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I. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a 
mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus torna valamint a parkour szakágakat (a 
továbbiakban: szakágak) felölelő sportágban (a továbbiakban a szakágak együtt: sportág) működő 
sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások), sportiskolák valamint az utánpótlás-
nevelés fejlesztését végző alapítványok által létrehozott, nyilvántartott tagsággal rendelkező 
országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség), amely ellátja a sportról szóló 
2004. évi I. törvényben,( a továbbiakban:Stv.) valamint a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) 
alapszabályában a Szakszövetség számára meghatározott, továbbá az alapszabályában rögzített 
feladatokat. 
(2) A Szakszövetség jogi személy, közhasznú szervezet, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban:Ptk) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban:Civil tv) szerint közhasznú tevékenységet végez.  
(3) A Szakszövetség a Civil tv 2.§-a 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil 
tv. 2.§-a 19. pontjában meghatározott és az Stv. 49.§ d), e),f), h), m) pontok szerinti állami 
feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint: 

- az Stv-ben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint – elsősorban a sportágfejlesztési programokon alapuló támogatás 
előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával - 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 finanszírozásában, 
- az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 
sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok valamint a fogyatékosok sportját, 
- korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom 
betartását. 
- a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, egyéb 
követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a 
sportvilágesemények (olimpia; Paralimpia, Siketlimpia, világbajnokságok, Európa-
bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, 
sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra 
kialakításának lehetőségeire is figyelemmel, 
- támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak 
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és siketlimpiákon, és más, az épek és fogyatékosok 
sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein. 
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2.§ 

(1) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól 
független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
(2) A Szakszövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Civil 
Információs Portálon valamint honlapján, a http://www.matsz.hu oldalon teszi közzé. 
(3) A Szakszövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a 
Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. 
(4) A közgyűlés az erre irányadó előírások szerint évente közhasznúsági jelentést készít, amely 
tartalmazza a számviteli törvény szerinti beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót, a vagyon-felhasználási kimutatást. A cél szerinti juttatások kimutatását, az 
államháztartás bármely alrendszeréhez tartozó szervtől kapott támogatás mértékét, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét, valamint a közhasznú 
tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba – a 
főtitkárnál – bárki betekinthet, abból saját költségén másolatot vagy kivonatot készíthet. 

3.§ 

(1) A Szakszövetség neve: Magyar Torna Szövetség 
(2) A Szakszövetség rövidített neve: MATSZ 
(3) A Szakszövetség székhelye: 1146 Budapest, XIV., Istvánmezei út 1-3. 
(4) A Szakszövetség jogutódja 

 az 1885-ben alapított Magyar Országos Torna Egyletek Szövetségnek; 

 az 1991-ben alapított Magyar Aerobik Szövetségnek; 

 az 1992-ben alapított Magyar Ritmikus Sportgimnasztika Szövetségnek. 
(5)    A Szakszövetség emblémáját a 1. számú melléklet tartalmazza.  
(6)  A Szakszövetség az Stv. 21.§ (2) bekezdése alapján, jogosult elnevezésében a „magyar” 
megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára. 

4.§ 

A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Torna Szövetségnek (FIG) és az Európai Torna Szövetségnek 
(UEG), melyek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

II. A Szakszövetség céljai és feladatai 

5.§ 

A Szakszövetség célja, hogy elősegítse a sportág hazai fejlődését, képviselje sportágának és 
tagjainak érdekeit, megvalósítsa a hazai jogszabályok és nemzetközi szövetségei szabályzataiban 
foglalt célkitűzéseket és feladatokat. 

 
       6.§ 

(1) A Szakszövetség alapvető feladata: 
a) az Stv 23.§(1) bekezdésében meghatározott szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág 
rendeltetésszerű és a nemzetközi sportszövetsége szabályzatainak megfelelő működését, így 
meghatározni: 
- a versenyszabályzatot,  
- az igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzatot, amely tartalmazza a versenyzők 
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat is,  

http://www.matsz.hu/
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- a sportfegyelmi szabályzatot, 
-a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzatot, 
- a doppingszabályzatot, 
- a gazdálkodási, pénzügyi szabályzatot, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e 
törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami 
sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletnek megfelelő 
felhasználására vonatkozó előírásokat is, 
- a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatot, 
- a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot, 
- az etikai és gyermekvédelmi szabályzatot, 
- a sportegészségügyi szabályzatot, amely tartalmazza különösen a sportsérülések 
megelőzésére, a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó 
sportági előírásokat is, 
- valamint a külön jogszabályokban és az alapszabályban előírt más szabályzatokat. 

b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 
versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos 

bajnokságot (egyéni és csapatbajnokságot), illetve a magyar kupát; meghatározni a sportág 

hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való részvételét; 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségeinek (FIG, UEG) munkájában, szervezni a 
sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban; 

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

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról; 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sport köztestületek és a többi 
sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi 
sportéletben; 

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

h) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzatban meghatározottak alapján ellenőrizni a torna sportágak versenyrendszerében 
szervezett vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos 
lebonyolítását, 

i) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi 
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés, 

j) a torna sportágakkal kapcsolatos sportlétesítmények kivitelezésével kapcsolatban 
meghatározza a sportági követelményeket. 

(2) A Szakszövetség ellátja továbbá az Alapszabályban, a sportág nemzetközi szövetségeinek 
szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében 
különösen: 
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a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat a nemzeti sportinformációs 
rendszernek; 

b) megadja vagy megtagadja a sportág nemzetközi szövetségei, illetve a külföldi társ 
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez; 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a sporttörvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol; 

d) a FIG előírásaival összhangban meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a 
sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket; 

e) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához 
előzetes hozzájárulás kiadása; 

f) versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a versenybírók minősítése;  
g) a dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, 

készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés a sportmozgalomban 
ható valamennyi káros jelenség ellen; 

h) a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján engedélyezi a sportesemények 
megrendezését; 

i) a FIG és az UEG által meghatározott egyéb feladatok ellátása; 
j) szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportág céljainak elérése 

érdekében; 
k) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá 

közreműködés a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában; 
l) a sportág propagandájának elősegítése és szervezése; 
m) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben; 
n) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szakszövetség vagyonával és szükség 

szerint vállalkozási tevékenység kifejtése; 
o) a jogszabályokban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek biztosításával 

összefüggő egyéb feladatok ellátása; 
p) ellátja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait; 
q) sportágában ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is 
r) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit. 

(3) A Szakszövetség az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatait szervezetei, tisztségviselői 
útján, a feladatok jellegétől függően a 19.§ (1) bekezdés szerinti szakágai közreműködésével, 
illetve egyetértésével látja el. 

