HRA. 
 
(3) A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. 
 
(4) A Szövetség működési területe: Magyarország 
 
(5) A Szövetség emblémája:  

 
 
 

3.§ 
 
(1) A Szövetség tagja a Nemzetközi Evezős Szövetségnek (Fédération Internationale des Sociétés 

d'Aviron), amelynek Alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
(2) A Szövetség önálló jogi személy, jogutódja az 1893–ban alakult Magyar Evezős Egyletek Önálló 

Országos Szövetségének, illetve az Országos Testnevelési és Sporthivatal által köztestületként 

[MF1] megjegyzést írt: Új logó javaslat. Lásd mellékletek. 

2018/53 (04.05.) 
számú elnökségi határozat 
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nyilvántartásba vett sportági szakszövetségnek. 
 
(3) A Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint annak olimpiai sportágak versenysportjáért 

felelős szakmai tagozatának teljes jogú tagja. A Szövetség a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
együttműködve támogatja az olimpiai eszmét. 

 
4.§ 

 
(1) A Szövetség működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi 

ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási 
hatósági eljárásnak van helye. Az ügyész keresete alapján a bíróság felfüggesztheti a Szövetség 
ügyintéző-képviselő szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost 
rendelhet ki, ha a Szövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követő két 
évben negatív, és kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját vagyonának 
mértékét. Ha a rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre, a felügyelő biztos javaslatot 
tesz az ügyésznek a Szövetség bírósági feloszlatásának kezdeményezésére. 

 
(2) A Szövetséget a Fővárosi Törvényszék az országos sportági szakszövetségek nyilvántartásában 

tartja nyilván.  
 

II. 
A SZÖVETSÉG CÉLJA 

 
5.§ 

 
(1) A Szövetség működési területén szervezi, irányítja és ellenőrzi az evezős sportágban folyó 

szakmai tevékenységet, közreműködik a Sporttörvény, valamint az egyéb jogszabályok által 
meghatározott feladatok ellátásában. Összehangolja az evezős sportért tenni akarók 
tevékenységét, koordinálja munkájukat, szervezi az evezés fennmaradásához és fejlődéséhez 
szükséges feltételek biztosítását. Támogatja és szervezi a túraevezés, az utánpótlás–nevelés, és a 
diáksport fejlesztését. Szervezi a válogatott sportolók munkáját, működteti a felnőtt– és 
korosztályos válogatott kereteket, összehangolja az evezős sportág és a Szövetség tagjainak 
érdekeit. 

 
(2) A Szövetség képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint önállóan részt vesz a 

nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.  
 

III. 
A SZÖVETSÉG FELADATAI 

 
6.§ 

 
(1) A Szövetség a sportágában kizárólagosan jogosult: 
 

a)  meghatározni a szervezeti és működési szabályzatot, a versenyszabályzatot, a 
nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot, a sportfegyelmi szabályzatot, a 
gazdálkodási–pénzügyi szabályzatot, a doppingszabályzatot, a sportrendezvény 
biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatot, az etikai és 
gyermekvédelmi, a sportszakember képesítési szabályzatot és a sportegészségügyi 
szabályzatot, valamint a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot; 

b)  szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 
c)  a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, meghatározni a sportág hazai 
versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való részvételét, 
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d)  részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág 
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

e)  működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 
részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

f)  meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit és gondoskodni ezek 
megvalósításáról, 

g)  képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, annak 
szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, 
valamint a nemzetközi sportéletben, 

h)  az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését, 

i)  meghatározni a sportág utánpótlás–nevelés fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 
végrehajtásáról, 

j)  gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs 
rendszernek, 

k)  megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 

l)  a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni, 

m)  érvényesíteni a doppingtilalmat, 
n)  meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket, 
o)  a sportág céljainak elérése érdekében szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket 

kötni, ideértve – a Sporttörvény 36–37. §–ában meghatározott módon – a sportági 
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is, 

p)  gondoskodni a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről, 
q)  engedélyezni tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a 

nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt, 
r)  ellátni a nemzetközi sportszövetségek által meghatározott egyéb feladatokat, 
s)  közreműködni a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 
t)  versenyeket és népszerűsítő rendezvényeket szervezni, illetve a tagjai számára ilyen 

események szervezését engedélyezni, 
u)  szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni az evezős sportág 

versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő 
sportrendezvények biztonságos lebonyolítását, 

v)  ellátni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.), 
valamint az ahhoz kapcsolódó rendeletek alapján a látvány-csapatsportban működő 
szakszövetség számára előírt feladatokat, 

w) ellátni az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 
 

IV. 
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
7.§ 

A Szövetség tagjai 
 

(1) A Szövetségnek ezen alapszabály szerint közvetlenül tagja lehet minden az evezős sportág 
sportági versenyrendszerében részt vevő sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, valamint 
az utánpótlás–nevelés fejlesztését végző alapítvány (továbbiakban jelen alapszabály 
alkalmazásában együtt: sportszervezet) ha a Szövetség alapszabályának rendelkezéseit magára 
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nézve kötelezőnek ismeri el, vállalja a tagsági díj megfizetését és a felvételhez jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállnak. 

 

(2) Magánszemély a Szövetségnek kizárólag tiszteletbeli vagy pártoló tagja lehet. 
 

8.§ 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 
(1) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik. A Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 
 
(2) A szövetségi tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, a Szövetség általi felmondással és 

jogutód nélküli megszűnéssel. 
 
