A MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
(ELFOGADVA 2019. május ……)
(A módosítások kiemelt dőlt betűvel kerültek feltüntetésre)
Törvény:

A 2004. évi I. törvény.

Szövetség:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az
egyesületi jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján
civil szervezetként működő országos sportági szakszövetség
(„Szövetség”), jelen alapszabály szerint a Magyar Sí Szövetség

Területi, helyi Szövetség:
A Szövetség alapszabálya szerint létrehozott, annak szervezeti
egységeként működő több megyét magában foglaló vagy megyei,
fővárosi, városi illetve egyéb helységi szakszövetség, amely önálló
jogi személy.
Szakági Alszövetség:
A Szövetség alapszabálya szerint létrehozott, annak szervezeti
egységeként működő, valamely sí sportágat/szakágazatot
összefogó alszövetség, amely önálló jogi személy.
A szövetség működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Szövetség Magyarországon működő, a sí sportágban sporttevékenységet folytató jogi
személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a sí
sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló, civil szervezetként tevékenykedő országos
sportági szakszövetség, amely a működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetőleg a
egyesületi jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV., valamint a Ptk. és más vonatkozó hatályos jogszabály alapján fejti ki. A Szövetség
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tevékenységét az Ectv. 2. § 20-as pontja, a sportról szóló 2004. I. törvény Preambulumában,
illetve a 49. § b.), c.), e.), f.), g.), k.), l.) és m.) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) 15. pontjában meghatározott
feladatok megvalósítása alapján –végzi.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. §
(1)

A Szövetség neve:
Rövidített neve:

Magyar Sí Szövetség
MSíSz

(2)

A Szövetség székhelye:

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29.

(3)

A Szövetség működési területe:

Magyarország

(4)

Az alapítás éve:

1913

(5)

Működési formája:

sportági szakszövetség

(6)

Első alapításkori (1913) elnöke:
Jelenlegi Elnöke (2018):

Szacellári György
Miklós Edit

(7)

A szövetség alapító (1913) tagjai:
a Magyar Turista Egyesület sícsoportja,
a Körmöczbányai Korcsolya Egyesület sícsoportja,
a Magyarországi Kárpát Egyesület Kassai Osztálya,
a Selmecbányai Atl.Club turista szakosztálya,
az Alba Sí Klub,
a Magyar Sí Klub,
a Budapesti Egyetemi Turista Egyesület,
a Magyarországi Kárpát Egyesület Központja,
a Ferencvárosi Torna Club síosztálya,
a Magyar Jogász Sport Egyesület síosztálya,
a Magyar Általános Hitelbank,
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár sportegyesületének sícsoportja,
a Munkás Testedző Egyesület sícsoportja
és a Természetbarátok Turista Egyesületének síosztálya,
A szövetség jelen alapszabálymódosítás elfogadásakor meglévő tagjainak részletes
felsorolását a külön íven megtalálható tagjegyzék tartalmazza. Minden
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küldöttgyűlésen felvett jelenléti ív tartalmazza valamennyi aktuális tag adatait,
képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és a tag által delegálható küldöttek,
valamint a jelenlévő küldöttek számát. A szövetség aktuális tagjai az egyes
küldöttgyűlések jelenléti ívén is feltüntetésre kerülnek függetlenül attól, hogy az adott
küldöttgyűlésen képviseltetik-e magukat.
(8)

A szövetség részére évente teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat és azok értékét,
annak rendelkezésre bocsátásának módját és idejét a jelen alapszabály 1. sz.
melléklete tartalmazza.

A Szövetség általános jogutódja az 1913-ban alakult Magyar Sí Szövetségnek.
3. §
(1)

A Szövetség emblémája:

Fehér alapon piros kör alakú stilizált „S”, fehér
közzel, zöld stilizált „I”, alatta király-kék
színnel Magyar Sí Szövetség 1913 felirat, ezt
körülöleli az Európai Unióra utaló 12 arany
színű hópehely.
A Szövetség emblémájaként használatos a fekvő
téglalap alakú „skihungary” ábrás védjegyként
bejegyzett embléma is, amely piros alapon fehér
betűkkel feltüntetett „ski” és zöld alapon fehér
betűkkel
feltüntetett
„hungary” feliratot
tartalmaz, fehér közzel és fehér szegéllyel. Ezen
embléma alatt feltüntetésre kerülhet „Magyar Sí
Szövetség”, „Hungarian Ski Federation” és
egyéb meghatározások, pl. a válogatott keretre
való utalás is.

(2)

A Szövetség pecsétje:

35 mm átmérőjű kör alakú szövetségi embléma.

(3)

A szövetség zászlaja:

Egyik oldala: nemzeti színű trikolór, középen a
Szövetség emblémája,
Másik oldala: 12 arany színű hópehely.
A Szövetség zászlaja állított vagy fekvő
formátumban a „skihungary” embléma is.
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4. §
A Szövetség tagja a FIS-nek, IBU-nak, az Európai Sí Szövetségnek, a Magyar Olimpiai
Bizottságnak, amelyeknek és az IOC-nak alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szövetség célja
5. §
(1)

A Szövetség célja az egyes sí és biatlon sportágak, tevékenység népszerűsítése,
fejlesztése, szervezése, irányítása és ellenőrzése elsősorban az alpesi sí, biatlon
(sílövészet), gyepsí, sífutás, síroller, síugrás, síturizmus és freestyle sportágakban
folyó tevékenységeknek, továbbá a Snowboard Szövetséggel való kölcsönös
együttműködés kiépítése. A Szövetség képviseli a megalakult Snowboard Szövetséget
a nemzetközi szervezetekben.
A Szövetség közreműködik az állami sportfeladatok ellátásában is, így közfeladatot
lát el, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a hazai és
nemzetközi sportszervezetek munkájában.
A Szövetség fontos feladatának tekinti a fogyatékkal élők bekapcsolását a szabadidő
és versenysport területén egyaránt.

(2)

A Szövetség a sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség
tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.

