MAGYAR CHEER SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY

Elfogadva: 2017. február 19.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A „cheerleading” a sportról szóló 2004. évi. I. törvény l. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
minősülő, a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvöző sportág. A Magyar Cheer Szövetség
(továbbiakban: Szövetség) a Magyarország területén a cheerleading sport versenyrendszerében
résztvevő sportszervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a cheerleading
sportban szervező feladatokat ellátó, önkormányzati elven alapuló, érdekképviseleti
tevékenységet is ellátó, nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, nyilvántartott
tagsággal rendelkező országosan sportági szakszövetség.
(2) A Szövetség a működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cet.),
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) alapján fejti ki.
(3) A cheerleading nemzetközi igazgató szerve a Nemzetközi Cheer Szövetség (a továbbiakban:
ICU), amely világszinten intézkedik a sport érdekében és több, mint 100 tagja van, a világ 5
kontinenséről. Európában a nemzeti cheer szövetségek az Európai Cheer Szövetségen (a
továbbiakban: ECU) keresztül állnak egymással kapcsolatban, melynek jelenleg 25 ország
tagja. A Szövetség tagja mind az Európai Cheer Szövetségnek, mind a Nemzetközi Cheer
Szövetségnek. A Szövetség és tagjai részt vehetnek az ICU és az ECU által szervezett
nemzetközi versenyeken. A Szövetség ismeri, elfogadja és betartja e szervezetek alapszabályát,
szabályzatait és döntéseit.
(4) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (párt érdekében politikai
tevékenységet nem végez, nem állít jelöltet országgyűlési képviselői választáson, illetve
megyei, valamint fővárosi önkormányzat és megyei jogú város képviselő-testületébe továbbá
az Európai Parlament tagjának sem), szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
2.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A Szövetség elnevezése: Magyar Cheer Szövetség
Rövidített elnevezése: MCHSZ
A Szövetség székhelye: 2030 Érd, Ürmös utca 34/2.
A Szövetség működési területe: Magyarország
A Szövetség alapításának éve: 2013.
A Szövetség emblémája: a mellékelt lenyomati minta szerint (1. sz. melléklet)
A Szövetség alapító tagjainak nevét, székhelyét és képviselőit, valamint vezető tisztségviselőit
tartalmazó nyilvántartás az alapszabály nem nyilvános, 2. számú mellékletét képezi.
(8) A Szövetség honlapjának címe: http: www.hungariancheerunion.hu
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
3.§
A Szövetség célja
(1) Magyarország területén a cheerleading sportban résztvevő sportszervezetek tevékenységét
szervezi és ellenőrzi, ellátja a sportág általános irányítási feladatait, képviseli tagjainak érdekeit,
valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, s ezen feladatok ellátása
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útján a cheerleading sport népszerűsítésére, fejlesztésére törekszik, a fair play és a
diszkriminációmentesség szellemében.
4. §
A Szövetség feladatai
(1) A Szövetség Köteles ellátni minden, az alapszabályban, jogszabályban, nemzetközi
szakszövetség szabályzataiban előírt feladatot. Ennek keretében feladatai:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, így megállapítja:
 szervezeti és működési szabályzatát,
 versenyszabályzatát (a sport nemzetközi szabályaival összhangban)
 nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatát, amely tartalmazza a versenyzők
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat is
 sportfegyelmi szabályzatát,
 a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatát,
 doppingszabályzatát
 gazdálkodási és pénzügyi szabályzatát, mely tartalmazza az állami sportcélú
támogatások jogszabályoknak megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is
 a sportszakemberek képesítési követelményeiről és feladatairól szóló szabályzatot
 etikai és gyermekvédelmi szabályzatát
 sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza a sportsérülések megelőzésére, a
sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági
előírásokat is.
 munkaügyi szabályzatát,
 az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatát.
b) a sport nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág hivatásos/amatőr és
vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján szervez sportversenyeket;
(pl.: Magyar Bajnokság)
c) meghatározza és kiadja a sportág hazai és - a sport nemzetközi szövetsége
versenynaptárához igazodva - nemzetközi versenynaptárát;
d) részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezi a sportág részvételét
a nemzetközi sportkapcsolatokban
e) működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a sportágához tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken, a válogatott csapatok útján képviseli a
magyar cheerleading sportot a nemzetközi sporteseményeken
f) meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit és gondoskodik ezek
megvalósításáról,
g) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, helyi önkormányzatok, a sportköztestületek,
a többi sportszövetség, más civil szervezetek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben,
h) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak (pl.:
tanfolyamokat, képzéseket szervezhet), közreműködik a tagok közötti viták
rendezésében, elősegíti a sportágában működő edzők é egyéb sportszakemberek képzését
és továbbképzését,
i) meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak
végrehajtásáról,
j) ellenőrzi a cheerleading sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában
egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását,
k) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában közreműködik,

