ALAPSZABÁLY
Módosításokkal egységes szerkezetben

Hatályos: 2020. július 07. napjától

1. §
Általános rendelkezések
1./ A Nemzeti Versenysport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Ectv.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
(továbbiakban: Stv.) alapján létrehozott, a nem olimpiai sportágak szervezett
versenysportjában működő, a Stv.-ben meghatározott országos közfeladatokat ellátó
köztestület, amely az Ectv. szerinti nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezetnek
minősül.
2./ A Szövetség a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott jogi személy.
3./ A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azok részére anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.
4./ A Szövetség működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.
5./ A Szövetség működési területe Magyarország közigazgatási határáig terjed.
6./ A Szövetség a Stv. alapján jogosult Magyarország címerének és zászlajának használatára.

2. §
A Szövetség alapadatai
1./ A Szövetség neve: Nemzeti Versenysport Szövetség
2./ A Szövetség rövidített neve: NVESZ
3./ A Szövetség angol nyelvű megnevezése: Hungarian Competitive Sport Federation
4./ A Szövetség székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
5./ A Szövetség alapításának éve: 2016.
6./ A Szövetség működése nyilvános.
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7./ A Szövetség címere, logói:

8./ A Szövetség pecsétje:

3. §
A Szövetség célja, feladatai
1./ A Szövetség célja:
a) a tagszervezetek tevékenységének összehangolása, céljaik és feladataik könnyebb,
hatékonyabb megvalósítása, közös érdekeik védelme, valamint
b) elősegíteni az állami sportirányítással, országos sportági szakszövetségekkel és
országos sportági szövetségekkel (a továbbiakban együtt: sportszövetség),
sportszervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve a sportolók Világjátékok
Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: IWGA) Világjátékain és a Nemzetközi
Sportszövetségek Szövetségének (a továbbiakban: GAISF) Világjátékain való
felkészülését és azokon való részvételt.
2./ A Szövetség feladatai (a Stv. 46./G. § (1) bekezdése, valamint a 46/G. § (3) –(5) bekezdése
szerint meghatározott országos közfeladatként):
2.1./ A nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának területén elsősorban:
a) szervezi az IWGA Világjátékain és a GAISF Világjátékain való magyar részvételt és
az arra való felkészülés szakmai feladatait,
b) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az Európai Nem
Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében, amely
feladatkört nem kizárólag a nem olimpiai sportágakkal összefüggésben gyakorolja,
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c) segíti az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a tisztességes
játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható káros
jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás, valamint a verseny, mérkőzés
eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolása és a fogadási
csalás) ellen.
2.2./ Stratégiai jellegű feladatok elsősorban:
a) javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a nem olimpiai sportágak
szervezett versenysportjával kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási
koncepciók megtételére, véleményezi a nem olimpiai sportágak szervezett
versenysportjával kapcsolatos jogszabály-tervezeteket,
b) javaslatot tesz a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportja stratégiai fejlesztési
céljaira és irányaira, és ezek meghatározásában együttműködik a sportpolitikáért felelős
miniszterrel,
c) figyelemmel kíséri a sportszövetségek által elkészített sportági stratégiai fejlesztési
koncepciókban a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportját érintő integráció
megvalósulását,
d) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel és a további sportköztestületekkel a sport stratégiai fejlesztési céljainak meghatározásában és
megvalósításában,
e) a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjában javaslatot tesz a sportpolitikáért
felelős miniszternek a támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerére (benchmarkrendszer) és követelményeire,
f) megtervezi a világjátékokra történő felkészülés irányait, és javaslatot tesz a
támogatásuk rendszerére, valamint szakmai javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős
miniszter részére a sport világesemények támogatására,
g) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sportszakemberek képzési,
továbbképzési, valamint foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában,
segíti a sportszövetségek kötelező sportszakember-továbbképzési feladataik ellátását,
h) együttműködik a sportpolitikáért felelős miniszterrel a sporttudomány fejlesztésével
összefüggő szakmai feladatok ellátásában,
i) közreműködik a korszerű edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a
hatékony módszerek és eljárások széleskörű terjesztését,
j) a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
közreműködik a doppingellenes tevékenységgel összefüggő sportszakmai feladatok
ellátásában,
2.3./ Feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetéből származó, a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával összefüggő
állami sportcélú támogatások tervezésével, elosztásával, felhasználásával, elszámolásával
és ellenőrzésével kapcsolatos – a Stv.-ben és az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – a
következők:
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a) az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott, a sportpolitikáért felelős
miniszter által a Szövetség részére megadott határidőben a központi költségvetési
támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatot küld a
sportpolitikáért felelős miniszter részére a 2.2./ bekezdés c) pontja szerinti sportági
stratégiai fejlesztési koncepciók figyelembevételével,
b) javaslatot tesz a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjával összefüggő állami
sportcélú támogatások felosztási elveire,
c) dönt a részére rendelkezésre bocsátott állami sportcélú támogatások felhasználásáról
és folyósítja a támogatásokat,
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi a rendelkezésére bocsátott állami sportcélú
támogatás felhasználását,
e) szakmailag véleményezi az éves támogatási programok megvalósításának
folyamatában (az adminisztratív célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves
szakmai előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről tájékoztatja a sportpolitikáért
felelős minisztert,
f) részt vesz a részére juttatott állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos
elszámolási feladatokban, ennek keretében
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a közfeladat ellátással összefüggésben a működésére biztosított állami
sportcélú támogatással.