III. A Szakszövetség tagjai 

7.§ 

(1) A Szakszövetségnek az Stv 20.§-ának (2) bekezdése szerint kizárólag a 16-17.§ szerinti 
sportegyesület, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a 18.§ szerinti 
sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet) lehet tagja, amelyek a sportághoz 
tartozó szakágak hazai versenyrendszerében részt vesznek, kötelezően elfogadják az alapszabályt 
és a tagdíjat megfizetik. A sportág versenyrendszerét a tárgyévi versenynaptárba felvett 
versenyek alkotják. A versenyrendszerben az a tagszervezet tekinthető résztvevőnek, amelynek 
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legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a sportág éves versenynaptárában 
szereplő valamelyik versenyen jegyzőkönyvileg igazolhatóan részt vett. Az újonnan felvett 
sportszervezet e feltételt a felvételét követő 6 hónapon belül köteles teljesíteni. 
(2) A tagsági jogviszony alapításkor a szakszövetség nyilvántartásba vételével, alapítást követően 
a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával keletkezik és kilépéssel, kizárással, felmondással 
és a tag jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 
A tagfelvételről az elnökség soron következő ülésén határoz. A tagfelvétel nem tagadható meg, 
ha a kérelmező az alapszabályt elfogadja, és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállnak. A tagfelvételt elutasító döntés ellen a szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. 
A közgyűlés a soron következő ülésen köteles a fellebbezési kérelemről dönteni. 
(3)A Szakszövetség nyilvántartást vezet tagjairól, ideértve a tiszteletbeli, illetve pártoló tagokat is. 
(4) A tagok éves tagdíjat fizetnek, amelynek mértékét a szakágak javaslata alapján az elnökség 
évente állapítja meg. 
(5) A tagsági jogviszonyt a tag a Szakszövetség elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal kilépéssel 
bármikor indokolás nélkül megszüntetheti.  
(6) Az elnökség a tag tagsági jogviszonyát felmondja, ha az jogutód nélkül megszűnik, vagy ha a 
tevékenységét a sportág versenyrendszerében megszünteti, továbbá ha a tagságnak 
jogszabályban, illetve alapszabályban meghatározott egyéb feltételei megszűnnek. A felmondás 
ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni a felmondás kézhezvételétől számított 30 
napon belül. A közgyűlés a fellebbezésről a soron következő közgyűlésén köteles dönteni. 
(7) A tagdíj megfizetése minden év február 15. napján válik esedékessé. Az elnökség határozatban 
felmondja a tagsági jogviszonyt, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségét a fizetési határidőt 
követően - a mulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett - írásbeli 
felszólításra 30 napon belül nem fizeti meg. Az év közben történő kilépés, a kizárás, vagy 
felmondás az esedékessé vált tárgyévi tagdíj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget nem érinti. 
(8) A Szakszövetség a tagját sportfegyelmi eljárás alapján sportfegyelmi büntetésként a 
Szakszövetségből kizárhatja, illetve a pártoló vagy tiszteletbeli tag sportfegyelmi büntetésként a 
Szakszövetségen belüli tevékenységtől eltiltható. (Stv.13.§ (3) n) pont és 14.§)  
(9) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. 
(10) A Szakszövetség tagjait egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a 
különleges jogállású tagokat valamint a képviseleti jog számát és az annak megfelelő tagsági díjat. 
(11) A Szakszövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére. 
(12) A Szakszövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szakszövetség céljainak megvalósítását és 
tevékenységét. 

8.§ 

A Szakszövetség tagjának jogai 
a) részt vehet a Szakszövetség, és annak szakága és az egyéb szerveik tevékenységében; 
b) szavazati joggal részt vehet a Szakszövetség közgyűlésén, a szakági gyűléseken, 
c) megválasztható a Szakszövetség, a szakág vezetésébe, tisztségeire; 
d) igénybe veheti a Szakszövetség tagjai számára biztosított szolgáltatásokat; 
e) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, a szakági 

vezetés és az egyéb szervek, tisztségviselők működésével kapcsolatban; 
f) igényelheti, hogy a kérelmére induló eljárásokban a Szakszövetség, a szakág és az egyéb 

szervek és tisztségviselők hatáskörébe tartozó ügyekben, a jogszabályban, 
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alapszabályban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott határidőben, külön előírás 
hiányában általában harminc napon belül vagy a soron következő testületi ülésen döntés 
szülessen; 

9.§ 

A Szakszövetség tagjának kötelessége az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítése. Így elsősorban: 

a) elősegíti a sportág fejlődését, eredményességét, a Szakszövetség alapszabályban 
meghatározott céljának, feladatainak teljesítését, 

b) betartja a Szakszövetség alapszabályának, szervezeti és működési szabályzatának és egyéb 
szabályzatainak rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség kötelezettséget tartalmazó 
határozatait, illetőleg gondoskodik ezek betartatásáról; 

c) részt vesz a sportág népszerűsítésében, a sportág utánpótlásának biztosításában; 
d) szakáganként megfizeti a tagsági díjat, 
e) részt vesz a sportág versenyrendszerében. 

10.§ 

(1) A Szakszövetségnek különleges jogállású tagjai a tiszteletbeli és a pártoló tagok. A 
Szakszövetség közgyűlése az elnökség javaslatára a Szakszövetség tiszteletbeli tagjává 
választhatja azt a természetes személyt, aki az alapszabályban foglalt célokkal egyetért, és a 
Szakszövetség tevékenységét kiemelkedő személyes közreműködésével támogatja. 
(2) A Szakszövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az alapszabályban 
foglalt célokkal egyetért és a Szakszövetség vagy valamely szakágának tevékenységét személyes 
közreműködésével vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatja. 
(3) A tiszteletbeli és a pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 

a) tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség közgyűlésén, az illetékes szakági 
értekezleten, meghívás alapján a Szakszövetség egyéb szerveinek, testületeinek ülésein, 
de vezető tisztségviselővé nem választhatók; 

b) javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetség, annak 
szervezetei, tisztségviselői működésével kapcsolatban; 

c) igényelhetik, hogy javaslataikat, kezdeményezéseiket a Szakszövetség illetékes 
szervezetei, tisztségviselői érdemben megvitassák; 

d) igényelhetik, hogy a nyújtott támogatás tényének a Szakszövetség belső működése és 
rendezvényei alkalmával megfelelő nyilvánosságot adjon; 

e) közreműködnek a sportág népszerűsítésében, a Szakszövetség eredményes 
működésében; 

f) teljesítik a vállalt támogatást. 
(4) A tiszteletbeli cím adományozását a Szakszövetség bármely tagszervezete kezdeményezheti 
az Elnökségnél. A tiszteletbeli cím tulajdonosát élete végéig megilleti. A közgyűlés érdemtelenség 
esetén azt visszavonhatja. Az érdemtelenség oka lehet, ha  

a) a tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 
b) a szakszövetség szabályait megsérti,  
c) a szakszövetségnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz  
 

10/A.§ 
A Szakszövetség támogatói: 
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(1) A Szakszövetség támogatója az a természetes személy vagy szervezet lehet aki/amely 
polgári jogi szerződésben vállalja a szakszövetség közhasznú tevékenységének anyagi 
támogatását. 
(2) A támogatók támogatásuk mértékétől függően lehetnek a szövetség támogatói, kiemelt 
támogatói, bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozatú támogatói. 
(3) A támogatókat megilleti a 10.§ (3) bekezdésben megjelölt jogokon túl a támogatás 
fokozata szerinti cím használata valamint a szerződésükbe foglalt, SZMSZ-ben szabályozott 
további jogok is. 
(4) A támogatói szerződések megkötésére vonatkozó további rendelkezéseket SZMSZ-ben 
kell szabályozni. 

IV. A Szakszövetség szervezete 

11.§ 

(1) A Szakszövetség szervezetei: 
a) közgyűlés; 
b) elnökség; 
c) ellenőrző testület; 
d) a szakágak 
e) területi szövetségek; 
f) bizottságok. 

(2) A Szakszövetség vezető tisztségviselői: 
a) elnök; 
b) elnökhelyettesek, 
c) alelnökök, 
d) elnökségi tagok; 
e) ellenőrző testület elnöke és tagjai. 