(3)

A Szövetség fő tevékenysége: TEAOR 9319 Egyéb sport tevékenység

A Szövetség feladatai
6. §
(1)

A Szövetség feladata a tevékenysége során a sportról szóló 2004. évi I. törvény
alapján az állam, illetőleg a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok
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megvalósításáról is gondoskodni.
(2)

A Szövetség alapvető feladatait a 2004. évi I. törvény szabályozza, így a Szövetség
kizárólagos feladata különösen:
a)

meghatározni a 2004. évi I. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt
szabályzatokat,

b)

a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani versenyrendszerét,
és e versenyrendszer alapján szervezni a sportágak versenyeit,

c)

megrendezni a magyar bajnokságokat,

d)

meghatározni és kiadni a hazai – a sportági nemzetközi szövetség
versenynaptárához igazodva – versenynaptárt,

e)

működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportághoz tartozó
sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,

f)

megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetség, illetve a sportági
külföldi szövetség által megkívánt hozzájárulást magyar sportolók külföldi
versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez,

g)

részt venni a sportágak nemzetközi szövetségeinek munkájában, szervezni a
sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,

h)

szabályzatban
rendezni
az
általa
kiírt
(szervezett,
rendezett)
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának
módjait és feltételeit,

i)

a h) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy
a szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti
egységeire, illetve tagjaira átruházni,

j)

érvényesíteni a dopping-tilalmat, a meg nem engedett teljesítményfokozó
szerek használatát tiltani, ellenőrizni, hogy sportolói nem szegik-e meg a
doppingtilalmat, s fellépni a sportban ható valamennyi káros jelenség ellen.

k)

(3)

a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység
folytatásához szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj
ellenében előzetes hozzáárulást kiadni.

A szövetség – a (2) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon, illetve
jogosítványokon kívül –
a)

meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és
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gondoskodik ezek megvalósításáról,
b)

a jogszabályok és a (2) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján,
valamint a saját szabályzatai alapján gondoskodik a sportágban a sportolók
nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, illetve velük szemben
sportfegyelmi jogkört gyakorol,

c)

a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel,
sportolókkal és sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban
megállapított joghátrányokat alkalmazza,

d)

meghatározza a sportlétesítmények – a sportág szempontjából történő –
használatának
feltételeit,
a
létesítményekkel
szembeni
szakmai
követelményeket,

e)

meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai
szabályokat,

f)

érvényesíti a doppingtilalmat,

g)

a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a sportot felügyelő állami
vezetővel (a továbbiakban: állami vezető) a támogatási szerződést,

h)

a szövetség eseményeire, sportágaira vagy egészére kiterjedően szponzorálási
és más kereskedelmi szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében,

i)

képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a
MOB, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi
szervezetek felé,

j)

az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak,
közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban
működő szakemberek képzését és továbbképzését,

k)

ellátja a sportági nemzetközi szövetség alapszabályában, a jogszabályokban,
illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat.

(4)

A versenyszerű sportolót a szövetség tartja nyilván és ad részére versenyengedélyt,
amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a szövetség által meghatározott
sportszakmai követelményeknek.

(5)

A versenyszerű sportoló egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való
átigazolásának feltételeit és módját a sportág jellegéhez igazodva a szövetség
átigazolási szabályzatában állapítja meg.
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(6)

A nemzeti válogatott keretek működtetése során a szövetségekre a sportszervezetre
vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.
III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szövetség tagjai
7. §

(1)

A Szövetségnek az önkéntesség elve alapján tagjává olyan a sportági
versenyrendszerben résztvevő sportegyesület, sportvállalkozás (a továbbiakban:
rendes tag) válhat, amely nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a Szövetség
alapszabályát és céljait, vállalja a Szövetség alapszabálya alapján a Szövetség tagjait
terhelő kötelezettségek teljesítését, így különösen eleget tesz tagdíjfizetési
kötelezettségének. Tiszteletbeli, illetve pártoló tagként felvehető természetes személy
és jogi személy is, feltéve, hogy fentieken túl a Szövetség tevékenységét erkölcsileg,
illetőleg – az alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint – anyagilag
támogatja. (A rendes tag, a tiszteletbeli tag, a pártoló tag a továbbiakban együtt: tag.)

(2)

A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz. A Szövetségbe való felvétel
nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség alapszabályát elfogadja, és a
felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A tagok jogai és kötelezettségei
8. §
(1)

A Szövetség tagjai képviselőik útján, illetve igazolt versenyzői részt vehetnek a
Szövetség tevékenységében és rendezvényein, versenyein. A rendes tagok küldötteik
útján választhatnak tisztségviselőket a Szövetség különböző szerveibe. A rendes tagok
küldöttei a küldöttgyűlésen részt vehetnek, a küldöttgyűlésen küldötteik útján
szavazhatnak, a küldöttgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehetnek, a
küldöttgyűlésen felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és
észrevételeket tehetnek. A szövetség tagjai jogosultak igénybe venni a Szövetségnek a
tagok részére biztosított szolgáltatásait. A Szövetség tagjai kötelesek tevékenységük
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során az Alapszabályban foglalt cél-kitűzéseket elősegíteni, az Alapszabály
rendelkezéseit, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatait, valamint más szabályokat
betartani, tagdíjat fizetni, illetve tartózkodni olyan magatartástól, amellyel
veszélyeztethetik a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
2) A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek. A küldöttgyűlésen
tanácskozási joggal részt vehetnek.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
9. §
(1)

A Szövetségbe való belépés, illetve a kilépés önkéntes.

(2)

A szövetségi tagsági felvétel az erről szóló elnökségi határozat dátumától keletkezik.
A szabályszerű felvételi kérelmet benyújtó szervezet kérelmét az elnökség soron
következő ülésén köteles elbírálni, amennyiben ezt elmulasztja, a tagfelvétel
automatikusan bekövetkezik az adott elnökségi ülés napjával.
Megszűnik a tagság:
a)

a tag halálával, jogi személyiség esetén annak jogutód nélküli megszűnése
esetén,

b)

kilépéssel,

c)

kizárással,

d)

a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával.

(3)

Azon rendes tag, amelyik a küldöttgyűlés időpontját megelőző 12 hónapon keresztül
nem indított egyetlen igazolt („A” vagy „B” kategóriás) versenyzőt sem a Szövetség,
a FIS, vagy az IBU elfogadott versenynaptárában szereplő versenyen, az az
esedékes küldöttgyűlésen nem gyakorolhatja szavazati jogát, küldöttei tanácskozási
joggal vehetnek részt a küldöttgyűlésen. A 12 hónapot mindig az esedékes
küldöttgyűléstől kell visszafelé számítani..

(4)

A Szövetség a tagjairól nyilvántartást vezet.