4. §
A Szövetség tagsága
1./ A Szövetség alapító tagjai: a Szövetség alapítást megelőzően a Magyar Olimpiai Bizottság
nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős tagozatának tagszövetségei.
2./ A Szövetség tagja lehet – a Szövetség alapszabályának elfogadása esetén –:
a) alanyi jogon azok a szakszövetségek és országos sportági szövetségek, amelyek
sportága szerepel az IWGA Világjátékainak és a GAISF Világjátékainak programjában,
b) a nem olimpiai sportágakban működő – az a) pont hatálya alá nem tartozó –
sportszövetségek, valamint
c) a nem olimpiai sportágak szervezett versenysportjának működését segítő más
személyek.
3./ A Szövetséget alkotó tagszervezetek jogállása: a Szövetséget alkotó szervezetek a Szövetség
létrejötte után is megőrzik szervezeti, működési és gazdasági önállóságukat. Sem kormányzati,
sem egyéb közhatalmat gyakorló szerv nem jelölhet tagot a Szövetségbe, azonban a Szövetség
saját hatáskörén belül jogosult úgy dönteni, hogy a nevezett közhatalommal rendelkező szervek
képviselőit tagjai közé választja.
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4./ A tagfelvétel együttes feltételei, hogy a leendő tag (amennyiben nem alanyi jogon tagja a
Szövetségnek):
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) elfogadja az Alapszabályt,
c) tevékenysége és Alapszabálya nem áll ellentétben a Szövetség Alapszabályával, céljaival
és tevékenységével,
d) megfizeti a Közgyűlés által megállapított mértékű egyszeri pénzbeli hozzájárulást,
valamint az évente nyújtott központi költségvetési támogatás alapján százalékos arányban
Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat.
5./ A tagsági jogviszony keletkezése:
Az írásbeli tagfelvételi kérelmet, vagy a személyes jogosultság alapján taggá váló szervezet
esetén a tagfelvételi nyilatkozatot a Szövetség Főtitkárához kell benyújtani. A Főtitkár a
kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a
formai követelményeknek. Szükség esetén kiegészítéseket, pótlásokat kérhet a kérelmezőtől,
amelyeket a kérelmezőnek 5 munkanapon belül kell teljesítenie. Amennyiben a kérelmező a
kért kiegészítéseket, pótlásokat határidőben nem nyújtja be, akkor a formailag nem megfelelő
kérelmet el kell utasítani. A Főtitkár a formailag megfelelő kérelmet kézhezvételtől, illetve az
utolsó kiegészítés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szövetség Felvételi és
Minősítő Bizottságának továbbítja, amely 60 napon belül lefolytatja a Szövetség Tagfelvételi
szabályzata szerinti eljárást. A Felvételi és Minősítő Bizottság a lefolytatott eljárás alapján, az
eljárás befejezése utáni 15 napon belül javaslatot tesz az Elnökségnek a felvételi kérelem
elfogadása ügyében. Az Elnökség a javaslatot a legközelebbi ülésén megtárgyalja és dönt a
kérelemnek a soron következő Közgyűlés elé terjesztéséről. A tagok felvétele az Közgyűlés
hatáskörébe tartozik. A kérelmet elutasító döntést meg kell indokolni, és azzal kapcsolatosan a
döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslattal lehet fordulni az illetékes
bírósághoz.
6./ A Szövetség tagjait a Főtitkár tartja nyilván.
7./ A tagsági jogviszony megszűnése:
a) kilépéssel: a tag tagsági jogviszonyát a Szövetség Főtitkárához intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Amennyiben az írásbeli
nyilatkozatban nincs megjelölve a kilépés napja, úgy a kilépés a Főtitkárral történő közlés
időpontjában hatályosul. A kilépés nem mentesíti a tagot a tagsági jogviszonyának
fennállása idején keletkezett kötelezettségei alól.
b) tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával: ha a tag nem felel meg az
Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek (pl.: Alapszabályban foglaltak
megszegése, éves tagdíj be nem fizetése, stb.), a Szövetség Közgyűlése, az arra vonatkozó
döntést követően az Elnökségen keresztül a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban
felmondhatja. A tagsági jogviszony felmondása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Tagdíjfizetés elmulasztása esetén a Közgyűlés – a jelenlévők 2/3-ának igen szavazatával –
felmondhatja azon tag tagsági jogviszonyát, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének egy évet
meghaladóan – az Elnökség tagdíjfizetés elmaradása miatti tagsági jogviszony felmondásra
történő figyelmeztetését és 30 napos fizetési határidőt tartalmazó írásbeli felhívása ellenére
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– sem tesz eleget. A felmondásról határozatot kell hozni, amelyet az érintett taggal – jelenléte
esetén – szóban vagy – távolléte esetén – írásban – igazolható módon (postai úton
megküldött tértivevényes levélben) – közölni kell. A határozatnak a rendelkezésen túl
tartalmaznia kell annak indokolását, illetőleg a figyelemfelhívást arra vonatkozóan, hogy
érintett tag a határozattal szemben a kézbesítést követő naptól számított 30 napon belül az
illetékes bíróság előtt élhet a jogorvoslat lehetőségével és a fent megjelölt fellebbezési
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
c) kizárással: a tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy Közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő, vagy a tagsághoz egyébként méltatlanná magatartása esetén
a Közgyűlés - az Elnökség kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat
le. A Közgyűlés kizárást tárgyaló ülése előtt legalább 15 nappal köteles értesíteni a kizárás
kezdeményezésével érintett tagot a vele szemben indított eljárás megindításáról és a kizárást
tárgyaló közgyűlési ülés időpontjáról. Az értesítésben fel kell tüntetni a kizárás
kezdeményezésének okát és az ezt megalapozó bizonyítékokat, egyúttal fel kell hívni az
érintett tagot, hogy mindezekre az ülés időpontjáig írásban észrevételt tehet, bizonyítékait
becsatolhatja, illetőleg az ülésen védekezését szóban is előterjesztheti. A figyelmeztetésnek
ki kell térnie arra is, hogy a kizárással érintett tag nyilatkozatának elmaradása vagy az ülésről
történő távolmaradása nem akadálya a kizárási eljárás lefolytatásának. A tag kizárásáról a
Közgyűlés dönt a jelenlévők 2/3-os szavazatával. A tag kizárását kimondó határozatot írásba
kell foglalni és indokolással kell ellátni, továbbá az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal – jelenléte esetén – szóban, vagy – távolléte
esetén – írásban – igazolható módon (postai úton megküldött tértivevényes levélben) –
közölni kell. A kizáró határozat ellen annak közlésétől (postai kézbesítésétől) számított 30
napos jogvesztő határidőn belül a Fővárosi Törvényszékhez lehet fellebbezni. A
perindításnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban indokolt esetben a kizárással érintett Szövetségi tag kérelmére - a határozat végrehajtását a bíróság
felfüggesztheti.
d) jogutód nélküli megszűnéssel.
8./ A Szövetség tagjainak jogai:
a) szavazati joggal részt vehetnek a Szövetség Közgyűlési ülésein, és a
határozatok meghozatalában, valamint megválasztásuk esetén a Szövetség
egyéb tevékenységében,
b) igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait,
c) részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
d) javaslatot tehetnek, és szavazhatnak a Szövetség vezető tisztségviselőnek
megválasztásán,
e) észrevételt, javaslatot tehetnek a Szövetséget vagy annak szerveit érintő
kérdések megtárgyalására.
9./ A Szövetségi tagok kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának, Közgyűlési határozatainak betartása,
b) segíteni a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét,
c) az egyszeri pénzbeli hozzájárulás megfizetése,
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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.
10./ Együttműködő sportszövetségek (partnerszervezet):
Az Elnökség – a hozzá címzett és eljuttatott írásbeli kérelmére – a Szövetség együttműködő
sportszövetségeinek nyilvántartásába felveszi azt a hazai sportszövetséget, amely
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel,
b) elfogadja a Szövetség Alapszabályát,
c) tevékenysége és alapszabálya nem áll ellentétben a Szövetség alapszabályával,
céljával és tevékenységével,
d) elősegíti a Szövetség tevékenységét,
e) nem felel meg a rendes tagszervezettel szembeni követelményeknek,
f) nem tagja a Szövetség egyik tagszervezetének (ernyőszervezetnek) sem.
Az együttműködő sportszövetség jogai:
a) részvétel a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b) részvétel a Szövetség közgyűlésén tanácskozási joggal,
c) részvétel a Szövetség által létrehozott bizottságok, kollégiumok
tevékenységében tanácskozási joggal,
d) a Szövetség informatikai rendszeréhez való csatlakozás, valamint az ahhoz
fűződő kedvezmények igénybevételének joga,
e) a Szövetség együttműködő sportszövetsége (partnerszervezete) elnevezés
használatának joga.