V. A közgyűlés 

12.§ 

(1) A Szakszövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. Minden tag 
alanyi jogon rendelkezik egy képviselővel a közgyűlésben. További egy-egy képviselővel 
rendelkeznek azon tagok, amelyek több szakág tevékenységében vesznek részt, abban az 
esetben, ha a szakágban legalább tíz versenyengedéllyel rendelkező sportolója van. 
(2) A közgyűlést az elnökségnek évente legalább egy alkalommal össze kell hívnia (rendes 
közgyűlés). 
(3) A közgyűlésre szóló írásbeli meghívót az elnökség 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt a 
Szakszövetség honlapján teszi közzé. A meghívónak tartalmazni kell a Szakszövetség nevét, 
székhelyét, a közgyűlés helyszínét, időpontját és a napirendi pontjait olyan részletességgel, hogy 
a tagszervezetek azokról álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlés helyszínét elegendő a 
meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér a Szakszövetség székhelyétől. A meghívónak 
tartalmaznia kell a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés időpontját és 
helyszínét, napirendi pontjait valamint azt a figyelmeztetést, hogy a határozatképtelenség miatt 
megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a 
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jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját nem lehet 
az eredeti közgyűlés időpontját követő 30 percnél korábbi időpontban meghatározni.  
(4) Ha az elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök, annak 
hiányában a helyettesítésre jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a közgyűlést a 
Ellenőrző Testület hívja össze.  
(5) A közgyűlésen résztvevők képviseleti jogosultságukat személyi azonosító okmánnyal, 
valamint – meghatalmazáson alapuló képviselet esetén – teljes bizonyító erejű meghatalmazással 
igazolhatják. 
(6) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok képviselőinek több mint a fele jelen van. 
(7) A közgyűlési meghívó napirendi pontjaiban nem szereplő ügyben határozatot hozni abban az 
esetben lehet, ha a Közgyűlés előtt legalább 10 nappal a napirendi pontok kiegészítésére 
valamelyik tagtól javaslat érkezik, indoklással ellátva és azt az elnökség támogatja. Ha az elnökség 
a napirendi pontok kiegészítéséről nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés arról a napirendi 
pontok elfogadása előtt külön dönt.  
(8)  A (7) bekezdésben meghatározott határidő után vagy a Közgyűlésen beterjesztett napirendi 
javaslatok akkor tárgyalhatók, ha a részvételre jogosult képviselők háromnegyede jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 
(9) Az elnökség a napirendek kiegészítése kérelemről, az azzal kapcsolatos döntéséről 
haladéktalanul, de legkésőbb a (7) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 3 napon belül köteles 
a tagszervezeteket a meghívóval azonos módon tájékoztatni és a napirendhez kapcsolódó minden 
előkészítő intézkedést megtenni. Így különösen, ha a napirendi kezdeményezés tisztségviselői 
változtatásra irányul a jelölés, választás feltételeit biztosítani.  
(10) A közgyűlés határozatképességét a közgyűlés teljes idején a képviselők összlétszáma alapján,- 
kivéve a határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlést - nem pedig a megjelentek száma 
alapján kell megállapítani. 
(11) A határozatképességet a közgyűlésen folyamatosan ellenőrizni kell. A határozatok 
meghozatalakor nem elégséges a „látható többség” megállapítása, minden esetben pontosan 
meg kell állapítani az „igen”, a „nem” és a „tartózkodók” számát. 
(12) 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 tartásához. 
(13) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból 
érvénytelen határozat – az (12) bekezdés és a (8) bekezdésében foglaltak kivételével - az 
elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés 
napjától számított harminc napon belül valamennyi tagszervezet egyhangúan érvényesnek ismer 
el. 
(14) Ha a közgyűlés az ülését határozatképtelensége kivételével bármilyen más okból 
(áramszünet, haláleset, földrengés, rendbontás stb.) befejezni nem tudja, a közgyűlést el kell 
halasztani és 15-30 napon belüli időpontban folytatólagos közgyűlésen azt be kell fejezni. A 
folytatólagos közgyűlésen csak az elmaradt napirendek tárgyalhatók. A folytatólagos közgyűlés 
csak határozatképessége esetén tartható meg. A meghatalmazottak képviseleti joga és a 
megválasztott közgyűlési tisztségviselők megbízása is folytatólagos. Ha a folytatólagos 
közgyűlésen bármelyik résztvevő nem tud megjelenni, helyükre más személyt kell meghatalmazni 
vagy a tisztségére választani. Egyebekben a folytatólagos közgyűlést az eredeti közgyűlésre 
vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni.  
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(15) Az alapszabályt, a számviteli törvény szerinti beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 
következő évi pénzügyi tervet érintő jelentős terjedelmű módosító indítvány helyszínen történő 
benyújtása esetén a közgyűlést az elnök az elnökség, a könyvvizsgáló vagy az ellenőrző testület 
indítványára legfeljebb 15 napra félbeszakíthatja. A folytatólagos közgyűlés megkezdése előtt 
ismételten meg kell vizsgálni a közgyűlés tagjainak képviseleti jogosultságát és a 
határozatképességet. 
(16) A közgyűlés levezető elnökét az elnök javaslatára a közgyűlés választja meg. 

13.§ 

Az évi rendes közgyűlés kötelező napirendjei az Stv. 24.§ (1) bekezdés c)-d) pontja, a (2) bekezdés 
c) pontja és a Civil tv 30.§ (1) bekezdése alapján: 

a) az elnökség szakmai, illetve a Számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Sztv.) szerinti 
pénzügyi beszámolójának az elfogadása; 

b) tárgyévi szakmai és pénzügyi terv elfogadása; 
c) a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
d) az ellenőrző testület és a könyvvizsgáló írásos jelentésének elfogadása; 

14.§ 

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály módosítása; 
b) nemzetközi szervezetbe való belépés, illetve kilépés elhatározása; 
c) az elnökség szakmai beszámolójának és az Sztv. szerinti beszámolójának, a következő év 

szakmai és pénzügyi tervének, valamint az ellenőrző testület és a könyvvizsgáló 
jelentésének az elfogadása; 

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
e) az elnök, az elnökség, az ellenőrző testület elnöke és tagjai 5 (öt) évre történő 

megválasztása, illetve visszahívása; 
f) a tiszteletbeli elnök és tag címek adományozása; 
g) a Szakszövetség más Szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának 

elhatározása; a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a 
fennmaradó vagyonról; 

h) a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának elfogadása; 

i) a szakszövetség szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítása vagy annak 
megszűntetése;  

j) befektetési szabályzat – az Ellenőrző Testület véleményének kikérését követően – 
elfogadása; 

k) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy a Szakszövetség 
szabályzata a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

(2) A közgyűlés, ha az alapszabály másként nem rendelkezik, egyszerű szótöbbséggel és nyílt 
szavazással határoz. Minden képviselőnek egy szavazata van. A tiszteletbeli és pártoló tagok nem 
rendelkeznek szavazati joggal. Titkos szavazást kell tartani, ha azt a jelenlevő tagok egyharmada 
indítványozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni. 
(3) A jelenlevő tagszervezeti képviselők háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges az alapszabály módosításához, más Szakszövetséggel való egyesüléshez a jogi 
személyiségű szervezeti egység létrehozásához, megszüntetéséhez. A Szakszövetség céljának 
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módosításához és a megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező 
tagok képviselőinek a háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
(4) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, valamint élettársa a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szakszövetség terhére bármilyen más 
előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség 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 Szakszövetségnek nem tagja vagy 

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

(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Szakszövetség nevét, 
székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait, az azon jenlévőket (jelenléti íven), a 
közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; a 
közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket az elhangzott lényeges indítványokat, 
észrevételeket, valamint - szó szerint - a hozott határozatokat, a határozati javaslatot támogatók 
és ellenzők valamint a tartózkodók számarányát, amennyiben az lehetséges, azok személyét is. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlés választott levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés 
résztvevői közül választott két hitelesítő személy írja alá. A hozott határozatokról a tagokat 
tájékoztatni kell. A jegyzőkönyvről saját költségükön a tagok másolatot vagy kivonatot kérhetnek. 
(6) A közgyűlés általában nyilvános. Zárt ülést kell tartani, jogszabályokban megjelölt esetekben, 
ha azt a közgyűlés elrendeli. A zárt ülésen csak a tagok képviselői, a tanácskozási jogú meghívottjai 
vehetnek részt. 
7) 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 határozattervezet 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 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. 
 