l) a versenyzők nyilvántartásával, igazolásával, átigazolásával kapcsolatos feladatokat ellátja
m) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetség, illetve a külföldi
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,
n) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel
és
sportszervezetekkel
szemben
a
jogszabályokban
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
o) érvényesíti a doppingtilalmat, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és
módszerek használatát szankcionálja
p) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel,
rendezvényeivel kapcsolatos sportági és szakmai követelményeket,
q) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az
állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
r) sportágában elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az
állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
s) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.
t) A sportág céljainak elérése érdekében - összhangban a sportág stratégiai fejlesztési
koncepciójában foglaltakkal - a Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köthet, a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével,
lebonyolításával, valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett sportági
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. A
szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve
tagjaira átruházhatja.
u) a Fair Play szellemének ápolása és népszerűsítése; a versenyek eredményének
szabályzatba, jogszabályba vagy a Fair Play szellemébe ütköző módon történő
befolyásolásának megakadályozása,
v) versenybírói és ellenőri keret jóváhagyása, a versenybírák foglalkoztatása, munkájuk
minősítése, képzésük és továbbképzésük biztosítása,
w) a vonatkozó jogszabályoknak, az ICU és ECU szabályzatoknak, határozatoknak és
döntéseknek, valamint a Szövetség belső szabályzatainak és határozatainak végrehajtása,
valamint ezek ellenőrzése,
x) figyelemmel kíséri a sportág utánpótlásának helyzetét, fejlesztéséhez szakmai és anyagi
támogatást nyújt, utánpótlás korú tehetséges sportolók felkészülését támogatja.
(2) A Szövetség szabályzataiban a környezet- és természetvédelmi, valamint a közbiztonsági
követelményeket érvényesíti.
(3) A Szövetség elfogadja az ICU és ECU által megállapított szabályokat és gondoskodik arról,
hogy azt tagjai is megismerjék, továbbá az Elnökség szabályalkotó tevékenysége során
gondoskodik azok betartásáról. E szabályzatok hatályos szövegét mindenkor elérhetővé teszi
honlapján, magyar nyelven. A Szövetség tagjai, a tagok sportolói és hivatalos személyei, a
Szövetség szervei, valamint hivatalos személyei tevékenységük során kötelesek az 1.§(3)
bekezdésben foglalt szabályokat, valamint a Szövetség alapszabályát és más szabályzatait
mindenkor betartani. A tag a nevezés benyújtásával nyilatkozik e szabályzatok ismeretéről és
elfogadásáról.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
5. §
(1) A Szövetség tagjai lehetnek a cheerleading sportban is tevékenységet folytató sportszervezetek,
(sportegyesületek, sportvállalkozások, sportiskolák, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok), akik a Szövetség célkitűzésével egyetértenek és annak céljai megvalósítása
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érdekében tevékenységében részt kívánnak venni, feltéve, hogy a Szövetség jelen Alapszabályát
magukra nézve kötelezően elfogadják, a tagsági viszonyból származó (így különösen tagdíj
befizetési) kötelezettségüknek eleget tesznek, valamint részt vesznek a cheerleading sportág
hazai versenyrendszerében.
6.§
A tagság keletkezése, megszűnése
(2) A Szövetségbe való belépés, illetve a kilépés önkéntes.
(3) A tag tagsági viszonya alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik, és a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Szövetség megalakulását követően a tagság a
belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.
(4) A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely a következő ülésén, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül
írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvétel
nem tagadható meg, ha a kérelmező az alapszabályt elfogadja, és a felvételhez jogszabályban
illetve az alapszabályban meghatározott feltételek fennállnak. A tagfelvételt elutasító döntés
ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A Közgyűlés a soron következő ülésen köteles a
fellebbezési kérelemről dönteni. Az Elnökség azt a kérelmezőt veheti fel tagként, aki a belépési
nyilatkozat aláírásával a Szövetség céljait és alapszabályát elfogadja, vállalja, hogy az éves
tagdíjat befizeti, és hogy részt vesz a cheerleading sportág hazai versenyrendszerében.
(5) A Szövetségi tagság megszűnése:
a) kilépéssel (a Szövetség Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás
nélkül),
b) kizárással,
c) törléssel,
d) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,
e) a tag jogutód nélküli megszűnésével,
f) a versenyrendszerből történő kilépéssel vagy kizárással
g) a bajnokságba való nevezés határidejének elmulasztásával.
(6) A Szövetségből való kilépést írásban, ajánlott levélben kell közölni a Szövetség Elnökségével. A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett vagyoni jellegű tagsági kötelezettségei
alól, a személyhez fűződő kötelezettségei a kilépéssel elenyésznek. A tagsági jogviszony a
nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
(7) A Szövetség Elnöksége a tagot kizárja, ha a tag a tevékenységével vagy mulasztásával a
Szövetség célját súlyosan sérti, vagy veszélyezteti, jogszabályt, jelen alapszabály rendelkezéseit
vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi, továbbá ha a
versenyrendszerben nem vesz részt. Kizárható a tag akkor is, ha magatartásával a Szövetségnek
szándékosan kárt okoz, illetve ha annak jó hírnevét sértő magatartást tanúsít. A kizárási
indítvánnyal érintett tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell részére, hogy védekezését
előadhassa. A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során jogerősen kiszabott, a
fegyelmi szabályzatban meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az

érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a
kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A
fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli
időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8
napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
(8) Törléssel szűnik meg a tagság a tagdíj be nem fizetésének következményeként. A tagdíj-fizetés
elmulasztása miatti törlésnek akkor van helye, ha a tag az Elnökségnek a tagdíj megfizetésére
tizenöt napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólítása és a jogkövetkezményekre, azaz a
kizárásra történő figyelmeztetése ellenére nem tett eleget kötelezettségének. A törölt tag csak
tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét a Szövetség tagjai közé az új tag
felvételére vonatkozó eljárás szabályai szerint. A törlésről a Szövetség Elnöksége írásos
határozatot hoz, melyről az érintetteket 8 napon belül írásban értesíteni köteles.
(9) Ha az alapszabály vagy jogszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek
a feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondja.
A felmondásról a Közgyűlés dönt.
(10) A Szövetség a tagjairól nyilvántartást vezet, amelynek részletes szabályairól szabályzatban
rendelkezik. Ha a tagsági viszony az előző pontokban meghatározott bármely oknál fogva
jogerősen megszűnik, a Szövetség a tagot a nyilvántartásából törli.
7. §
A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A tag jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein; jogosult a Szövetség
szolgáltatásait igénybe venni
b) jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
d) javaslatot tehet a Szövetség, a Szövetség szerveit és a sportot érintő kérdések
megtárgyalására;
e) betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit vagy
a Szövetség üzleti titkait. Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a
jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az Elnökségtől.
f) tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről; a Közgyűlés napirendjére
tűzött ügyekről
g) tisztségviselőket választhat, és (amennyiben jogszabály lehetővé teszi és vele szemben
kizáró ok nem áll fent) tagjai illetve képviselői választhatók a Szövetség szerveibe.
h) részt vehet nemzetközi mérkőzéseken és versenyeken az ICU és az ECU előírásaiban
meghatározott Szövetségi engedély alapján
i) A tag a Szövetség tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
(2) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(3) A tagok kötelezettségei:
a) A sport fejlődésének és eredményességének elősegítése;
b) A Szövetség, az ICU és az ECU alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak,
valamint ezek szervei által hozott határozatai betartása, illetőleg betartásának biztosítása a
vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló, a cheerleadinggel összefüggő
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tevékenységet végző természetes személyek részéről. A tag belépési kérelmével illetőleg a
Szövetség által szervezett versenyrendszerbe való nevezés benyújtásával nyilatkozik e
szabályzatok ismeretéről és elfogadásáról.
c) A cheerleading népszerűsítése;
d) A tagdíj határidőre való megfizetése. A Szövetség tagjai a Közgyűlés által évente előre
meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév
március 31.-ig, illetőleg a tagdíj felvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni a
Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján
e) Köteles nevének, székhelyének, továbbá képviselőjének és annak lakcíme megváltozását
az adatváltozást követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.
f) A Szövetség versenyrendszerében és más sporttevékenységében részt venni, és a Fair
Play szellemében eljárni, a nemzetközi és a hazai versenynaptár előírásait betartani. A
cheerleading sportág versenyrendszerét a tárgyévi versenynaptárba felvett versenyek
alkotják. A versenyrendszerben az a tagszervezet tekinthető résztvevőnek, amelynek
legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a sportág éves versenynaptárában
szereplő valamelyik versenyen jegyzőkönyvileg igazolhatóan részt vett; vagy ha a
tagfelvétel időszakában nincs már verseny, az ezt követő naptári évben indul a Szövetség
versenynaptárában szereplő versenyek egyikén, vagy olyan nemzetközi versenyen,
amelyen induláshoz szükség van a Szövetség által kiadott versenyengedélyre
g) Közreműködik a Szövetség feladatainak megvalósításában,
h) Az Elnökség azonnali írásbeli értesítése, amennyiben bármely természetes vagy jogi
személy bármely hazai vagy külföldi verseny eredményének befolyásolására tesz
kísérletet.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
8. §
(1) A Szövetség szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelőbizottság
d) Szakbizottságok.
(2) A tagszervezetek tagjain illetve képviselőin kívüli személyek is választhatók a Szövetség
szerveibe.
KÖZGYŰLÉS
9. §
A Közgyűlés feladata és hatásköre
(1) Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességének
képviselőiből áll.
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, módosítása és elfogadása;
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai és a számviteli törvény szerinti pénzügyi
beszámolójának elfogadása. Azonban a pénzügyi beszámolóról a Felügyelőbizottság
írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat.
d) az Elnöknek, az Elnökség többi tagjának, a felügyelőbizottsági tagok és elnökének

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

megválasztása és visszahívása; 5 év határozott időtartamra. A Stv. 24 § (4) bekezdése
szerint az is megválasztható, aki nem a tag képviselője.
a Szövetség más szövetséggel, szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának,
elhatározása,
a Szövetség szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítása, annak vezetése és
működése rendjének megállapítása.
a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
a Szövetség sportági szövetséggé való átalakulása,
nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása;
a Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása
tagdíj megállapítása
a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem
elbírálása, döntés tagsági jogviszony felmondásáról.
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
mindazok a kérdések, melyeket jogszabály vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg, melyeket a Közgyűlés a maga hatáskörébe von.
10. §
A Közgyűlés összehívása