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz. A Szövetségnek kizárólag olyan 

sportszervezetek lehetnek tagjai, amelyek az evezés versenyrendszerében részt vesznek. A 
sportágban tevékenykedő sportszervezetek felvétele a Szövetségbe nem tagadható meg, ha a 
sportszervezet magára nézve kötelezőnek elfogadja a Szövetség jelen alapszabályát. A 
tagfelvételi kérelemről a Szövetség elnöksége soron következő ülésén köteles dönteni, azonban 
ha a tagfelvételi kérelem benyújtása és a soron következő elnökségi ülés időpontja között 
kevesebb, mint 8 nap telik el, úgy az elnökség jogosult a tagfelvételi kérelem tárgyában való 
döntést az azt követő második elnökségi ülés napirendjére tűzni. A felvételt megtagadó 
határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, melyet a megtagadó határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szövetség elnökségéhez kell benyújtani és a 
közgyűléshez kell címezni. A soron következő közgyűlésre a fellebbezést az elnökség köteles a 
közgyűlés elé terjeszteni. A fellebbezést a Szövetség a következő közgyűlésén tárgyalni köteles. 

 
(4) A tagsági viszony a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadással keletkezik. 
 
(5) A Szövetség tagjairól köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás minimálisan tartalmazza a 

tag nevét, székhelyét, lajstromszámát (cégjegyzékszámát), adószámát és képviselőjének nevét, 
valamint lakcímét. 

 
(6) A Szövetségből való kilépési szándékot a Szövetség elnökségével írásban kell közölni. A kilépés 

a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. A kilépés közlésének 
időpontjában megszűnik a tagságából eredő jogok iránti igénye. Kilépés esetén a tagsági viszony 
a kilépési nyilatkozatban megjelölt időpontban szűnik meg, annak hiányában a tagsági 
jogviszony azon a napon szűnik meg, amikor a Szövetség elnöksége részére a kilépési 
nyilatkozat kézbesítésre került. 

 
(7) Törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag a tagsági viszonyából eredő jogait nem gyakorolja, illetve 

kötelezettségeit nem teljesíti legalább hat hónapon keresztül. A Szövetség elnöksége köteles a 
törlés előtt a tagot a törlés lehetőségére írásban figyelmeztetni.  

 
(8) A tagsági viszony annak a felmondásával szűnik meg abban az esetben, ha a sportszervezet a 

Sporttörvényben vagy jelen alapszabályban meghatározott felvételi feltételeknek nem felel meg, 
így ha a sportszervezet a sportági versenyrendszerben nem vesz részt, illetve a sportágban 
működő szakosztályát megszünteti, más jogi személy részére átadja, vagy jogutód nélkül 
megszűnik. Ebben az esetben a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel 
írásban felmondhatja. A felmondásról a Szövetség közgyűlése dönt. 

 
(9)  A tag jogutód nélküli megszűnését írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A tagság 

törléséről az elnökség többségi határozattal dönt. A törlést kimondó jogerős határozattal 
szemben az érintett fellebbezéssel a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő 
határidőn belül a közgyűléshez fordulhat. 
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(10) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként lehet alkalmazni. 

A Szövetség Fegyelmi Bizottsága kizáró határozata ellen a Szövetség elnökségéhez lehet 
jogorvoslatért fordulni. A kizárást kimondó jogerős elnökségi határozattal szemben az érintett 
keresettel a határozat kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül bírósághoz, 
vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. Az ezzel kapcsolatos részletes 
szabályozást az Etikai és Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. A kizárt tagot az elnökség a 
főtitkárság útján törli a tagnyilvántartásból, mely ellen külön jogorvoslatnak helye nincs. 

 
V. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
9.§ 

 
(1) A Szövetség tagjai tagsági jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük útján gyakorolják, illetve 

teljesítik. A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A 
Szövetség tagjának jogai: 

a)  részt vehet a Szövetség közgyűlésén, ahol szavazati jogát gyakorolhatja, a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel,  

b)  választhat és választható a Szövetség szerveibe, 
c)  részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában, 
d)  észrevételeket, javaslatokat tehet a Szövetség működésével kapcsolatban, 
e)  saját tagsága útján, a Szövetség egyéb szabályzataiban foglalt feltételek teljesítése esetén, 

részt vehet a Szövetség rendezvényein. 
 
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a)  a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 
hozott határozatoknak a megtartása, 

b)  a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
c)  a sportág népszerűsítése, 
d)  a tagdíj megfizetése. 

 
10.§ 

 
(1) A Szövetséget anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánó személyek és szervek – amennyiben 

nem felelnek meg a törvény által meghatározott tagsági feltételeknek, vagy nem kívánnak a 
Szövetség rendes tagjává válni – a Szövetség hivatalos támogatójává (pártoló tagjává) válnak és 
viselhetik a Szövetséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint ezt a címet. A megállapodás 
megkötése az elnökség hatáskörébe tartozik. 

 
(2) A Szövetség közgyűlése a Szövetség volt tagjainak, tisztségviselőinek tiszteletbeli címet 

adományozhat, amennyiben korábbi tevékenységük alapján arra érdemessé váltak. A 
tiszteletbeli cím a Szövetségben kötelezettségeket nem keletkeztet. 

 
(3) Tiszteletbeli címek: 

a)  az örökös tiszteletbeli elnök, 
b)  a tiszteletbeli elnök. 
c)  a tiszteletbeli elnökségi tag. 

 

(3) Örökös tiszteletbeli elnöke, vagy tiszteletbeli elnöke lehet a Szövetségnek az a személy, aki 
korábban a Szövetség elnökeként munkájával maradandó eredménytért el. Tiszteletbeli 
elnökségi tagja lehet a Szövetségnek az a személy, aki korábban a Szövetség elnökségi tagjaként 
munkájával maradandó eredményt ért el. 

 
(4) Az örökös tiszteletbeli elnök, a tiszteletbeli elnök, a tiszteletbeli elnökségi tag és a tiszteletbeli 
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tag jogai: 
a)  javaslatokat tehet a Szövetség szervei részére az evezős sportággal, a Szövetséggel, 

illetőleg annak szervei működésével kapcsolatosan; 
b)  tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, és meghívás alapján a Szövetség egyéb 

szerveinek ülésein. 
 