A Szakszövetség rendkívüli Közgyűlése 

       14/A§ 
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(1) A közgyűlést rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől 
számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia 
az elnökségnek, ha, 

a) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban ezt kéri; 
b) a bíróság azt elrendeli; 
c) ha az ellenőrző testület indítványozza, 
d) ha a Szakszövetség Elnöki tisztsége vagy az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége bármilyen 

okból megüresedik, továbbá az Elnökség és az Ellenőrző Testület létszáma a 
határozatképesség alá csökken; 

e) ha a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előre láthatólag 
nem lesz képes a tartozásokat az esedékességekor teljesíteni, vagy a Szakszövetség céljai 
veszélybe kerültek. 

(2) Ha az Elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a rendkívüli közgyűlést az Elnök, 
annak hiányában a helyettesítésre jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a 
rendkívüli közgyűlést az Ellenőrző Testület hívja össze. Elnökség hiányában eljáró személy 
hatásköre csak a rendkívüli közgyűlés megtartásához szükséges feladatok ellátására terjed 
ki. Így napirendre is csak a rendkívüli közgyűlésre okot adó kérdés vehető fel. 

(3) Az (1) bekezdésbe megjelölt okok miatt összehívott Rendkívüli Közgyűlésen a 
tagszervezetek kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy a Szakszövetség megszüntetéséről dönteni.  

(4) A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó 
szabályok az irányadóak értelemszerűen. Így a jelölő lista lezárására is más határidő 
állapítható meg. Vita esetén az eltérésről a Rendkívüli Közgyűlés dönt. 

VI. Az elnökség  

15.§ 

(1) A Szakszövetség ügyvezetését az elnökség látja el. 
(2) Az elnökség a Szakszövetség működését érintő minden ügyben dönthet, amely jogszabály 
vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik más szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe. 
(3) Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartoznak különösen a következők: 

a) a napi ügyek vitele, a közgyűlés összehívása, 3 tagú Jelölő Bizottság megválasztása; 
b) a Szakszövetség szervezeti és működési, az alapszabály 6.§ (1) a) pontjában 

meghatározott valamint egyéb szabályzatainak, az elfogadása, módosítása; 
c) az általános elnökhelyettes, a 2 elnökhelyettes és az alelnökök megválasztása; 
d) a főtitkár megválasztása és felmentése az elnök javaslata alapján; 
e) a szövetségi kapitányok, a Héraklész program és az utánpótlás szakmai vezetőinek 

megválasztása, felmentése; 
f) tagjai közül gazdasági és szakmai testület létrehozása; 
g) elfogadja a hazai és nemzetközi versenynaptárt és a versenyrendszert; 
h) a MATSZ „tiszteletbeli elnöke” és a MATSZ „tiszteletbeli tagja” címek 

adományozására javaslattétel a Közgyűlés felé; 
i) a szakszövetség tagjainak központi nyilvántartása és a hozott határozatainak, okiratainak 

és egyéb könyveinek vezetése, 
j) döntés a sportirányításban résztvevő civil szervezetekbe delegáltakról; 
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k) gondoskodás a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról és annak 
ellenőrzéséről; 
l) a szakágak javaslata alapján az olimpiai felkészülési program jóváhagyása; 
m) a tagdíj és a megfizetésére vonatkozó szabályok évenkénti meghatározása a 

pénzügyi terv keretei között; 
n) a Szakszövetség nemzetközi kapcsolatainak szervezése, irányítása; valamint jelölés 

nemzetközi szervezetekben való képviselő, tisztségviselő személyére; 
o) az éves szakmai beszámoló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló, a 

következő év szakmai és pénzügyi tervének előkészítése; 
p) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó bizottságok létrehozása, megszüntetése, 

tagjaik megbízása, visszahívása; 
q) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása; 
r) a Szakszövetség részére biztosított állami támogatások felosztása; 
s) az éves pénzügyi terv és a 26.§ (3)-(4) bekezdés keretei között ingatlan 

tulajdonjogának megszerzése, a Szakszövetség tulajdonában levő ingatlan elidegenítése, 
megterhelése, a hitelfelvétel és kezességvállalás, gazdasági társaság alapításában való 
részvétel, gazdasági társaságban való részesedés megszerzése, illetve ilyen részesedés 
elidegenítése, az alapszabályban nem rögzített vállalkozási tevékenység megkezdése, 
alapítvány létrehozása, alapítványhoz való csatlakozás; 
t) a Szakszövetséget érintő, külön szabályzatban rögzített nemzetközi eseményeken 

való részvétel engedélyezése a szakágak javaslatára; 
u) a szakágak és az ügyintéző szervezet tevékenységének költségvetésben nem 

szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról való döntés. Előirányzat 
felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, 
átcsoportosításáról, 
v) a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 

hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése; 
w) a Szakszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése és a Szakszövetséget 

érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkeztekor a 
törvényben előírt intézkedések megtétele; 
x) vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszony 

létesítése és megszüntetése vonatkozásában, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetséggel 
munkaviszonyban áll; 
y) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 
z) a jelenlegi és a korábbi Szakszövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és az 

Ellenőrző Testületi tagok vagy más szakszövetségi szerv tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
zs)        választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása és a 
végelszámoló kijelölése; 
dzs)      döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy a 
Szakszövetség belső szabályzatai az elnökség hatáskörébe utalnak. 

(4) Az elnökség jóváhagyja a 19§ (4)-ben meghatározott azon szakági feladatokat, amelyben a 
szakágnak nincs önálló döntési jogköre. 
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16.§ 

(1) Az elnökség létszáma 7 fő, mely egy elnökből és 6 tagból áll. Az elnökség tagjait a 
Szakszövetség tagjai közül kell választani. A vezető tisztségviselők egyharmada a 
tagszervezetekben tagsággal nem rendelkező személyek közül is választható. 
(2) Az elnökség összetétele: az elnökség saját soraiból az általuk meghatározott feladat 
megosztás szerint, az elnök javaslata alapján általános elnökhelyettest, 2 elnökhelyettest választ 
valamint szükség szerinti számú alelnököket választhat.  
(3) Vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:  

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

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

c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, 

(4) Az elnökség tagjának megbízatása 5 (öt) évre szól. Az elnökség tagjai újraválaszthatók. Az 
Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként, megbízási jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban láthatják el. A megbízási jogviszony a megbízási szerződés megkötésével, 
a munkaviszony az Elnökség nevesített döntésével és a munkaszerződés megkötésével jön 
létre. 

(5) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik: 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 
c)  lemondással, 
d)  visszahívással, 
e) a vezető tisztségviselő halálával, 
f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével vagy összeférhetetlenségi 

ok megszüntetésének elmulasztásával. 
(6) A közgyűlés a kivált elnökségi tag megbízatásának időtartamából hátralévő időre választ új 
tagot.  
(7) A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik tag 
kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet, ha a tisztségviselőt 

- bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 
- sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
- megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, 
- összeférhetetlenség okát nem szünteti meg. 