5. §
A Szövetség szervezete
A Szövetség szervezeti felépítése:
1./ Közgyűlés
2./ Elnökség
3./ Felügyelő Bizottság
4./ Könyvvizsgáló
I./ Közgyűlés
1./ A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a szavazati joggal rendelkező tagok összességéből
álló Közgyűlés. A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
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2./ A Közgyűlésen tanácskozási joggal személyesen részt vehet a sportpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium képviselője, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
3./ A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
a) a bíróság elrendeli,
b) az Elnökség határozata alapján szükséges,
c) ha a tagok 1/3-a kéri az ok és a cél megjelölésével,
d) a felügyelő biztos kezdeményezi,
e) az Elnök megbízatása megszűnik,
f) az Elnökség, vagy Felügyelő Bizottság létszáma több, mint felére csökken,
g) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
h) Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
i) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
A rendkívüli Közgyűlés kezdeményezését, vagy a fent megjelölt okok bekövetkezését követő
15 napon belül az Elnök köteles a rendkívüli közgyűlést legfeljebb 60 napon belüli időpontra
összehívni. A meghívóban – az 5. § I. 6./ pontban megjelölteken kívül - meg kell jelölni a
Közgyűlés okát és célját. Egyebekben a rendkívüli Közgyűlésre a rendes Közgyűlés szabályait
kell alkalmazni.
4./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,
b) a Szövetség megszűnésének kimondása,
c) az Elnök, valamint az Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottsági elnöke és választott
tagjai, valamint a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, valamint a
Könyvvizsgáló díjának megállapítása,
d) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi
költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása,
e) az Elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása,
f) közhasznúsági melléklet elfogadása. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a
Szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges, az Ectv. 32. § -a szerinti adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
a) vagyoni felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
b) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
c) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
A Szövetség éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
A Szövetség köteles a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő
évben, legkésőbb május hó 31. napjáig saját honlapján közzétenni.
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g) az állami támogatás tagszervezetek közötti felosztásának elveiről szóló döntés,
h) a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelő Bizottság éves
ellenőrzési munkatervének és működési szabályzatának elfogadása,
i) a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása,
j) a tagdíj és az egyszeri pénzbeli hozzájárulás összegének meghatározása,
k) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll,
l) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, valamint a tag kizárása, és a tagsági jogviszony
felmondása,
m) tiszteletbeli elnöki tisztség adományozása az Elnökség erre vonatkozó javaslata
alapján,
n) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
o) a szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
p) döntés minden olyan ügyben, amelyet a Ptk., egyéb jogszabály vagy jelen
Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
5./ A Szövetség Közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti
titok vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel a
nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja.
6./ A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A közgyűlési meghívó
tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi
pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell
továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési
meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
7./ A tagot (tagszervezetet) a Közgyűlésen az általa előre bejelentett delegált személy képviseli.
8./ A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és
a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az
Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az
Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
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napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi szavazásra jogosult jelen van
és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
9./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképtelenség miatt
megismételt Közgyűlésre – amennyiben annak megtartására nem azonos napon kerül sor – új
meghívót kell küldeni és a megismételt közgyűlés – azonos napirend mellet is – csak akkor
határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül, ha mind az eredeti, mind pedig a
megismételt Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza ezen jogkövetkezményekre való
figyelmeztetést. Egyebekben a megismételt Közgyűlésre a rendes Közgyűlés szabályait kell
alkalmazni.
10./ A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot.
11./ A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a
Közgyűlés helyét, idejét, a Közgyűlés ülésén megjelent tagok létszámát, a határozatképesség
tényét, a végleges napirendet, a tárgyalt ügyek (indítványok) összefoglalását, a hozott
határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést
támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét és számát. Egyhangú szavazás esetén a
támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét nem kell a jegyzőkönyvben feltüntetni. A
jegyzőkönyvhöz a jelenléti ív egy eredeti példányát mellékelni kell. A jegyzőkönyvet a
Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és azt a Közgyűlésen részt vett
hitelesítő személy hitelesíti.
12./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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13./ Ha a törvény, illetve az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (kivéve a lent felsorolt háromnegyedes
szavazattöbbséggel meghozható döntéseket). Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető
elnöke ismételt szavazásra bocsátja a kérdést azzal, hogy újabb szavazategyenlőség esetén a
javaslatot el kell vetni. A szavazást követően a levezető elnök haladéktalanul, szóban hirdeti ki
a meghozott határozatokat.
14./ A Közgyűlés titkos szavazással határoz a tisztségviselők megválasztásáról, valamint
bármely kérdésben, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább egyharmada kéri.
Háromnegyedes szavazattöbbség szükséges az Alapszabály módosításához, és a Szövetség
megszüntetéséhez, valamint céljának megváltoztatásához.
15./ Tisztségviselők választása:
15.1. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik. Egy jelölt vagy a
testületi létszámot meg nem haladó jelölés esetén a választás a Közgyűlés többségi határozata
alapján nyílt szavazással is történhet. Az Elnököt, az Elnökség tagjait, valamint a Felügyelő
Bizottság tagjait a Közgyűlés 5 évre választja. A választás tisztségenként külön-külön történik.
Ha a testület meghatározott létszámának megfelelő számú tagot jelöltek megválasztásra, akkor
a megválasztásról együttesen is lehet dönteni. A választást napirendre tűző Közgyűlés
megkezdése előtt 30 nappal az Elnökség 3 tagú jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság
köteles a tagok számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az
a személy, akit a jelölőbizottság a tisztségre jelöl, vagy aki a Közgyűlésen jelenlévő, szavazásra
jogosultak több, mint felének szavazatával a jelölő listára felkerül. Megválasztottnak az a jelölt
tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok többségét (50%+1) megszerezte. Ha több jelölt
esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges
szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb
szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek
valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. A tisztségviselők
újraválaszthatók.
15.2.
Az első vezető tisztségviselők megválasztására vonatkozó eltérő rendelkezések:
A Szövetség első vezető tisztségviselőinek választása érdekében az alakuló közgyűlésen
lehetőség van helyszínen történő jelölésre. A jelöltekkel kapcsolatban az Alapszabálynak a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeit és az összeférhetetlenségi szabályokat
alkalmazni kell. A jelöltek jelölőlistára kerüléséről a jelenlévő tagok nyílt szavazással döntenek.
A jelölőlistára történő felkerüléshez a jelenlévő tagok több mint ötven százalékának szavazata
szükséges. Egyidejűleg több tisztségre is lehet ugyanazt a személyt jelölni, de csak egy
tisztségre lehet megválasztani. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy
először az elnököt, majd az alelnökö(ke)t, az elnökség tagjait, végül a Felügyelő Bizottság
elnökét és tagjait kell megválasztani. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a
határozatképesnek minősülő közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosult tagok több mint felének
„igen” szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget a jelölt tisztségre, tisztségekre a jelöltek
közül senki nem érte el, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a legkevesebb szavazatot elért
jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot meg nem szerzi. A tisztségviselők választása
titkos szavazással történik. A tisztségben érintett jelölt a saját megválasztása tekintetében nem
szavazhat. Egy jelölt vagy a testületi létszámot meg nem haladó jelölésnél lehetőség van a
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közgyűlés többségi határozata alapján a nyílt szavazásra. A szavazás ez esetben is
személyenként külön-külön történik.
16./ Alakuló közgyűlésre vonatkozó eltérő rendelkezések: a Szövetség alakuló közgyűlésén az
Alapszabály rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
16.1.
A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a
szavazatszámláló személyek megválasztását követően a tagok a napirend kiegészítésére
javaslatot tehetnek. A Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi
szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárulnak.
16.2.
A Szövetségbe – annak megalakulását követően – az alakuló közgyűlésen is
felvehető új tag. A tagjelölt az alakuló közgyűlésen bejelentheti csatlakozási szándékát és
kérheti felvételét a Szövetségbe. Az alakuló közgyűlésen történő tagfelvétel együttes feltételei:
a) egyetért a Szövetség célkitűzéseivel és
b) magára nézve kötelezően elfogadja az Alapszabályt és
c) tevékenysége és Alapszabálya nem áll ellentétben a Szövetség Alapszabályával,
céljaival, tevékenységével és
d) vállalja, hogy megfizeti az évente nyújtott központi költségvetési támogatás alapján
százalékos arányban Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat.
A tagfelvételről a Közgyűlés dönt. A tagfelvételi kérelem elfogadottnak akkor tekinthető, ha a
tagfelvételi kérelmet a Szövetség Közgyűlése a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbséggel
hozott határozatával támogatja.
17./ A Szövetség olyan nyilvántartást vezet, melyből a Közgyűlés döntésének tartalma,
időpontja, hatálya, illetőleg a Közgyűlés döntését támogatók és ellenzők számaránya
(esetlegesen személye) megállapítható.
18./ A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
19./ A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az adatvédelmi törvény és a
személyiségi jogokra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával bárki az Elnökhöz címzett
írásbeli kérelme alapján a Főtitkárral előzetesen egyeztetett időpontban betekinthet.
20./ Rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés tartása
20.1.
Az Elnökség rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát írásban kell
rögzíteni) az Elnök kezdeményezésére rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülést
hívhat össze, amelyre a tagok részére a meghívó kézbesítése elektronikus úton történik, az
előzetesen bejelentett, kötelezően megadott e-mail címére. A rendkívüli digitális, online
élő közgyűlési ülés 72 órán belüli időpontra is összehívható, a rendkívüliség és az
összehívás tartalmától, sürgősségétől függően.
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20.2.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés összehívása során, az arra
küldött e-mailben meg kell adni a dátumot, időt, a digitális, online közgyűlési ülés
kommunikációs formáját (hang vagy videó konferencia), az online konferencia megtartását
szolgáltató platform, szoftver, alkalmazás, link-domain nevét, vagy konkrét előre
elkészített online konferencia csatorna kódját, arra szóló személyes meghívót.
20.3.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés összehívására küldött emailben fel kell tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által
elrendelt kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan
rövid előzetes tájékoztató információkat, a határozatképtelenség miatt megismételt
digitális, online közgyűlési ülés dátumát, időpontját, és azt, hogy a megismételt közgyűlés
már a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés meghívó e-mailjében kell leírni azt is,
hogy a rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés kommunikációs formáját (hang vagy
videó konferencia), az online konferencia megtartását szolgáltató platform, szoftver,
alkalmazás, link-domain használata során, ha a meghívottnak műszaki segítségre van
szüksége, azt kinek, és mely email címre, mobil telefonszámra, meddig kell jeleznie a
segítség megkezdése céljából.
20.4.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésen való részvételi szándékot az
e-mailben megadott határidőig kell emailben, a megadott email címre visszaküldeni a
meghívottaknak. A meghívottak a már megkezdett rendkívüli digitális, online élő
közgyűlési ülésbe menet közben is becsatlakozhatnak, amely csatlakozást a jegyzőkönyvbe
és az közgyűlési ülést rögzítő hang, vagy videó felvételen is rögzíteni kell.
20.5.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés hivatalos megkezdése előtt,
technikailag ellenőrizni kell, hogy a meghívottak tudtak-e csatlakozni a meghirdetett online
kommunikációs konferencia csatornára, az alkalmas, és megoldott az ülés hang, vagy videó
felvételének rögzítése. A technikai ellenőrzést követően lehet a meghirdetett rendkívüli
digitális, online élő közgyűlési ülést megkezdeni.
20.6.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés megkezdésekor a hang vagy
videó rögzítő eszközt be kell kapcsolni. A bekapcsolás után arra rá kell mondani a
rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülés nevét, dátumát, idejét, a rendkívüli
közgyűlési ülés összehívásának okát, indokát, azt, hogy a jegyzőkönyv a hang vagy videó
felvétel alapján készül, az online kommunikációs konferencia csatornán résztvevő
meghívottakat úgy, hogy az Elnök felolvassa a meghívott nevét, az a saját hangján
megismétli a nevét és azt, hogy online jelen van, mindent tisztán hall. Az Elnök kijelöli a
jegyzőkönyvvezetőt, és a hitelesítőt, akik a rögzített hang vagy videó felvétel alapján
elkészítik és aláírják az ülés jegyzőkönyvét.
20.7.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésre meghívottak jelenlévő
létszáma alapján az Elnök közli a jelenlévőkkel az online ülés határozatképességét, vagy
határozatképtelenségét, ez utóbbi esetben a megismételt online közgyűlési ülés időpontját,
amely megegyezik a meghívó emailben leírtakkal.
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20.8.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésen résztvevő meghívott
szavazati joggal rendelkező tagok, a közgyűlési ülésen szavazásra előterjesztett napirendi
pontjairól nyílt szavazással szavaznak. Az online élő szavazás - akár hang, akár videó
konferencia esetében - úgy zajlik, hogy az Elnök szavazásra teszi fel az adott napirendi
pont kapcsán megtárgyalt javaslatot, ezt követően kéri az online élő konferencián
résztvevő szavazati joggal rendelkező tagot, hogy képviselt tagszervezet, és a saját név
bemondása mellett mondja meg azt, hogy szavazata igen, vagy nem, vagy tartózkodott.
Az online élő szavazás rögzítésre, felvételre kerül, az abból készült írott jegyzőkönyvben
csak a szavazás eredménye, és a szavazati arányok, eredmények kerülnek rögzítésre. Az
írott jegyzőkönyvet az Elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető, valamint egy
hitelesítő tag írja alá.
20.9.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésen határozathozatal akkor
érvényes és határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele (50%
+ 1) szavazott, a megismételt online élő közgyűlési ülésen, ha az online résztvevő tagok
több, mint fele (50% + 1) szavazott.
20.10.

