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A   B U D A P E S T I   R Ö P L A B D A   S Z Ö V E T S É G 
A L A P S Z A B Á L Y A 

 
 
A Budapesti Röplabda Szövetség tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 
Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelve, az alábbi tartalommal állapítják meg, egyben fogadják 
el a szervezet alapszabályát. 
 

I. 

Az Egyesület adatai 
 
1./ Az egyesület neve Budapesti Röplabda Szövetség, rövidített elnevezése BRSZ. 

 

2./ A Budapesti Röplabda Szövetség (a továbbiakban: Egyesület) a Ptk. és a Civil tv. 
rendelkezései alapján a röplabda sportágban tevékenységet folytató, önkormányzati elven 
működő civil szervezet. 

 

3./ Az egyesület – tevékenységi körében – budapesti, esetenként országos hatáskörrel és 
illetékességgel jár el, azzal, hogy a versenyrendszerben való részvétel lehetőségétől nem 
zárja ki a nem budapesti illetékességgel rendelkező szervezeteket sem. 

 

4./ Az egyesület önálló jogi személy, képviseletét az elnök látja el. 

 

5./ Az egyesület székhelye: 1058 Budapest, V. ker. Curia utca 3. III. ½. emelet 4. szoba. 

 

6./ Az egyesület honlapjának címe: www.brsz.hu 

 

7./ Az egyesület jelvénye fekvő alakú, oldalarányai kb. 12:5, háttere fehér, bal oldalán három 
sorban „BUDAPESTI RÖPLABDA SZÖVETSÉG” felirat, jobb oldalán röplabdaháló és 
labda, valamint ütőjátékos jelképes szimbóluma látható. Ezek alatt „Alapítva 1946-ban” 
felirat olvasható. A „Budapesti Röplabda Szövetség” felirat, valamint a játékos 
szimbóluma piros, az „Alapítva 1946-ban” felirat, a háló és a labda kék színű. 

 

8./ Az egyesület zászlaja: piros-fehér-zöld színű, keresztcsíkozású, közepén az egyesület 
jelvénye. 
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9./ Az egyesület pecsétje 30 mm-es, kőralakú. Szövege 4 mm-es betűkkel körbeírtan: 
Budapesti Röplabda Szövetség, a szöveg kezdete és vége között számozás található. 

 

10./ Az egyesület alapításának éve 1946. 

 

11./ Az egyesület – a Civil tv. 2.§ 19. és 20. pontjaira figyelemmel – a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényben meghatározott állami, illetve önkormányzati feladatot lát el. Az 
egyesület olyan szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, tovább a szükséges társadalmi 
támogatottsága kimutatható. 

 

II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 

1./ Az egyesület célja a Budapest területén működő területi egyesületek és sportegyesületek 
röplabda szakosztályainak, a röplabdasport utánpótlás és módszertani bázisainak, 
valamint a röplabdasport támogatóinak tevékenységének összehangolása, munkájuk 
segítése, a fővárosi röplabdasport irányítása. 

2./ Az egyesület tevékenysége: 

a) a fővárosban szervezi, irányítja és ellenőrzi a röplabdasportágban folyó 
tevékenységet, népszerűsíti a röplabdajátékot, képviseli a sportág és tagjai érdekeit; 

b) fejleszti és ápolja kapcsolatait a területi röplabda egyesületekkel, továbbá 
kapcsolatokat épít ki más országok területi szövetségeivel és egyéb 
sportszervezetekkel; 

c) közreműködik a 2004. évi I. számú, a sportról szóló törvényben meghatározott állami 
és önkormányzati sportfeladatok ellátásában a Magyar Röplabda Szövetséggel 
(MRSZ) megkötött Együttműködési Megállapodás keretei között; 

d) közreműködik az MRSZ szervei által kezdeményezett, a sportág tevékenységének, 
fejlesztésének fő irányait meghatározó döntések kialakításában, és ezek 
megvalósításában; 

e) összehangolja a röplabdajátékban érdekelt civil szervezetek és személyek 
tevékenységét; 

f) meghirdeti és megrendezi a Budapest bajnokságokat, lebonyolítja az MRSZ és más 
szervezetek által kiírt versenyeket, és a hatáskörébe tartozó fővárosi utánpótlás-
bajnokságokat, diák- és tömegsport rendezvényeket; 

g) elkészíti a fővárosi versenyrendszerre vonatkozó szabályokat, valamint a sportág 
működéséhez szükséges szabályzatokat és fegyelmi szabályzatot, az MRSZ 
vonatkozó szabályainak figyelembe vételével; 
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h) szervezi és ellenőrzi a röplabdajátékra vonatkozó szabályok és határozatok 
végrehajtását; 

