Magyar Kutyasport Szövetség

ALAPSZABÁLY

Budapest
2013. november 28.

a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013
november 28. napján megtartott közgyűlésén az elnökség által előterjesztett és a közgyűlés által
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A Szakszövetség neve: Magyar Kutyasport Szövetség
Rövidített neve: MKSSZ
Működési területe: Magyarország
Alapítás: 1994
Pecsétje: Körbélyegző a Szakszövetség nevével és emblémájával.
Székhelye: 1084 Budapest, József utca 33.I/12
Neve angolul: Hungarian Dog Sport Federation rövidített neve: HDSF.

1. A Magyar Kutyasport Szövetség (a továbbiakban Szakszövetség) a Magyar Köztársaságban
működő kutyás sportegyesületek, klubok és a kutyasportban sporttevékenységet folytató jogi
személyiséggel rendelkező szervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a
felsorolt sportágakat önkormányzati elven irányító, a 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Sporttörvény, vagy Stv.) 20. § (1) bekezdésében foglaltak szerint országos szakszövetsége. A
Szakszövetség működését a sportági szakszövetségekre vonatkozó jogszabályok, a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény a (továbbiakban: Kszt.), a Sporttörvény, a jelen
Alapszabály, a Magyar Kutyasport Szövetség Szervezeti Működési Szabályzata, a
Versenyszabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Igazolási és átigazolási szabályzat, Minősítési
szabályzat, Fegyelmi Szabályzat, valamint az Állatvédelmi szabályzat, és Doppingszabályzata
alapján fejti ki.
2. A Magyar Kutyasport Szövetség (a továbbiakban Szövetség) Magyarországon működő, az
ember és a kutya aktív együttsportolásán alapuló valamennyi sportágban
sporttevékenységet folytató jogi személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat
elősegítő, a résztvevők, az ember és a kutya/kutyák aktív, és közvetlen együttműködésén
(együttsportolásán) alapuló, a sportágakat önkormányzati elven irányító, a sportról szóló,
többszörösen módosított 2004. évi I. törvény alapján működő országos sportági
szakszövetség. A Magyar Kutyasport Szövetség a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló, többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, az egyesülési
jogról szóló, többszörösen módosított 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről
szóló, többszörösen módosított 1997. évi CLVI. törvény, alapján, továbbá valamennyi
vonatkozó jogszabály szerint működik.
3. Kutyás sport az ember és a kutya együttműködésén alapuló sporttevékenység, mint
különösen az agility, a bikejöring(kutyás terepkerékpározás), a canicross(kutyás futás) , a
dogscooter, a dogfreezbe , a dogdancing, a flyball, a kutyafogathajtás és a skíjöring,
valamint az összes az alapfogalomnak megfelelő tevékenység

2.§.
1. A Magyar Kutyasport Szövetség önálló jogi személy.
2. A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
1. A Szakszövetség a Kszt. 26.§ c./ 14. pontja szerinti sport, mint közhasznú tevékenysége
során, valamint a sporttörvény alapján állam, illetőleg helyi önkormányzat által ellátandó
közfeladatok megvalósításáról gondoskodik. Ezen belül
a.) elősegíti a kutyás-sportnak, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenységnek a
fejlődését, egyben a szabadidő társadalmilag is hasznos eltöltését;
b.) gondoskodik a sportolók folyamatos sportszakmai képzéséről, különös tekintettel a gyermek
és a junior korú sportolóknak a sport szellemében való erkölcsi és fizikai nevelésére;
c.) informálja és tanítja sportolóit és pártolóit az állatokkal való humánus bánásmód
gyakorlására, az állatok és a környezet védelmére, kíméletére;
d.) országos sportági szakszövetségként ellátja az Stv. 26. § 1) és 2) bekezdésében meghatározott
feladatokat.
4./ A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait az országos sajtó és az Internet útján nyilvánosságra hozza.
3.§.
1./ A Magyar Kutyasport Szövetség tagja az AGFIS-hoz (GAIFS) tartozó International Federation
of Sleddog Sports (IFSS) nemzetközi szervezetnek, amelynek Alapszabályát, szabályzatait és
határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2./ Az IFSS Alapszabályával összhangban a Szakszövetség tevékenysége során semmiféle vallási,
faji vagy politikai diszkriminációt nem alkalmaz sportolóival és a versenyein részt vevő
sportolókkal szemben.
3./A Szakszövetség tagjai nem alkalmazhatnak diszkriminációt sportrendezvényeiken induló kutyákkal
szemben a kutya fajtája miatt. Nem minősül diszkriminációnak az egyes versenykategóriákban indulók
meghatározása
II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