A meghozott közgyűlési határozatokat papír alapon a Szövetség irodája tárolja.

20.11.
A rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésről készült hang, vagy videó
felvételeket az Elnök a Szövetség irodájában tárolja, őrzi, azt vitás esetekben a Főtitkár
jelenlétében veszi elő, és mutatja be a közgyűlés számára. A rendkívüli digitális, online
élő közgyűlési ülésekről készült felvételek újra lejátszását minden esetben nyilvántartó
füzetben rögzíteni kell, amely során az újbóli meghallgatás okát, annak kérőjét,
engedélyezőjét a füzetben írásban rögzíteni kell, azt az elnöknek kell aláírnia. A
rendkívüli digitális, online élő közgyűlési ülésről készült hang, vagy videó felvételek
adatainak átadását csak bíróság rendelheti el végzésben, az ennek hiányában senki
számára át nem adható.
21./ Rendkívüli digitális, elektronikus közgyűlési szavazás
21.1.
A közgyűlés rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát írásban kell
rögzíteni) az Elnök kezdeményezésére rendkívüli digitális, elektronikus szavazást tarthat,
amelyre a tagok részére a meghívó kézbesítése elektronikus úton történik, az előzetesen
bejelentett, kötelezően megadott e-mail címére. A rendkívüli digitális szavazás az ügy
rendkívüliségére és sürgősségére tekintettel 72 órán belüli időpontra is kiírható.
21.2.
A rendkívüli digitális, elektronikus szavazásra küldött e-mailben fel kell
tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által elrendelt
kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan rövid
előzetes tájékoztató információkat, valamint azt, hogy az érvénytelen szavazás miatt
megismételt digitális, elektronikus közgyűlési szavazás már a résztvevők létszámától
függetlenül érvényes (határozatképes).
21.3.
Az elektronikus szavazásra felhívást a Szövetség központi e-mail címéről
(office@nvesz.hu) kell kiküldeni a tagok hivatalosan megadott e-mail címére, a válasz
határidejének pontos megjelölésével (év, hónap, nap, óra).
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21.4.
Az elektronikus szavazásra felhívásnak tartalmaznia kell a határozati
javaslatot, melyre a tagoknak „igen” vagy „nem” szavazattal van módjuk szavazni.
21.5.
A határozathozatal akkor érvényes (határozatképes), ha a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele az előzetesen megadott határidőben visszaküldte
szavazatát az office@nvesz.hu e-mail címre. A határozathozatal akkor eredményes, ha a
leadott szavazatok több mint fele az „igen”, vagy a leadott szavazatok több mint fele
„nem” választ tartalmazza.
21.6.
Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott
határidőben, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg.
21.7.
Érvénytelen elektronikus szavazás esetén a szavazást meg kell ismételni.
Ebben az esetben már az elektronikus szavazásban részt vevők létszámától függetlenül
érvényes lesz a szavazás, amennyiben erre az elektronikus szavazásra szóló felhívásban
felhívták a figyelmet. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot el kell vetni.
21.8.
Az elektronikus szavazásról a Szövetség irodája jegyzőkönyvet készít, a
normál szavazás rendje szerint meghatározott módon.
II./ Elnökség
1./ A Szövetség ügyintéző-képviseleti szerve az Elnökség.
2./ A Szövetség Elnöksége 11 tagból áll, tagjai: 1 fő Elnök, 2 fő Alelnök (1 fő Általános Alelnök
és 1 fő Szakmai feladatokért felelős Alelnök), és 8 fő Elnökségi tag. Az Elnökség tagja
büntetlen előéletű magyar állampolgár. Az Elnökség tagja nem lehet állami vezető.
3./ Az Elnökség ülésére – tanácskozási joggal – meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait,
valamint a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjét. (A
nevezettek csak személyesen és nem képviselő útján jelenhetnek meg.)
4./ Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 5 évre választ meg. A vezető tisztségviselői megbízás a
tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. Az Elnökség tagjai
tisztségükben újraválaszthatók. Az Elnökség tagja kizárólag büntetlen előéletű magyar
állampolgár lehet. A Szövetség Elnökségi tagjának jelölt személy az Elnökségi taggá
választását megelőzően a Szövetség Főtitkára részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a
tényt, hogy büntetlen előéletű. A Szövetség Elnökségi tagja az Elnökségi megbízatásának
időtartama alatt a Közgyűlés írásbeli - a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetését
tartalmazó – 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, a Szövetség Főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy
büntetlen előéletű. Ha a Szövetség Elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, a
Szövetség a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány
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kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti. Ha a
Szövetség elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy a fenti igazolási kötelezettségének a
teljesítését elmulasztja, az elnökségi tagsági megbízatása megszűnik.
5./ Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) a Szövetség törvényes, Alapszabály szerinti működésének biztosítása, napi ügyek
intézése,
b) a Szövetség tevékenységének irányítása a Közgyűlés határozatai alapján, a határozatok
végrehajtásának ellenőrzése,
c) a Közgyűlések előkészítése, összehívása, valamint a tagság és a Szövetség szerveinek
értesítése
d) a számviteli törvény szerinti beszámoló, a szakmai beszámoló, közhasznúsági melléklet,
valamint a következő évi pénzügyi és szakmai tervek elkészítése és Közgyűlés elé
bocsátása,
e) egyes feladatok ellátására állandó vagy időszakos bizottságok létrehozása, megbízása,
és megszüntetése,
f) a Főtitkár megbízása, illetve a munkaviszonyának, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyának megszüntetése,
g) a tiszteletbeli elnök személyére történő javaslattétel,
h) a Szövetség érdekképviseletének ellátása, kapcsolatteremtés és – fenntartás az érdekelt
állami és társadalmi, valamint nemzetközi szervezetekkel,
i) a Szövetség belső szabályzatainak, és saját munkatervének jóváhagyása,
j) a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
k) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
l) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
m) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
n) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
o) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
p) minden olyan döntés, melyet az Alapszabály, a vonatkozó jogszabályok vagy a
Közgyűlés a hatáskörébe utal.
6./ Az Elnökség terv szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökség ülései
nyilvánosak, de kivételes esetben (különösen személyiségi jogok, üzleti és bank titok védelme
érdekében) a jelenlévő tagok többségi szavazatában zárt ülés rendelhető el.
7./ Az elnökségi ülést az Elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Az elnökségi ülésre
szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat, valamint azt, hogy a megismételt elnökségi ülés az eredeti
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napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. A
napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az
elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Szövetség
székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
8./ Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség
miatt elhalasztott ülést 8 napon belüli időpontra össze lehet hívni. A megismételt ülés az eredeti
napirendek vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az Elnökség a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot a Közgyűlés elé terjesztendő
kérdésekben, valamint akkor, ha a közgyűlés által átruházott hatáskört gyakorol.
9./ Az Elnökség határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
10./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
11./ Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot személyi kérdésekben (pl.: Főtitkár
kinevezése), azonban a tagok többségi döntése alapján nyílt szavazással is határozhat az
Elnökség. Az Elnökség jelenlévő tagjai legalább egyharmadának kérésére bármely kérdésben
titkos szavazást kell tartani.
12./ Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető
és a hitelesítőnek megválasztott elnökségi tag írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a
határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
13./ A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök köteles a Határozatok Könyvébe
bevezetni.
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14./ Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
15./ Rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés tartása
15.1.
Az Elnökség rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát írásban kell
rögzíteni) az Elnök kezdeményezésére rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülést
hívhat össze, amelyre az elnökségi tag részére történő kézbesítés elektronikus úton történik,
az előzetesen bejelentett, kötelezően megadott e-mail címére. A rendkívüli digitális, online
élő elnökségi ülés 24 órán belüli időpontra is összehívható, a rendkívüliség és az összehívás
tartalmától, sürgősségétől függően.
15.2.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés összehívása során, az arra
küldött e-mailben meg kell adni a dátumot, időt, a digitális, online elnökségi ülés
kommunikációs formáját (hang vagy videó konferencia) az online konferencia megtartását
szolgáltató platform, szoftver, alkalmazás, link-domain nevének, vagy konkrét előre
elkészített online konferencia csatorna kódját, arra szóló személyes meghívót.
15.3.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés összehívására küldött e-mailben
fel kell tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által elrendelt
kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan rövid
előzetes tájékoztató információkat, a határozatképtelenség miatt a megismételt digitális,
online elnökségi ülés dátumát, időpontját és azt, hogy a megismételt elnökségi ülés már a
résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés meghívó e-mailben kell leírni azt, hogy a
Rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés kommunikációs formáját (hang vagy videó
konferencia) az online konferencia megtartását szolgáltató platform, szoftver, alkalmazás,
link-domain használata során, ha a meghívottnak műszaki segítségre van szüksége, azt
kinek mely email címre, mobil telefonszámra, meddig kell jeleznie a segítség megkezdése
céljából.
15.4.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésen való részvételt az e-mailben
megadott határidőig kell emailben, a megadott email címre visszaküldeni a
meghívottaknak. A meghívottak a már megkezdett rendkívüli digitális, online élő
elnökségi ülésbe menet közben is becsatlakozhatnak, amely csatlakozást a jegyzőkönyvbe
és az elnökségi ülést rögzítő, hang, vagy videó felvételen is rögzíteni kell.
15.5.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés hivatalos megkezdése előtt,
technikailag ellenőrizni kell, hogy a meghívottak tudtak-e csatlakozni a meghirdetett online
kommunikációs konferencia csatornára, az alkalmas, vagy megoldott az ülés hang, vagy
videó felvételének rögzítése. A technikai ellenőrzést követően lehet a meghirdetett
rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülést megkezdeni.
15.6.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés megkezdésekor a hang vagy
videó rögzítő eszközt be kell kapcsolni. A bekapcsolás után arra rá kell mondani a
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rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülés nevét, dátumát, idejét, a rendkívüli elnökségi
ülés összehívásának okát, indokát, azt, hogy a jegyzőkönyv a hang vagy videó felvétel
alapján készül, az online kommunikációs konferencia csatornán résztvevő meghívottakat
úgy, hogy az Elnök felolvassa a meghívott nevét, az a saját hangján megismétli a nevét és
azt, hogy online jelen van, mindent tisztán hall. Az Elnök kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt,
és a hitelesítőt, akik a rögzített hang vagy videó felvétel alapján elkészíti az ülés
jegyzőkönyvét.
15.7.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésre meghívottak jelenlévő
létszáma alapján az Elnök közli a jelenlévőkkel az online ülés határozatképességet, vagy
határozatképtelenségét, ez utóbbi esetben a megismételt online elnökségi ülés időpontját,
amely megegyezik a meghívó emailben leírtakkal.
15.8.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésen résztvevő meghívott
elnökségi tagok, az elnökségi ülésen szavazásra előterjesztett napirendi pontjairól nyílt
szavazással szavaznak. Az online élő szavazás akár hang, akár videó konferencia esetében
úgy zajlik, hogy az elnök szavazásra teszi fel az adott napirendi pont kapcsán megtárgyalt
javaslatot, ezt követően kéri az online élő konferencián résztvevő tagot, hogy név
bemondása mellet mondja meg azt, hogy szavazata igen, vagy nem, vagy tartózkodott. Az
online élő szavazás rögzítésre, felvételre kerül, az abból készült írott jegyzőkönyvbe csak
a szavazás eredménye, és a szavazati arányok, eredmények kerülnek rögzítésre. Az írott
jegyzőkönyvet az Elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető, valamint hitelesítő írja
alá.
15.9.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésen határozathozatal akkor
érvényes és határozatképes, ha nem megismételt ülésen az Elnökség tagjainak több, mint
fele (50% + 1) szavazott. Megismételt online élő elnökségi ülésen, online résztvevő
Elnökség tagjainak több, mint fele (50% + 1) szavazott.
15.10.