i) közreműködik a hazai és nemzetközi versenynaptárak összeállításában, és elkészíti a 
budapesti versenynaptárt; 

j) kialakítja és ellenőrzi a Budapest válogatott kerete programját, ellátja a 
mérkőzésekkel kapcsolatos reklám- és propaganda feladatokat; 

k) szervezi a játékvezetők foglalkoztatását, munkájukat minősíti, képzésükről, illetve 
továbbképzésükről gondoskodik; 

l) gondoskodik a vonatkozó szabályzatokban meghatározott igazolási és átigazolási 
szabályok betartásáról; 

m) támogatja és szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlesztését; 

n) gyakorolja a szövetség fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi 
szabályzatában meghatározott jogkörét; 

o) vezeti a röplabdasport fővárosi nyilvántartásait; 

p) közreműködik a sportszakemberek továbbképzésében; 

q) ellenőrzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek használatára 
vonatkozó tilalom betartását; 

r) intézi a röplabdajáték azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak más szervek 
hatáskörébe; 

s) ellátja a jogszabályban meghatározott, valamint a röplabdasport működési 
feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatokat; 

t) gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet folytat másodlagos jelleggel. 

 

III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályokat 

 

1./ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részt vehessen az Egyesület 
tevékenységében. 

 

2./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

3./ Az egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását nem veszélyeztetve 
végezhet. 

 

4./ Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
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alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

5./ Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 
nyilvánosságát a www.brsz.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót minden év június 15. 
napjáig a www.brsz.hu internetes honlapján, és az egyesület székhelyén kihelyezett 
hirdetőtáblán közzéteszi. 

 

6./ Az egyesület tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem 
nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére 
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az 
egyesület elnökéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az 
iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon 
belül köteles biztosítani a kérelmező számára. 

 

7./ Az egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi 
felügyeletet. 

 

IV. 

A vagyoni hozzájárulás 

 

1./ Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként az 1. számú Mellékletben meghatározott 
nagyságú tagdíjat fizetnek, melyet legkésőbb minden tárgyév szeptember 30. napjáig kell 
egy összegben az egyesület házipénztárába, vagy az egyesület bankszámlájára történő 
átutalás útján megfizetni. 

 

2./ Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 
számított összegét a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül köteles az 
egyesület házipénztárába, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján 
megfizetni. 

 

V. 

A tagság 

 

1./ Az egyesület tagjai: 

a) rendes tagok; 

b) pártoló tagok; 
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c) tiszteletbeli elnök(ök) és tag(ok). 

 

2./ Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki (amely) az egyesület célkitűzésével egyetért, és a célok 
megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, tovább az 
alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

 

3./ Az egyesület rendes tagjai a BRSZ tevékenységében aktív szerepet vállaló szervezetek és 
természetes személyek lehetnek, így különösen: 

a) a felnőtt és utánpótlás Budapest Bajnokságokban szereplő, röplabda szakosztállyal 
rendelkező sportegyesületek, utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok, 
illetve sportiskolák, 

b) helyi, területi egyesületek, mint tag egyesületek, 

c) az Edzői Bizottság tagjai, 

d) a Játékvezetői Bizottság tagjai, 

e) önkéntes aktivisták. 

 

4./ Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, vagy jogi személy, vagy ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely) az egyesület célkitűzéseit 
erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

 

5./ Az egyesület tiszteletbeli elnöke (i), tagja(i) lehetnek azok a személyek, akik kiemelkedő 
érdemeket szereztek a sportág művelésében, támogatásában, népszerűsítésében. 

 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1./ Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 

 

2./ Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési 
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv 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 tagfelvételi kérelem 
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

3./ A tiszteletbeli elnök(ök) és tiszteletbeli tag(ok) megválasztása az egyesület rendes 



Budapesti Röplabda Szövetség 
H1053 Budapest, Curia utca 3. 
www.brsz.hu 
brsz@brsz.hu   

Budapesti Röplabda Szövetség 
alapítva: 1946 

közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 

4./ Az egyesület tagjairól az Adatkezelési és Nyilvántartási Bizottság nyilvántartást vezet. A 
tagnyilvántartás – a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvános, 
azokba bárki betekinthet. 

 

VII. 

A tagsági viszony megszüntetése 

 

1./ A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag lemondásával, kilépésével, 

b) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

c) a tag törlésével, kizárásával. 

 

2./ A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

3./ A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett anyagi kötelezettségek alól, 
megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti összes igénye. 