(1) A Szövetség Közgyűlését szükség szerint, de évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.
(2) Az Elnökség meghívó kiküldésével köteles a Közgyűlésről annak tervezett időpontját megelőző
legalább 15 nappal korábban a szavazásra jogosultakat írásban értesítenie. A meghívót ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként postai úton vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő elektronikus levél útján, vagy személyesen kell a címzetteknek eljuttatni. A közgyűlési
meghívót a Szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A határidőt a postai feladástól,
illetve az elektronikus üzenet elküldésétől kell számítani; személyes kézbesítés esetén a
személyes átvételtől, továbbá a honlapon való közzétételtől kell számítani.
(3) A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat, beterjesztett javaslatokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá
a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját –
mely lehet aznap is –, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
(4) Figyelemmel arra, hogy a tagok csak a napirend ismeretében vannak abban a helyzetben, hogy
eldöntsék a Közgyűlésen való részvételt, valamint felkészülhessenek annak napirendi pontjaira,
a napirendi pontokról olyan részletezettséggel kell tájékoztatást adni (a meghívóban, de
legkésőbb a Közgyűlés előtt legalább 3 nappal), hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
(5) A Közgyűlést a Szövetség székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni.
11. §
A Közgyűlés napirendje
(1) A Közgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé.
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(2) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 3 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2
napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
(3) Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
(4) Amennyiben a napirend kiegészítéséről a tagok értesítésére már nincs mód, továbbá a
Szövetség tagjai által a (2) bekezdésben maghatározott határidőn túl, illetve a Közgyűlésen
beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet a Közgyűlésen tárgyalni, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Javaslatot csak a napirendi pont szerinti javaslattételi
időben lehet tenni, ezt követően a Közgyűlés napirendjének és zavartalan működésének
megtartása érdekében a Közgyűlés napirendjét érintő javaslat nem tehető.
(5) Legalább a Szövetség évi rendes Közgyűlésének tartalmaznia kell az alábbi napirendi pontokat:
a) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai és a számviteli törvény szerinti pénzügyi
beszámolójának elfogadása; a Szövetség éves tevékenysége
b) a Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása
c) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
12. §
A Közgyűlés határozatképessége, határozathozatala
(1) A Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok képviselői több, mint felének jelenlétében
határozatképes. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésre a Szövetség Elnöksége a
részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat, szavazati joggal azonban csak a tagok
rendelkeznek, egyenlő mértékű szavazattal.
(3) A Szövetség tagjainak legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell
jelenteniük azt a személyt, aki a (képviseleti) szavazati jogot gyakorolja. A tag a Közgyűlésen a
szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba
kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.
(4) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Közgyűlés többségi határozattal
korlátozhatja vagy kizárhatja.
(5) A Közgyűlés - ha az alapszabály másként nem rendelkezik - a jelenlévő képviselők több mint
felének szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) és nyílt szavazással hozza határozatait.
(6) A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez

az összes szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
(7) Az Alapszabály módosításához, a Szövetség egyesüléséhez és szétválásához valamint a
Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásához a jelenlevő tagok
kétharmadának "igen" szavazata szükséges.
(8) A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség tisztségviselőinek
megválasztásakor, illetőleg bármely más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada
indítványozza. Egyetlen jelölt esetén a Közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő
megválasztásáról.
(9) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére,
c) illetve a megkötendő jogügyletben vagy a döntésben egyéként érdekelt,
d) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
f) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek (tagszervezetének)
nem tagja,
g) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
13. §
A Közgyűlés menete
(1) A Közgyűlés megnyitását követően meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális
taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
(2) A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag
nevét, székhelyét, képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét; és amelyet a résztvevők
aláírásukkal látnak el. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
aláírásával hitelesíti.
(3) 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.
(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) a Szövetség nevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés helyét és idejét;
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a
nevét;
d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
(5) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. Az Elnökség köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet,
valamint a jelenléti ívet a Szövetség dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
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(6) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a
határozatnak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
14. §
Rendkívüli közgyűlés
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) a Szövetség Elnökségének többségi határozata alapján;
b) ha a Szövetség tagjainak egytizede az ok és a cél megjelölésével kívánja;
c) ha az illetékes bíróság elrendeli;
d) valamely elnökségi tag, felügyelőbizottsági tag megbízatása megszűnik;
e) azt a Felügyelőbizottság kezdeményezi.
(2) Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon
belül kell összehívni.
(3) Az Elnök köteles azonban a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
(4) Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről
dönteni.
(5) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség Közgyűlésére vonatkozó szabályok az
irányadóak.
AZ ELNÖKSÉG
15. §
Az Elnökség feladata és hatásköre
(1) Az Elnökség a Szövetség ügyvezető és képviseleti szerve. 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,
amelyek jelen Alapszabály, jogszabály vagy a Szövetség más szabályzata szerint a Közgyűlés
vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját
hatáskörébe vont.
(2) Az Elnökség feladata, hatásköre:
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete;
c) gondoskodás a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás
ellenőrzéséről, szükség szerint a végrehajtás kikényszerítéséről;
d) a tisztségviselők beszámoltatása;
e) a Szövetség Közgyűlésének összehívása; napirendi pontjainak meghatározása, a
szövetségi szervek értesítése;
f) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre, a Szövetség