17.§ 

(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét 
(2) Az elnökség legalább kéthavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, 
vagy valamelyik elnökhelyettes, vagy az elnökségi tagok egyharmada vagy az ellenőrző testület 
elnöke az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 
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(3) Az elnökség köteles soron következő ülésén, legkésőbb azonban 21 napon belül érdemben 
megtárgyalni a tag indítványát. 
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség kivételesen jogszabályban meghatározott 
esetekben zárt ülést is tarthat. 
(5) Az elnökség ülésein tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesz a főtitkár, az 
ellenőrző testület elnöke, valamint a fővárosi és megyei szövetségek, a nemzetközi tisztségviselők 
és az olimpiai bajnokok képviselője. 
(6) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyszínéről, időpontjáról, a napirendi 
pontokról az elnökség tagjait és az ülések meghívottjait legalább az ülést megelőző 7 nappal 
korábban elektronikus levélben értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök 
rövidebb határidőt is megállapíthat, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés megismerésére 
és az ülésen való megjelenésre. 
(7) Az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülést három napnál nem korábbi időpontra 
kell összehívni. 
(8) Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. Titkos 
szavazást kell tartani, ha azt az elnökség tagjainak legalább egyharmada indítványozza. A 
szavazástól való tartózkodás nemleges szavazatnak minősül. 
(9) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyszínét, időpontját, a 
résztvevők nevét, a döntések tartalmát, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számát, 
valamint – ha ez lehetséges – személyét. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvét meg kell küldeni az 
elnökség tagjainak, az ülés meghívottjainak. Bármely tag kérheti az elnökség határozataira 
vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat megküldését. 
(10)Az elnökségi tagok az elnökség által kialakított munkamegosztás szerint ellátják az egyes 
szakterületek irányítását és felügyeletét.  
(11)Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 
szükséges, az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 
határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz 
saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség minden 
tagjához. 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 az elnökségi tag 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 az elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott 
határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell 
összehívni. 

       
         VII. Az Ellenőrző Testület 

18.§ 

(1) Az ellenőrző testület feladata, hogy az elnökséget a Szakszövetség érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizze. 
(2) Az ellenőrző testület elnökből és két tagból álló, a közgyűlés által választott testület. 
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(3) Az ellenőrző testület elnökének és tagjainak megbízatása 5 (öt) évre szól, az elnök és a tagok 
megbízatásukról bármikor lemondhatnak, illetőleg a közgyűlés őket tisztségükből bármikor 
visszahívhatja, a 16.§ (8) bekezdés szerinti okok fennállása esetén. 
(4) Az ellenőrző testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés nem dönthet a számviteli 
törvény szerinti pénzügyi beszámolóról és a következő év pénzügyi tervéről. 
(5) Az ellenőrző testület tevékenységét az elnök szervezi és irányítja, aki tanácskozási joggal részt 
vesz a közgyűlésen, illetőleg részt vehet az elnökség ülésein. 
(6) Az ellenőrző testület feladata különösen: 

a) a Szakszövetség pénzkezelésének, vagyongazdálkodásának vizsgálata; 
b) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
c) az éves pénzügyi beszámoló és a következő év pénzügyi tervének felülvizsgálata; 
d) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének vizsgálata; 
e) a bizonylati fegyelem, a leltározási szabályok betartásának ellenőrzése; 
f) a vagyonvédelem helyzetének értékelése. 

(7) Az ellenőrző testület elnöke és tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől, 
alkalmazottaitól felvilágosítást kérni. 
(8) Az ellenőrző testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szakszövetség 
elnökségét tájékoztatja. A munkatervben rögzített vagy azon kívüli ellenőrzések megkezdéséről 
az ellenőrző testület elnöke tájékoztatja a Szakszövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzésre 
egyebekben a jogszabályok, az alapszabály, valamint az egyéb belső szabályzatok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
(9) Az ellenőrzések tapasztalatairól az ellenőrző testület elnöke a vizsgálat befejezését követő 15 
napon belül tájékoztatja az intézkedésre jogosult, vagy köteles szervet, illetve tisztségviselőt. 
Szabálytalanság, célszerűtlen vagy szakszerűtlen intézkedés, egyéb rendellenes működés esetén 
ezek megszüntetésére is fel kell hívnia az intézkedésre jogosult vagy köteles figyelmét. A 
szükséges intézkedések megtételét az ellenőrző testület utóellenőrzés keretében rendszeresen 
vizsgálja. Az intézkedések elmaradása esetén kezdeményezheti az elnökség rendkívüli ülése, 
illetve a rendkívüli közgyűlés összehívását. 
(10) Az ellenőrző testület tevékenysége során együttműködik a könyvvizsgálóval és szükség 
esetén felkért külső szakértőkkel. 

VIII. Szakágak 

19 § 

(1) A Szakszövetségben szakmai szervezeti egységként jogi személyiséggel felruházott vagy azzal 
nem rendelkező szakágak működnek. 

(A) a Szakszövetség jogi személyiség nélküli szakágai: 
a. férfi torna szakág 
b. női torna szakág 
c. aerobik szakág 
d. mindenki tornája szakág, 
e. gumiasztal szakág, 
f. akrobatikus torna szakág 
g. parkour szakág 
(B) a Szakszövetség jogi személyiséggel felruházott szakága: a ritmikus gimnasztika szakág 
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(2) A szakágak a jelen alapszabály keretei között és a Szakszövetség szervezeti és működési 
szabályzata szerint önállóan irányítják és szervezik a szakágban folyó sporttevékenységet. A 
szakág feladat- és hatásköre a Szakszövetség azon tagjaira terjed ki, amelyek a szakág 
versenyrendszerében részt vesznek. 
(3) A szakág kizárólag az elnökség által biztosított keretek között hozhatja meg azon döntéseit, 
amelyeknek költségvetési vonzatuk van, amelyeket felterjeszt az elnökség elé jóváhagyásra és 
képviseletre. 
(4) A (3) bekezdésre figyelemmel a főbb szakági feladatok: 

a) a Szakszövetség elnöksége elé terjeszteni a verseny-, játék-, igazolási és átigazolási 
(nyilvántartási) szabályokra, valamint a fegyelmi szabályzatra vonatkozó javaslatát; 

b) meghatározza a szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a saját 
ügyrendjét, a versenyrendszerét, valamint javaslatot tesz a vagyoni értékű jogok 
hasznosításáról rendelkező szabályzatra; 

c) a szakág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a szakág versenyszabályzatát és 
ez alapján szervezi annak versenyeit (országos bajnokság, magyar kupa); 

d) a szakszövetségi versenynaptár részeként meghatározza a nemzetközi szövetség szakági 
versenynaptárához igazodva a hazai szakági versenynaptárt; 

e) javaslatot tesz a tagdíj megállapítására 
f) működteti a válogatott kereteket, és a Szakszövetségen keresztül képviselteti azokat a 

nemzetközi sporteseményeken; 
g) javaslatot tesz a szövetségi kapitány, a Héraklész program és az utánpótlás szakmai 

vezetőinek személyére, foglalkoztatásának módjára, 
h) javaslatot tesz megadásra vagy megtagadásra a nemzetközi szövetség által megkívánt 

hozzájárulásra a szakághoz tartozó magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy a 
külföldi sportolók magyarországi versenyeztetéséhez; 

i) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben történő szakági képviseletre; 
j) ellátja a szakág belföldi képviseletét az alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezései 

szerint, hasznosíthatja – az elnökség döntésének keretei között - az általa szervezett, ill. 
rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat (működési körében 
reklámtevékenységet végez, a szakág részére szponzorálási és más szerződéseket köthet) 
a szakszövetség elnökének ellenjegyzése mellett; 

k) meghatározza a szakág fejlesztési céljait, erre stratégiát dolgoz ki, és gondoskodik ezek 
megvalósításáról; 

l) a Bíró Bizottság gondoskodik a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és 
minősítéséről; 

m) kidolgozza a szakág sportolóinak minősítési rendszerét, és gondoskodik azok 
nyilvántartásáról, melyet folyamatosan megküld a főtitkárnak; 