 

4./ Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai 
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlés határozatait 
súlyosan megsérti. 

 

5./ Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat 
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban, illetőleg a tag elektronikus 
levelezési címén – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra 
történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

 

6./ Kizárható a pártoló tag a vállalt hozzájárulásának 1 (egy) évnél hosszabb időtartamnál 
való nem teljesítése esetén, az 5. pontban leírt eljárások betartásával. 

 

7./ A kizárási eljárást bármely tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 
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figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag 
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az 
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
tovább a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló 
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 
napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

8./ A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a 
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül 
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

9./ Törléssel szűnik meg a tagsága a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli 
megszűnésével, A sportegyesület rendes tagsága törléssel megszűnik, ha a sportágban 
működő szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja, ha a 
sportágban működő szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja, 
illetve más sportegyesület szakosztályával fuzionál. A szakosztály megszüntetésétől 
(átadásától, fúziójától) számított 30 napon belül azonban nyilatkozhat tagságának 
fenntartásáról. A nyilatkozat elmulasztása esetén a sportegyesületet az egyesület tagjai 
sorából törölni kell. 

 

VIII. 

A tagok jogai 

 

1./ Az egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, ezekkel kapcsolatban 
ajánlásokat, javaslatokat, észrevételeket tehet, 

b) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, 

c) részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott gyakorolhatja szavazati jogát, a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalhat, javaslatokat és észrevételeket tehet, 

d) betekinthet az egyesület irataiba, 

e) az egyesület tisztségviselőjévé választható, amennyiben vele szemben jogszabályban 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 

f) kiadványain feltüntetheti az egyesületi tagságát. 

 

2./ A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatja. 
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 A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában 
írásba kell foglalni, és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

 

3./ A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

4./ Az egyesület pártoló tagjai a rendes tagokkal azonos jogokat élveznek. 

 

5./ A pártoló taggal írásbeli szerződés köthető, a megállapodás azonban nem tartalmazhat a 
jelen alapszabállyal ellentétes kikötést. 

 

6./ A tiszteletbeli elnök és tag tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén; 
javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint szerveinek működésével 
kapcsolatban; javaslatokat tehet az egyesületet, annak szerveit, valamint a 
röplabdasportot érintő kérdések megtárgyalásában. 

 

7./ A tiszteletbeli elnök és tag tagdíjat nem fizet. 

 

8./ Az egyesületnek az V. fejezet 3. pont a) bekezdésében felsorolt rendes tagjaira 
szakosztályonként külön-külön vonatkoznak a tagsági viszonyból eredő jogok és 
kötelezettségek. 

 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

 

1./ Az egyesület tagja: 

a) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét, 

b) köteles tagdíját annak esedékességéig befizetni, 

c) köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá 
vonatkozó előírásait rendelkezéseit betartani, 

d) köteles a lakcímét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez 
bejelenteni, 

e) a sportág népszerűsítése. 

 

X. 

Az egyesület szervei 
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Az egyesület szervei: 

a) az egyesület rendes közgyűlése, 

b) az egyesület rendkívüli közgyűlése, 

c) az egyesület elnöksége, 

d) az Intéző Bizottság, 

e) az egyesület tisztségviselői, 

f) a Számvizsgáló Bizottság, 

g) a Fegyelmi Bizottság, 

h) a szakbizottságok. 

 

A Közgyűlés 

 

1./ A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

2./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,       

c) vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, 

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása, 

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentések – elfogadása, 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 
az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
vezető tisztségviselővel, vagy ezek hozzátartozójával köt, 

h) jelenlegi és korábbi tagok és vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények  
érvényesítéséről való döntés, 

i) a tagdíj mértékének megállapítása, 

j) a tiszteletbeli elnök(ök) és tag(ok) megválasztása, 

k) a tag kizárása kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása, 

l) döntés mindazon kérdésben, melyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

m) az egyesület éves költségvetése végrehajtásának értékelése, 

n) a hosszú-és középtávú szakmai program elfogadása, 
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o) az egyesület más egyesületekkel, vagy szövetségekkel való egyesülésének, 
szétválásának, valamint feloszlásának kimondása. 

 

3./ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, 
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

 

4./ A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 
elsődlegesen az egyesület székhelyére 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). 

 

 A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletességgel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra 
történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében 
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

 A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

 Az egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 

a) az egyesület tevékenységéről és az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló jóváhagyása, 

b) a Számvizsgáló Bizottság beszámolójának megtárgyalása. 