4.§. A Szövetség célja
1./ A Szövetség célja az a kutyasportban résztvevő minden sportág, mint közhasznú tevékenység
népszerűsítése és fejlesztése. A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi
az a sportágakban folyó tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2004 évi I. törvényben és
az egyéb jogszabályokban az országos sportági szakszövetségekre meghatározott feladatok
ellátásában, képviseli sportágainak és tagjainak érdekeit.
2./ A Szakszövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szakszövetség tagságán kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti.

5.§ A Szövetség feladatai
1./ A sportról szóló 2004 évi I. törvény alapján a Szakszövetséghez csatlakozott sportágakban a
Szakszövetség kizárólagos joga:
a) a sportágak jellegéhez és a nemzetközi előírásokhoz igazodva a versenyszabályzat, a bajnoki, a
kupa-, a sportfegyelmi szabályok, az igazolási és átigazolási (nyilvántartási), a belső szervezeti
működési, gazdálkodási-pénzügyi és a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező
szabályok, továbbá az állatvédelmi, a sportetikai és a doppingellenes szabályok megállapítása,
érvényesülésük biztosítása;
b) a versenynaptár kidolgozása,
c) a sportágak felnőtt és utánpótlás versenyrendszerének kialakítása, a Magyar Kupa
megrendezése, a versenyzők elért teljesítményének az igazolása,
d) a válogatott keretek működtetése, a Magyar Köztársaság képviselete a nemzetközi
sporteseményeken,
e) a sportolók külföldi versenyzési engedélye sportszakmai feltételeinek megállapítása, és annak
figyelembevételével a nemzetközi szövetség által megkívánt versenyzési engedély megadása
vagy megtagadása;
f) a sportágak érdekeinek képviselete belföldön az állami szervek és a belföldi szervezetek felé, a
Magyar Köztársaság képviselete a sportágak nemzetközi szervezetében,
g) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok
hasznosításának szabályzatban történő meghatározása, a hasznosítási szerződések megkötése.
2./ Az 1./ bekezdésben foglaltakon túl a Szakszövetség feladata:
a) a sportágak működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és
megvalósításuk elősegítése;
b) a versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a versenybírók minősítése;
c) a sportolók nyilvántartásával, versenyzési engedélyük megadásával, valamint minősítésével
kapcsolatos feladatok ellátása,
d) sportkutyák sport-, illetve munkateljesítményének igazolása, a kutyák munkavizsgájával
kapcsolatos feladatok ellátása, a kiadott munkavizsga-igazolások nyilvántartása;
e) a sportágak fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása;
f) a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalma
betartásának ellenőrzése; fellépés a sportmozgalomban ható valamennyi káros jelenség ellen,

g) a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a sportesemények megrendezésének, illetőleg az
azokon való részvételnek az engedélyezése;
h) a sportesemények megrendezése, valamint a sportlétesítmények sportszakmai feltételeinek
meghatározása,
i) közreműködés a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében,
j) versenyek és sportrendezvények szervezése, illetve tagjai számára ilyen események
szervezésének engedélyezése,
k) a sportágakban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a
sportágakban folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése;
l) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá
közreműködés a sportág színvonalának emelését segítő tudományos kutatómunkában;
m) a sportágak propagandájának elősegítése és szervezése,
n) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben;
o) a sportágak központi nyilvántartásának vezetése;
p) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szakszövetség vagyonával és szükség szerint
vállalkozási tevékenység kifejtése, támogatási, szponzorálási és más kereskedelmi szerződések
megkötése.
r) az (1) bekezdés a) pontban fel nem sorolt, a sportágak és a Szakszövetség működéséhez
szükséges szabályzatok megállapítása,
s) a jogszabályokban meghatározott, valamint a sportágak működési feltételeinek biztosításával
összefüggő egyéb feladatok ellátása.
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
6. §. A Szövetség tagjai
1./ A Szövetségnek tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a
sportágaiban sporttevékenységet fejt ki, megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek (a
továbbiakban együtt: sportegyesület), feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát és egyéb
szabályzatait elfogadja.
7.§. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1./ A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