(5) A hivatalos támogató (pártoló tag) jogai: 

a)  javaslatokat tehet a Szövetség szervei részére az evezős sportággal, a Szövetséggel, 
illetőleg annak szervei működésével kapcsolatosan; 

b)  tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, és meghívás alapján a Szövetség egyéb 
szerveinek ülésein. 

 
(6) A hivatalos támogató (pártoló tag) kötelezettségei: 

a)  a Szövetség alapszabályának más szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 
hozott határozatok megtartása; 

b)      az evezős sportág és a Szövetség eredményességének előmozdítása; 
c)      a vállalt hozzájárulás biztosítása. 

 
VI. 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

11.§ 
A Szövetség szervei: 

 
a) Közgyűlés, 
b) Elnökség, 
c) Felügyelő Bizottság, 
d) területi szövetségek, 
e) szakbizottságok, 
f) szövetségi iroda. 
 

VII. 
A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 

12.§ 
 

(1) A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 
 
(2) A Szövetség közgyűlését az elnökségnek évenként legalább egyszer össze kell hívnia (rendes 

közgyűlés). A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban 
meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a tagokat - e-
mailben történő meghívó kiküldésével – írásban, igazolható módon értesítenie kell a közgyűlés 
időpontját megelőzően legalább 28 nappal. A részvételre jogosult egyéb személyeket és 
szerveket a közgyűlés helyéről, időpontjáról és a közgyűlés tervezett napirendjéről a Szövetség 
honlapján történő közzététel útján kell értesíteni, szintén a közgyűlés időpontját megelőzően 
legalább 28 nappal. 

 

(3) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az Elnök, illetve a főtitkár a tagnak - 

kérelmére - köteles felvilágosítást adni. 
 

(4) Az írásbeli közgyűlési előterjesztéseket a tagoknak legalább a közgyűlés időpontja előtt 7 nappal 
elektronikus úton meg kell küldeni. 

 
(5) A Közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül tanácskozási joggal mást 

is meghívhat. 
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(6) A Szövetség közgyűlése nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. Állandó meghívott a szövetségi iroda 
valamennyi munkatársa. 

 
 

13.§ 
 
(1) A közgyűlésen a tagok képviselőjük (képviselőik) útján az alábbiak szerint vesznek részt 

szavazati joggal: 
a)  minden tag egy szavazattal rendelkezik, és 
b)  minden tag, amely a közgyűlést megelőző országos bajnokságon vagy a négyfordulós 

túraversenyen (a négy fordulón átlagosan) 30 főnél többel vett részt, további egy 
szavazati jogú képviselővel, illetve az azt követő minden 30 fő után további 1–1 szavazati 
jogú képviselővel vehet részt. A kétségek elkerülése végett a szavazatszám meghatározása 
során az országos bajnokságon, illetve a túrafordulókon résztvevők száma közül a 
magasabb részvételi számmal rendelkező eseményt kell figyelembe venni, 

c)  a legalább 2 nemzetközi minősítésű versenyzőt az adott igazolási évben legalább 183 
napig foglalkoztató tagok további 1 képviselővel vehetnek részt a közgyűlésen. A 183 nap 
számítása nemzetközi minősítésű sportoló átigazolása esetén az átigazolást követő napon, 
a nemzetközi minősítés megszerzése esetén pedig a megszerzést követő napon kezdődik, 

d)  a jelen paragrafus a) – c) alpontjai alkalmazásával is egy sportszervezet legfeljebb 4 (négy) 
képviselő állítására jogosult. 

 
(2) A tagoknak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteni azt a 

személyt (személyeket), aki (akik) a képviseleti joggal rendelkeznek. A képviselők egymásnak és 
másnak szavazati jogukat nem ruházhatják át, minden képviselő 1 szavazattal rendelkezik. 
 

(3) A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő 
gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, 
vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett 
képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok 
megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből 
nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a 
kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett 
képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell. A fentiek szerint 
igazolt képviselői mandátum a következő évi rendes közgyűlés megkezdéséig érvényes. Ha 
azonban a képviseleti jogban ezen idő alatt változás áll be, vagy a közgyűlésen más képviselőt 
kíván a tag igénybe venni, úgy a képviseleti jog a jelen bekezdés szerint újra igazolandó. 

 
(4) Amennyiben a jelen paragrafus (3) bekezdése szerint a képviselő több személynek is érvényes, 

teljes bizonyító erejű meghatalmazást bocsát ki, mégpedig több számban, mint amennyi 
képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, és a képviselő felhívásra nem nyilatkozik a 
képviseleti helyet meghaladó számra vonatkozó meghatalmazás, vagy meghatalmazások 
visszavonásáról, úgy ez esetben valamennyi meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni. 

 
(5) Az Elnökség legkésőbb a közgyűlés időpontját megállapító elnökségi ülésen vizsgálja felül és 

állapítja meg a többlet képviselettel rendelkező tagok képviselőinek számát.  
 

14.§ 
A közgyűlés határozatképessége 
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(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. A Szövetség 
elnöksége a közgyűlés összehívásakor, de legkésőbb a közgyűlés napja előtt 15 nappal köteles a 
tagokat arról is tájékoztatni, hogy nyilvántartásuk szerint hány képviselővel vehetnek részt a 
közgyűlésen. 

 
(2) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 

 
(3)  

 
(3) Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül 

határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak 
jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A 
megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A 
megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban fel kell 
tüntetni, valamint a meghívóban utalni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés az 
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképesHa a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után 
nem minősül határozatképesnek, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az 
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják 
össze. 
 

A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban fel 
kell tüntetni, valamint a meghívóban utalni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés az 
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes.  

(1) A határozatképességet a közgyűlésen folyamatosan ellenőrizni kell. Ez a rendelkezés a 
megismételt közgyűlésre nem vonatkozik. 

