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Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

 
A Szakági gyűlés összehívása 

1.§ 
 (1) A szakág legfőbb szerve a szakági gyűlés, amely a tagok képviselőinek és a 

szakágban működő sportszakemberek összessége. A szakági gyűlést évente egy 
alkalommal össze kell hívni. 
(2) A szakági gyűlés az adott licencév végéig kerül összehívásra 

(3)  A szakági gyűlés időpontját a Szakág elnökségének legalább egy hónappal 
korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett 
napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat 

15 nappal a közgyűlés időpontja előtt írásban értesíteni.  A részvételre jogosult egyéb 
személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek 
útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlés napirendjéhez 

készülő írásbeli előterjesztéseket legkésőbb a közgyűlést megelőző 8 nappal kell 
megküldeni a tagok részére. 
(2) A szakági gyűlés nyilvános, annak helyét, időpontját és napirendjét a Szövetség 

Internetes Honlapján is közzé kell tenni. A gyűlésre az elnökség a részvételre 
jogosultakon kívül mást is meghívhat. 

 

2.§ 
(1) A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, aki 
az adott licenc évben, a szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek 

a) szakági gyűlésnek tanácskozási joggal meghívottja a szakág által meghatározott, 
érvényes licenccel rendelkező sportszakember 

 (4) A szakági gyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A tag szavazati jogát 
törvényes képviselője útján személyesen, vagy jogszerű meghatalmazással egyéb 
képviselője gyakorolhatja. 

a) A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két 
tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes 
bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati 

jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a szakági gyűlés megkezdésének 
időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének. 
(5) A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban 

be kell jelenteniük azt a személyt, aki képviselőként a sportszervezetet képviseli. 
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 2.oldal  

A szakági gyűlés határozatképessége 
3. § 

(1) A szakági gyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele 

jelen van. 
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik 
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belülre ismételten 

össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett 
kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes. A 
megismételt közgyűlés körülményeiről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni 

kell. 
A szakági gyűlés hatásköre 

4.§ 

a) a Szakág előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása, 
b) az éves pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása, 

c) a sportág szakmai tevékenységéről szóló szakbizottsági beszámoló elfogadása, 
d) a szakági gyűlés hatáskörébe tartozó versenyszabály módosítások elfogadása 
e) a középtávú sportágfejlesztési program elfogadása; 

f) a szakág hazai versenynaptár elfogadása 
g) a szakbizottság stratégiai fejlesztési koncepciójának elfogadása 

h) a szakbizottság tagjainak megválasztása; 
j) dönt a szakbizottság létszámról 
 

A szakági gyűlés határozathozatala 
5. § 

(1) A szakági gyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra 

jogosultak több mint felének "igen" szavazatával hozza. 
(2) A szakági gyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakág tisztségviselőinek 
(szakbizottság) megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak 

egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet 
a tisztségviselő megválasztásáról. 
(3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvet a szakági gyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja 
alá és két, a szakági gyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. 

(4) szakági gyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a szakági gyűlés a jelenlévő 
szavazásra jogosultak kétharmadának „igen” szavazatával korlátozhatja és kizárhatja, 
amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme indokolja. 

(5) A szakági gyűlések jegyzőkönyveiről és határozatairól a sportiroda nyilvántartást 
vezet. 
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 3.oldal  

A szakági tisztségviselők megválasztása 
6. § 

(1) A szakági gyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket négy évre választja. 

(2) Nem lehet a szakági szakbizottság tagja a főtitkár, a kommunikációs igazgató, 
valamint a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban lévő személyek, aki felett a munkáltatói jogokat, illetőleg az 

utasításadás jogát a főtitkár gyakorolja. 
(3) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal 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 és/vagy a közgyűlésen jelenlévő 
szavazásra jogosultak több mint 10%-nak "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül. 

(4) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség 
elnökét, majd ezt követően az Elnökség további tagjait, ezt követően a Felügyelő 
Bizottság tagjait kell megválasztani. 

(5) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra 
jogosultak több mint 50 %-nak "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén 
a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell 

tartani. 
a) a második fordulóban minden, a jelölőlistán szereplő és még meg nem választott 

jelölt részt vesz. A még betöltendő helyek számával megegyező számú, legtöbb 
szavazatot kapott tisztségviselő tekinthető megválasztottnak.. 
b) Egyenlő szavazatot kapott jelöltek között a sorrendet újabb fordulóval kell 

eldönteni, amennyiben a még be nem töltött helyek száma kevesebb, mint az 
egyenlő szavazatot kapott jelöltek száma. 

 
Szakbizottság 

7. § 
 (1) A szakbizottság a szakágak képviseleti szerve. 