(5)

A tag tagsági jogviszonyát kilépéssel, vagyis a Szövetségnek címzett írásbeli
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nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés a tagot nem
mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a
tagságból eredő jogok iránti igénye. Kilépéssel a kilépésről szóló nyilatkozat
Szövetség általi átvételének napján szűnik meg a tagsági jogviszony. A Szövetségből
kilépett, kizárt vagy tagsági jogviszonyát felmondással megszüntető tag a
Szövetségbe a tagsági jogviszonyának megszűnésétől számított 36 hónapon belül nem
válhat ismét taggá.
(6)

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.§). A Szakszövetségből való kizárásnak bármely tag vagy szakszövetségi szerv
kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt, alapszabályt, egyéb
szövetségi szabályzatot vagy küldöttgyűlési, illetve elnökségi határozatot súlyosan
vagy ismételten megsérti, illetve tag magatartásával veszélyeztetheti a Szövetség
céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét, illetve ha a tag (akár saját tagja
vagy vezetője által) a Szövetség céljaival, szellemiségével nem összeegyeztethető,
azokhoz nem méltó magatartást tanúsít. (Ptk 3:70.§). A kizárásról első fokon a
Fegyelmi Bizottság, másodfokon az Elnökség a soron következő ülésén dönt. A
kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással ellátni, amelynek tartalmazni
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a
taggal írásban kell közölni. A tagsági jogviszony megszűnik a határozatának jogerőre
emelkedése napján.

(7)

A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát
megszünteti vagy más sportegyesület részére átadja.

(8)

Az Elnökség Felmondással 30 napos felmondási idővel szűntetheti meg a tag tagsági
jogviszonyát,
a)

ha a tag az éves tagdíj befizetését 6 hónapig az Elnökség igazolható írásbeli
felszólítása ellenére elmulasztja és az Elnökség fizetési felszólításában adott
fizetési határidő eredménytelenül eltelt (az éves tagdíj befizetésének végső
határideje a tárgyév márciusának 31. napja),

Az Elnökség felmondást elrendelő határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal.
A tagsági jogviszony megszűnik a felmondási határidő lejártával.
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IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
10. §
(1) A Szövetség szervei, illetve szervezeti egységei:
a)

a Szövetség küldöttgyűlése,

b)

a Szövetség Elnöksége,

c)

országos szakági alszövetségek,

d)

területi és helyi szakszövetségek,

e)

az Ellenőrző Bizottság,

f)

a Fegyelmi Bizottság,

g)

bizottságok,

h)

Szövetségi iroda.

(2) A Szövetség tisztségviselői:
a)

a Szövetség vezető tisztségviselői,

b)

a Szövetség hivatali munkáját irányító tisztségviselő,

c)

A Szövetség egyéb tisztségviselői,

d)

Referensek.

(3) A Szövetség tisztségviselői feladataikat megbízási vagy munkaviszonyban is elláthatják.

V.
A SZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSE
A Szövetség legfőbb szerve a tagok küldötteiből álló küldöttgyűlés. A tagok képviselőit,
illetve a személyükben vagy a tag működését jelentősen érintő egyéb jogviszonyban történő
változást haladéktalanul be kell jelenteni a Szövetség elnökségének.
A tag a küldöttgyűlésen a képviseletében eljáró küldötteket, legalább teljes bizonyító erejű
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magánokiratba foglalt, a tag képviselője által aláírt mandátumlevéllel jelöli ki, a saját
Alapszabályában foglalt rendelkezések szerint.
A küldöttgyűlésen az egyes tagok képviseletében megbízható küldöttek számát az
alapszabály 4. számú melléklete tartalmazza.
A küldöttgyűlés összehívása
11. §
(1)

A Szövetség küldöttgyűlését szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell
hívni. A küldöttgyűlést az elnökség hívja össze. A küldöttgyűlés időpontját, helyét,
javasolt napirendjét a szövetség Elnökségének legalább egy hónappal korábban meg
kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a
beterjesztett javaslatokról a rendes, szavazati joggal rendelkező tagokat írásban
igazolható módon értesíteni kell legalább a küldöttgyűlést megelőzően 30 nappal,
úgy, hogy biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Szövetség tagjai
a küldöttgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. A küldöttgyűlés csak olyan
kérdést tárgyalhat meg, amely a küldöttgyűlés meghívójában szerepel.

(2)

A küldöttgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a törvényességi felügyeletet
gyakorló szerv elrendeli, ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi, ha a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került, ha a szavazati joggal
rendelkező tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével azt írásban
kezdeményezi, a bíróság elrendeli, vagy ha az elnöki tisztség megüresedik, illetve az
Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság létszámcsökkenés miatt határozatképtelenné
válik. Ezen esetekben az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vagy az Elnökség
által kijelölt elnökségi tag 15 napon belül köteles a küldöttgyűlést összehívni
legfeljebb 30 napon belüli időpontra. A meghívóban meg kell jelölni a küldöttgyűlés
összehívásának okát és célját.

(3)

A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a küldöttgyűlés helyéről és
időpontjáról a szövetség honlapján keresztül vagy más megfelelő módon kell
tájékoztatni.
A küldöttgyűlésen a rendes tagok (sportegyesületek, sportvállalkozások) küldötteik
útján szavazhatnak. A küldöttgyűlésre minden tag legalább egy küldöttet küldhet.
Az egyes tagok a 4. számú mellékletben meghatározott pontrendszer alapján, a
versenyzői létszámuk és eredményességük alapján kiszámított számú további
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küldötteket küldhetnek a küldöttgyűlésre. Egy küldött egy szavazattal rendelkezik. A
szavazati jogot gyakorló küldöttek személyét legkésőbb a küldöttgyűlés kezdetéig,
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a tag képviselője által aláírt
eredeti mandátumlevéllel írásban kell bejelenteni a Mandátum-vizsgáló Bizottság
elnökének. A mandátumlevélben kijelölt küldött kizárólag személyesen jogosult részt
venni és szavazni a küldöttgyűlésen, meghatalmazott nem képviselheti, a küldötti
minőség nem átruházható. Nem gyakorolhatják szavazati jogukat annak a tagnak a
küldöttei – a 9.§ (3) bekezdésében meghatározottakon felül -, amely tag az éves
tagdíját a küldöttgyűlés napjáig nem fizette meg, de még nem következett be a 9.§ (8)
bekezdésében meghatározott feltétel.