2./ A tagok szövetségi tagsága felvétellel keletkezik, kilépéssel, kizárással, továbbá jogutód
nélküli megszűnéssel szűnik meg.
3./ A tagsági viszony a Közgyűlés kétharmados többségi döntésével felfüggeszthető a következő
esetekben: a.) ha a tag a Szövetségnek járó valamely kötelezettségét vagy az éves tagsági díjat
írásbeli felszólítás után sem fizeti meg; b.) ha a tag megsérti a Szövetség jelen Alapszabályában
vagy egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat.
4./ A tagsági viszony a Közgyűlés kétharmados többségi döntésével kizárással megszüntethető a
következő esetekben:
a.) ha a tag írásbeli felszólítás után megtagadja a Szövetségnek járó valamely kötelezettség
megfizetését;
b.) ha a tag kettő vagy több éven át megtagadja az éves tagsági díj megfizetését;
c.) ha a tag megtagadja a Szövetség jelen Alapszabályában vagy egyéb szabályzataiban foglalt
előírások teljesítését;
c.) ha a tag tagsági viszonya legalább egy éve fel van függesztve, és a felfüggesztés oka
továbbra
is fennáll.
5./ A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz.
6./ A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez kell fellebbezni, mely a
fellebbezést a következő rendes közgyűlésén tárgyalni köteles.
8. §.
1./ A Szövetségbe való belépés iránti kérelmet, illetve a Szövetségből való kilépést írásban kell
közölni a Szövetség elnökségével. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett
kötelezettségei alól.
2./ A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet
alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a 1./ bekezdés megfelelően irányadó.
9.§.
1./ A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
2./ A Szövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat (hozzájárulást)
fizetnek

3./ A szakszövetség azon tagja amely nem rendezi az éves tagdíját a tárgyév május1 napjáig
nem gyakorolhatja szavazati jogát a Szakszövetség közgyűlésén és versenyzői nem
részesülhetnek támogatásba
Azon tagnak ,amelyik két egymást követő évben nem rendezi tagdíját, amennyiben
felszólításra nem pótolja egy összegben lemaradását tagsága az elnökség döntése alapján
felfüggeszthető illetve ismételt eredménytelen felszólítás esetén megszüntethető

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
10.§ A tagok jogai és kötelezettségei
1./ A Szövetség tagjainak joga:
a/ részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein, b/ küldöttje útján részt vehet a
Szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában, c/ küldöttje útján választhat a Szövetség,
illetve szervezeti egységeinek a szerveibe, d/ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg
véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, betekinthet
a Szövetség irataiba, e/ ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágait érintő
kérdések megtárgyalására, f/ tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről.
2./ A Szövetség tagjának kötelezettsége:
a/ a sportágak fejlődésének és eredményességének elősegítése, b/ a Szövetség Alapszabályának
és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott határozatoknak
a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása, c/ a Szövetség által meghatározott célkitűzések
megvalósításának elősegítése, d/ a sportágak sportszakmai szempontokból megalapozott
népszerűsítése, e/ a tagdíj megfizetése.