A meghozott elnökségi határozatokat papír alapon a Szövetség irodája tárolja.

15.11.
A rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésről készült hang, vagy videó
felvételeket az elnök a Szövetség irodájában tárolja, őrzi, azt vitás esetekben a Főtitkár
jelenlétében veszi elő, és mutatja be az elnökség számára. A rendkívüli digitális, online
élő elnökségi ülésekről készült felvételek újra lejátszását minden esetben nyilvántartó
füzetben rögzíteni kell, amely során az újbóli meghallgatás okát, annak kérőjét,
engedélyezőjét a füzetben írásban rögzíteni kell, azt az Elnöknek kell aláírnia. A
rendkívüli digitális, online élő elnökségi ülésről készült hang, vagy videó felvételek
adatainak átadását csak bíróság rendelheti el végzésben, az ennek hiányában senki
számára át nem adható.
16./ Rendkívüli digitális, elektronikus elnökségi szavazás
16.1.
Az Elnökség rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát írásban kell
rögzíteni) az Elnök kezdeményezésére rendkívüli digitális, elektronikus szavazást tarthat,
amelyről az elnökségi tag részére történő kézbesítés elektronikus úton történik, az
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előzetesen bejelentett, kötelezően megadott e-mail címére. A rendkívüli digitális szavazás
az ügy rendkívüliségére és sürgősségére tekintettel 24 órán belüli időpontra is kiírható.
16.2.
A rendkívüli digitális, elektronikus szavazásra küldött e-mailben fel kell
tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által elrendelt
kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan rövid
előzetes tájékoztató információkat, valamint azt, hogy az érvénytelen szavazás miatt
megismételt digitális, elektronikus szavazás már a résztvevők létszámától függetlenül
érvényes (határozatképes).
16.3.
Az elektronikus szavazásra felhívást a Szövetség központi e-mail címéről
(office@nvesz.hu) kell kiküldeni az elnökség tagjainak hivatalosan megadott e-mail
címére, a válasz határidejének pontos megjelölésével (év, hónap, nap, óra).
16.4.
Az elektronikus szavazásra felhívásnak tartalmaznia kell a határozati
javaslatot, melyre az elnökségi tagoknak „igen” vagy „nem” szavazattal van módjuk
szavazni.
16.5.
A határozathozatal akkor érvényes, ha az elnökségi tagok több mint fele az
előzetesen megadott határidőben visszaküldte szavazatát az office@nvesz.hu e-mail
címre. A határozathozatal akkor eredményes, ha a leadott szavazatok több mint fele az
„igen”, vagy a leadott szavazatok több mint fele „nem” választ tartalmazza.
16.6.
Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott
határidőben, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg.
16.7.
Érvénytelen elektronikus szavazás esetén a szavazást meg kell ismételni.
Ebben az esetben már az elektronikus szavazásban részt vevők létszámától függetlenül
érvényes lesz a szavazás, amennyiben erre az elektronikus szavazásra szóló felhívásban
felhívták a figyelmet. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot el kell vetni.
16.8.
Az elektronikus szavazásról a Szövetség irodájának jegyzőkönyvet kell
készítenie, a normál szavazás rendje szerint meghatározott módon.

III./ Felügyelő Bizottság
1./ A Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi,
amely 5 tagból áll. Tagjai az Elnök és a megválasztott tagok. A Felügyelő Bizottság elnökét és
két tagját a Közgyűlés, egy tagját a sportpolitikáért felelős miniszter, egy tagját pedig az
Országgyűlés sportért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza. A Felügyelő Bizottság
tagjainak megbízatása öt évre szól. A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési munkaterv alapján
látja el feladatát.
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2./ Megszűnik a Felügyelő Bizottsági megbízatás:
a) visszahívással: a Közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás
nélkül – dönthet a Felügyelő Bizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a közgyűlés az
általános szabályok szerint dönt.
b) lemondással: a Felügyelő Bizottsági tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a
Szövetség vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelő Bizottsági tag
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
c) a Felügyelő Bizottsági tag halálával,
d) a Felügyelő Bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
e) a Felügyelő Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
3./ A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai nem tartozhatnak azokhoz a tagszervezetekhez,
amelyek képviselőit a Szövetség Elnökévé, Alelnökévé, Elnökségi tagjává megválasztották,
illetve nem lehetnek azoknak hozzátartozói.
4./ A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki
a) a Közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
5./ A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt
vehet.
6./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség működését és erről írásbeli jelentést készít.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
7./ A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában nem dönthet az
Elnökség által az Számviteli törvény alapján készített beszámolójáról, szakmai beszámolójáról,