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)

tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;
a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a
Közgyűlés által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása,
a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
javaslattétel könyvvizsgáló megválasztására;
döntés gazdasági társaság alapításáról és megszüntetéséről, átalakításáról, illetve gazdasági
társaságban való részvételről és kiválásról; tulajdonrész elidegenítéséről, gazdasági
társaság működésével kapcsolatosan az alapítót megillető jogkörök gyakorlása, a
Szövetség által tulajdonolt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek kijelölése;
a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
tagok részére felvilágosítást adni, és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és
nyilvántartásokba betekintést biztosítani, mely írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
köthető;
a Szövetség működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése;
a tagfelvételi kérelem elbírálása; tagság nyilvántartása;
a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése;
fegyelmi eljárás lefolytatása;
a Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok megállapítása
és módosítása - az Alapszabály kivételével;
a sportág szakmai irányítása, működésének biztosítása, a gazdasági alapok megteremtése,
fejlesztési célok, közép és hosszú távú utánpótlás-nevelési koncepció meghatározása és
végrehajtása;
a Szövetség sportági felkészülési programjának jóváhagyása;
versenyek kiírása; nemzeti versenynaptár elfogadása, versenykiírások jóváhagyása;
az edzőképzés és egyéb sportági szakemberek működési feltételeinek meghatározása;
a válogatott csapatok premizálási keretének és elveinek jóváhagyása; javaslattétel jutalom,
kitüntetés, elismerés adományozására;
döntés a Szövetség szolgáltatásairól, tiszteletdíjairól;
a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatok szervezése;
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy jelen Alapszabály,
továbbá a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség Közgyűlése a hatáskörébe
utal, vagy amelyeket az Elnökség a hatáskörébe von; dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
16. §
Az Elnökség tagjai

(1) Az Elnökség létszáma 3 fő. Tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tagjai:
a) Elnök,
b) 2 alelnök.
(2) A Szövetség Elnökségének tagja az lehet,
a) aki nagykorú,
b) cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
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c)

aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.

(3) Nem lehet az Elnökség tagja az:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont);
c) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, vagy olyan más, az ítéletben megjelölt, a
Szövetség tevékenységével azonos foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt;
d) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
(4) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra, akik tisztségükben
újraválaszthatóak. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy
kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
(5) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) amennyiben az elnökségi tagot jogerős bírósági ítélet a közügyektől vagy sportszakmai
tevékenység végzésétől eltiltja, illetve amennyiben cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben korlátozzák;
f) a vele szemben fennálló kizáró vagy összeférhetetlenségi okot határidőre nem szünteti
meg.
(6) Az elnökségi tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség Elnökéhez (az Elnök
lemondása esetén másik elnökségi taghoz) intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
(7) A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja. A
visszahívásról a Közgyűlés az általános szabályok szerint dönt.
(8) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;
b) észrevételi, javaslattételi lehetőség a Szövetség működésével kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése;
d) javaslattétel a 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.
(9) Az elnökségi tagok mint vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen, önállóan, a

Szövetség érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
17. §
Az Elnökség működése
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el az ügyrendjét.
(2) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Rendkívüli ülést
kell összehívni, ha azt az Elnök, vagy bármelyik alelnök az ok és a cél megjelölésével
indítványozza.
(3) Az Elnökség ülései általában nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül csak a
meghívott személyek lehetnek jelen.
(4) Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze, írásban, igazolható módon, legalább egy héttel az
ülést megelőzően. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A
határidőt a postára adástól, illetve az elektronikus üzenet elküldésétől kell számítani.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
(5) Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
(6) Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
(7) Az Elnökség határozatképes, ha a szavazati jogában nem korlátozott a tagjainak több mint a
fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 8 napon belül
ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben
szereplő kérdések vonatkozásában határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van.
(8) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással hozza, azonban bármelyik elnökségi tag
kérésére titkos szavazással hoz határozatot.
(9) az Elnökség határozatait a jelen levő tagok több mint felének "igen" szavazatával hozza. Két
elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
(10) Az Elnökség a jelenlevő tagok kétharmadának "igen" szavazatával hoz határozatot a Közgyűlés
által átruházott hatáskör gyakorlása esetén.
(11) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére,
c) illetve a megkötendő jogügyletben vagy a döntésben egyéként érdekelt.
d) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
f) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek (tagszervezetének)
nem tagja,
g) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
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(12) Az adott ügyben a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a
tagot, aki valamely oknál fogva az adott ügyben nem szavazhat.
(13) Az Elnökség üléseit technikai és hírközlői eszközök útján is megtarthatja az ügyrendjében
meghatározott részletszabályoknak megfelelően.
(14) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek névsorát, az ülésen elhangzott észrevételeket, javaslatokat, valamint a
hozott határozatokat, a határozatok sorszámát, a döntésének időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A jegyzőkönyvet a
jelenlévő elnökségi tagok írják alá. A határozatokról az érintett szerveket és személyeket a
jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg értesíteni kell.
(15)

Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett szerveket és
tagokat a határozat meghozatalát követő 8 napon belül a jegyzőkönyv megküldésével írásban,
valamint a határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével értesíti.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
18. §

(16) A Felügyelőbizottság a Szövetség 3 felügyelőbizottsági tagból álló felügyelő szerve. A
Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak, a Közgyűlés és az Elnökség azonban javaslatot tehet a vizsgálandó témakörökre.
(17) A Felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
a) az ügyvezetés és a szövetségi szervek ellenőrzése a Szövetség érdekeinek megóvása
céljából;
b) a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelési, vagyon megóvási
tevékenységének ellenőrzése
c) jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi határozatok végrehajtásának, betartásának
ellenőrzése
d) a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló jelentés, az éves pénzügyi
beszámoló és a tárgyévi költségvetés felülvizsgálata a Közgyűlés időpontja előtt. A
Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, a Közgyűlésnek pedig beszámolni
ezek vizsgálatáról. E nélkül a költségvetésről és az éves beszámolóról érvényes határozat
nem hozható.
e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
f) döntéshozatal a hatáskörébe utalt kérdésekben.
(18) A Felügyelőbizottság tagja az lehet,
a) aki nagykorú,
b) cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.
(19) Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:

a)