11. §. A szakszövetség pártolójának jogállása
1./ A szakszövetségben pártolóként természetes személyek is részt vehetnek. A pártoló nem tagja
a szakszövetségnek, annak közgyűlésén csak tanácskozási joggal vehet részt.
2./ A szakszövetség pártolója lehet az a természetes személy, aki a szakszövetség
alapszabályában, szabályzataiban foglalt célokkal egyetért és a szakszövetség tevékenységét
személyes közreműködésével vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatja.
3./ A szakszövetség pártolója tanácskozási jogának adományozása a Szövetség közgyűlésének
hatáskörébe tartozik.
4./ A szakszövetség pártolójának jogai elhalálozással, illetve a Közgyűlés által történő
visszavonással szűnnek meg. A visszavonás eljárási szabályaira a 18. § 8./ és 9./ bekezdését kell
alkalmazni.
V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
12.§.
1./ A Szövetség szervei a Szövetség Közgyűlése, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a szakági és
egyéb Bizottságok, a Fegyelmi Bizottság, valamint a Szövetség irodája.
2./ A Szövetség tisztségviselői az elnök, az alelnök, az elnökség tagjai, a főtitkár, a szakági és
egyéb bizottságok vezetői, a Felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint a fegyelmi bizottság
elnöke.

VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
13.§. A közgyűlés összehívása
1./ A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
2./ A Szövetség közgyűlését az Elnökségnek évente legalább egyszer össze kell hívni.
3./ A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább 15 nappal korábban meg kell
állapítania és össze kell hívnia. Az eredeti közgyűlés meghívójában rendelkezni kell a
határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontjáról.
4./ A közgyűlésen szavazati joggal a tagok rendelkeznek. A tagokat küldöttek képviselik a
Közgyűlésen. Minden tag egy küldöttet delegálhat a Közgyűlésbe. A közgyűlésen minden, a
tagokat képviselő szavazásra jogosult küldött egy szavazati joggal rendelkezik.
5./ A Szövetség jogi személy tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban
be kell jelenteniük azt a személyt, aki küldöttként a szavazati jogot gyakorolja.
14.§. A közgyűlés határozatképessége
1./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak 50 %-a + 1 szavazásra jogosult
személy jelen van.
2./ Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a
közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten
összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. Az ismételten összehívott közgyűlés meghívójában fel kell hívni a tagok
figyelmét a távolmaradás jogkövetkezményeire.
15.§. A közgyűlés napirendje
1./ A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 2./ A
Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: a/ a
Szövetség éves szakmai és közhasznúsági beszámolója, b/ a Szövetség éves számviteli
beszámolója, c/ a Felügyelő Bizottság beszámolója, d/ a következő év szakmai és pénzügyi terve,
e/ a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
3./ A 2./ bekezdés e/ pontjában említet javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb javaslatokat
abban esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel
benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a Szövetség közgyűlésén beterjesztett
javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a jelenlévők egyszerű többsége “igen”
szavazatával indítványozza.
16. §. A közgyűlés hatásköre
1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a/ az alapszabály megállapítása és módosítása,
b/ más szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés, illetve a Szövetség más szövetséggel
való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása, c/ a Szövetség jogi személyiségű
szervezeti egységeinek létrehozása és a szervezeti-működési alapszabályok megállapítása, d/ a

Szövetség elnökségének éves szakmai és közhasznúsági jelentése, az éves számviteli beszámoló,
valamint a következő év szakmai és pénzügyi tervének az elfogadása, e/ a középtávú
sportágfejlesztési program elfogadása, f/ a közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők
megválasztása és visszahívása, g/ a szakszövetség pártolója cím viselője személyének elfogadása,
illetve a cím visszavonása, h/ a Szövetség -más szerv hatáskörébe nem utalt -szabályzatainak
megállapítása és módosítása, i/ a tagfelvétel és a kizárás kérdésében hozott határozat, valamint az
ezen határozatok elleni jogorvoslati kérelem elbírálása, j/ a törvény által szabott kereteken belül a
Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása.
2./ mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von.
3./ A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Elnökségnek a d/ pont
alatti jelentéseinek az elfogadásáról nem dönthet.
4./ Az 1./ bekezdés h/ és i/ pontjaiban meghatározott hatásköröket a Szövetség elnöksége
gyakorolja, amennyiben a közgyűlés összehívására nem kerül sor.
5./ Az 1./ bekezdés i/ pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása esetén a Szövetség
elnöksége a hozott határozatokról a következő közgyűlésen köteles beszámolni. A közgyűlés a
hozott határozatot többségi határozattal hatályon kívül helyezheti és új határozatot hozhat.
17.§. A közgyűlés határozathozatala
1./ A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több,
mint felének “igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a Szövetség elnökének (illetve
a közgyűlésen őt helyettesítő ülést vezető elnöknek) a szavazata dönt.
2./ Az Alapszabály módosításához, a 7. § 3./ és 4./ bekezdése, a 16.§. 1./ bekezdésének a/, b/, c/
pontja, valamint a 18.§ 8./ és 9./ bekezdése esetében a közgyűlésen jelenlévő szavazásra
jogosultak kétharmadának “igen” szavazata szükséges.
3./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek -a 16.§. 1./ bekezdés f/
pontjában meghatározott tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg ha azt a jelenlévők
egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés a nyílt szavazás mellett is dönthet.
4./ A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, illetve akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont), vagy élettársa 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 Magyar Kutyasport Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Magyar Kutyasport
Szövetség által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
5./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a közgyűlés elején
megválasztott két személy hitelesíti.