 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok 
és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 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. Ha 
az elnökség a napirend kiegészítésének tárgyában nem dönt, 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 valamennyi részvételre jogosult jelen van és 
a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

5./ Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 
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megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékest tartozásokat nem fedezi, 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

 Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 

 

6./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. 

 

7./ A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen 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 a mandátumvizsgáló bizottság elnökét és két tagját, a 
jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 
szavazatszámláló bizottság elnökét és annak két tagját. 

 

8./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges személyét). A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a 
jegyzőkönyvvezető, valamint a két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet a 
közgyűlést követő 45 napon belül az egyesület honlapján kell megjeleníteni annak 
minden mellékletével együtt. 

 

9./ A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az 

a) akit határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít, 

b) akivel a határozat szerint szerződést köt, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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10./ A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

 

 Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

11./ A közgyűlés határozatát – az alapszabály, vagy a törvény eltérő rendelkezése hiányában 
– egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló 
jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. Az egyesület alapszabályának 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

 

12./ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatoknak több mint 
felét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem 
kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell 
tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül kell választani. 
Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 

 

13./ Az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak az tekinthető, aki az érvényes 
szavazatok több mint felét megszerzi, továbbá a szavazatok számában kialakult 
sorrendben a testületek előre meghatározott létszámának megfelelő helyet megszerzi. 
Amennyiben a szavazás nem hoz eredményt, úgy előbb azt, a meg nem választott 
helyekre vonatkozóan meg kell ismételni az előző fordulóban a tagsághoz elégtelen 
szavazatot kapott jelöltek között, illetve új indítványt kell tenni. 

 

14./ A szövetség tisztségviselői, az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság tagjainak 
megválasztása érdekében a hivatalban lévő elnökség 3 tagú Jelölő Bizottságot hoz létre, 
amely a szövetség valamennyi tagjának ajánlását be kell szerezze. A Jelölő Bizottság 
tagjai a szövetségben tisztséget nem tölthetnek be, illetve tiszteletbeli elnök és tag sem 
lehet tagja a bizottságnak. 

 

15./ A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is 
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közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

Az egyesület rendkívüli közgyűlése 

 

1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a napirend megjelölésével: 

a) az egyesület elnökségének többségi határozata alapján. 

b) ha az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, 

c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 

d) egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben, 

e) ha az elnökség létszáma 9 főre, vagy az alá süllyed, 

f) ha az elnök, vagy a főtitkár lemond, illetve ha a velük szemben közügyektől való 
eltiltás, avagy mindennemű sporttevékenységtől eltiltó határozat jogerőre emelkedik, 

g) ha a Számvizsgáló Bizottság egy főre csökken, vagy annak elnöke megválik 
tisztségétől. 

 

2./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 2 (kettő) 
hónapon belül össze kell hívni. 

 

3./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó 
szabályok az irányadók. 

 

Az egyesület elnöksége 

 

1./ Az egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban 13 tagú elnökség irányítja, 
tagjait a közgyűlés 4 évre választja. Az elnökség tagjai, az elnök és a főtitkár többször 
újraválasztható. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben 
döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály a közgyűlés 
hatáskörébe vont, vagy az egyesület más szervének hatáskörébe tartozik. 

 

2./ Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, 

b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és ellenőrzése, 

c) az egyesület szabályzatainak megállapítása, módosítása, 

d) az egyesület éves programjának jóváhagyása, 

e) az egyesület nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
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f) az éves költségvetés elfogadása, 

g) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése, 

h) az éves beszámoló elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, 

i) az egyesület versenynaptárának jóváhagyása, 

j) a Budapest válogatott keretek programjának jóváhagyása, 

k) bizottságok létrehozása és megszüntetése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozók kivételével, 

l) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása illetve 
felmentése, a bizottságok munkatervének jóváhagyása, 

m) a bizottságokból kiváló személyek helyett új személyek megválasztása, 

n) a tagfelvételi kérelmek és törlések elbírálása, 

o) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör 
gyakorlása, 

p) a Fegyelmi Bizottság vezetőjének és tagjainak megválasztása, 

q) a játékvezetői minősítésekkel kapcsolatos követelmények meghatározása, az 
országos keretbe delegált játékvezetők kijelölése, az I. osztályú minősítés iránti 
kérelmek elbírálása, 

r) a hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása, 

s) Jelölő Bizottság létrehozása, 

t) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály, illetőleg 
az egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal. 

u) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó 

a) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

v) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

w) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az 
egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

x) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele. 

y) a tagság nyilvántartása, 

 

3./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan vagyon 
megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági 
vállalkozási tevékenység elhatározása, a pártoló tagokkal való szerződés kötése, valamint 
minden olyan jognyilatkozat, amelynek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni 
terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek. 
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4./ Az egyesület nevének, jelképének, illetve az általa rendezett sporteseménynek bármilyen 
üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag az elnökség előzetes 
jóváhagyása alapján történhet. Ha a vonatkozó szerződés egy évnél hosszabb időtartamra 
vonatkozik, akkor az elnökségnek a közgyűlés előzetes felhatalmazását kell kérni. 