A küldöttgyűlés határozatképessége
12. §
(1)

A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok küldötteinek, azaz a szavazásra
jogosultak több mint a fele jelen van.
Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, az megismételt küldöttgyűlést az eredeti meghívóban megjelölt
időpontban és helyen ismételten meg kell tartani vagy a küldöttgyűlést el kell
halasztani, és 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ilyen módon
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentekre tekintet
nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt
küldöttgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza.

(2)

A Szövetség más szövetséggel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről
csak akkor határozhat, ha a döntésnél a küldöttgyűlésen a szavazásra jogosultak több
mint a fele részt vesz.
A küldöttgyűlés napirendje
13. §

(1)

A küldöttgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a
küldöttgyűlés elé.
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(2)

(3)

A Szövetség éves rendes küldöttgyűlési napirendjének kötelezően tartalmaznia kell:
a)

a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolóját,

b)

az Ellenőrző Bizottság beszámolóját,

c)

a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatokat,

A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés előtt legalább két héttel benyújtották az Elnökséghez.
Az e határidő után beterjesztett javaslatok csak abban az esetben tárgyalhatók, ha
azzal a küldöttgyűlés egyszerű (több mint 50%) szavazati többséggel egyetért.

A küldöttgyűlés hatásköre
14. §
(1)

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)

az Alapszabály megállapítása, illetve módosítása,

b)

a Szövetség céljának módosítása,

c)

a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,

d)

az elnökség éves szakmai beszámolójának - ezen belül az ügyvezetésnek a
Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének -, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény szerinti beszámolójának és az Ectv-ben meghatározott és az
elnök által készített beszámoló, valamint a Szövetség gazdálkodásának alapját
képező éves költségvetésének, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének
az elfogadása,

e)

az Elnökség elnökének, alelnökének és tagjainak, az ellenőrző testület
elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,

f)

a szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának elhatározása,

g)

a

szövetség

szervezeti

egységeinek,

különösen

az

Alszövetségeinek

létrehozása, jogi személlyé nyilvánítása, megszüntetése,
h)

a szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntés, az önkéntes
feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,

i)

a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása az elnökség javaslata
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alapján,
j)

a választott vezető tisztségviselő felett munkáltatói jogok gyakorlása, ha a
választott vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll azzal,
hogy a vezető tisztségviselő munkabérét az Elnökség állapítja meg,

k)

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját
tagjával, választott vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
azzal, hogy a vezető tisztségviselővel kötött megbízási szerződés tartalmát és
díjazását az Elnökség állapítja meg,

l)

a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a választott vezető tisztségviselők és
más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés meghozatala,

m)

a végelszámoló kijelölése,

n)

mindaz, amit az alapszabály vagy a hatályos jogszabályok a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utalnak.

(2)

A küldöttgyűlés, mint a szövetség legfőbb szerve jogosult bármely más szerv
hatáskörébe tartozó kérdést a saját hatáskörébe vonni.

(3)

A küldöttgyűlés csak akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha a szövetség
képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.

A küldöttgyűlés határozathozatala
15. §
(1)

A Szövetség küldöttgyűlése nyilvános.

(2)

A küldöttgyűlés a határozatait általában a jelenlévő küldöttek több mint felének
szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) és nyílt szavazással hozza, így a 14.§ (1) c)
pontjáról is. Szavazat-egyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő.

(3)

A 14.§ (1) bekezdésének a) pontja esetében a határozat meghozatalához a jelen levő
és szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

(4)

A 14.§ (1) bekezdésének b) és h) pontjai esetében a határozat meghozatalához a
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szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes többsége szükséges.
(5)

A küldöttgyűlés titkos, írásbeli szavazással hoz határozatot a Szövetség – a 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott – tisztségviselőinek és elnökségi tagjainak
megválasztásakor, illetve ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak 20%-a
indítványozza.

(6)

A küldöttgyűlés választja meg a levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot,
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.

(7)

A küldöttgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyek tartalmazzák az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét, s
amely jegyzőkönyveket meg kell őrizni. A határozatokat a Szövetség székhelyén, a
tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel kell közzétenni. A
jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket
és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés
elnöke és a Szövetség két erre kijelölt tagja képviseletében egy-egy, a küldöttgyűlés
elején megválasztott küldött hitelesíti. A küldöttgyűlés határozatai nyilvánosak, abba
bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet.

A vezető tisztségviselők megválasztása
16. §
(1)

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó, küldöttgyűlés
tisztségviselők (választott vezető tisztségviselők):

által

megválasztandó

a) az elnök,
b) az alelnök,
c) az Elnökség további 5 tagja,
d) az Ellenőrző Bizottság elnöke és két tagja.
(2)

Választott vezető tisztségviselő csak olyan nagykorú és teljes cselekvőképességgel
rendelkező magyar állampolgár vagy bevándorlási illetve magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú személy lehet, aki nincs eltiltva
a közügyek gyakorlásától.
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(3)

A vezető tisztségviselőket a küldöttgyűlés négy évre választja meg, ideértve a teljes
tisztújítás esetét is. Egyéb időközi választás esetén a megbízás a Szövetség választási
ciklusa végéig tart.

(4)

A választott vezető tisztségviselőket megválasztó küldöttgyűlés előtt legalább egy
hónappal az Elnökség háromtagú Jelölő Bizottságot választ.
A jelölőlistára és a szavazólapra a tagok által a Jelölő Bizottságnak megküldött és
javasolt valamennyi személyt fel kell venni. A Jelölő Bizottság saját javaslatát és a
jelölt személyeket a bizottság elnöke terjeszti a küldöttgyűlés elé.

(5)

A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a
választás a küldöttgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet.

(6)

Megválasztottnak az a vezető tisztségviselő tekinthető, aki a leadott (igen, nem
tartózkodik) szavazatok többségét (több mint 50 % -át) megszerezte. Aki jelen van, de
bármely okból egyáltalán nem szavaz, jelenlétét nem lehet leadott szavazatnak
tekinteni. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta
meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani.
Az új választási fordulóban nem vesz részt a jelölteknek az a 10%-a, aki a megelőző
fordulóban a legkevesebb szavazatot kapta (szükség esetén a matematikai kerekítés
szabályai alkalmazandók), illetve a legkevesebb szavazatot kapott személy. A
választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz
szükséges szavazatot meg nem szerzi.
VI.
A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
17. §

(1)

A Küldöttgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont), valamint élettársa
(továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
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érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2)

Nem lehet a Szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Elnökség elnöke vagy tagja,
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az Alszövetség ügyvezetője, tisztségviselője,
e) az a-d) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
18. §
Az Elnökség feladatai
19. §

(1)

A szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban a szövetség
elnöksége irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben
döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a
küldöttgyűlés vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a
küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a szövetség más szervének hatáskörébe
utalt.