21

a közhasznúsági mellékeltről, a költségvetésről, és az Elnökség következő évi pénzügyi és
szakmai tervének elfogadásáról.
8./ A Felügyelő Bizottság – a Szövetség Közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési
munkaterv alapján látja el feladatát.
9./ Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen letelte esetén a Felügyelő
Bizottság jogosult az elnökségi ülés összehívására.
10./ A Felügyelő Bizottság elnöke vagy megbízott tagja állandó meghívottként, tanácskozási
joggal részt vesz a Közgyűléseken és az Elnökség ülésein.
11./ A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 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.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
12./ A Felügyelő Bizottság első tagjai:
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Király József (lakcím: 6000 Kecskemét, Kandó K. u. 3.)
A Felügyelő Bizottság további tagjai:
Mészáros László (lakcím: 2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 16. 3/7.)
Dér Andrea (lakcím: 1221 Budapest, Baross u. 11.)
dr. Reinhardt Ákos (lakcím: 1106 Budapest, Gyakorló u. 24. IV/19) 2018.05.26 napjától
hatályos
Becsky András (lakcím: 4029 Debrecen, Faragó utca 13.)
13./ A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetség ügyvezetésétől (Elnökség) függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
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14./ A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) az ügyvezetés ellenőrzése a Szövetség érdekeinek megóvása céljából;
b) a Szövetség működésének, gazdálkodásának ellenőrzése;
c) ellenőrzi a Szövetség gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenységét,
d) megállapítja saját ügyrendjét, melyet a Közgyűlés hagy jóvá,
e) az általa előterjesztett indítvánnyal kapcsolatos Elnökségi intézkedés elmaradása esetén
kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását,
f) írásbeli jelentést készít a Közgyűlésnek az Elnökség számviteli jogszabályok szerinti,
illetve szakmai beszámolójáról, a közhasznú mellékletről és az Elnökség következő évi
pénzügyi és szakmai tervéről,
g) köteles a Közgyűlést, illetőleg az Elnökséget tájékoztatni, illetve azok összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Szövetség működése során olyan
jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő mulasztás történt,
amelynek megszüntetése és a következmények elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés,
illetőleg az Elnökség döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők
felelősségét megalapozó tény merült fel.
15./ A Felügyelő Bizottság a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak érdekében
– a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
16./ A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját az Elnökség ülésén ismertetni.
17./ A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A
Felügyelő Bizottsági ülést a Felügyelő Bizottság elnöke legalább 8 nappal az ülés időpontja
előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban,
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
18./ A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a
felügyelő bizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
19./ A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján
nyilvánosságra kell hozni. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
20./ A Felügyelő Bizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Felügyelő Bizottsági tagok több,
mint a fele jelen van.
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21./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
22./ A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
23./ Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, és a
jegyzőkönyvvezető, valamint egy hitelesítőnek megválasztott felügyelő bizottsági tag ír alá. A
jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A
határozatokat a Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottsági Határozatok
Könyvébe – a határozatok jegyzőkönyvben rögzített adattartalma szerint – bevezetni.
24./ A Felügyelő Bizottság határozatait a Felügyelő Bizottsági ülésen szóban kihirdeti és az
érintett taggal/tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
módon is közli a határozatoknak a Szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
25./ Rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés tartása
25.1.
A Felügyelő Bizottság rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát
írásban kell rögzíteni) a Felügyelő Bizottság elnökének kezdeményezésére rendkívüli
digitális, online élő felügyelő bizottsági ülést hívhat össze, amelyre a felügyelő bizottsági
tag részére történő kézbesítés elektronikus úton történik, az előzetesen bejelentett,
kötelezően megadott e-mail címére. A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági
ülés 24 órán belüli időpontra is összehívható, a rendkívüliség és az összehívás tartalmától,
sürgősségétől függően.
25.2.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés összehívása során, az
arra küldött e-mailben meg kell adni a dátumot, időt, a digitális, online felügyelő bizottsági
ülés kommunikációs formáját (hang vagy videó konferencia) az online konferencia
megtartását szolgáltató platform, szoftver, alkalmazás, link-domain nevének, vagy konkrét
előre elkészített online konferencia csatorna kódját, arra szóló személyes meghívót.
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25.3.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés összehívására küldött
e-mailben fel kell tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által
elrendelt kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan
rövid előzetes tájékoztató információkat, a határozatképtelenség miatt a megismételt
digitális, online felügyelő bizottsági ülés dátumát, időpontját és azt, hogy a megismételt
felügyelő bizottsági ülés már a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés meghívó e-mailben kell leírni
azt, hogy a rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés kommunikációs
formáját (hang vagy videó konferencia) az online konferencia megtartását szolgáltató
platform, szoftver, alkalmazás, link-domain használata során, ha a meghívottnak műszaki
segítségre van szüksége, azt kinek mely email címre, mobil telefonszámra, meddig kell
jeleznie a segítség megkezdése céljából.
25.4.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésen való részvételt az emailben megadott határidőig kell emailben, a megadott email címre visszaküldeni a
meghívottaknak. A meghívottak a már megkezdett rendkívüli digitális, online élő
felügyelő bizottsági ülésbe menet közben is becsatlakozhatnak, amely csatlakozást a
jegyzőkönyvbe és az felügyelő bizottsági ülést rögzítő, hang, vagy videó felvételen is
rögzíteni kell.
25.5.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés hivatalos megkezdése
előtt, technikailag ellenőrizni kell, hogy a meghívottak tudtak-e csatlakozni a meghirdetett
online kommunikációs konferencia csatornára, az alkalmas, vagy megoldott az ülés hang,
vagy videó felvételének rögzítése. A technikai ellenőrzést követően lehet a meghirdetett
rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülést megkezdeni.
25.6.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés megkezdésekor a hang
vagy videó rögzítő eszközt be kell kapcsolni. A bekapcsolás után arra rá kell mondani a
rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés nevét, dátumát, idejét, a rendkívüli
felügyelő bizottsági ülés összehívásának okát, indokát, azt, hogy a jegyzőkönyv a hang
vagy videó felvétel alapján készül, az online kommunikációs konferencia csatornán
résztvevő meghívottakat úgy, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke felolvassa a meghívott
nevét, az a saját hangján megismétli a nevét és azt, hogy online jelen van, mindent tisztán
hall. A Felügyelő Bizottság elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, és a hitelesítőt, akik a
rögzített hang vagy videó felvétel alapján elkészíti az ülés jegyzőkönyvét.
25.7.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésre meghívottak
jelenlévő létszáma alapján a Felügyelő Bizottság elnöke közli a jelenlévőkkel az online
ülés határozatképességet, vagy határozatképtelenségét, ez utóbbi esetben a megismételt
online felügyelő bizottsági ülés időpontját, amely megegyezik a meghívó emailben
leírtakkal.
25.8.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésen résztvevő
felügyelő bizottsági tagok, az ülésen szavazásra előterjesztett napirendi pontjairól nyílt
szavazással szavaznak. Az online élő szavazás akár hang, akár videó konferencia esetében
úgy zajlik, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke szavazásra teszi fel az adott napirendi pont
kapcsán megtárgyalt javaslatot, ezt követően kéri az online élő konferencián résztvevő
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tagot, hogy név bemondása mellet mondja meg azt, hogy szavazata igen, vagy nem, vagy
tartózkodott. Az online élő szavazás rögzítésre, felvételre kerül, az abból készült írott
jegyzőkönyvbe csak a szavazás eredménye, és a szavazati arányok, eredmények kerülnek
rögzítésre. Az írott jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság Elnöke és az általa kijelölt
jegyzőkönyvvezető, valamint hitelesítő írja alá.
25.9.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésen határozathozatal
akkor érvényes, ha nem megismételt ülésen a Felügyelő Bizottság tagjainak több, mint
fele (50% + 1) szavazott. Megismételt online élő felügyelő bizottsági ülésen, online
résztvevő felügyelő bizottsági tagoknak több, mint fele (50% + 1) szavazott.
25.10.
A meghozott felügyelő bizottsági határozatokat papír alapon a Szövetség
irodája tárolja.
25.11.
A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésről készült hang, vagy
videó felvételeket a Felügyelő Bizottság Elnöke a Szövetség irodájában tárolja, őrzi, azt
vitás esetekben a főtitkár jelenlétében veszi elő, és mutatja be a felügyelő bizottsági tagok
számára. A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülésekről készült
felvételek újra lejátszását minden esetben nyilvántartó füzetben rögzíteni kell, amely
során az újbóli meghallgatás okát, annak kérőjét, engedélyezőjét a füzetben írásban
rögzíteni kell, azt a Felügyelő Bizottság elnökének kell aláírnia. A rendkívüli digitális,
online élő felügyelő bizottsági ülésről készült hang, vagy videó felvételek adatainak
átadását csak bíróság rendelheti el végzésben, az ennek hiányában senki számára át nem
adható.
26./ Rendkívüli digitális, elektronikus felügyelő bizottsági szavazás
26.1.
A Felügyelő Bizottsági rendkívüli esetben (a rendkívüliség lényegét, tartalmát
írásban kell rögzíteni) a felügyelő bizottsági elnök kezdeményezésére rendkívüli digitális,
elektronikus szavazást tarthat, amelyről a felügyelő bizottsági tag részére történő
kézbesítés elektronikus úton történik, az előzetesen bejelentett, kötelezően megadott email címére. A rendkívüli digitális szavazás az ügy rendkívüliségére és sürgősségére
tekintettel 24 órán belüli időpontra is kiírható.
26.2.
A rendkívüli digitális, elektronikus szavazásra küldött e-mailben fel kell
tüntetni a rendkívüliségre adó okot (pl. vírus járvány miatt Kormány által elrendelt
kijárási tilalom, jogvesztő határidő stb.), a napirendi pontokat és ahhoz tartozóan rövid
előzetes tájékoztató információkat, valamint azt, hogy az érvénytelen szavazás miatt
megismételt digitális, elektronikus szavazás már a résztvevők létszámától függetlenül