 

5./ Az elnökség tagja magyar állampolgár lehet, vagy aki a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, vagy mindennemű 
sporttevékenységtől, és aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 
cselekvőképességét a bíróság képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta. 

 

6./ Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásként látják el. 

 

7./ Az elnökség tisztségviselői az elnök és a főtitkár. Az egyesület elnöke és főtitkára nem 
lehetnek az egyesület tagszervezetének, illetve területi szövetségének tisztségviselői, 
valamint ezekkel munkaviszonyban álló személyek, továbbá az elnök és a főtitkár, 
valamint az elnökség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, illetve a 
Számvizsgáló Bizottság tagjai. 

 

8./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel 

b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével, a sportággal kapcsolatban, 

c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggőkérdésekben, a tisztségviselők 
döntéseivel kapcsolatban, 

d) megbízás alapján az egyesület képviselete, 

e) részvétel az elnökség elé kerülő dokumentumok kimunkálásában és végrehajtásában. 

 

9./ Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) visszahívással, 

d) elhalálozással, 

e) az egyesületből való kizárással, 

f) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős ítélettel. 
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10./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 

 

11./ Az elnökség évente legalább 5 ülést tart. 

 

12./ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy a főtitkár, vagy legalább 3 
elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

 

13./ Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott 
esetben korlátozható. 

 

14./ Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra 
kell hozni. 

 

15./ Az elnökség üléseire tanácskozási joggal minden alkalommal meg kell hívni az Intéző 
Bizottság azon tagjait, akik nem tagjai az elnökségnek, a Számvizsgáló Bizottság elnökét 
és tagjait, továbbá napirendtől függően más személyek is meghívhatók. 

 

16./ Az elnökség üléseit az elnök, vagy a főtitkár hívja össze az ülés időpontja előtt legalább 
15 nappal kiküldött meghívóval. Az ülést elsődlegesen az egyesület székhelyére kell 
össze hívni, 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). 

 

17./ Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az 
elnökségi ülés idejét, helyét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 
álláspontjukat kialakíthassák. 

 

18./ Az elnökség határozatát -az alapszabály, vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában- 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha az 
ülésen a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint fele jelen van. 

 

19./ A határozat meghozatalkor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít, 
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat szerint pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezetekkel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

20./ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

 

21./ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok 
írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza határozatok sorszámát, a döntések tartamát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, s ha 
lehetséges személyét. A határozatokat a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. 

 

 Az elnökség határozatait az elnök az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, és az érintett 
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is 
közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

22./ Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület székhelyén 
bárki betekinthet a főtitkárral való előzetes egyeztetés után, illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet. 

 

23./ Az elnökségi tagok kétharmadának szavazata szükséges: 

a) az elnökség hatáskörébe nem tartozó, de az elnökség elé utalt kérdésekben, 

b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben. 

 

24./ Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők 
megválasztásakor, illetve legalább 3 elnökségi tag kívánságára. 

 

25./ Az egyesület bizottságainak – a felügyeleti bizottságok kivételével – határozatait az 
elnökség megsemmisítheti, vagy megváltoztathatja, ha azok jogszabállyal, az 
alapszabállyal, vagy az egyesület más szabályaival, illetőleg a közgyűlés, vagy az 
elnökség jogerős és közzétett határozataival ellentétesek. 
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26./ Az a bizottság, amelynek határozatát az elnökség megsemmisítette, illetve megváltoztatta 
jogosult az egyesület legközelebbi közgyűléséhez felülvizsgálati kérelemmel élni. A 
felülvizsgálati kérelmet a határozat kézbevételétől számított 15 napon belül kell 
benyújtani az egyesület elnökéhez. A felülvizsgálati kérelemnek halasztó hatálya nincs, 
kivéve, ha az elnökség annak kifejezetten hatályt biztosít. 

 

Az egyesület vezető tisztségviselői 

 

1./ Az egyesület vezető tisztségviselői: 

a) az egyesület elnöke, 

b) az egyesület főtitkára 

c) a Számvizsgáló Bizottság elnöke. 

 

2./ Az egyesület vezető tisztségviselőit a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra. 