(2)

Az Elnökség a küldöttgyűlés illetve az Elnök jogkörébe tartozó személyi kérdések
kivételével a következő személyi kérdésekben dönt(het):
a)

a Szövetség egyes tisztségviselőinek kinevezése, visszahívása (így többek
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között a főtitkár, a bizottsági vezetők megbízása, visszahívása, szövetségi
kapitány kijelölése stb.),
b)

nemzetközi szervezetekbe delegáltak megbízása, visszahívása,

c)

olimpiára, világbajnokságra kiküldöttek jóváhagyása,

d)

nemzetközi sportszervek kongresszusaira küldöttek kijelölése,

e)

tiszteletbeli elnök megválasztása.

(3)

Az (2) a) pontban meghatározottakon kívül a Szövetség tisztségviselői, alkalmazottai
felett a munkáltatói jogkört a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak
szerint az Elnök gyakorolja.

(4)

Az Elnökség dönt a következő szervezeti ügyekben:
a)

Küldöttgyűlés összehívásával kapcsolatos kérdésekben, s a küldöttgyűlés
előkészítésében (javasolt időpont, helyszín, napirend megállapítása),

b)

A Szövetség szabályzatainak (szervezeti és működési szabályzat, ügyrend,
stb.) megállapítása, elfogadása az Alapszabály kivételével,

c)

az Alszövetség(ek) Vezetési és Működési Rendjének meghatározása és
elfogadása,

d)

nemzetközi versenyeken való részvétel szabályozása, jóváhagyása,

e)

hazai versenynaptár jóváhagyása,

f)

a rendelkezésre álló javak szakágak/Alszövetségek közötti felosztása,
költségvetés elkészítése, szükség esetén módosítása,

g)

a cél szerinti juttatások nyújtásának szabályairól való alapelvek elfogadása,
esetlegesen pályázati úton való folyósítása.

h)

a Magyar Snowboard Szövetség nemzetközi szervezetekben való
képviseletének ellátása, az ezzel kapcsolatos esetleges megállapodás
megkötése.

(5)

Az Elnökség elkészíti és karbantartja a Szövetség és az Alszövetség(ek) szabályzatait,
(így különösen vezetési és működési rendje) szükség esetén döntéshozatalra előkészíti
és előterjeszti a küldöttgyűlésre.

(6)

A Szövetség belső szervezeti felépítését és működését az Elnökség által jóváhagyott
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Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.
(7)

Az Elnökség döntéseit határozatba foglalja. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyek tartalmazzák az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét, s
amely jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A határozatokat a Szövetség székhelyén, a
tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel kell közzétenni. A
jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az elnökségi ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az
elnökségi ülést vezető elnök és két elnökségi tag írja alá.

(8)

Az Elnök feladatait munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látja el. Az
Elnökség további tagjai feladataikat társadalmi megbízatás keretében, ingyenesen
látják el.
Az Elnökség működése
20. §

(1)

Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el ügyrendjét.

(2)

Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként – éves ülésterv alapján –
legalább negyedévenként ülésezik, illetve a feladatokhoz igazodóan szükség szerint.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok
egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza. Az Elnökség üléseinek
összehívására írásban, igazolható módon kerül sor.

(3)

Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) – az
előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően az
Elnök értesíti az Elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb
határidő is megállapítható.
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi
tag összehívhatja.

(4)

Az Elnökség a tagok több mint felének (minimum 4 fő) jelenléte esetén
határozatképes az elnökségi ügyrendben foglaltakkal összhangban. Amennyiben az
Elnökség nem határozatképes, az ülést 7 napon belül ismét össze kell hívni. Az
Elnökség az ügyrendben meghatározottak szerint írásbeli határozatot is hozhat.

(5)

Abban az esetben, ha két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 7 fő
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alá csökken, új elnökségi tag(ok) megválasztásának céljából rendkívüli küldöttgyűlést
kell összehívni.
(6)

Az Elnökség határozatait a jelenlevő tagok több mint felének (páratlan létszám esetén
a matematika szabályai szerint felfelé egész főre kerekítve) igenlő szavazatával és
általában nyílt szavazással hozza meg.
Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza
meg.

(7)

Az elnökség ülései nyilvánosak, és arra az elnökség tagjain kívül meg kell hívni az
Ellenőrző Bizottság elnökét, a tisztségviselők közül a hivatali munkát irányító
személyeket, az alszövetség(ek) képviselőjét, valamint az állandó bizottságok vezetőit
(elnökeit), továbbá a tiszteletbeli elnököt. Az elnökség indokolt esetben (pl.
személyiségi jogvédelem, üzleti titok esetén) dönthet egyes napirendi pontok zárt
ülésen történő megtárgyalásáról.
Nem hozhat határozatot az Elnökség, ha nem került szabályszerűen összehívásra. Az
Elnökség bármely szövetségi – szavazati joggal rendelkező – tag kérésére köteles
maximum 30 perc időtartamban az ilyen tag képviselőjét meghallgatni.

(8)

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket,
javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat.
Az Elnökség határozatait az érintettekkel, valamint a Szövetség tagságával 30 napon
belül írásban, e-mailen vagy a honlapon keresztül közölni lehet. A határozatokat a
Szövetség székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel kell
közzétenni.

Az Elnökség jogai és kötelességei, a tagság megszűnése
21. §
(1)

Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a)

az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel,

b)

a küldöttgyűléseken részt venni, a kérdésekre válaszolni, az egyesület
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helyzetéről beszámolni,
c)

észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal
kapcsolatban,

d)

felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,

e)

javaslattétel küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,

f)

megbízás alapján a Szövetség képviselete,

g)

a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetve végrehajtása.

(2)

Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(3)

Az elnökségi tagság megszűnik:
a)

a mandátum lejártával,

b)

visszahívással,

c)

elhalálozással,

d)

a Szövetségből történő kizárással, amennyiben pártoló tag

e)
f)

a tag lemondásával,
törvényben meghatározott ok bekövetkezte esetén.

