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NVESZ – Tagfelvételi Szabályzat

1. A Nemzeti Versenysport Szövetség tagjai
1.1. A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tagjai - az NVESZ alapszabályának
elfogadása esetén:
a) alanyi jogon azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek
sportága szerepel a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Világjátékainak és a
Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF) Világjátékainak programjában,
b) a nem olimpiai sportágakban működő – az a) pont hatálya alá nem tartozó sportszövetségek,
c) a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának működését segítő más
személyek, amennyiben az alapszabály így rendelkezik.

1.2. Az 1.1. a)-b) pontban meghatározott tagok az NVESZ rendes tagjai, az 1.1. c) pontban
meghatározott tagok az NVESZ különleges jogállású tagjai.

2. A tagsági jogviszony keletkezése
2.1. A tagfelvételi kérelmet benyújtó országos sportági szakszövetségnek az alábbi
feltételeket kell igazolnia:
a) legalább tíz, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja,
b) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot) működtet,
c) versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő, sportági versenyengedéllyel
rendelkező sportoló vesz részt,
d) amely sportág – ha nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban
működik – nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek
Szövetségébe (GAISF).

2.2. A tagfelvételi kérelmet benyújtó országos sportági szövetségnek az alábbi
feltételeket kell igazolnia:
a) sportágában szakszövetség nem működik,
b) sportágában legalább három földrészről, tizenöt tagországgal sportági nemzetközi
szakszövetség és legalább öt éve világ- vagy Európa-bajnoki versenyrendszer működik,
c) a b) pont szerinti sportági szakszövetség tagja,
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d) legalább a sportágában tevékenykedő tíz sportszervezet taggal rendelkezik, és
versenyrendszerében rendszeresen legalább száz - versenyengedéllyel rendelkező versenyző vesz részt,
e) legalább három éve folyamatosan országos jellegű versenyrendszert működtet,
f) szerepel az illetékes bíróság egyesületi nyilvántartásában, és alapszabályán kívül
rendelkezik a 2004. évi I. törvényben és a külön jogszabályokban megállapított, a
szakszövetségek részére kötelezővé tett szabályzatokkal.

2.3. A tagfelvétel együttes feltételei, hogy a leendő tag:
a) egyetért az NVESZ célkitűzéseivel,
b) elfogadja az NVESZ Alapszabályát,
c) tevékenysége és Alapszabálya nem áll ellentétben az NVESZ Alapszabályával, céljaival
és tevékenységével,
d) megfizeti a Közgyűlés által megállapított mértékű egyszeri pénzbeli hozzájárulást,
valamint az évente nyújtott központi költségvetési támogatás alapján százalékos
arányban a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat.
A szövetségnek a tagfelvételi kérelemhez csatolni kell
-

a szövetség alapszabályát, valamint
a szervezetet nyilvántartó illetékes bíróság/hatóság által kiadott, 30 napnál nem
régebbi igazolást arról, hogy a szövetség szerepel a bírósági/hatósági
nyilvántartásban.

2.4. Egyazon sportágban kizárólag egy szövetség lehet az NVESZ tagja.

3. A tagszövetségek jogai:
3.1. A Szabályzat 1. a)-b) pontban meghatározott tagszövetségek jogai:
a) szavazati joggal részt vehetnek az NVESZ Közgyűlési ülésein és a határozatok
meghozatalában, valamint megválasztásuk esetén az NVESZ egyéb tevékenységében,
b) igénybe vehetik az NVESZ szolgáltatásait,
c) részt vehetnek az NVESZ tevékenységében és rendezvényein,
d) javaslatot tehetnek, és szavazhatnak az NVESZ vezető tisztségviselőinek
megválasztásán,
e) észrevételt, javaslatot tehetnek az NVESZ-t vagy annak szerveit érintő kérdések
megtárgyalására.
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3.2. Az NVESZ pénzügyi támogatására a Szabályzat 1. a)-b) pontban meghatározott
tagszövetségek jogosultak. Azok az olimpiai sportágat irányító tagszövetségek,
amelyeknek nem olimpiai szakágai vannak, kizárólag az IWGA Világjátékaira, a GAISF
Világjátékaira és az Európa Játékokra, a nem olimpiai szakágai felkészülésére biztosított
céltámogatásból részesülhetnek.