 

3./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő 
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 

 

  A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet 
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől 
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő 
az a személy, 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. Az eltiltást 
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

4./ Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 

 A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme általános. 

 A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

Az Intéző Bizottság 
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1./ Tagjai: 

a) az egyesület elnöke, 

b) az egyesület főtitkára, 

c) a Versenybizottság vezetője, 

d) a Játékvezető Bizottság vezetője, 

e) az egyesület gazdasági vezetője. 

 

2./ Feladata: az elnökség két ülése közötti időszakban egyes, azonnali intézkedést igénylő 
kérdésekben az elnökséget döntési jogkörben helyettesíteni. Tevékenységéről a soron 
következő ülésen az elnökséget tájékoztatni köteles. 

 

3./ Hatásköre: 

a) a bajnokságok és az egyesületi versenyek kiírása, 

b) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, 

c) a prémiumkeret jóváhagyása, 

d) a nemzetközi utazások személyi összetételének meghatározása, 

e) az MRSZ játékvezetői keretéhez delegált játékvezetők működésének felfüggesztése 
megfelelő indok esetén, 

f) a gazdálkodási szabályzatban meghatározott döntési jogkörök gyakorlása, 

g) minden egyéb feladat, melynek teljesítését a soros elnökségi ülés késleltetné. 

 

4./ Működése: 

a) az Intéző Bizottság összehívását bármely tag kezdeményezheti, határozatait legalább 
három fő részvétele esetén hozhatja meg, 

b) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt, 

c) Ülésein tanácskozási joggal részt vehet bármely elnökségi tag. 

 

Az egyesület elnöke 

 

1./ Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke. Az elnök az elnökségen 
keresztül irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét. 
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2./ Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) a közgyűlés összehívása, 

b) a közgyűlés és az elnökség üléseinek vezetése, 

c) az egyesület képviselete, 

d) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, a szövetségi testületek munkájának 
figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére, 

e) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről, 

f) kapcsolattartás az MRSZ-el, a tag egyesületekkel, 

g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezéshez az 
elnök, a főtitkár és a gazdasági vezető közül valamelyik kettő jogosult, 

h) döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, 
az elnökség, illetve az egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 

i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, melyeket jogszabály, az alapszabály, 
illetőleg a közgyűlés, vagy az elnökség hatáskörébe utal, 

j) javaslattétel a külföldi utazások személyi összetételére. 

 

3./ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja. 

 

4./ Az egyesület elnöke a közgyűlésnek és az elnökségnek számol be tevékenységéről. 

 

A főtitkár 

 

1./ A főtitkár feladata és hatásköre: 

a) az elnököt távollétében helyettesíti, 

b) vezeti és összehangolja az egyesület tevékenységét, 

c) előkészíti és összehívja az elnökség üléseit, 

d) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók 
munkáját, 

e) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, gondoskodik azok 
közzétételéről, 

f) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, 
amelyek nem tartoznak más szervek hatáskörébe, 

g) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezéshez az 
elnök, a főtitkár és a gazdasági vezető közül valamelyik kettő jogosult, 
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h) megbízás alapján képviseli az egyesületet, 

i) tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről, 

j) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a 
határozatok nyilvántartásáról,   

k) gondoskodik a szövetséggel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről,     

l) figyelemmel kíséri az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok 
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi az egyesületi határozatok módosítását. 

m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, vagy az egyéb szabályzat, 
illetőleg a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 

2./ A főtitkár tevékenységéről a közgyűlésnek és az elnökségnek, a napi ügyekről az 
elnöknek számol be. 

 

3./ A főtitkárt – távolléte vagy akadályoztatása esetén – egy, az elnökség tagjai közül elsőnek, 
illetve másodiknak kijelölt elnökségi tag helyettesíti. A helyettes azonban nem járhat el 
olyan ügyekben, amelynek vitele az elnök távolléte miatt háramlott a főtitkárra. 

 

A Számvizsgáló Bizottság 

 

1./ A közgyűlés a szövetség gazdálkodásának és vagyon kezelésének ellenőrzésére 3 fős 
Számvizsgáló Bizottságot választ. 

 

2./ A bizottság tagja a z egyesületben más tisztséget nem viselhet. A bizottságnak nem lehet 
tagja az egyesülettel munkaviszonyban álló, az egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó 
személy, továbbá az a személy, aki az egyesület elnökségének tagjával, illetőleg az 
egyesületnél gazdasági feladatot ellátó személlyel hozzátartozói viszonyban áll. A 
bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói (hozzátartozón a Ptk. közeli 
hozzátartozókat kell érteni). 