6./ A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal
korlátozhatja és kizárhatja.
18.§. A tisztségviselők választása
1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a 16.§. 1./ bekezdés f/ pontja alapján - a téli
olimpiai játékokhoz igazodva - négy évre választja. A tisztségviselők újra választhatók.
2./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok, a
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, valamint a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai.
3./ A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét,
alelnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét, majd tagjait és a
fegyelmi bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani.
4./ Minden tag, minden betöltendő tisztségre csak egy személyt javasolhat. A jelöltek listáját a
Közgyűlés kezdete előtt legalább 15 nappal kell eljuttatni az Elnökségnek. Az Elnökség a hozzá
beterjesztett jelölt listát - az írásos anyagokkal együtt - a küldötteknek megküldi és a Közgyűlés
elé terjeszti. A közgyűlés helyszínén is lehetőség van jelölésre, amennyiben a résztvevő tagok
50+1%-a elfogadja a helyszínen jelölt személy jelöltlistára történő kerülését.
5./ A jelöltség akkor érvényes, ha a jelölt nagykorú magyar állampolgár, illetve bevándorlási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek
gyakorlásától, továbbá ha nem állnak fenn vele szemben a 34. és a 35. §-ban felsorolt
összeférhetetlenségi kizáró okok.
6./ A jelölteknek nyilatkozniuk kell az 5./ bekezdésben írt feltételek meglétéről, valamint arról,
hogy van-e folyamatban ellenük büntetőeljárás, és hozzá kell járulniuk ahhoz is, hogy ezen
információk nyilvánosságra kerülhessenek.
7./ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több
mint felének “igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést
nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb
szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek
valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.
8./ A Közgyűlés által választott személy visszahívható, illetve az adományozott jog
visszavonható. A visszahívást (visszavonást) a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező küldött
kezdeményezheti.
9./ A visszahívás (visszavonás) titkos szavazással történik. Érvényes és eredményes a visszahívás
(visszavonás) az érintett személy vagy személyekre vonatkozóan – határozatképesség esetén – a
jelenlévő küldöttek több mint kétharmadának igenlő szavazata esetén.
10./ Visszahívást követően, amennyiben az Elnökség létszáma 3, a Felügyelő Bizottság, vagy a
Fegyelmi Bizottság létszáma 2 főre csökken, a Közgyűlés dönt az új Közgyűlés időpontjáról,
amelynek napirendjében szerepelnie kell a visszahívással érintett tisztségek betöltésére
vonatkozó választásnak.