3.3. Az NVESZ újonnan felvett tagszövetségei a felvételüket követő első 3 évben csak a
mindenkori alaptámogatás összegére jogosultak.

4. A tagszövetségek kötelezettségei:
A Szabályzat 1. a)-b) pontban meghatározott tagszövetségek kötelezettségei:
a) az NVESZ Alapszabályának, Közgyűlési határozatainak betartása,
b) segíteni az NVESZ céljának megvalósítását és az NVESZ tevékenységét,
c) az egyszeri pénzbeli hozzájárulás megfizetése,
d) az éves tagdíj határidőre történő megfizetése,
e) bejelenteni székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását az
adatváltozást követő 8 napon belül az Elnökséghez,
f) bejelenteni jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény elkövetését.

5. A nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának működését segítő,
az NVESZ együttműködő sportszövetségei (partnerszervezetei):
5.1. Az Elnökség – a hozzá címzett és eljuttatott írásbeli kérelmére – az NVESZ
együttműködő sportszövetségeinek nyilvántartásába felveszi azt a hazai
sportszövetséget, amely
a) egyetért az NVESZ célkitűzéseivel,
b) elfogadja az NVESZ Alapszabályát,
c) tevékenysége és alapszabálya nem áll ellentétben az NVESZ alapszabályával, céljával és
tevékenységével,
d) elősegíti az NVESZ tevékenységét,
e) nem felel meg a rendes tagszervezettel szembeni követelményeknek,
f) nem tagja az NVESZ egyik tagszervezetének (ernyőszervezetnek) sem.
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A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell
-

a szövetség alapszabályát, valamint
a szervezetet nyilvántartó illetékes bíróság/hatóság által kiadott, 30 napnál nem
régebbi igazolást arról, hogy a szervezet szerepel a bírósági/hatósági
nyilvántartásban.

5.2. Az együttműködő sportszövetség jogai:
a) részvétel az NVESZ tevékenységében és rendezvényein,
b) részvétel az NVESZ közgyűlésén tanácskozási joggal,
c) részvétel az NVESZ által létrehozott bizottságok, kollégiumok tevékenységében
tanácskozási joggal,
d) az NVESZ informatikai rendszeréhez való csatlakozás, valamint az ahhoz fűződő
kedvezmények igénybevételének joga,
e) a Nemzeti Versenysport Szövetség együttműködő sportszövetsége (partnerszervezete)
elnevezés használatának joga.

5.3. Az együttműködő sportszövetség kötelezettségei:
a) az NVESZ Alapszabályának, Közgyűlési határozatainak betartása,
b) segíteni az NVESZ céljának megvalósítását és az NVESZ tevékenységét,
c) bejelenteni székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását az
adatváltozást követő 8 napon belül az Elnökséghez,
d) bejelenteni jogerős bírósági ítélettel terhére megállapított bűncselekmény elkövetését.

6. A tagsági jogokat gyakorló személyek nyilvántartása
6.1. Az NVESZ tagjait a főtitkár tartja nyilván.

6.2. Az NVESZ leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a személyes jogosultság alapján
az NVESZ tagjává váló személy a tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával
egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja az NVESZ-főtitkár részére azt a tényt, hogy
büntetlen előéletű.

6.3. Az NVESZ tagja a tagság fennállása alatt az NVESZ elnökének felhívására, a felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül, vagy ha e határidőn belül a felhívott személyén kívül
álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul, az NVESZ
főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
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6.4. Ha az NVESZ tagja büntetett előéletűvé válik, vagy a 6.3. bekezdésben meghatározott
igazolási kötelezettségének a teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya megszűnik.

6.5. Az NVESZ-főtitkár
a) a 6.2. pont alapján megismert személyes adatokat az NVESZ-tagságról meghozott
döntés időpontjáig,
b) a 6.3. pont alapján megismert személyes adatokat az NVESZ-tag tagsági viszonyának
megszűnéséig kezeli.

7. Záró rendelkezések
A Nemzeti Versenysport Szövetség Tagfelvételi Szabályzata az NVESZ Elnökségének
NVESZ/3/2021.08.24. számú határozata alapján 2021. augusztus 24-én lép hatályba.

Budapest, 2021. augusztus 24.

Dr. Mészáros János József sk.
elnök
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