 

3./ A bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 

 

4./ A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság éves ellenőrzési 
terv alapján dolgozik, amelyről az egyesület elnökségét tájékoztatja. 

 

5./ A bizottság feladata: 

a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) az éves mérleg (vagyonkimutatás) felülvizsgálata, 
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c) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 
kiadás teljesítésének éves vizsgálata. 

 

6./ A bizottság tagjai – feladataik ellátása során – jogosultak az egyesület gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

 

7./ Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület 
elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a bizottság során a bizottság a pénzügyi, 
gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 

8./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 15 
napon belül – tájékoztatja az egyesület elnökét, ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy 
rendellenességet állapított meg, erről jelentést készít, amelyben a hiányosság 
megszüntetésére is fel kell hívja a figyelmet. 

 

9./ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő 
elteltétől számított 30 napon belül – a bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

 

10./ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem 
vezet eredményre, a Számvizsgáló Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult 
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 

 

11./ A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy_ 

a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezetőszerv döntését teszi szükségessé, 

b) a vezetők tisztségviselők felelősségét megállapító tény merül fel. 

 

12./ Az intézkedésre jogosult vezető szervezet a Számvizsgáló Bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a vezetőszerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság jogosult. 

 

13./ Ha az arra jogosult szerva törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
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14./ A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéről az egyesület közgyűlésének tartozik 
beszámolni. 

 

Szakbizottságok 

 

1./ Az egyesület elnöksége szakbizottságokat (továbbiakban: bizottságok) hoz létre. 

 

2./ Az egyesület állandó bizottságai a következők: 

a) Versenybizottság, 

b) Játékvezetői Bizottság, 

c) Strand- és Parkröplabda Bizottság, 

d) Fegyelmi Bizottság, 

e) Sportágfejlesztési Bizottság, 

f) Edzői Bizottság, 

g) Adatkezelési- és Nyilvántartási Bizottság. 

 

3./ Egyes tevékenységi körök ellátására az egyesület egyéb bizottságokat is létrehozhat. 

 

4./ A bizottságok feladatait és hatáskörét az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. A bizottságok éves munkatervet készítenek, melyet az elnökség hagy jóvá. 

 

5./ A bizottságok üléseit a bizottságok vezetői vezetik le. A bizottság üléseire meg kell hívni 
az elnökség képviselőjét. 

 

A Fegyelmi Bizottság 

 

1./ Az egyesület tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szemben fegyelmi 
eljárás lefolytatására az elnökség Fegyelmi Bizottságot állít fel, mely bizottságnak elnöke 
és 4 tagja van. 

 

2./ A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az egyesület 
fegyelmi szabályzata állapítja meg. 

 

3./ A Fegyelmi Bizottság tagjai az egyesületben,illetőleg a tagszervezeteiben tisztséget nem 
viselhetnek, s velük munkaviszonyban nem állhatnak. 
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Az egyesület tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 

1./ A közgyűlés, az elnökség és az Intéző Bizottság határozataiban nem vehet részt az a 
személy, aki vagy közeli hozzátartozója, vagy élettársa (továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármely más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.  

 

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

 

2./ Nem lehet az egyesület Számvizsgáló Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) az egyesület elnöke, vagy az elnökség, Intéző Bizottság tagja, vagy gazdasági 
feladatot ellátó személy, 

b) az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület tagjának, a tagsági 
viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve 

d) az a) – c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

3./ Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság 
tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője – 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – volt 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem elégítette ki, 

b) amellyel szemben az adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztett, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet 
megszűnését követően három évig áll fenn. 
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4./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

XI. 

Az egyesület gazdálkodása és vagyona 

 

1./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

2./ Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az egyesület 
működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze: 

a) az államháztartás alrendszereiből közhasznú célra, vagy működési költségei 
fedezésére kapott támogatás, 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódód bevétel, 

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel, 

d) az egyesület eszközeinek esetleges befektetéséből származó bevétel, 

e) tagsági díjak, 

f) költségvetési támogatás, 

g) a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban, vagy közgyűlési határozatban 
megállapított – egyéb díjak, 

h) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

i) az egyesület által kiszabott pénzbüntetések, 

j) pártoló tagok hozzájárulásai, 

k) alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások, 

l) rendezvények bevételei, 

m) reklámtevékenységből származó bevételek, 

n) amennyiben az egyesület úgy dönt, befektetési tevékenységből származó bevétel, 

o) más szervezettől, illetve magányszemélytől kapott adomány, 

p) egyéb más bevételek. 