n) kidolgozza a szakág versenyrendszerében részt vevő szakszövetségi tagok (szakosztályok) 
éves eredményességi rangsorának pontrendszerét és ennek alapján javaslatot tesz a 
szakosztályok műhelytámogatásáról; 

o) a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, sportolókkal és sportszakemberekkel 
szemben sportfegyelmi eljárást kezdeményez; 

p) meghatározza a szakághoz tartozó sportlétesítményekkel és sportszerekkel szembeni 
szakmai követelményeket, ellenőrzi ezeket és tájékoztatja az elnökséget; 

q) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos szakági szakmai 
szabályokat; 
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r) szakágában fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem 
engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása – ellen; 

s) javaslatot tesz engedélyezésre a szakág versenyrendszerében résztvevő szakszövetségi 
tagok számára a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és nemzetközi 
sportesemények megrendezésére, illetve az azokon való részvételre az elnökség felé; 

t) versenyeket és sportrendezvényeket szervez, illetve a versenyrendszerében résztvevő 
szakszövetségi tagok számára ilyen események szervezésére javaslatot tesz az elnökség 
részére; 

u) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében; 
v) megválasztja a saját szakági vezetőségét; 
w) saját bevételével önállóan gazdálkodik, mely bevételekről az elnökséget tájékoztatja, a 

Szakszövetség ellenőrzése és helytállási felelőssége mellett; 
x) szakági pályázatok előkészítése; 
y) önálló közhasznúsági jelentés készítése és letétbe helyezése az OBH-nál, ha jogi 

személyiséggel rendelkezik; 
(5) A szakágakat három-hét tagú szakági vezetőség irányítja. Tagjait a Szakszövetség azon 
tagjainak képviselői választják, amelyek az adott szakág sporttevékenységében részt vesznek. A 
vezetőség összetételét és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. 
(6) A szakágak jogosultak önálló alszámla nyitására a pénzügyi szabályzat szerint. 

Ritmikus Gimnasztika szakág 

19/A § 

(1) A Ritmikus Gimnasztika Szakág a Magyar Torna Szövetség szakmai szervezeti egysége, jogi 
személy, amit a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába történő bejegyzéssel szerez meg. 
(2) A Ritmikus Gimnasztika Szakág, mint szakmai szervezeti egység, országos jelleggel működik, 
ezért nevében használhatja a „Magyar”, illetve „Szövetség” megjelölést. 
(3) A Ritmikus Gimnasztika Szakágra, mint jogi személyiségű szervezetre, a szakágakra, valamint 
a területi szövetségekre általánosan meghatározott alapszabályi rendelkezéseket értelemszerűen 
alkalmazni kell. 
(4) A Ritmikus Gimnasztika Szakág 

a) neve: Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 
b) székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
c) Ügyvezető szerve: a Vezetőség. 
d) Törvényes képviselője: a Szakági Elnök 

IX. Területi szövetségek 

20 § 

(1) A Szakszövetség feladatainak ellátásához jogi személyiségű szervezeti egységként területi 
(regionális, megyei, városi) szerveket (a továbbiakban: területi szövetségeket) hoz létre. Az 
alapszabály 2. számú melléklete tartalmazza a Szakszövetség által létrehozott területi szerveket. 
(2) A területi szövetségek illetékességi körükön belül: 

a) elősegítik a sportág fejlődését, a Szakszövetség céljának és feladatainak helyi szintű 
ellátását; 
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b) szervezik a Szakszövetség tagjainak kapcsolatait, együttműködését; 
c) meghatározzák a helyi fejlesztési célkitűzéseket, és gondoskodnak azok megvalósításáról; 
d) ellátják a sportág helyi szintű képviseletét; 
e) a Szakszövetség versenynaptárának és verseny szabályzata rendelkezéseinek 

figyelembevételével hazai és nemzetközi sporteseményeket szerveznek; 
f) kialakítják és működtetik a helyi bajnoki és versenyrendszert; 
g) együttműködnek a települési és megyei önkormányzatokkal a sportszervezetek és a 

sportág helyi szintű támogatása, a területi versenyrendszer működtetése, a 
sportszakember-képzés és – továbbképzés, az egészséges életmóddal összefüggő 
felvilágosító tevékenység, a helyi sportpolitikai koncepció kialakítása és megvalósítása, a 
létesítmény-fenntartás és – fejlesztés, a nők és a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok és a fogyatékosok sportjának segítése, a területi szintű nemzetközi kapcsolatok 
fejlesztése körében; 

h) együttműködnek a nevelési-oktatási intézményekkel és fenntartóikkal a sportág 
népszerűsítése, utánpótlásának biztosítása érdekében; 

i) szolgáltatásokat nyújtanak a Szakszövetség tagjai, tiszteletbeli és pártoló tagjai, a sportág 
hivatásos, amatőr és szabadidős sportolói, valamint sportszakemberei és támogatói 
számára; 

j) eljárhatnak a sportág nyilvántartási, igazolási, átigazolási, verseny-, sportfegyelmi 
szabályzataiban a területi szervek hatáskörébe utalt ügyekben; 

k) közreműködhetnek a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében; 
l) ellenőrizhetik a dopping-tilalom érvényesülését; 
m) ellátják a jogszabályban, alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

(3) A területi szövetségek használhatják a területükre utaló (pl. megyei szövetség) elnevezést. 
Szervezetei elnevezésében minden esetben fel kell tüntetni a Szakszövetséghez való tartozást. 
(4) A Szakszövetség a területi szövetségek közigazgatási területén székhellyel rendelkező tagjai 
részére engedélyezi, hogy a területi szövetség gyűlésén megválasszák annak ügyvezető szervét 
(Területi Szövetség Elnöksége) és törvényes képviselőjét (Területi Szövetség Elnöke). 
(5) A területi szövetségek saját nevükben szponzorálási, a helyi önkormányzatokkal támogatási 
szerződéseket köthetnek a szakszövetség elnökének ellenjegyzésével, 
(6) A területi szövetségek más szakszövetségek területi szervezeti egységeivel területi jellegű 
civil szervezeteket hozhatnak létre működésük elősegítése céljából. 
(7) Az Stv 25.§ (5) bekezdése szerint  

a) a területi szövetség jogi személyiségét a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel szerzi meg. 

b) a területi szövetség nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a Fővárosi 
Törvényszék külön alszámon tartja nyilván. 

(8)A területi szövetség gazdálkodását a Szakszövetség Ellenőrző Testülete folyamatosan ellenőrzi. 
(9)A területi szövetség kötelezettségeiért a Szakszövetség kezesi felelősséggel tartozik. 
(10)A területi szövetség szervezeti és működési rendjét a Szakszövetség szervezeti és működési 
szabályzatának kell meghatározni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a területi szövetség 
gazdálkodására további megszorításokat írhat elő. 
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X. Bizottságok 

21.§ 

(1) Az elnökség döntéseinek előkészítésére, továbbá a Szakszövetség tevékenységét érintő 
szakmai, gazdálkodási, stb. ügyek ellátására az elnökség állandó vagy eseti bizottságokat hozhat 
létre. Jogszabályban, alapszabályban vagy belső szabályzatban meghatározott esetekben a 
bizottságok létrehozása kötelező. 
(2) A bizottságok feladat- és hatáskörét, működési rendjük általános szabályait a Szakszövetség 
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

XI. A Szakszövetség elnöke 

22.§ 

(1) A Szakszövetség elnöke a közgyűlés és az elnökség döntéseinek keretei között irányítja a 
Szakszövetség és szervezetei tevékenységét. A közgyűlés által megválasztott elnök tisztségével 
járó feladatait munkaviszony, megbízási jogviszony vagy társadalmi munkában is elláthatja. 
Szerződés csak mandátumának idejére köthető. Mandátumának bármilyen okból történő 
megszűnése szerződését is megszünteti.  
(2) Az elnök feladat- és hatáskörébe tartoznak az alábbiak:  

a) a közgyűlési meghívó kiküldése, ülésének levezetése, és az elnökség üléseinek összehívása 