11./ A szakszövetség azon tisztségviselője, amelyik nem számol el az Szakszövetség reá bízott
vagyonával az elnökség döntése értelmében felfüggeszthető tisztségéből. Az Elnök és az alelnök

esetében a döntést hozó szerv a közgyűlés.
19.§. A szövetség rendkívüli közgyűlése
1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a/ a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján, b/ ha a Szövetség tagjainak
egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, c/ ha a törvényességi felügyeletet gyakorló
szerv elrendeli, d/ ha a Szövetség elnöki tisztsége, a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége
bármilyen okból megüresedik, e/ továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében a
megválasztottak felére csökken, illetőleg a Felügyelő Bizottság létszáma egy főre csökken, f/
egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.
2./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 naptári
napon belül kell összehívni.
3./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok
az irányadók.
VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
20.§.
A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az
elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szervének
hatáskörébe utalt.
21. § Az elnökség feladata és hatásköre
1./ a Szövetség közgyűlésének összehívása,
2./ a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete,
3./ gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
4./ a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának, valamint
Gazdálkodási Szabályzatának megállapítása és módosítása,
5./ a Szakági vezetők és a Bizottságok állásfoglalásainak figyelembe-vételével:
a) -a Szövetség működésével, valamint a sportágakkal kapcsolatos szabályzatok
megállapítása
és módosítása - az Alapszabály kivételével -,
b) -a sportágak középtávú fejlesztési programjának kidolgozása,
c) -a sportágak nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
d) -az éves költségvetés meghatározása,
e) -a bajnokságok és szövetségi versenyek kiírása,
f) -a sportágak versenynaptárának kidolgozása,
g) -a válogatott keret felkészülési programjainak jóváhagyása,

6./ bizottságok létrehozása és megszüntetése -a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók
kivételével,
7./ az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása illetve
felmentése,
8./ a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása, kinevezése és felmentése,
a közülük munkaviszonyban állókkal szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása,
9./ a tagfelvételi kérelmek elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli és pártoló tag személyére vonatkozó
javaslat beterjesztése a közgyűléshez,
10./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása,
11./ állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel illetve szövetségi
elismerések adományozása,
12./ a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele,
jogról való lemondás, gazdasági - vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat
meghozatala, amelynek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek
keletkeznek,
13./ döntés mindezekben a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a
Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal, vagy az
elnökség hatáskörébe von.
14./ döntés - megfelelő fedezet birtokában - a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő,
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról.
15./ döntés felhasználási előirányzat jogkörében a költségvetési előirányzatok évközi
módosításáról, átcsoportosításáról.
22. § A közhasznúsági jelentés
1./ Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni.
2./ A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás
felhasználását, c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d) a cél szerinti juttatások
kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségügyi
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a
Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
3./ A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot
kérhet.
23. § Az elnökség tagjai
1./ Az elnökség létszáma 5 fő. Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, illetőleg

bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
2./ Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Az elnökség tagjai az
elnök, az alelnök, és a három elnökségi tag. Az elnökség ülésén a Szakági Bizottság vezetője
képviseli az adott szakágat.
3./ Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
24. § Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei
1./ Az elnökségi tag joga illetve kötelezettsége az elnökségi üléseken és az elnökség
határozatainak meghozatalában való részvétel, észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség
működésével, a sportágakkal kapcsolatban, felvilágosítás kérése a sportágakkal összefüggő
kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, javaslattétel rendkívüli közgyűlés,
elnökségi ülés összehívására, megbízás alapján a Szövetség képviselete, a Szövetségi határozatok
és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.
25. §
Az elnökségi tagság megszűnik a mandátum lejártával, lemondással, felmentéssel, visszahívással,
és a tag halálával.
26. § Az elnökség működése
1./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – szervezeti és működési
szabályzatban – az ügyrendjét.
2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként – éves ülésterv alapján -, illetve
szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség ülését
az elnök hívja össze. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi
tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
3./ Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) – az
előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell
az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.
4./ Az elnökség határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van, akik közül egyik az
elnök vagy az alelnök.
5./ Amennyiben határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, az elnök szavazata dönt.
Az elnök távollétében ez a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg.
6./ Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 3 fő alá csökken,
az új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.
7./ Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlévő tagok több mint felének
igenlő szavazatával hozza meg.
8./