(2) A szakbizottság létszáma 3-7 fő, összetétele; elnök és tagok. 
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnök által megbízott más 
elnökségi tag helyettesíti. 

(4) A szakbizottság a (5) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásával és 
hatáskörök gyakorlásával irányítja a Szakág tevékenységét, meghatározza a hosszú 
távú szakági tevékenység irányát, az éves tevékenység kereteit. 

(5) A szakbizottság feladatai, hatásköre: 
a) az éves szakmai program megvalósítása 
b) A lezárult idény értékelése 

c) A következő év szakmai programjának meghatározása 
e) a szakág hazai versenynaptárának előkészítése, az elnökség elé terjesztésre. 

Határidő: január 31. 
f) a szakbizottság hatáskörébe tartozó versenyszabályok módosítása 
g) az éves szakági gyűlés összehívása 

h) együttműködés a területi szervezetekkel 
i) önálló gazdálkodás a Szakág rendelkezésére álló bevételekből 
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 4.oldal  

 

A Szakbizottság (Elnökség) működési rendje 
8. § 

(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 
(2) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább évente 
négyszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az Elnökség 

tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza. 
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak. Indokolt esetben - különösen, ha üzleti titok vagy 
a személyiségi jogok védelme indokolja - az elnökség egyszerű szótöbbséggel a 

nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. 
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az MLSZ Elnökség tagjai 
közül a Szabadidős Szakággal való kapcsolattartásra kijelölt személyt, továbbá az 

őket érintő napirend tárgyalására az Elnökség másokat is meghívhat. 
(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges 

észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott 
határozatokról az érintett szerveket és személyeket levélben, a tagságot a hivatalos 
honlapon keresztül kell értesíteni. 

 
Az elnökségi ülések összehívása 

9. § 
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel 

korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat.  Sürgős esetben az 
elnök rövidebb (3 nap) határidőt is megállapíthat. 

 

Az elnökségi ülések határozathozatala 
10. § 

(1) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell 
hívni.  
(2) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több 

mint felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra 
feltett javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
(3) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag 

indítványára. 
(4) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
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 5.oldal  

Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a 
tagjának – tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 
 

11.§ 

 (1) Nincs szükség az elnökségi ülés megtartásához a tagok személyes jelenlétére, ha 
az eldöntendő kérdés súlya, jelentősége nem indokolja a tárgyalást, de sürgős 
döntésre van szükség, amely nem várhat a legközelebbi elnökségi ülésig. 

a) ha a tagok személyes jelenléte nélkül kerül sor a határozathozatalra, a határozati 
javaslat szövegét és az indoklást – meghatározott válaszadási idővel – az Elnök 
kiküldi e-mailben az Elnökség minden tagjának. 

b) A javaslat az utolsó szavazat beérkezését, illetve a határidő lejártát követően 
tekinthető elfogadottnak, azaz a határozat ekkor születik meg. A határidő lejártával a 
válasz hiánya egyetértésnek, azaz igen szavazatnak minősül. 

c) A beérkezett válaszokat az Elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja az 
Elnökségi ülés nélkül hozott határozatot. 

 

12.§ 
(1) Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülés alatti telefonos úton történő 

szavazással is meghozhatja. 
(2) Az ülést megelőzően az Elnökség bármely tagja írásban, vagy szóban jelezheti az 
Elnök részére, hogy az ülésen személyesen nem tud jelen lenni, de elektronikusan 

úton video- vagy telefonkonferencia, vagy arra alkalmas, az elnökségi tagok közötti 
párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz 
(összefoglaló néven telekommunikációs kapcsolat) útján jelen kíván lenni. 

a) A telekommunikáció kapcsolat útján jelenlévő elnökségi tag a jogait 
korlátozásmentesen gyakorolhatja.  
b) A telekommunikációs kapcsolatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az ülésen 

résztvevő tagok az elektronikus kapcsolat útján résztvevő elnökségi tag 
személyazonosságát egyértelműen megállapíthassák. 
c) A telekommunikációs kapcsolatban részt vevő elnökségi tagnak biztosítania kell az 

ülés teljes időtartama alatt a kapcsolat megfelelő minőségű rendelkezésre állását és 
az Elnökségi ülésen való részvételhez szükséges egyéb körülmények biztosítását.  
(3) Az Elnökségi ülést az Elnök úgy is összehívhatja, hogy az személyes részvétel 

nélkül, az 12.§ (2)-ben meghatározatott telekommunikációs eszköz igénybevételével 
lesz lebonyolítva.  
a) Az Elnökségi ülés összehívására vonatkozó szabályok  - 9. § - betartása azonban 

itt is maradéktalanul szükséges. 
(4) Telefonos úton történő szavazásra az Elnökségi ülés ideje alatt, a közvetlen 

telefonos kapcsolat megteremtésével kerülhet sor. 
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