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont);
c) akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól, vagy olyan más, az ítéletben megjelölt, a
Szövetség tevékenységével azonos foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt;
d) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
e) továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Közgyűlés elnöke vagy tagja (ide nem értve a
Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), [Ptk. 3:26. § (2)]
f) továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Elnökség Elnöke vagy tagja.
g) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjának hozzátartozója.
h) aki a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik, illetve e személy közeli hozzátartozója
i) aki 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, létesítő okiratainak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve e
személy közeli hozzátartozója.
(20) A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 5 év határozott időtartamra, akik
újraválaszthatók. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre.
(21) Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a) a határozott idő leteltével,
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(22) A Közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás nélkül – dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a Közgyűlés az általános szabályok
szerint dönt.
(23) A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség Elnökéhez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, aki a lemondásról tényéről haladéktalanul értesíti a
Felügyelőbizottság elnökét, illetve további tagjait. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(24) A felügyelőbizottsági tagok jogai:
a) A Felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak
érdekében - a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe, számviteli
nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
b) a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
c) a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet. Jogszabályban meghatározott esetben a
részvétele kötelező.
(25) A felügyelőbizottsági tag kötelezettségei:
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a) a Felügyelőbizottság munkájában személyesen köteles részt venni.
b) köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját ott ismertetni.
c) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelőbizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől
számított tizenöt napon belül – az Elnököt írásban tájékoztatja, aki a megállapítások
alapján intézkedési tervet dolgoz ki, melyet a Felügyelőbizottság véleményezhet, valamint
ellenőrizheti annak végrehajtását.
d) Felügyelőbizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.
e) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
f)

A megállapított rendellenességek megszüntetésére köteles a figyelmet írásban, a
rendellenesség mibenlétéhez mérten megfelelő határidő (de minimum 15 nap) tűzése
mellett felhívni. Amennyiben az írásbeli tájékoztatás a kitűzött határidőben
eredménytelen volt, az esetben a határidő lejártáról való tudomásszerzéstől számított
harminc (30) napon belül az intézkedésre jogosult szövetségi szerv (így a rendkívüli
közgyűlés, rendkívüli elnökségi ülés) összehívását kezdeményezheti.

g)

A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
- a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
a következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető
szerv döntését szükségessé teszi;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ilyen kezdeményezés esetében az Elnök a rendkívüli ülést, 30 napon belül köteles
összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra a Felügyelőbizottság
is jogosult.

h) Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.
(26) A Felügyelőbizottság működésére – az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – saját
ügyrendjét kell alkalmazni, amelyet a Felügyelőbizottság saját hatáskörben fogad el.
(27) A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A
felügyelőbizottsági ülést a Felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).
(28) A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a
felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok
álláspontjukat kialakíthassák. Bármelyik tag indítványt tehet új napirendi pont felvételére, akár
az ülés előtt, akár az ülésen.
(29) Össze kell hívni a Felügyelőbizottság ülését, ha azt a Felügyelőbizottság legalább két tagja – az
ok és a cél megjelölésével – az elnöktől kéri. Ha az elnök a Felügyelőbizottság ülését, az erre

irányuló indítvány kézhezvételét követő nyolc napon belül nem hívja össze, annak
összehívására a két tag jogosult.
(30) Felügyelőbizottsági ülés akkor is tartható, ha azon valamennyi tag megjelent –bár az
összehívása nem szabályszerű– és a napirend tárgyalását nem ellenzik.
(31) A Felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott
felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben a Felügyelőbizottság
határozatképtelenség miatt nem tud dönteni, a lehető legrövidebb időn belül új bizottsági ülést
kell összehívni. Háromszori eredménytelen összehívást követően, a Felügyelőbizottságot a
Közgyűlés jogosult visszahívni és új Felügyelőbizottságot választani.
(32) A Felügyelőbizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Két felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén
kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
(33) A Felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére,
c) illetve a megkötendő jogügyletben vagy a döntésben egyéként érdekelt.
d) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
f) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek (tagszervezetének)
nem tagja,
g) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
(34) Az adott ügyben a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a
tagot, aki valamely oknál fogva az adott ügyben nem szavazhat.
(35) A Felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
(36) A Felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság elnöke:
a) összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, napirendi pontokat megállapítja
b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
c) a jelen alapszabályban, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kezdeményezi a
Közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívását, illetve összehívja azokat,
d) a Közgyűlés számára beszámol a Felügyelőbizottság nevében annak munkájáról
e) A Felügyelőbizottság tevékenységét irányítja.
SZAKBIZOTTSÁGOK
19.§
A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes szakbizottságokat (pl.:
bírói bizottság, edzői bizottság) — a tagok kinevezése útján — hozhat létre. Az állandó
szakbizottságok mandátuma egy évre szól. A szakbizottságokat illetve azok egyes tagjait az
Elnökség indokolt esetben megszűntetheti, illetve visszahívhatja. A szakbizottságok működési
rendjét részletekbe menően a Szövetség egyéb szabályzatai határozzák meg.
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SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI
20.§
(3) A Szövetség tisztségviselői:
a) az Elnökség tagjai (Elnök, 2 alelnök)
b) a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai
(4) A Közgyűlés elnökké, alelnökké, a Felügyelőbizottság elnökévé és tagjává olyan személyt is
megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a Közgyűlés határozata vagy szerződés alapján
a Szövetség képviseletére jogosult személy.
(5) A felmerült összeférhetetlenségi okot annak keletkezésétől számított harminc napon belül meg
kell szüntetni.
21. §
A tisztségviselők választására vonatkozó részletszabályok
(6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a Közgyűlés 5 év határozott időre választja.
(7) A választást napirendre tűző Közgyűlés megkezdését megelőző 15 nappal a Szövetség
Elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a
tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő
bizottság tisztségre jelöl, vagy aki a Közgyűlésen jelenlevő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül.
(8) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség Elnökét, majd
alelnökeit kell megválasztani.
(9) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több ilyen személy kerülne megszavazásra, akkor
megválasztottnak az tekinthető, akik a kialakult sorrend alapján a legtöbb szavazatot kapták és
egyenként a jelenlévő tagok szavazatainak több mint felét megszerezték. Ha több jelölt esetén a
Közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, a be nem töltött tisztségekre újabb választási
fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a két legkevesebb szavazatot kapott jelölt kivéve három vagy annál kevesebb jelölt esetén - már nem vesz(nek) részt. A választást
mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatokat
meg nem szerzi.
(10) A Közgyűlés által választott személyek visszahívását a Szövetség egyötöde együttesen
kezdeményezheti az Elnökségnél. Az Elnökség köteles harminc napon belüli időpontra a
Közgyűlést összehívni, és napirendre tűzni a visszahívásra vonatkozó kezdeményezést.
(11) A Felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának visszahívását a Felügyelőbizottság bármely
tagja is kezdeményezheti. A visszahívás titkos szavazással történik.
22. §
Elnök
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője az Elnök. Az Elnök az Elnökség közreműködésével
irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
(2) Az Elnök feladatai:

a) vezeti és irányítja az Elnökség munkáját
b) a Szövetség képviselete. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja:
önálló.
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d) aláírási jogkört önállóan gyakorol;
e) utalványozási jogot gyakorol
f) munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint
g) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a Közgyűlés elnöki tisztségének ellátása;
h) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közléséről,
illetve nyilvánosságra hozataláról, melynek keretében az alelnök ajánlott levélben írásban
közli a Közgyűlés döntéseit az érintettekkel, valamint a Közgyűlés döntéseit – köztük a
Közgyűlés által elfogadott beszámolót is – a Szövetség hirdetőtábláján és honlapján is
közzéteszi,
i) gondoskodik a beszámolót tárgyévet követő legkésőbb június 30. napjáig a Szövetség
hirdetőtábláján és a honlapján való közzétételéről, illetőleg a beszámolót, a közhasznúsági
melléklet benyújtása és közzététele érdekében eljár.
j) kapcsolatot tart az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel; a Szövetség tagjaival, az
ICU-val és az ECU-val tagjaival
k) figyelemmel kíséri a szövetségi szervek, bizottságok munkáját;
l) javaslatot tesz a bizottságok tisztségviselőinek személyére
m) az alelnökök feladat- és hatáskörét meghatározza, őket beszámoltatja
n) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal,
o) az Elnökség megbízása alapján dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
Szövetség más szervének, illetve tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe.
(3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, kivéve azokat az
ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
(4) Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére átruházhatja, ez alól kivétel a
Felügyelőbizottság elnöke és tagja.
23. §
Alelnökök
(1) A Szövetség Elnökének általános helyettesei. Az Elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén
az alelnökök egyike helyettesíti, ilyenkor általános képviseleti joggal rendelkezik, azzal, hogy a
képviseleti jog gyakorlása az Elnök meghatalmazásával történik.
(2) Az alelnök feladatai és hatásköre:
a) az Elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén;
b) a hivatali szervezet tevékenységének felügyelete;
c) ellátja a Szövetség napi és operatív ügyeinek vitelét, ezzel összefüggésben
adminisztrációs, koordináló, döntés előkészítő- és végrehajtó feladatokat lát el,
d) összehangolja az Elnökség és a bizottságok, valamint a munkaviszonyban álló dolgozók
munkáját,
e) közreműködik a Közgyűlés, az Elnökség és a bizottságok határozatainak végrehajtásában;
f) gondoskodik a Közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről,
továbbá a határozatok nyilvántartásáról; amelyből a Közgyűlés illetve az Elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, illetőleg ellenzők
számaránya, és - amennyiben lehetséges - személye megállapítható.
g) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
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h)
i)
j)
k)
l)

előkészíti az Elnökség üléseit;
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását;
Szövetség a működésével kapcsolatos iratokba való betekintést biztosítja
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Közgyűlés, az alapszabály, az Elnökség és az
Elnök a hatáskörébe utal;
tevékenységéről az Elnökségnek és az Elnöknek számol be.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
24.§