Bármely elnökségi tag indítványára, vagy személyiségi jogokat érintő kérdésben az

elnökség határozatait titkos szavazással hozza meg.
9./ Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben, úgymint
személyiségi jogok, vagy üzleti titok védelme érdekében a nyilvánosságot korlátozhatja. A
személyiségi jogok védelmében az érintett személy távollétében, vagy jelenléte esetén kérésére
zárt ülést kell elrendelni.
10./ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet,
a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a
hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv
kivonatának megküldésével 8 napon belül értesíteni kell.
11./ Amennyiben az elnökségi ülésen határozathozatalra nem kerül sor, úgy az elnökségi ülésről
emlékeztetőt kell készíteni, ha jegyzőkönyv nem készül. Az emlékeztető az elhangzott
észrevételek, javaslatok lényegét tartalmazza.
27. §
Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.
VIII. A SZÖVETSÉG ELNÖKE
28.§.
1./ A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
2./ Az elnök feladatai
a/ a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b/ a Szövetség képviselete,
c/ az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d/ a Szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése,
e/ személyi javaslatok tétele a Bizottságok Elnökeire,
f/ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az
elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
g/ mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amely jogszabály, az Alapszabály illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal.
3./ Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök, főtitkár, vagy az elnök által
megbízott elnökségi tag (ebben a sorrendben) helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket
magának fenntartott.
4./ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
5./ Az elnök távollétében, amennyiben az elnök nem hatalmaz meg helyettesítésére
tisztségviselőt, az általános helyettes az alelnök.

IX. A SZÖVETSÉG FŐTITKÁRA
29.§.
1./ A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a főtitkár. A főtitkárt az elnökség négy évre
választja meg. Főtitkár megválasztása nem kötelező, főtitkár hiányában a Szövetség hivatali
szervezetét az Elnök vezeti. Amennyiben a szervezet főtitkár nélkül tevékenykedik, az Elnök
az egyes főtitkári feladatok ellátására más személyeket is felkérhet, illetve meghatalmazhat.
2./ A főtitkár
a) összehangolja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív
és gazdasági munkáját,
b) összehangolja az elnökség, a Bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók
munkáját,
c) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
d) előkészíti az elnökség üléseit,
e) gyakorolja az elnökség hatáskörébe tartozók kivételével a munkaviszonyban álló
dolgozók felett a munkáltatói jogkört,
f) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
g) eseti jelleggel ellátja a Szövetség képviseletét az érintett tisztségviselő
akadályoztatása esetén
h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről,
i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a
határozatok nyilvántartásáról,
j) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
k) végrehajtja az elnök illetve az elnökség határozatait,
l) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását,
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

3./ A főtitkár a munkáját társadalmi munkában végzi.
X. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
30.§.
1./ A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
egy elnökből és két tagból álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező Felügyelő Bizottságot
választ.
2./ A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak
ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet.
3./ A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a Szövetség
elnökségét tájékoztatja.

4./ A Felügyelő Bizottság feladatai: a) a Szövetség pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata b) a
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és előírások betartásának ellenőrzése c) az éves
gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata d) a bizonylati fegyelem betartásának
ellenőrzése e) a Szövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.
5./ A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a Khtv. 11. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak alapján
jár el.
6./ A Felügyelő Bizottság működésére – az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az
Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
31.§.
1./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg. 2./ A Felügyelő Bizottság
tevékenysége során a vezető tisztségviselőitől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
3./ A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet.
4./ A Felügyelő Bizottság köteles legkésőbb az ellenőrzés befejezését követő 15. napon a
Szövetség Elnökségét, valamint az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Szövetség működése során olyan
jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása az intézkedésre jogosult szerv
döntését tesz szükségessé, vagy ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült
fel.
5./ Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
6./ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével
számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
7./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
32. §
A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles
beszámolni.