 
15.§ 

A közgyűlés napirendje 
 
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 
 
(2) A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatai közül évente legalább egy alkalommal 

napirendre kell, hogy tűzze az elnökség előző évre vonatkozó szakmai és a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) szerinti pénzügyi beszámolójának, a pénzügyi 
helyzetről szóló mérlegnek, a tárgyévi szakmai és pénzügyi (költségvetés) tervének, a 
közhasznúsági mellékletnek és a Felügyelő Bizottság írásbeli beszámolójának elfogadását. 

 
(3) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 15 napon belül a tagok és a Szövetség szervei a 

közgyűlést összehívó szervtől, az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 

 
(4) A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha napirend kiegészítése 

iránti kérelemről a közgyűlést összehívó elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 

(5) A Felügyelő Bizottság minden közgyűlésen köteles a megelőző közgyűlés óta eltelt időben 

[MF2] megjegyzést írt: 2017/71 (05.26) számú elnökségi 

határozat 
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folytatott tevékenységéről beszámolni. 
 

16.§ 
A közgyűlés hatásköre 

 
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)  az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 
b)  a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 
c)  az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, 

valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 
d)  a szakszövetség elnökének, az elnökség többi tagjának, a Felügyelő Bizottság elnökének 

és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 
e)  a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának 

elhatározása, 
f)  a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 
g)  gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés, 
h)  a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 
i)  a nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása, 
j)  a tiszteletbeli címek adományozása, visszavonása, 
k)  a tagfelvétel, kizárás, valamint a törlés kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati 

kérelem elbírálása, 
l)  a tagdíj mértékének megállapítása, 
m)  a szakszövetség a Sporttörvény 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása, 
n)  mindaz, amit a Sporttörvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés 

(küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal. 
o) az éves költségvetés elfogadása 
p) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének –, valamint a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása 
r)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll, 
s)  

t)  

 
17.§ 

A közgyűlés határozathozatala 
 

 
(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők 

egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség estén a szavazást meg kell ismételni. A 
megismételt szavazás eredménytelensége esetén az indítványt el kell vetni. Az éves beszámoló 
jóváhagyása az általános határozathozatal szabályai szerint történik. 

 
(2) A közgyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselői megválasztásáról, valamint 

akkor, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmada azt indítványozza. Amennyiben egy 
betöltendő tisztségre egy jelölt pályázik a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást 
rendelhet el. 

 
(3) A Szövetség alapszabályának a módosításához, egyesüléséhez és szétválásához a jelen lévő 

tagok, míg céljának a módosításához, illetve a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 

  

(4) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból 

érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, 
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ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag 

egyhangúlag érvényesnek ismeri el.  
 

(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a MESZ nevét 
és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a 
jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; a közgyűlésen lezajlott fontosabb 
eseményeket, az elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és 
ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát. 

 
 

(6) . A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlés 
elején megválasztott egy személy hitelesíti. A jegyzőkönyv megismerését a közgyűlésen 
résztvevők számára lehetővé kell tenni. 

 
(7) A Közgyűlés kapcsán keletkezett iratba, a főtitkárral történt előzetes egyeztetés alapján bárki 

betekinthet. 
 
(8) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 

szükséges, a Közgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 
határozathozatalt az elnökség a határozat tervezet tagok részére való megküldésével 
kezdeményezi, úgy hogy azt a főtitkár felhívásban, a hivatali email fiókján keresztül elektronikus 
levélben küldi el. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli 
határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a 
határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a főtitkárnak kell leadni a tagszervezet 
képviselője által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt 
mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat 
összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási 
határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni a 
tagszervezeteket és az elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. 
Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

 
(9) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján:  
a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szövetség terhére bármilyen más 

előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának- a tagsági viszony alapján- 
nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,  
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,  
d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy 

alapítója,  
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,  
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
18.§ 

A tisztségviselők megválasztása 
 

(1) A Szövetség tisztségviselői: 
 

a)  az elnök, az alelnökök és az elnökség tagjai (vezető tisztségviselők) 
b)  a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 

 
(2) A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (kilenc fő) valamint a felügyelőbizottság elnökét és 
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tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatóak. 
 

(3) A Szövetségnek három alelnöke van, akik az elnökség által meghatározottak szerint irányítják és 
felügyelik szakterületük munkáját. 

 
(4) Az elnökség a tisztújító közgyűlés előtt legalább 15 nappal jelölő bizottságot választ. A jelölő 

bizottság köteles a tagoktól véleményt kérni a jelöltekre, és azt a közgyűlés elé terjeszteni. 

 
(5) A MESZ tisztségeire a MESZ tagjai jelölhetnek tisztségviselőt. Bárki jelölhető, aki elfogadja a 

jelölést és személyével szemben nem állnak fenn a jelen alapszabály 19/A §–ában, valamint a 
jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi kitételek. A jelölő bizottság felveszi a 
jelöltlistára azt, aki az adott tisztségre legalább az alábbi számú ajánlást megszerezte:   

 
a) elnöki tisztségre legalább 10 MESZ tag ajánlását, 
b) elnökségi tag tisztségre legalább 3 MESZ tag ajánlását, 
c) felügyelő bizottság elnöki tisztségre legalább 5 MESZ tag ajánlását, 
d) felügyelő bizottsági tag tisztségre legalább 2 MESZ tag ajánlását. 
 

(6) A jelölő bizottság által javasolt jelöltlistát a közgyűlés fogadja el. A közgyűlésen jelen lévő 
képviselők további személyekre tehetnek javaslatot, a helyszínen javasolt személy a jelölt listára 
felkerül, amennyiben a közgyűlésen jelen lévő szavazattal rendelkező képviselők, több mint a 
fele ezt támogatja. A jelöltlista elfogadása során figyelembe kell venni, hogy a vezető 
tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható a Szövetség tagjain kívüli személyekből. 
 

(7) A jelöltek legkésőbb a szavazás elrendeléséig nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról. A 
közgyűlésen jelen nem lévő személy jogosult előzetesen írásbeli nyilatkozatot tenni a jelölés 
elfogadásáról. 