(1) A Szövetség szolgáltatásainak igénybe vételének módjáról hirdetésekben, szórólapokon és
internetes honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.
(2) A Szövetség a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek, működésének, beszámolóinak
nyilvánosságát a www.hungariancheerunion.hu honlapon való közzététel útján biztosítja.
(3) A Szövetség a működésével kapcsolatos iratokba való betekintést a fentieken túl hivatali időben
a Szövetség alelnökei útján, írásbeli bejelentkezés alapján az alelnökök bármelyike és a betekintő
személy által előzetesen kölcsönösen egyeztetett időpontban - a kérelem kézhezvételétől
számított legfeljebb 15 napon belül - biztosítja. Megtagadható a felvilágosítás és az
iratbetekintés, ha ez a Szövetség üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
(4) Fentiekre vonatkozó részletszabályokat az Elnökség ügyrendjében állapítja meg.
(5) A Szövetség szervei (Elnöksége, Közgyűlése) által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos
jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
25.§
(6) A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében a vagyonával
önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség
tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
(7) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban kizárólag céljainak elérése
érdekében, kiegészítő jelleggel, céljaival közvetlen összefüggésben és azokat nem veszélyeztetve
végezheti. A Szövetség a tevékenységi céljával közvetlenül összefüggő gazdálkodását, valamint
gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
(8) A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, a gazdálkodása során elért eredményt
nem osztja fel tagjai közt, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.
(9) A Szövetség váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem, bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységet veszélyeztető mértékű hiteit nem vehet fel,
valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel

törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség részére hitel csak úgy nyújtható, ha visszatérítési
kötelezettség nem haladja meg rendelkezésre álló vagyonát.
(10) A Szövetség kizárólag olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége
korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt
vagyon mértékét.
(11) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve a kártérítési felelősség a
Szövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből
származó bevételek is.
(12) A szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követő két évben nem
lehet negatív, úgy, hogy kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját
vagyonának mértékét. Ez esetben a Szövetség működése feletti törvényességi ellenőrzést
gyakorló ügyészség keresete alapján bíróság felfüggesztheti a szakszövetség ügyintéző-képviselő
szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet ki. A
felügyelő biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére. Ha a
rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre, a Felügyelőbizottság javaslatot tesz az
ügyésznek a Szövetség bírósági feloszlatásának kezdeményezésére.
(13) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(14) A Szövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon.
(15) A Szövetség bevételei különösen:
a) központi költségvetési, önkormányzati, köztestületi, közalapítványi és egyéb más
adományozótól működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) magán- és jogi személyek támogatása (szponzorálás); alapítványoktól származó bevételek
és közérdekű kötelezettségvállalások;
c) a tagszervezetek által befizetett — jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban —
megállapított díjak, a tagdíjak;
d)a saját tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
e) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
f) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek (szolgáltatás nyújtás, képzés, tanfolyam,
stb.);
g) egyéb bevételek, értékesítés nettó árbevétele, pénzügyi bevételek
h) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
i) rendezvények bevételei;
j) kereskedelmi jogok értékesítéséből származó bevételek
k) televíziós közvetítések jogdíjai;
l) reklámtevékenységből származó bevételek;
m) nemzetközi szervezetekből származó részesedés;
n)külföldi versenyzői és edzői szerződések utáni részesedés;
o)más jogszabályokban meghatározott bevétel.
(16) A Szövetség költségei, kiadásai különösen:
a) tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).
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(17) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(18) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a hatályos jogszabályok és a Szövetség
szabályzatai határozzák meg.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
26. §
(1) A Szövetség megszűnik: ha
a) A Szövetség a Közgyűlés döntése alapján egy másik sportági szövetséggel vagy országos
sportági szakszövetséggel egyesül (összeolvad, beolvad).
b) A Közgyűlés döntése alapján szétválik (kiválik, különválik).
c) A Közgyűlés határoz jogutód nélküli megszűnéséről (feloszlásáról).
d) A Közgyűlés kimondja megszűnését
- ha határozott időre hozzák létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- megszűnését meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötik és e feltétel
bekövetkezett,
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
e) a bíróság feloszlatja az ügyész keresete alapján, ha annak működése vagy tevékenysége az
Ectv. 3. § (3) bekezdésébe ütközik.
f) A bíróság megszünteti
- ha törvényességi eljárás keretében a törvényes működés nem állítható helyre vagy a
határidő eredménytelenül telt el;
g) A bíróság megállapítja a megszűnését az ügyész keresete alapján
- ha határozott időre hozzák létre és a meghatározott időtartam eltelt, feltéve, hogy az
egyesület nem határozott a megszűnéséről;
- megszűnését meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötik és e feltétel
bekövetkezett, feltéve, hogy az egyesület nem határozott a megszűnéséről;
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; feltéve, hogy az egyesület nem
határozott a megszűnéséről;
- tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
h) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti.
(2) Az (1) bekezdés c)-h) pontjaiban foglalt esetekben a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg. Az
(1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, az e)-g) pontjában foglalt
esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
(3) Feloszlással történő megszűnése esetén a Közgyűlés dönt a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyonról a feloszlásról szóló határozatában A legfőbb szerv nem dönthet a
Szövetség feloszlásáról, ha a Szövetséggel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt
vagy a Szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
(4) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyont a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell
befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.
(5) A sportszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a

sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportszövetség az állami sportcélú támogatás
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt vagy azt, hogy a sportszövetség állami
sportcélú támogatásban nem részesült.
(6) 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.
(7) 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.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27.§
(1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A Szövetség emblémája és pecsétje:
2. számú melléklet: Tagjegyzék

Záradék:
Jelen Alapszabályt a Magyar Cheer Szövetség 2017. február 19. napján megtartott Közgyűlése elfogadta.
Ellenjegyzem, Budapesten, 2017. február 21. napján
dr. Kiss Veronika
ügyvéd
Kiss és Szőllősi Ügyvédi Iroda

24