érvényes (határozatképes).
26.3.
Az elektronikus szavazásra felhívást a Szövetség központi e-mail címéről
(office@nvesz.hu) kell kiküldeni a Felügyelő Bizottság tagjainak hivatalosan megadott
e-mail címére, a válasz határidejének pontos megjelölésével (év, hónap, nap, óra).
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26.4.
Az elektronikus szavazásra felhívásnak tartalmaznia kell a határozati
javaslatot, melyre a felügyelő bizottsági tagoknak „igen” vagy „nem” szavazattal van
módjuk szavazni.
26.5.
A határozathozatal akkor érvényes, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint
fele az előzetesen megadott határidőben visszaküldte szavazatát az office@nvesz.hu email címre. A határozathozatal akkor eredményes, ha a leadott szavazatok több mint fele
az „igen”, vagy a leadott szavazatok több mint fele „nem” választ tartalmazza.
26.6.
Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott
határidőben, vagy a választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg.
26.7.
Érvénytelen elektronikus szavazás esetén a szavazást meg kell ismételni.
Ebben az esetben már az elektronikus szavazásban részt vevők létszámától függetlenül
érvényes lesz a szavazás, amennyiben erre az elektronikus szavazásra szóló felhívásban
felhívták a figyelmet. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot el kell vetni.
26.8.
Az elektronikus szavazásról a Szövetség irodájának jegyzőkönyvet kell
készítenie, a normál szavazás rendje szerint meghatározott módon.
IV./ Könyvvizsgáló
1./ A Szövetség köteles könyvvizsgálót megbízni gazdálkodásának ellenőrzésével. A
könyvvizsgáló működésére a külön jogszabály rendelkezései irányadóak. A könyvvizsgálót a
Közgyűlés választja meg.
2./ A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a
jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
3./ Ha a könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti
a Szövetséggel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a
vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett
tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél
kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a
kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a
Szövetség törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséget értesíteni.
4./ A könyvvizsgáló írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére az Elnökség számviteli törvény
szerinti beszámolójáról, a közhasznúsági mellékletéről és a következő év pénzügyi tervéről.
5./ A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének hiányában a Közgyűlés az Elnökség törvény szerinti
beszámolóiról és a Szövetség költségvetéséről, illetve pénzügyi és szakmai tervéről nem
dönthet.
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6. §
A Szövetség tisztségviselői
A Szövetség vezető tisztségviselői:
1./ Elnök
2./ Alelnökök
3./ Elnökégi tagok
A Szövetség egyéb tisztségviselői:
1./ Főtitkár
2./ Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
3./ Tiszteletbeli elnök
I./ Vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések
1./ Vezető tisztségviselőnek csak olyan személy választható, aki nem tartozik a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény személyi hatálya alá, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
2./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői
feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt
személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni.
3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az,
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
b) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont),
c) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
d) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
e) aki a Sport Állandó Választott Bíróság elnöke, alelnöke vagy tagja, valamint, aki a Sport
Állandó Választott Bírósággal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
4./ A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
5./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
6./ Megválasztása esetén a vezető tisztségviselő köteles 30 napon belül az összeférhetetlenségi
okot megszüntetni, ellenkező esetben a Szövetségben betöltött mandátuma megszűnik.
7./ Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással: a Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor – indokolás nélkül –
visszahívhatja. A visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok szerint dönt.
c) lemondással: a vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség
másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi
személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
d) a vezető tisztségviselő halálával;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
8./ A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi
személlyel szemben.
9./ A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a
Szövetség felel. A vezető tisztségviselő a Szövetséggel egyetemlegesen felel, ha a kárt
szándékosan okozta.
10./ A Szövetség vezető tisztségviselői tiszteletdíjban és/vagy költségtérítésben részesülhetnek,
melynek mértékéről az Elnökség dönt.
II./ Elnök
1./ Az Elnök a Közgyűlés által 5 évre megválasztott személy, aki vezeti és szervezi az Elnökség
munkáját. Az Elnök visszahívása ugyancsak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
2./A Szövetség törvényes képviseletét az Elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
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Az Elnök a képviseleti jogát akadályoztatása esetén általános jelleggel, vagy meghatározott
ügyekben az Általános Alelnökre írásban átruházhatja.
3./ A Szövetség Elnökségének első tagjai:
A Szövetség első Elnöke:
Dr. Mészáros János József (lakcím: 3580 Tiszaújváros, Karinthy F. u. 10.)
A Szövetség első Elnökségének tagjai:
Járosi Péter (lakcím: 1026 Budapest, Torockó u. 7.) egyben Általános Alelnök
Galambos Péter (lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 78.) egyben Szakmai Alelnök
A Szövetség első Elnökségének további tagjai:
Hermann Henrik (lakcím: 2400 Dunaújváros, Mohácsi út 7.)
Mihalik Hunor (lakcím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 51/a.)
Vereczkey Lajos (lakcím: 1184 Budapest, Benedek Elek u. 11.)
Czeller Béla (lakcím: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. 4. ép. Fsz. 6.)
Tóth László (lakcím: 1182 Budapest, Gulipán u. 6.)
Csabai Attila (lakcím: 2132 Göd, Szeder u. 23/A. II/35.)
Varga István (lakcím: 1135 Budapest, Jász u. 91.)
Sági István (lakcím: 5435 Martfű, Tóth Árpád u. 5.)
4./ Az Elnök feladatai és hatásköre:
a) vezeti - és szervezi az Elnökség munkáját,
b) irányítja és képviseli a Szövetséget,
c) a Közgyűlés összehívása, az Elnökség üléseinek vezetése
d) a Szövetség szabályzatainak, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
e) két elnökségi ülés között a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben való döntés,
melyekről a következő elnökségi ülésen beszámol az elnökség tagjainak,
f) a Szövetség törvényes, Alapszabály szerinti működésének biztosítása,
g) a Főtitkár felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, díjazásának megállapítása, a
megbízás, és a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
megszüntetésének kivételével,
h) az Elnökség által hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
i) aláírási, utalványozása, és bankszámla feletti rendelkezési jog,
j) kapcsolattartás a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vezetőjével, a MOB-bal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal (MPB), valamint az
egyéb nemzeti és nemzetközi sportszervezetekkel,
5./ Az Elnököt eseti akadályoztatása során az Általános Alelnök vagy a Főtitkár helyettesíti.
II./ Alelnökök
1./ A Szövetség Alelnökeit a Közgyűlés választja 5 évre, és visszahívásuk is a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik.
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2./ Az Alelnökök ellátják a Közgyűlés, az Elnökség, illetve az Elnök által rábízott feladatokat,
továbbá a Szövetség Elnöksége által meghatározott területeken közreműködnek a Szövetség
irányító tevékenységében.
3./ Az Alelnökök – huzamosabb akadályoztatása esetén – az Elnökség által meghatározott
körben, az Elnökkel egyeztetett módon helyettesíti az Elnököt.
III./ Az Elnökség további tagjai
1./ Az Elnökség további tagjait a Közgyűlés szintén 5 évre választja.
2./ Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az Elnökségi üléseken és a határozatok meghozatalában,
b) az Elnökség megbízása alapján a Szövetség képviseletének ellátása,
c) aktív részvétel a Szövetségtevékenységében,
d) minden feladat ellátása, amellyel az Elnökség megbízza.
IV./ Főtitkár
1./ A Szövetség hivatali szervezetének vezetője az Elnökség által megbízott, a Szövetséggel
munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló Főtitkár.
2./ A Főtitkár feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség hivatali szervezetének irányítása a Közgyűlés és az Elnökség
határozatainak megfelelően,
b) Szövetség tagjainak nyilvántartása
c) a jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése és azok végrehajtásának biztosítása,
d) a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítése,
e) gondoskodás a Közgyűlési és Elnökségi határozatok végrehajtásáról,
f) a Szövetség hivatali szervezetének kialakítása és vezetése, a munkáltatói jogkörök
gyakorlása a munkaviszonyban álló dolgozók felett,
g) az állandó és eseti bizottságok munkájának figyelemmel kísérése,
h) az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
i) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása önállóan,
j) az Elnök és az Elnökség rendszeres tájékoztatása a határozatok végrehajtásáról,
k) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetségtevékenységéről,
l) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
3./ A Főtitkár a feladatai ellátásért, és a tevékenységével összefüggésben az Elnöknek felelős.
4./ A Főtitkárt akadályoztatása esetén az Elnök által megbízott személy helyettesíti.
5./ A Főtitkár tanácskozási joggal részt vesz az Elnökségi ülésen. A Főtitkár tevékenységéért
az Elnöknek felel.
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6./ A Szövetség leendő tagja tagfelvételi kérelmének, illetve a személyes jogosultság alapján a
Szövetség tagjává váló személy a tagfelvételre irányuló nyilatkozatának benyújtásával
egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolja a Főtitkár részére azt a tényt, hogy büntetlen
előéletű.
7./ A Szövetség elnökségi tagjának jelölt személy az elnökségi taggá választását megelőzően a
Főtitkár részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
8./ A Szövetség elnökségi tagja az elnökségi megbízatásának időtartama alatt a közgyűlés
írásbeli – a mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetését tartalmazó – 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, a Szövetség Főtitkár
részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű.
9./ Ha a Szövetség elnökségi tagja igazolja, hogy büntetlen előéletű, a Szövetség a bűnügyi
nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
10./ Ha a Szövetség elnökségi tagja büntetett előéletűvé válik, vagy az 8./ bekezdésben
meghatározott igazolási kötelezettségének a teljesítését elmulasztja, tagsági jogviszonya, illetve
elnökségi tagsági megbízatása megszűnik.
11./ A Szövetség Főtitkára kezeli a megismert személyes adatokat a Szövetség elnökségi
tagságról meghozott döntés időpontjáig.