(4)

Lemondás esetén a lemondás tényét az elnökség ülésén kell bejelenteni és
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy a kilépést/lemondást írásban, igazolható módon
kell közölni az elnökkel.

(5)

Ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak
lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az
eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKE, A SZÖVETSÉG TISZTELETBELI
ELNÖKE
22. §
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(1)

A Szövetség legfőbb vezető tisztségviselői a Szövetség elnöke és alelnöke.
Munkájukat egymással megosztva végzik. Az elnököt távollétében az alelnök teljes
körűen helyettesítheti. Az Elnökség közreműködésével irányítják és vezetik a
Szövetség tevékenységét, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak
szerint jogosultak – felelősségük fennmaradásával – maguk helyett más személyt
felhatalmazni a feladataik esetileg meghatározott részeinek ellátásával (ügyvezető
elnök, ügyvezető alelnök), aki(k)re képviseleti jogkörüket meghatározott részben
átruházhatják. Munkájuk során igénybe veszik a különböző bizottságokat, az általuk
adott javaslatokat döntéseik során a lehetőséghez mérten figyelembe veszik. A
testületi ülések közötti időszakban egymással egyeztetett egyszemélyi döntéseket
hoznak, amelyek a testületi döntésekkel nem állhatnak ellentétben.

(2)

Az elnök feladatai és hatásköre:
a)

a küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek írásban való összehívása és vezetése,

b)

a Szövetség képviselete,

c)

a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti személyi kérdésekben döntés,
illetve javaslat tétele,

d)

az Elnökség munkájának irányítása,

e)

az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,

f)

a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről, a munkájában
igénybe véve a mindenkori Média Bizottság segítségét,

g)

kapcsolattartás a területi, helyi szakszövetségekkel és tagszervezetekkel,

h)

önálló aláírási jogkör és az egyes szabályzatokban meghatározottak szerint
utalványozási jogkör,

i)

döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
küldöttgyűlés, az Elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos
hatáskörébe,

j)

kezeli a Szövetség pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört
gyakorol,

k)

kezeli a Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,

l)

vezeti a Szövetség tagnyilvántartását,
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m)

vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet,

n)

elkészíti a Szövetség egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló Ectv-ben meghatározott beszámolóját

o)

mindazoknak

a feladatoknak

az ellátása, amelyeket

jogszabály,

az

Alapszabály, illetve a küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
p)

Az alszövetségek 500.000,- Forintot meghaladó kötelezettségvállalásainak
előzetes írásbeli jóváhagyása

(3)

Az elnöknek az intézkedéseit a küldöttgyűlés vagy az elnökség döntésének
megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Szövetség érdekeivel
összhangban.

(4)

Az elnök köteles összehívni az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést
hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.

(5)

Az alelnök feladata és hatásköre:
a)

az elnök megbízása alapján vagy a szövetség szabályzataiban meghatározott
esetekben az elnök helyettesítése,

b)

önálló aláírási jogkör és az egyes szabályzatokban meghatározottak szerint
utalványozási jogkör,

c)
d)
(6)

mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az elnök saját feladatai közül
megbízza,
az elnökkel kötendő megbízási, vagy munkaszerződés aláírása.

Helyettesítés
Az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, kivéve
azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának tart fenn.
Esetenként
különleges
helyzetekben
(tartós
akadályoztatás,
különleges
szaktevékenység stb.) a helyettesítési feladatot megbízás alapján az elnök más
tisztségviselőre is átruházhatja.

(7)

Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott
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csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére (főtitkár, ügyvezető elnök) is
átruházhatja.
(8)

A Szövetség elnöksége tiszteletbeli elnököt választhat. A tiszteletbeli elnök nem tagja
az elnökségnek, nincs képviseleti joga. A tiszteletbeli elnököt az elnökségi ülésekre és
küldöttgyűlésekre meg kell hívni, ezen üléseken tanácskozási joggal részt vehet. A
tiszteletbeli elnök mandátuma az őt megválasztó elnökség mandátumának lejártáig
érvényes. A tiszteletbeli elnöki pozíció megszűnik a mandátum lejártával,
lemondással, visszahívással, elhalálozással. A tiszteletbeli elnök újra választható.
VIII.
SPORTÁGI és SZAKÁGI ALSZÖVETSÉG(EK)
23. §

(1)

A szövetségben sportáganként, illetve szakáganként országos alszövetség(ek)
működhetnek (Alszövetség(ek)). Az Alszövetség a Szövetség jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egysége, amelyet a Szövetség küldöttgyűlése ruház fel jogi
személyiséggel.

(2)

Az Alszövetségek vezetési és működési rendjét a Szövetség állapítja meg. Az
Alszövetségek a megállapított vezetési és működési rendnek megfelelő saját
alapszabállyal, ügyintéző és képviseleti szervvel és a működéshez szükséges
vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkeznek.

(3)

Az Alszövetség alapszabálya nem állhat ellentétben a Szövetség Alapszabályával és a
Szövetség által megállapított vezetési és működési rendjükkel. Tekintettel arra, hogy
az Alszövetség a Szövetség szervezeti egysége, alapszabálya illetve annak
módosításai a Szövetség jóváhagyása esetén lépnek hatályba.

(4)

Az Alszövetség ellátja sportágában vagy szakágában a szövetség törvényben,
alapszabályban és egyéb szabályzatban biztosított feladatait.

(5)

Az Alszövetség létrehozásáról és megszüntetéséről a küldöttgyűlés dönt.

(6)

Az Alszövetség tagjai csak közvetlenül lehetnek tagjai a Szövetségnek, s csak akkor,
ha ezen tagok részt vesznek a Szövetség versenyrendszerében is. Az Alszövetség
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maga nem rendelkezik tagi jogosítványokkal.
(7)

Az Alszövetség nem jogosult önálló nemzetközi tevékenységet végezni.

(8)

A Szövetség Elnökségi ülésein az egyes szakági Alszövetségek egy-egy képviselője
tanácskozási joggal rendelkezik.

(9)

Az Alszövetségek bevételeikkel önállóan gazdálkodnak. Tartozásaikért elsősorban
saját vagyonukkal felelősek.

(10)

A 23.§ szerint működő szakági országos alszövetsége(ke)t a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
IX.
A TERÜLETI ÉS HELYI SZÖVETSÉGEK
24. §

(1)

A Szövetség területi és helyi szakszövetségeket hozhat létre és ruházhat fel jogi
személyiséggel. A területi és helyi szakszövetségek a Szövetség jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységei.