 
19.§ 

A szavazás módja 
 
(1) A választás tisztségenként külön–külön történik, úgy hogy először a szövetség elnökét, az 

elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 
 
(2) Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha 

több jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több 
helyre a megválasztható helyek számánál többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb 
választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha a jelöltek nem 
kapták meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb 
szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vesz részt. 

 
19/A.§. 

A Szövetség tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó 
szabályozás 

 
(1) A Szövetség vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 
 
(2) Vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi személyre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult 
által tett írásbeli titoktartás nyilatkozat tételéhez kötheti. 

 
(3) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a 

jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, 
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vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartás nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését 
a felvilágosítás megadására. 

 
(4) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabálya szerint felel a jogi személlyel 
szemben. 

 
(5) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján: 
a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b)  bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a 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. 

 
(6) Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 
a)  az Elnökség elnöke vagy tagja, 
b)  a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
c)  a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d)  az a–c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
(7) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a)  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
(8) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

 
20.§ 

A Szövetség rendkívüli közgyűlése 
 
(1)  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a)  a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján, 
b)  ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megnevezésével kéri, 
c)  ha a bíróság elrendeli, 
d)  az elnökség tagjainak száma 5 fő alá, vagy a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá 

csökken, 
e)  a Szövetség elnöki tisztsége megüresedik. 

 
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől, illetve az ok 

felmerülésétől számított legkevesebb 30, legfeljebb 60 napon belüli időpontra össze kell hívni, a 
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közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölésével. Ha a rendkívüli közgyűlés 
összehívása az 1. §. (d) – (e) pontjai alapján történik, úgy az elnökség köteles az összehívást 
kötelezővé tevő tényről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jelölőbizottságot 
megbízni, és a rendkívüli közgyűlést a jelölőbizottság felállításától számított 45–60. napra 
összehívni. 

 
(3)  A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség közgyűlésére vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 
 
(4)  Amennyiben a rendkívüli közgyűlés összehívására az (1) bekezdés (b) pontja alapján kerül sor, 

és a közgyűlés a kezdeményezők határozati javaslatát nem fogadja el, úgy a Szövetség jogosult a 
rendkívüli közgyűlés összehívásával és megtartásával összefüggő költségeit az összehívókra 
áthárítani. 

 
VIII. 

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 
 

21.§ 
Az elnökség összetétele, hatásköre, tagjainak összeférhetetlensége 

 
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja, 

amelynek tagjai vezető tisztségviselők. Az elnökség a Szövetség ügyvezető testülete. Az 
elnökséget a közgyűlés választja. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 
(2) Az elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok:  

a)  elnökségi tag csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták,  

b)  nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült,  

c)  nem lehet elnökségi tag az, akit vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak. 

 
(3) Az elnökség létszáma kilenc fő. 
 
(4) Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, kivéve 

azokat az ügyeket, amelyeket a Sporttörvény illetőleg az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, vagy amelyeket a közgyűlés határozatával a saját hatáskörébe vont, vagy a 
Szövetség más szervének hatáskörébe utal. 

 
(5) Az alelnökök a kialakított munkamegosztás szerint látják el szakterületük irányítását és 

felügyeletét. 
 
(6) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a)  a Szövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, 
b)  a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és ellenőrzése, 
c)  gondoskodik a közgyűlés és a saját határozatainak a végrehajtásáról, és rendszeresen 

ellenőrzi azok eredményét, 
d)  a Szövetség a jelen alapszabály 6. § (1) (a) bekezdésében meghatározott szabályzatainak 

megállapítása, módosítása, 
e)  a sportág éves programjának jóváhagyása, 
f)  a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
g)  a tárgyévi költségvetés tervezet megállapítása, az elmúlt éves szakmai beszámoló és 

Számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítése, 
h)  az Etikai és Fegyelmi Bizottság megválasztása és az Etikai és Fegyelmi Szabályzat 
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elfogadása, 
i)  a bajnokság és szövetségi versenyek kiírása, 
j)  a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása, 
k)  a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása, 
l)  a bizottságok létrehozása és megszüntetése – amennyiben azok nem tartoznak a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
m)  az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése, 

a bizottságok munkatervének jóváhagyása, 
n)  a Szövetség főtitkára és a szövetségi kapitány kinevezése, 
o)  a tagfelvételi kérelmek elbírálása, 
p)  a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlása (ideértve a Sporttörvény 14. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi jogkört is), 
q)  mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására 

javaslattétel, 
r)  a sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
s)  az éves költségvetés meghatározása, 
t)  a hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása, 
u)  a Szövetség alelnökeinek (3 fő) megválasztása az elnökség tagjai közül, 
v)  döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály, illetőleg a 

Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal. 
 

(7) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni és a közgyűlés elé terjeszteni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki 
betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági mellékletben be kell 
mutatni a Szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő 
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil 
törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú 
cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a 
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. A Szövetség a közgyűlés által elfogadott 
jelentést honlapján közzéteszi. A beszámolónak tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §-ában 
meghatározott kötelező elemeket, így  
a)  a mérleget (egyszerűsített mérleget),  
b)  az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),  
c)  kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

 
22.§ 

 
(1) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon 

felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések 
meghozatala és végrehajtása. A Szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, 
elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység 
elhatározása, valamint minden olyan jognyilatkozat, amelynek alapján a Szövetség számára 
jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 

 
23.§ 

 
(1)  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)  megbízás alapján a Szövetség képviselete, 
e)  részvétel az elnökség elé kerülő dokumentumok kimunkálásában és végrehajtásában. 
f)  a Szövetség képviselete az alelnökök által a 29/A. §. szerint. 
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24.§ 

Az elnökség működése 
 

(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és a Szövetség szervezeti és működési 
szabályzatában az ügyrendjét. 
 