V./ Tiszteletbeli elnök
1./ Az Elnökség tiszteletbeli elnöki tisztség betöltésére személyi javaslatot tehet, a tisztséget a
Közgyűlés adományozza. A tiszteletbeli elnöki tisztség betöltése nem kötelező. A tiszteletbeli
elnök nem lehet a Szövetség tagszervezetének tisztségviselője.
2./ A Szövetség tiszteletbeli elnöke
a) képviseli a Szövetséget az állami szervek és más szervezetek rendezvényein,
b) ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott, a Szövetség célkitűzéseivel és
tevékenységével kapcsolatos feladatokat.
3./ A tiszteletbeli elnök feladatait társadalmi megbízatásban, az Elnökség javaslata és a
Közgyűlés döntése alapján látja el. A tiszteletbeli elnök nem tagja az Elnökségnek. A
Közgyűlésen, az Elnökségi ülésen, és a rendezvények állandó meghívottként, tanácskozási
joggal vesz részt.
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7. §
A Szövetség gazdálkodása

1./ Az állam – a sportági támogatásokon felül - évente biztosítja a Szövetség közfeladat
ellátással összefüggő működési kiadásait.
2./ A Szövetség az állami támogatás mellett a tagdíjból és a tagok által nyújtott más
hozzájárulásokból, szponzori és egyéb bevételekből gazdálkodik.
3./ A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Szövetség
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
4./ A Szövetség a tisztségviselőjét, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti
juttatásban nem részesítheti.
5./ A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban
meghatározott cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Szövetség
nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásiból. A
Szövetség, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevételének módja,
valamint beszámolói nyilvánosak.
6./ A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott közfeladataira, tevékenységére fordítja.
7./ A Szövetség a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
8./ A Szövetség bevételei:
a) a tagoktól, az államtól, illetve az államháztartás alrendszereitől vagy más
adományozóktól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott
támogatás, adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
d) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bevétel,
e) vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
f) a tagok által fizetett egyszeri pénzbeli hozzájárulás és az éves tagdíj,
g) szponzori, és egyéb bevételek.
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9./ A Szövetség költségei:
a) a közhasznú 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),
d) a közhasznú és a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások).
10./ A Szövetség a tulajdonában, illetőleg használatában lévő ingatlanokat, illetve
vagyontárgyakat – a tevékenységéhez szükséges mértéken felül – bérbeadás útján, vagy más
alkalmas módon hasznosíthatja.
11./ Egyszeri pénzbeli hozzájárulás: A Szövetségbe belépő tagok a belépéskor, a felvételi
kérelem benyújtásáig 1.000.000.-Ft összegű egyszeri pénzbeli hozzájárulást kötelesek
megfizetni a Szövetség bankszámlájára.
12./ Éves tagdíj:
A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege: a nem olimpiai
sportágak szervezett tevékenységével összefüggésben a tárgyévben folyósított éves állami
támogatás Közgyűlés által meghatározott %-os arányának megfelelő összeg, amelyet a
megalakuláskor a támogatás első részletének folyósítását követő 8 napon belül kell egy
összegben a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján
megfizetni. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj
időarányosan számított összegét a támogatás első részletének folyósítását követő 8 napon belül
köteles a Szövetség házipénztárába vagy a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.
8. §
A Szövetség törvényességi ellenőrzése
1./ A Szövetség működése feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. Az
ügyészség törvényességi ellenőrzési jogkörében ellenőrzi, hogy
a) a Szövetség alapszabálya jogszerű-e,
b) a Szövetség más szabályzatai, a Szövetség szerveinek és tisztségviselőinek a
határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, illetve az alapszabályt.
2./ Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész keresettel a
bírósághoz fordulhat. Az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe
tartoznak. A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján szükség esetén:
a) hatályon kívül helyezheti a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát,
és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el,
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b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a Szövetség
Közgyűlését, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezheti
a közgyűlést, és minderről értesíti a Szövetségnél választott Felügyelő Bizottságot is,
c) ismételt, vagy súlyos törvénysértés esetén, vagy ha a Szövetségnek nincs
szabályosan megválasztott ügyintéző és képviseleti szerve, vagy az a törvénysértő
állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Szövetségnek
vagy egyes szerveinek működését felfüggeszti, egyidejűleg – a törvénysértő állapot
megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a kijelöléstől számított kilencven napra
– felügyelő biztost jelöl ki.
A Fővárosi Törvényszék meghatározhatja a felügyelő biztos feladatait, a jogszerűség
helyreállítására határidőt szabhat, és szükség szerint – a felügyelő biztos felmentésével vagy
anélkül – új felügyelő biztost rendelhet ki. A felügyelő biztos – szükség esetén – köteles a
működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a Szövetség
illetékes szervét. Ha a Szövetség a működés törvényességét helyreállította, működésének
felfüggesztését meg kell szüntetni.
Nem rendelhető ki felügyelő biztosként az, aki nem lehet a Szövetség elnökségének tagja. A
felügyelő biztos tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a Fővárosi
Törvényszéket és a sportpolitikáért felelős minisztert. A felügyelő biztos költségtérítését a
bíróság állapítja meg, és a Szövetség viseli.
A felügyelő biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal összefüggésben nem
utasítható.
9. §
A Szövetség megszűnése
1./ A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
2./ Ha a Szövetség megszűnése folytán – a hitelezők kielégítése után – a Szövetségnek vagyona
marad, az nem fizethető ki és nem osztható fel a tagszervezeteknek, csak valamely sport
területén működő köztestület, illetve közalapítvány céljára fordítható, kivéve, ha törvény
másként rendelkezik.
3./ A Szövetség megszűnése a köztestületet nyilvántartó szerv nyilvántartásából történő
törléssel válik hatályossá.

10. §.
Záró rendelkezések
1./ 2017. január 01. napjától a Magyar Olimpiai Bizottság jogutódja a nem olimpiai sportágak
szervezett versenysportjával kapcsolatos feladatai tekintetében az NVESZ.
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2./Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben:
a) általános értelmezési viták eldöntése során, valamint a jelen Alapszabályban nem
szabályozott kérdésekben az Stv., valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni,
b) a közhasznúsági kérdések értelmezése során, valamint a közhasznúság körében az itt
nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezéseit és az Ectv.t kell alkalmazni.

ZÁRADÉK
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Nemzeti Versenysport
Szövetség 2020. évi július hó 07. napján megtartott Közgyűlése elfogadta.
A Szövetség elnöke és a jelenlévő okirati tanúk igazolják, hogy az Alapszabály módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 2.§ 7./ és 8./ (kiegészítés), 3. §
1./ b), 2./ 2.1./ a), 4. § 2./ a), 5./, 10./, 5.§ I. 4./ c) (részbeni törlés), 6./, 10./ és 11./ (részbeni
törlés), 20./-21./ (kiegészítés), valamint az 5. § II. 7./, 8./, 12./, 15./-16./ (kiegészítés), továbbá
5.§ III. 12./ (lakcímváltozás), 17./, 23/., 25/-26/. (kiegészítés), IV. 1./, valamint a 6. § IV. 10./
pontjait érintő módosítások alapján hatályos tartalmával.

Budapesten 2020. évi július hó 07. napján

Dr. Mészáros János József
Nemzeti Versenysport Szövetség
Elnök
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