(2)

A területi és helyi szakszövetségek
tartozásaikért saját vagyonukkal felelnek.

(3)

A területi és a helyi szakszövetségek szervezetének és működésének szabályait saját
alapszabályuk határozza meg. Az alapszabály nem állhat ellentétben a Szövetség
Alapszabályával, illetve egyéb szabályzataival.

(4)

A területi és helyi szakszövetségek ügyintéző és képviseleti szerveiket tagjaik által
választják.

(5)

A területi és helyi szakszövetségek tagjai csak közvetlenül lehetnek tagjai a
Szövetségnek, s csak akkor, ha ezen tagok részt vesznek a Szövetség
versenyrendszerében is. A területi és helyi szakszövetségek maguk nem rendelkeznek
tagi jogosítványokkal.

(6)

A 24.§ szerint működő területi és helyi szakszövetsége(ke)t a 2. sz. melléklet
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bevételeikkel

önállóan

gazdálkodnak,

tartalmazza.

X.
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
25. §
A Szövetség ellenőrző szervének létrehozása, hatásköre, működése
(1)

A Küldöttgyűlés a Szövetség, és annak jogi személyiségű szervei működésének,
gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy - megfelelő szakmai
képesítéssel rendelkező elnökből és 2 tagból álló - Ellenőrző Bizottságot választ.
Jelen 25.§-ban a (6) bekezdés kivételével a „Szövetség” alatt a Szövetség és annak
jogi személyiségű szervei, így Alszövetségei is értendőek.

(2)

Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget nem
viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint a Szövetség bármely
tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói.

(3)

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság
feladatainak ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet.

(4)

Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a
Szövetség Elnökségét tájékoztatja.

(5)

Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
a)

a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,

b)

a köztestületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,

c)

az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló és a költségvetési tervezet
felülvizsgálata, és erről írásbeli beszámoló készítése a küldöttgyűlés számára,
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

d)

a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések
ellenőrzése.
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(6)

Az Ellenőrző Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a Szövetség
küldöttgyűlésének beszámolni.
26. §

(1)

Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(2)

Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a
Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(3)

Az Ellenőrző Bizottság tagja a Szövetség vezető szervének (Elnökség) ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.

(4)

Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)

a Szövetség vagy annak jogi személyiségű szervei működése során olyan
jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé,

b)

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(5)

Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is
jogosult.

(6)

Ha az arra jogosult vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(7)

Az éves beszámoló és a költségvetés kizárólag az Ellenőrző Bizottság írásos
véleménye alapján tárgyalható, illetve fogadható el.
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XI.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
27. §
(1)

A Szövetség tagjával, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni fegyelmi
eljárások lefolytatására az Elnökség 4 éves időtartamra minimum háromtagú
Fegyelmi Bizottságot választ.

(2)

A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

(3)

A Fegyelmi Szabályzat eljárási rendjét kell alkalmazni a doppingvétség fennállásának
gyanúja esetén is, a Szövetség Doppingszabályzata alapján, amelyet az Elnökség hagy
jóvá.

(4)

A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll, akit a Fegyelmi Bizottság tagjai
maguk közül választanak meg. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben, a területi,
vagy helyi szövetségekben, illetve a tagszervezetekben tisztséget nem viselhetnek, és
azokkal munkaviszonyban nem állhatnak.
XII.
BIZOTTSÁGOK
28. §

(1)

A Szövetségnél a szakágakhoz tartozó valamennyi egyesület képviselőiből álló Alpesi
és Északi Szakági Bizottság Működik.

(2)

A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további – állandó vagy
ideiglenes – bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség
meghatározott időre (maximum 4 évre) választja.

(3)

A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait a Elnökség által
jóváhagyott Bizottsági Működési Szabályzat határozza meg.
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(4)

A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

jogkörrel

(5)

A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok üléseire meg kell hívni
a Szövetség elnökét, alelnökét, az érintett Alszövetségek képviselőjét és a hivatali
munkát irányító személyt.

XIII.
TISZTSÉGVISELŐK
29. §
(1)

A jelen Alapszabályban valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározottak szerint a szövetség napi munkáját a különböző tisztségviselők látják
el.

(2)

A hivatali munkát irányító személyt az Elnök jelöli ki az ügyvezető elnök vagy a
főtitkár személyében.

(3)

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a hivatali munkát
irányító személy vezeti a Szövetség irodáját, irányítja a szövetség napi tevékenységét.
önállóan jogosult a Szövetséget képviselni a napi operatív ügyekben, nemzetközi
szervezetekben, munkáját más tisztségviselőkkel megoszthatja.

(4)

A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására referenseket is kijelölhet
meghatározott időre (maximum 4 évre).

(5)

Az egyes tisztségviselők feladatait és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
XIV.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁS
30. §
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(1)

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2)

A Szövetség az Ectv-ben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a
küldöttgyűlés fogadja el.

(3)

A Szövetség célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.

(4)

A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

(5)

A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.

(6)

A Szövetség elsősorban a tagdíjakból, a központi költségvetési, illetve egyéb
támogatásokból, felajánlásokból és a szövetségi kereskedelmi és egyéb vállalkozási
tevékenységből származó bevételekből gazdálkodik.

(7)

A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági
társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség
mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának
mértékét.

(8)

A (6) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szövetség által a vállalkozás
(gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás
mértékére is.
31. §

(1)
(2)

(3)

A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
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(4)
(5)

(6)

pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás
alapjául nem szolgálhat.
A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
A Szövetség bevételei:
a)

az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára, vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,

b)

a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

c)

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

(7)

d)

a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,

e)

a tagdíj,

f)

egyéb bevétel, valamint

g)

a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A szövetség költségei:
a)

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

b)

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

c)

a vállalkozási

tevékenység

érdekében

felmerült

közvetlen

költségek

(ráfordítások, kiadások), valamint
d)

az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

XV.
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A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
32. §
A Szövetség a Ptk. 3:48§, a 3:83.§ és a 3:84.§ szakaszaiban foglalt esetekben megszűnik.

XVI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1)

33. §
Az Elnökség ügyrendjében rendelkezni kell
a)

olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a küldöttgyűlés, illetve az Elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, illetőleg
ellenzők számaránya, és – amennyiben lehetséges – személye megállapítható,

b)

a küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és
nyilvánosságra hozatali módjáról,

c)

a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,

d)

a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
34. §

(1)

A Szövetség nyilvántartásba vételével (átsorolásával, törlésével) kapcsolatos eljárást a
Fővárosi Törvényszék folytatja le.