és levezetése,  
b) a Szakszövetség képviselete;  
c) az alapszabály, a belső szabályzatok érvényesülésének biztosítása; 
d) a közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának irányítása; 
e) a főtitkár feletti munkáltatói (megbízói) jogok gyakorlása a munkaviszony (megbízási 

jogviszony) létesítése és megszüntetése kivételével; 
f) a Szakszövetség vezető tisztségviselői felett – megválasztásuk és visszahívásuk valamint a 

munkaviszony létrehozása és megszüntetése kivételével – a munkáltató jogkör 
gyakorlása; 

g) az ellenőrző testülettel, a szakágakkal és a bizottságokkal való rendszeres kapcsolattartás; 
h) az állami sportirányító szervezetek szerveivel, illetve a sportirányításban résztvevő civil 

szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, a Szakszövetség érdekeinek képviselete; 
i) a nyilvánosság és a sajtó képviselőinek rendszeres tájékoztatása a Szakszövetség 

tevékenységéről; 
j) a Szakszövetség számára szponzorok felkutatása, a velük való kapcsolattartás; 
k) önálló aláírási és utalványozási, (bankszámla feletti rendelkezés) jogkör gyakorlása; 
l) javaslattétel az elnökség hatáskörébe tartozó személyi ügyekben; 
m) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az alapszabály, a szervezeti 

és működési szabályzat vagy a Szakszövetség egyéb belső szabályzata az elnök 
hatáskörébe utal. 

(2) Az elnököt - 30 napot meghaladó - távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános 
elnökhelyettes helyettesíti. A főtitkár, az elnökhelyettesek, az alelnökök és elnökségi tagok 
képviseleti jogot csak a Ptk.3:30.§ szerinti együttes képviselettel láthatják el meghatalmazottként. 
Egyebekben az elnökhelyettesek feladataikat munkamegosztásuk szerint látják el. 
(3) Az önálló képviseleti joggal nem rendelkező tisztségviselők utalványozási jogkört ketten 
együttesen gyakorolnak. 
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(4) Az alelnökök nem helyettesítik az elnököt, feladatuk az egyes szakterületek, szervezeti 
egységek felügyelete, irányítása.  
(5) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve más személyekre is átruházhatja. 

XII. A főtitkár 

23.§ 

(1) A Szakszövetség hivatali apparátusának munkáját és gazdálkodását az elnökség által, 
megválasztott/kinevezett főtitkár irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei 
között. 

(2) A főtitkár munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján látja el feladatait. 
(3) A főtitkár feladatai 

a) irányítja a Szakszövetség ügyviteli tevékenységét; 
b) biztosítja a feltételeket a Szakszövetség vezető testületei, más tisztségviselői 

működéséhez, gondoskodik az elnökségi, ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről; 
c) az elnök irányítása mellett szervezi a közgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását; 
d) gondoskodik a Szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről; 
e) kapcsolatot tart az állami és önkormányzati sportigazgatási szervekkel, a Magyar Olimpiai 

Bizottsággal, egyéb sportszövetségekkel, a sajtó képviselőivel; 
f) felelős a Szakszövetség gazdálkodásának célszerűségéért, szabályszerűségéért a 

közgyűlés, az elnökség határozatainak keretei között; 
g) munkaköréhez tartozó ügyekben önálló aláírási-, és egy elnökhelyettessel együttesen 

utalványozási jogkört gyakorol; 
h) munkáltatói jogkört gyakorol a szakszövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók felett, 

kivéve a szövetségi kapitányok kinevezését és felmentését; 
i) figyelemmel kíséri a Szakszövetség működését érintő jogszabályokat, és biztosítja azok 

érvényesülését, ehhez szükség szerint kezdeményezi a Szakszövetség belső 
szabályzatainak kiadását, módosítását, elnökségi határozatok meghozatalát; 

j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, Alapszabály vagy a Szakszövetség 
egyéb belső szabályzata, továbbá a közgyűlés, az elnökség a feladat- és hatáskörébe utal. 

(4) A főtitkár a tevékenységéről az elnökségnek, rendszeresen beszámol. 
(5) A főtitkár feletti munkáltatói (megbízói) jogokat – a munkaviszony, illetve megbízási 
jogviszony létesítése, megszüntetése kivételével – az elnök gyakorolja. 
(6) A szakágakkal a szakági elnökökön keresztül tartja a kapcsolatot. 
(7) A szakágakkal kapcsolatos szervezési feladatokat az általa irányított ügyintéző szervezettel az 
SZMSZ-ben részletezett módon látja el. 

XIII. A vezető tisztségviselők megválasztásának közös szabályai 

24.§ 

(1) Az elnök, az elnökség tagjai, az ellenőrző testület elnöke és tagjai, megválasztásának 
előkészítésére az elnökség legalább háromtagú jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság 
valamennyi beérkező személyi javaslatot köteles véleményével együtt a közgyűlés elé terjeszteni.  
(2) Jelölt lehet az a személy, akit a Szakszövetség tagszervezete jelöl, megfelel a jogszabályok és 
az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és írásban nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról, 
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valamint arról, hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem 
áll fenn. A Jelölő Bizottság a jelölő listát a Közgyűlés időpontja előtt 10 nappal zárja le. 
Amennyiben a választás napirend kiegészítésként kerül napirendre és arról a tagság legalább 5 
nappal korábban tájékoztatva lett, a jelölő listát a Jelölő Bizottság a közgyűlés időpontja előtt 48 
órával zárja le. A jelölti feltételeknek ezen időpontokig megfelelő személyt a Jelölő Bizottság 
köteles a jelölő listára felvenni. A jelölő listára való kerülésről a Közgyűlés határoz. Egy személy 
több tisztségre is jelölhető.  
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség Elnökét, 
aztán az Elnökség további tagjait, majd az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait kell megválasztani. 
Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő megválasztása 
esetén további tisztségre nem választható. 
(4) A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a testületi 
létszámot meg nem haladó jelölésnél a választás a közgyűlés többségi határozata alapján nyílt 
szavazással is történhet. 
(5) Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint felét megszerezte. Az 
elnökség és az ellenőrző testület tagjai megválasztásánál, ha több jelölt kapta meg a szavazatok 
több mint felét, mint ahány mandátum van, közöttük a kapott szavazatok száma dönti el a 
sorrendet. Amennyiben az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a 
megválasztáshoz szükséges többséget, újabb fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban – 
több jelölt esetén – a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A szavazást mindaddig 
folytatni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges számú szavazatot meg nem 
szerzi. 
(6) A vezető tisztségviselők megválasztásukat követően a választásra és az összeférhetetlenségi 
okok fenn nem állására vonatkozó elfogadó nyilatkozatot tesznek. 

XIV. Összeférhetetlenség 

25.§ 

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők a Civil tv. 2.§ 9. pontja értelmében vezető 
tisztségviselőnek minősülnek. 
(2) Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 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, illetőleg törölte. 
(3) 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.  
(4) A közgyűlés, az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§ 1.pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a hozott 
határozat alapján 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

(5) Nem lehet az ellenőrző testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki 
a. a közgyűlés illetve az elnökség elnöke vagy tagja, (ide nem értve a Szakszövetség 

közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be) 
b. a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

c. a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve 

d.  az a), c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
(7) Szakszövetség vezető tisztségviselője, amennyiben megválasztott tisztségével 
összeférhetetlenség áll fenn köteles azt 30 napon belül megszüntetni. 