(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonként ülésezik. 
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, vagy az elnökségi tagok 1/3–a az ok 
és a cél megjelölésével indítványozza. 

 
(3) Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról, a megtárgyalandó kérdésekről, az előterjesztések 

megküldésével legalább három nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség 
tagjait, a meghívottakat, valamint a honlapon történő közzététellel a Szövetség tagjait. Sürgős 
esetben rövidebb határidő is megállapítható, amennyiben az elnökségi tagok többsége ezt 
jóváhagyja. 

 
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben – különösen üzleti titok, 

személyiségi jogvédelem, illetve adatvédelmi jogsérelem esetén – ettől eltérően is rendelkezhet. 
 
(5) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait. 
 
(6) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell az ülésen 

elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, az adott 
határozati javaslatot támogatók, ellenzők, illetve a szavazástól tartózkodók számának és 
lehetőség szerint személyének megnevezésével. A hozott határozatokról az érintett szerveket és 
személyeket, az elnökségi tagokat és a tagokat legkésőbb a határozat meghozatalát követő tíz 
napon belül értesíteni kell. 

 
(7) Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Határozatképes az elnökség, ha az elnök, vagy egy alelnök, 

és legalább négy további elnökségi tag jelen van. A határozatképtelenség esetén elhalasztott 
ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés az eredeti napirendi 
pontok vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. 

 
(8) Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást 

kell tartani, a harmadik megismételt szavazás eredménytelensége esetén az indítványt 
elvetettnek kell tekinteni. 

 
(9) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot az alelnökök, a hatáskörébe tartozó bizottsági 

vezetők megválasztásakor (kivéve, ha a megválasztandó személyek számával azonos számú 
jelölt van), visszahívásakor illetőleg bármely elnökségi tag kívánságára. 

 
(10) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a)  a mandátum lejártával, 
b)  lemondással, 
c)  visszahívással, 
d)  elhalálozással, 
e)   közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel. 

 
24/A. § 

 
(1) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak nyilvántartásáról a Határozatok 

Tárában. 
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(2) A Határozatok Tára a határozatot oly módon tartalmazza, hogy azok tartalma, hatálya és 
meghozataluk időpontja, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számaránya, 
illetve ha lehetséges, személye is megállapítható legyen. 

 
(3) Az elnökség a testületi szervek határozatait a honlapján (www.hunrowing.hu) hozza 

nyilvánosságra. 
 
(4) A Szövetség működésének, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetve 

beszámolói közlésének módjáról saját honlapján, valamint a sajtónyilvánosság igénybevételével 
tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 
IX. 

A SZÖVETSÉG ELNÖKE 
25.§ 

 
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökségen keresztül 

irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. 
 
(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a)  az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 
b)  a Szövetség képviselete, 
c)  a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről, 
d)  aláírási jog gyakorlása az elnökség nevében, 
e)  döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, 

az elnökség, illetőleg a Szövetség más szervének hatáskörébe, 
f)  mindazoknak a feladatoknak az ellátása, melyeket jogszabály, az alapszabály, illetve a 

közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 
g)  munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár fölött. 

 
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott alelnök helyettesíti. Az elnök 

akadályoztatása tartósnak minősül, ha a Szövetség ügyeinek vitelében akadályoztatásra 
tekintettel legalább 8 hónapig nem vesz részt. Ebben az esetben az elnökség kezdeményezheti a 
rendkívüli közgyűlés összehívását, az elnök visszahívását és új elnök megválasztását. 
 

(4) Az elnök képviseleti jogkörét egyes ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az 
elnökség más tagjára (valamelyik alelnökre) átruházhatja, akik ketten együttesen, illetve 
valamelyik munkavállalóval együttesen jogosultak a képviseletre). 

 
(5) Az elnök tevékenységéről rendszeresen az elnökségnek és a közgyűlésnek számol be. 
 

X. 
A SZÖVETSÉGI IRODA 

26.§ 
 
(1) A Szövetség hivatali végrehajtó szervezetének vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban, avagy 

megbízási jogviszonyban álló főtitkár. A Szövetség főtitkára feladatait főfoglalkozású, 
részfoglalkozású munka jogviszonyban, avagy megbízási jogviszonyban látja el. A főtitkárt az 
elnökség nevezi ki. A főtitkár a Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását a közgyűlési és 
elnökségi határozatok keretei között irányítja. 

 
(2) A főtitkár feladata és hatásköre: 

a)  az elnökség elvi és gyakorlati döntései alapján összehangolja a bizottságok munkáját, 
b)  előkészíti az elnökség üléseit, 
c)  gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, 
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d)  gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, 
e)  figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 

végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetségi határozatok módosítását, 
f)  ellátja mindazokat az ügyeket, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az 

alapszabály, a közgyűlés, az elnökség vagy az elnök a hatáskörébe utal, 
g)  aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, 
h)  a Szövetség alkalmazottaival munkaviszony létesítése, felettük a munkáltatói jogkör 

gyakorlása. 
 
(3) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek, a napi ügyek ellátásáról az elnöknek számol be. 

 
(4) A Szövetségi feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség irodát hoz létre. Az 

iroda létszámát, szervezetét oly módon állapítja meg, hogy az gazdaságosan működjön. 
 

(5) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. 

 
XI. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
27.§ 

 
(1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 4 

(négy) tagú, 1 elnökből és 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság tevékenységét 
a bizottság elnöke irányítja. 

 
(2) A bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A 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.  

 
(3) Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c)  a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást -, illetve 

d)  az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
(4) A felügyelőbizottság feladata, hogy az ügyvezetést a Szövetség érdekeinek megóvása céljából 
 ellenőrizze. 
 
 (5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
 tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
 kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
 tisztségviselője.  
 A felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
 venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 
 során nem utasíthatóak.  
 
(6) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
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(7) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 
(8) A bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. 
 