XI. SZAKÁGI VEZETŐK
33 §
1./
Szakági Bizottság
Az MKSSZ-ben a sportszakmai munkát a Szakági Bizottság irányítja. A Szakági Bizottság
működésének leírását a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletezni.
XII. A SZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
34. §
1./ Az Elnökség, valamint a Szövetség testületi szerveinek és Bizottságainak
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b. pont) , valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
közvetlenül válik kötelezetté, vagy jogosulttá, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
2./ 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 – a tagsági
jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
3./ Nem lehet a Szövetség felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a
Szövetség elnöke, a Szövetség Elnökségének tagja, a Szövetség egyéb tisztségviselője, vagy a
Szövetséggel a megbízatáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, továbbá ezen személyek közeli
hozzátartozója és élettársa, illetve aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a 2./
bekezdésben említett juttatásokat.
35. §
A Szövetség vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki a más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselőjeként olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig – vezetőtisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki. Ez a megkötés a megválasztás évét megelőző két naptári évre
vonatkozik.
XIII. BIZOTTSÁGOK ÉS REFERENSEK
36. §
1./ A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további -állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A Bizottságok tagjait és a referenseket
az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja.
2./ A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési

Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját
Működési Szabályzatuk határozza meg.
3./ A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték őket.
4./ A bizottságok ülését a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség
elnökét vagy főtitkárát.

37. § A FEGYELMI BIZOTTSÁG

1./ A Szövetség tagjaival, valamint a sportágakba tartozó sportolókkal szembeni szövetségi
fegyelmi eljárások lefolytatására a közgyűlés 4 éves időtartamra három tagból álló Fegyelmi
Bizottságot választ. A választás módja megegyezik az Elnökség választásának módjával.
2./ A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörének és működésének szabályait a Szövetség
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.
3./ A Fegyelmi Bizottság élén a Bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben
más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
XIV. A SZÖVETSÉG APPARÁTUSA
38.§.
1./ A szövetségi feladatok ellátására az elnökség hivatali szervezetet hozhat létre. Az apparátus
létszámát valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a
feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.
2./ Az apparátus szervezeti felépítését és feladatait egyebekben a Szövetség szervezeti és
működési szabályzata határozza meg.
XV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
39.§. A szövetség gazdálkodása
1./ A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. 2./ A Szövetség a gazdálkodás során elért eredményt nem
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
3./ A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
4./ A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját
vagyonukkal nem felelnek.
5/ A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt vagy
olyan vállalkozást végezhet, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke

nem haladja meg a vállalkozásba vitt vagyonának mértékét.
6/ A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség Gazdálkodási Szabályzata
határozza meg.
40. §
1./ A Szövetség váltót, vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
2./ A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
41. § A szövetség bevételei
1./ az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési
költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 2./ a közhasznú tevékenység
folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 3./ az egyéb cél szerinti
tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 4./ a Szövetség
eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 5./ tagdíj, 6./ egyéb, más jogszabályokban
meghatározott bevétel, valamint 7./ vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
42. § A szövetség költségei
1./ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
2./ az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások), 3./ a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások), 4./ a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
43. § A szövetség vagyona
1./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 2./ készpénzre szóló követelés, 3./
értékpapír, 4./ ingatlan -és ingó vagyon.
XVI. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
44.§.
1./ A Szövetség megszűnik feloszlásának közgyűlés által történt kimondásával, feloszlatásával,
megszűnésének megállapításával.
2./ A Szövetség megszűnése esetén vagyona -a hitelezők kielégítése után – a Nemzeti
Sportszövetség tulajdonába kerül.

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. §
1./ Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok
tárában. 2./ A Határozatok tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának,
hatályának, megszületésük időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és
ellenzők számarányának. 3./ Az Elnökség a testületi szervek határozatait a szövetségi tagok
részére elektronikus adatátvitellel, telefaxon vagy postán történő megküldés útján, továbbá
országos terjesztésű sajtótermékben történő megjelentetéssel hozza nyilvánosságra. 4./ A
Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén – előre
egyeztetett időpontban – bárki érintett betekinthet. 5./ A Szövetség működésének, szolgáltatásai
igénybevételének és beszámolói közlési módjáról szórólapokon, plakáton, országos terjesztésű
sajtótermék, illetve az Interneten való közzététel útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
ZÁRADÉK
Jelen módosított Alapszabályt a Magyar Kutyasport Szövetség 2013.11.28..-i rendes közgyűlése
fogadta el.

/ a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője / / a Sportági Szakszövetség elnöke /

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2013.11.28.
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