XV. A Szakszövetség gazdálkodása, a képviselet szabályai 

26.§ 

(1) A Szakszövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 
tagok a – a tagdíj megfizetésén túl – a Szakszövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
A Szakszövetség gazdálkodása eredményét, vagyonát céljainak megfelelően használhatja, nem 
oszthatja fel tagjai között, és részükre nyereséget nem juttathat.  
(2) A Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek elsősorban az alábbiakból tevődnek össze 

a) tagdíj, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
 ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
 cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
 származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 
 cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 
 szervezettől származó támogatás; 
 cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
 szerint kiutalt összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

(3) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 
c) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 



24 

 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
(4) A Szakszövetség elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat. A Szakszövetség 
vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. 
(5) A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban 
vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke nem haladhatja 
meg a vállalkozásba, gazdasági társaságba vitt vagyon mértékét. Ez a korlátozás érvényes a 
Szakszövetség által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett 
kötelezettségvállalás mértékére is. 
(6) A Szakszövetség éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. 
(7) A Szövetség bevételeit a (2) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait 
(kiadásait) a (3) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint 
tartja nyilván. A civil szervezet a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait 
(kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a 
közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 
(bevételének) arányában kell évente megosztani. A Szakszövetségnek a cél szerinti 
tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten kell nyilvántartania. 
(8) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az alapszabályban 
meghatározott tevékenységekre fordítja. 
(9) A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
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. 
(10) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási, pénzügyi szabályzata 
tartalmazza. 

A Szakszövetség képviselete 

27.§ 

(1) A Szakszövetség képviseletére az elnök és az általános elnökhelyettes is jogosult. Képviseleti 
joguk terjedelme általános, módja önálló. 
(2)Az elnök és az általános elnökhelyettes képviseleti jogát az elnökség tagjaira, a főtitkárra, a 
Szakszövetség alkalmazottaira írásban átruházhatja. 
(3) A Szakszövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez – a törvényes képviselők kivételével- 
két, az Alapszabályban meghatározott személy együttes aláírása szükséges. 

XVI. A Szakszövetség megszűnése 

28.§ 

(1) A Szakszövetség megszűnik jogutódlással és jogutód nélkül. 
(A) Jogutódlással megszűnés esetei: 
a) a közgyűlés döntése alapján sportági szövetséggé történő átalakulással, (Ptk. 3:39.§ 
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b) más országos sportági szakszövetséggel vagy sportági szövetséggel való egyesüléssel, (Ptk. 
3:83.§) Az egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással. (Ptk. 3:44.§) illetve 
c) szétválással (Ptk. 3:45.§) A szétválás történhet különválással vagy kiválással. 
(B) Jogutód nélküli megszűnés esetei: 
a) ha a szakszövetség meghatározott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt, 
b) a szakszövetség megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
bekövetkezett, 
c) a szakszövetség tagjai kimondják a Szakszövetség önkéntes feloszlását, 
d) az arra jogosult szerv megszünteti, továbbá  
e) ha a szakszövetség megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és 
új célt nem határoztak meg: vagy 
f) a szakszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a torna sportágban 
tevékenykedő 10 tagot, 
feltéve, mindegyik esetben, hogy a szakszövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a Fővárosi Törvényszék a nyilvántartásából törli. (Ptk. 
3:48.§ (1), 3:84§) 

 (2) A Szakszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
Sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a Szakszövetség az állami sportcélú támogatás 
felhasználásával az Stv-ben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szakszövetség állami sportcélú 
támogatásban nem részesült. 
(3) A Szakszövetség feloszlatása vagy 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.  
 

XVII. Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 
   29.§ 
 

(1) A szakszövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
miőségükben a Szakszövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül- a Szakszövetség törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tagszervezet vagy az érvényesíheti, akinek a részére a megszűnéskor 
fennmaradó vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
(2) Ha Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szakszövetség vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a 
Szakszövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 
vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható. 

XVIII. A Szakszövetség jogállása  

30.§ 
(1) A Szakszövetség a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog alapján létrehozott 
különös formájú egyesület, amely az Stv 19.§ (3) bekezdés a) pontjában nevesített, közhasznú 
szervezetként nyílvántartott, országos sportági szakszövetség, önálló jogi személy. 
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(2) A Szakszövetség első vezető tisztségviselője: Dr Magyar Zoltán, lakcíme:1123 Budapest, 
Frankel Leó u.70/A. 

XIX. Záró rendelkezések 

31.§ 

(1) Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szakszövetségben folytatott 
tevékenységükkel kapcsolatban egymás között, illetve a tag és a Szakszövetség közötti vitás 
ügyekben mindaddig nem fordulnak a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi ellenőrzést 
ellátó szervhez, amíg a vitás ügy a Szakszövetség szervezetei előtt jogerősen nem rendeződik. A 
tagsági jogviszonyból, továbbá a szakszövetség vagy önálló jogi személy szervezeti egysége és a 
tagok egymás közötti jogviszonyából eredő jogviták elbírálására a szakszövetség a felek kölcsönös 
alávetési nyilatkozata nélküli Választott Bírósági eljárást köt ki. 
(2) Az alapszabály, a Szakszövetség belső szabályzatai, és az elnökség határozatainak 
értelmezésére a Szakszövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szakszövetség 
valamennyi tagjára, illetőleg szervére kötelező mindaddig, amíg döntését a közgyűlés, vagy a 
bíróság nem változtatja meg.  
(3) A Civil törvény 37.§ (3) bekezdésében foglalt szabályokat az alapszabály 2.§ (2) és (4) 
bekezdése, a 14.§ (4) és a 17.§ (8) bekezdése valamint részletesebben az SZMSZ tartalmazza. Így 
különösen: 

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 
lehetséges személye) megállapítható, 

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve a nyilvánosságra hozatali módjáról, 
c) a Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

rendjéről, valamint  
d) a Szakszövetség működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról.  
(4) Jelen Alapszabályt a Magyar Torna Szövetség közgyűlése 2005. április 2-án fogadta el, 2007. 
február 17-én, 2009. május 22-én, 2009. december 21-én, 2011. május 27-én, 2013. március 01-
én, 2014 május 27.-én, 2019.05.28-án és 2021. június 29-én módosította és egységes szerkezetbe 
foglalta. Rendelkezéseit az elfogadás illetve a módosítások napjától kell alkalmazni. 
 
Budapest, 2021. június 29. 

                                       
Dr. Magyar Zoltán 

Elnök 

Záradék: 

Igazolom, hogy a 2021.  június 29-i közgyűlésen elfogadott alapszabály egységes szerkezetbe 
foglalt szövege, rendelkezései megegyeznek a közgyűlésen elhangzottakkal valamint korábbi 
hatályos alapszabály módosításának közgyűlési akaratával.  
Budapest 2021. június 29. 
 



27 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: 

 
A szövetség emblémája és pecsétje: 

 

2. számú melléklet: 

Területi szövetségek: 
 
1. Budapesti Torna Szövetség 
2. Pest Megyei Torna Szövetség 
3. Hajdú-Bihar Megyei Torna Szövetség 
4. Győr-Moson-Sopron Megyei Torna Szövetség 
5. Baranya Megyei Torna Szövetség 
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Torna Szövetség 
7. Bács-Kiskun Megyei Torna Szövetség 
8. Győr Városi Torna Szövetség 
9. Vas Megyei Torna Szövetség 
10. Somogy Megyei Ritmikus Gimnasztika Szövetség 
11. Békés Megyei Aerobik Szövetség 
12. Pest Megyei Ritmikus Gimnasztika Szövetség 
13. Pest Megyei Aerobik Szövetség 