(9) A bizottság feladata: 

a)  a Szövetség pénz– és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b)  az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, a bizonylati fegyelem betartásának 

ellenőrzése, 
c) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
d)  a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és a közgyűlés valamint az 

elnökség határozatainak betartásának ellenőrzése, 
e)  a tagdíjfizetés ellenőrzése. 
 

(10) A bizottság tagjai – feladataik ellátása során – jogosultak a Szövetség gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől jelentést, a 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A bizottság tagjai az Elnökség ülésein 
tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 
(11)   Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és 

főtitkárát. Az ellenőrzés során a bizottság a pénzügyi, a gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre 
vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 
(12) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon 

belül – tájékoztatja a Szövetség elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet 
állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére írásban is fel kell hívni a figyelmet. 

 
(13) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől 

számított 30 napon belül – a bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. Ha a kifogásolt 
gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a 
Felügyelő Bizottság közvetlenül jogosult a törvényességi felügyeletet ellátó szervhez fordulni. 

 
(14) 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 vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 

b)  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

(15)  Az intézkedésre jogosult döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság 
indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv vagy ügyvezető szerv összehívására a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 
(16)  Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 

nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervet. 

 
(17) A Felügyelő Bizottságra vonatkozóan a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil törvény 
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rendelkezéseit, míg a működésével kapcsolatban - az összehívás módjára, a határozatképességre 
és a határozathozatal módjára vonatkozóan - az elnökség üléseire vonatkozó szabályokat kell 
értelemszerűen alkalmazni. 

 
(18) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban, igazolható módon, évente legalább 

egyszer.  
 

XII. 
A TERÜLETI SZÖVETSÉGEK 

28.§ 
 

(1) A Szövetség az alapszabály 1 számú Mellékletében felsorolt származtatott jogi személyiségű 
területi szövetségeket hozza létre. 

 
(2) A területi szövetségek a Szövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei. A területi 

szövetségek jogi személyiségüket a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába a megfelelő 
alszámon történő bejegyzésükkel szerzik meg. 

 
(3) A területi szövetségeknek önálló, jelen alapszabállyal összhangban álló alapszabályuk, ügyintéző 

és képviseleti szervük van. A területi szövetségek vezetésének és működésének rendjét a 
Sporttörvény 25. §. (1) bekezdése alapján a Szövetség állapítja meg. 

 
(4) A területi szövetségek alapszabályukban megjelölt működésükhöz szükséges önálló vagyonnal 

(önálló költségvetéssel) rendelkeznek és önállóan gazdálkodnak, többek között saját nevükben 
szponzorálási szerződéseket, illetve a helyi (települési, területi) önkormányzatokkal támogatási 
szerződéseket köthetnek, és az ebből származó bevételekkel maguk rendelkezhetnek. A területi 
szövetségek kötelesek erre irányuló megkeresés esetén a Szövetségnek, illetve a Szövetség által 
megbízott személyeknek könyveikbe és szerződési állományaikba betekintést biztosítani, 
gazdálkodásukkal kapcsolatosan a szükséges felvilágosítást megadni, iratokat rendelkezésre 
bocsátani. 
 

(5) A területi szövetségek: 
a)  a területre utaló (pl. "megyei szövetség") elnevezést szabadon használhatják, 
b)  az adott területükön székhellyel rendelkező tagjai gyűlésükön maguk választhatják meg a 

területi szövetségek vezetőit, 
c)  illetékességi területükön székhellyel rendelkező tagjai által a Szövetségnek fizetett 

alaptagdíj Szövetség általi visszatérítésére jogosultak, és ezáltal is biztosíthatják a 
szervezeti egység önálló gazdálkodásának lehetőségét, 

d)  más szakszövetségek (sportszövetségek) területi szervezeti egységeivel területi jellegű 
társadalmi szervezeteket hozhatnak létre. 

 
(6) A területi szövetség működési területe az adott megyék, avagy az adott régiót felölelő megyék 

közigazgatási területe. 
 
(7) A területi szövetség legfőbb feladata szervezni a működési területén lévő szövetségi tagok 

tevékenységét. 
 
(8) A területi szövetségek feladata: 

a)  gondoskodjanak a Szövetség és a saját alapszabályukban foglalt feladatok végrehajtásáról, 
b)  működési területükön szervezik, összehangolják tagszervezeteik munkáját, 
c)  kiírják és szervezik a hatáskörükbe tartozó versenyeket, 
d)  közreműködnek sportszakemberek képzésében, továbbképzésében, a versenybírók 

képzésében és továbbképzésében, 
e)  területükön képviselik a sportágat, vezetik a szükséges nyilvántartásokat, 
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f)  ellátják a hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat. 
 
(9) A területi szövetségek alapszabálya és szabályzatai nem állhatnak ellentétben a Szövetség 

alapszabályával, illetve egyéb szabályzataival. 
 
(10) Területi szövetség a Magyarország közigazgatási beosztásától eltérő működési területtel (pl. 

régió) is létrehozhatók. 
 

XIII. 
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

29.§ 
 

(1) A Szövetség éves költségvetése alapján gazdálkodik. 
 

(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 
a)  tagsági díjak, 
b)  magán– és jogi személyek, valamint más gazdálkodó szervezetek támogatásai, 
c)  alapítványi támogatások és közérdekű célú kötelezettségvállalások, 
d)  rendezvények bevételei, 
e)  a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatban 

megállapított – díjak, 
f)  az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű 

jogok hasznosításából származó bevételei, 
g)  nemzetközi szervezetektől származó részesedés, 
h)  reklám és szponzorációs tevékenységből származó bevételek, 
i)  állami támogatás, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú 

céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 
j)  gazdasági–vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 
k)  a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
l)  pályázati úton nyert támogatás, 
m)  egyéb bevételek. 

 
(3)  A Szövetség vagyona: 

a)  készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 
b)  készpénzre szóló követelés, 
c)  értékpapír és az értékpapírra szóló követelés, 
d)  ingatlan és ingó vagyon, 
e)  vagyoni értékű jog (például használati jog). 