 

3./ Az egyesület költségei: 

a) a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
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(ráfordítások, kiadások), 

c) a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások), 

d) a másodlagosan folytatott vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen 
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani, 

e) az egyesület szerveinek, szervezeteinek működési költségei, valamint a 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 
leírása, 

f) az a-e pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

4./ Az egyesület vagyona: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b) készpénzre való követelés, 

c) értékpapír, vagy erre szóló követelés, 

d) ingatlan- és ingó vagyon. 

 

5./ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
szövetség tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

 

6./ Az egyesület kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban 
vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke, illetve 
a kötelezettségvállalás mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági 
vállalkozásba) vitt vagyonának mértékét. 

 

7./ Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a szövetség gazdálkodási szabályzata, 
befektetési tevékenység esetén az egyesület befektetési szabályzata határozza meg, 
amelyet az egyesület elnöksége állapít meg. 

 

8./ Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve, másodlagosan végzi. 

 

9./ Az egyesület gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

10./ Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, 
illetve tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vesz fel, valamint az 
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államháztartás alrendszereiből kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel. 

 

11./ Az egyesület bármely cél szerinti juttatását az elnökség döntése alapján pályázathoz 
kötheti. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset 
összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van. A színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 
szolgálhat. 

 

12./ Az egyesület gazdasági feladatainak ellátására az elnökség gazdasági vezetőt nevez ki. 

 

XII. 

Az egyesület megszűnése 

 

1./ Az egyesület megszűnik: 

a) feloszlásnak a közgyűlés által történő kimondásával, 

b) más szövetségekkel, egyesületekkel, vagy társadalmi szervezetekkel való 
egyesülésével, 

c) feloszlatással, 

d) megszűnésének megállapításával, 

e) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az 
egyesületet a nyilvántartásából törlik. 

 

2./ A közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben 
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a 
bíróság megállapította. 

 

3./ Ha az egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését állapítják meg, vagyona a 
hitelezők kielégítése után kizárólag a röplabdasport céljaira használható fel. 

 

XIII. 

Záró rendelkezések 

 

1./ Az egyesület jogutódja az 1989. évi II. törvény alapján működő Budapesti Röplabda 
Szövetségnek, melynek 1989. december 16-án elfogadott, és többször módosított 
alapszabálya a 2016 ................... megtartott rendkívüli közgyűlésen a fentieknek 
megfelelően módosult, s amely 2016 .............. napján lép hatályba. 
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2./ Az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárást a Fővárosi Törvényszék 
folytatja le. 

 

3./ Az egyesület a közgyűlésén elfogadott változásait, változtatásait az adott közgyűlés 
megtartásától számított 60 napon belül jelenti be a nyilvántartó bíróság felé. 

 

4./ Az egyesület alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések 
hivatalos értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az 
egyesület minden tagjára, illetve szervére nézve kötelező. 

 

Budapest, 2016. ”…………….”. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Budapesti Röplabda Szövetség 

képviseletében: 
Vasák Bertalan 

e l n ö k 
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1. számú Melléklet 

 

1./ Az egyesület tagjai az alábbi tagdíjat fizetik: 

a) NB-s szakosztállyal rendelkező sportegyesület, az utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végző alapítvány, illetve sportiskola: nemenként 8.000 Ft/év, 

b) csak Budapest bajnokságban szereplő sportegyesület, az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítvány, illetve sportiskola: nemenként 5.000 Ft/év, 

c) természetes személyek: 3.000 Ft/év, 

d) pártoló tag természetes személyek: minimum 800 Ft/év, 

e) tagegyesület: 1.500 Ft/év. 

 

2./ A tagsági díjat a sportegyesületek egy évben egyszer, a nevezési díjjal együtt, tárgyév 
szeptember 30. napjáig, a természetes személyek két egyenlő részletben, tárgyév március 
31. napjáig, illetve szeptember 30. napjáig, a tagegyesületek egy összegben, tárgyév 
március 31. napjáig fizetik. 

 

3./ A nem természetes személy pártoló tag tagsági díját az érintett pártoló tag képviselője és 
az egyesület elnöksége közösen állapítja meg, de mértéke nem lehet kevesebb, mint évi 
5.000 Ft, amelyet tárgyév március 31. napjáig kell fizetni. 

 

4./ Az elnökség egyedi döntésként, méltányossági alapon a tagdíjfizetésre vonatkozóan 
mérséklést adhat. 

Budapest, 2016. ”……………….”. 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Budapesti Röplabda Szövetség 

képviseletében: 
Vasák Bertalan 

e l n ö k 
 

 