(2)

A Szövetség az (1) bekezdésben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat,
változtatásokat azok bekövetkeztétől számított 60 napon belül jelenti be a Fővárosi
Törvényszéknek.

Kelt: Budapest, 2019.05.23
Miklós Edit
Magyar Sí Szövetség elnöke
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1. sz. melléklet
Éves tagsági és átigazolási díjak:
Jogi személy pártoló tag minimum:

20.000 Ft

Magánszemély pártoló tag minimum:

8.000 Ft

Sportegyesület, szakosztály, sportvállalkozás minimum, kivéve ha a tag, szakosztály,
sportvállalkozás versenynaptárban szereplő versenyt rendez, akkor:

32.000 Ft
12.000 Ft

és további
Egyesületi, szakosztályi, sportvállalkozási versenyzőnként
„A” kategóriás versenyzőnként

1.500 Ft
2.000 Ft

„B” kategóriás versenyzőnként

500 Ft

Leigazolási díj

2.500.-Ft

Éves versenyengedély díja „A” kategóriás versenyzőnként

2.500.-Ft

Szeptember 30-át követően
Átigazolási díj versenyzőnként („A” vagy „B” egyaránt)
FIS kód kiváltásának díja adott év június 30-ig versenyzőnként

10.000.-Ft
10.000.-Ft
20.000.-Ft

Július 1-ét követően

„A” kategóriás versenyző
Alpesi sí: a FIS kóddal rendelkező versenyzők, továbbá az előző évi serdülő, ifjúsági, junior vagy
felnőtt magyar bajnokságon rajthoz állt versenyzők.
Sífutás: a FIS kóddal rendelkező versenyzők, továbbá az előző évi serdülő, ifjúsági, junior vagy
felnőtt magyar bajnokságon rajthoz állt versenyzők.
Biatlon: az IBU kóddal rendelkező versenyzők, továbbá az előző évi serdülő, ifjúsági, junior vagy
felnőtt magyar bajnokságon rajthoz állt versenyzők.
Síugrás: a FIS kóddal rendelkező versenyzők, továbbá az előző évi serdülő, ifjúsági, junior vagy
felnőtt magyar bajnokságon rajthoz állt versenyzők.
Mindenki más igazolt versenyző „B” kategóriás versenyzőnek számít.
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2. sz. melléklet
Területi és helyi szakszövetségek:

Jelenleg a Magyar Sí Szövetségnek nincs területi és helyi szakszövetsége
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3. sz. melléklet
Szakági alszövetségek:

Jelenleg a Magyar Sí Szövetségnek nincsenek alszövetségei.
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4. sz. melléklet

Küldöttek számának meghatározása:

A küldöttgyűlésre a tagszervezetek az Alapszabály V. fejezetében meghatározott küldöttjük mellett a
versenyzői létszámuk és eredményességük alapján az alábbi pontrendszer szerint meghatározott
számban további küldötteket delegálhatnak:
A tagszervezet részére jár:
- 1 pont minden 4 olyan versenyző után, aki bármely, a Szövetség, a FIS, vagy az IBU
versenynaptárában szereplő versenyen elindult,
- 1 pont minden versenyző után, aki az Országos Magyar Bajnokságon dobogós helyezést ért
el,
- 3 pont minden versenyző után, akinek
o alpesi szakágban a FIS ranglistán eredménye 140 FIS pont alatt van,
o sífutásban FIS ranglistán eredménye 180 FIS pont alatt van,
o freestyle szakágban a FIS ranglistán eredménye 100 FIS pont felett van,
o biatlonban az IBU kvalifikációs pontlistán 220 IBU pont alatt van,
o síugrásban a FIS Kupán (FIS CUP)1-30. helyezést ér el,
- 3 pont minden versenyző után, aki Olimpián, Paralimpián, felnőtt VB-n, VK-n 1-30.
helyezést ér el,
- 2 pont, ha bármilyen fogyatékkal élők világversenyén indul versenyzője.
A tagszervezet a fentiek szerint megállapított pontszám 4-gyel történő osztásával kapott eredmény
egészrészének számával egyenlő további küldöttet küldhet a küldöttgyűlésre, de egy tagszervezet
küldötteinek száma nem lehet több mint 7 küldött.
Meghatározások, részletszabályok
A pontszámításnál
- az U10, U12, U14, U16, U21 és felnőtt korosztályokba tartozó, versenyengedéllyel rendelkező
versenyzők vehetők figyelembe, egy versenyzőnek az eredményeit csak azon tagszervezet javára
lehet figyelembe venni, amelynek a szezon végén tagja, és csak azon eredményei vehetők
figyelembe, amelyeket már ezen utóbbi tagszervezet tagjaként szerzett meg,
- akkor vehető figyelembe egy verseny, ha a FIS/IBU vagy MSíSZ által kiadott versenynaptárban
szerepel, és csak ha azt olimpiai, egyéni versenyszámban rendezték, kivéve a fogyatékkal élők
világversenyeit,
- az Országos Magyar Bajnokságon a 2. helyezésért csak akkor jár pont, ha legalább 3-an, a 3.
helyezésért, ha legalább 6-an elindultak adott kategóriában. Egy versenyző után akkor is csak 1
pont jár, ha több versenyszámban vagy szakágban ér el dobogós helyezést,
- a FIS pontok tekintetében a legutóbb kiadott alap pontlista (FIS honlapon Base List megnevezésű),
az IBU pontok tekintetében a legutóbb kiadott kvalifikációs pontlista (IBU honlapon IBU
Qualifying Points List megnevezésű) veendő alapul, illetve a Kontinentális Kupánál az adott
szezon versenyei vehetők figyelembe,
- a nemzetközi eredményesség alapján csak olyan versenyző után jár pont, aki a szezonban legalább
6 FIS/IBU versenynaptárban szereplő versenyen rajthoz állt, és egy versenyző után akkor is csak
egyszer jár a pont, ha több szakágban vagy versenyszámban is teljesíti a kritériumot,
- a szezon alatt április 30. napjától a következő naptári év április 30. napjáig tartó időszakot kell
érteni, vagyis a pontszámításra április 30. napját követően kerül sor, és a meghatározott
pontszámok a következő év április 30. napjáig maradnak érvényben.
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