 
(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, vagyonát céljának megfelelően 
használhatja, nem oszthatja fel tagjai között, és részükre nyereséget nem juttathat azt az 
alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 
(5) A Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak vagy a jelen 

alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
(6) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági vagy közhasznú 

társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke 
nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. A jelen 
bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szövetség által a vállalkozás (gazdasági 
társaság) működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 
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(7) A Szövetség 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.  

 
(8) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség kettős könyvvitelt vezet. 
 
(9) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szövetséget illetik, ugyanakkor 

terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is. 
 
(10) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben 

harmadik személynek okozott kárért a Szövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint. 
 
(11) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet–, 

baleset– és vagyonbiztosításának költségeit a Szövetség viseli. 
 
(12) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata 

határozza meg, a gazdálkodási szabályzatot a Szövetség elnöksége állapítja meg. 
 

29/A. § 
A Szövetség képviselete, bankszámla feletti rendelkezés 

 
(1) A Szövetséget az elnök, főtitkár önállóan, vagy az alelnökök közül bármelyik kettő együttesen 

képviseli. 
(2) Az elnök és a főtitkár akadályoztatása  esetén az általuk erre a célra kijelölt munkavállaló 

bármelyik alelnökkel együttesen jogosult a képviseletre. 
 
(3) A bankszámla feletti rendelkezés jogát: 

a) az elnök önállóan, 
b) a főtitkár önállóan, 
c) az alelnökök közül bármelyik kettő együttesen, 
d) az elnök által erre a célra, akadályoztatása esetére kijelölt munkavállaló bármelyik 

alelnökkel együttesen, 
e)   a főtitkár által erre a célra, akadályoztatása esetére kijelölt munkavállaló bármelyik 

alelnökkel együttesen gyakorolja. 
 

 
XIV. 

DOPPINGELLENES RENDELKEZÉSEK 
 

30. § 
 

(1) A Szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el az olimpiai mozgalomra irányadó Olimpiai 
Chartában megfogalmazott doppingellenes rendelkezéseket. A Szövetség elismeri a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) joghatóságát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a NOB, a 
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), a mindenkori Olimpiai Játékokra vonatkozó, 
valamint a FISA doppingellenes rendelkezéseit és azok értelmében jár el. 

 
(2) Amennyiben bármilyen jogértelmezési probléma merül fel, az eredeti dokumentumok szövege az 

irányadó. 
XV. 

 
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
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31. § 

 
(1)  A Szövetség (egyesület) más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét (jogutódlással történő megszűnés). 

 
(2) Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az a Szövetség (egyesület) 

jogutód nélkül megszűnik, ha 
a)  a Szövetség (egyesület) megvalósította célját vagy az a Szövetség (egyesület) céljának 
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy 
b) a Szövetség (egyesület) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
(3)  A jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a Magyar 

Olimpiai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, és azt az evezős sportág utánpótlás–nevelési 
programjainak a támogatására kell fordítani. 

 
(4) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 
álló tagszervezet, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át 
kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

 
(5) Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 

igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szövetség 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. 
Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 
XVI. 

 
32. § 

 
(1) A Szövetség a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog alapján létrehozott 

különös formájú egyesület, amely a Sporttörvény 19.§ (3) bekezdés a) pontjában nevesített, 
közhasznú szervezetként nyilvántartott, országos sportági szakszövetség, önálló jogi személy. 

 
(2) Jelen alapszabályt a Magyar Evezős Szövetség közgyűlése 1996. december hó 1. napján 

elfogadta, illetőleg 1998. november hó 28. napján, 2001. március 31. napján, 2004. március 27. 
napján, 2005. március 20. napján, 2006. március 26., 2009. március 21. napján, 2010. március 9. 
napján, 2010. május 6. napján, 2012. február 3–án, 2012. március 23–án, 2013. április 6–án, 
valamint 2015. május 23-án, valamint 2016. május 6. napján,  és 2016. október 28. napján és 
2017. május 26. napján, utoljára pedig 20187. május 526. napján megtartott közgyűlése 
módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 

 
(3) Jelen Alapszabály rendelkezései elfogadásától kezdődően lépnek hatályba. 
 
Melléklet:  A Szövetség származtatott jogi személyiségű szervezeti egységei: 
 

1. Nyugat–Dunántúli Evezős Szövetség 
2. Közép–Dunántúli Evezős Szövetség 
3. Dél–Dunántúli Evezős Szövetség 
4. Budapesti Evezős Szövetség 
5. Észak–Alföldi Evezős Szövetség 
6. Dél–Alföldi Evezős Szövetség 
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Budapest, 20187. május 256. 
 
 
 

.............................................  ............................................ 
Dr. Bényi Szabolcs TamásPető Tibor 

Magyar Evezős Szövetség elnöke 
Dr. Gyalog CecíliaPignitzky Borbála 
Magyar Evezős szövetség főtitkára 

 
Záradék: 
Alulírott Dr. Bényi Szabolcs TamásPető Tibor elnök, kérelmező, a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
38. §. (2) bekezdése alapján igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a korábbi Alapszabály módosítások alapján az Alapszabály – 15. §-a, 19/A. 
§-a, 21. § (3) bekezdése, 27. § (1) bekezdése és a 31. §-a tekintetében módosított – hatályos 
tartalmának.  
Az Alapszabály módosításával kapcsolatos rendelkezések vastag és dőlt betűkkel kerültek 
szedésre. 
 
Budapest, 20187. május 256. 
 

............................................. 

 
Magyar Evezős Szövetség elnöke 

 
Ellenjegyzem Budapesten, 20187. május 256. napján: 
 
 

............................................. 
Dr. Fiák István ügyvédFiák és Társai Ügyvédi Iroda 

[MF3] megjegyzést írt: Módosítandó közgyűlést követően az 

elfogadott határozatok alapján 


