FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Hatályos: 2020. december 8-tól

Bevezető rendelkezések
Az Ügyrend célja, hogy meghatározza a Nemzeti Versenysport Szövetség (Szövetség) Felügyelő
Bizottságának hatáskörére, szervezetére és működésére, a Felügyelő Bizottság tagjainak jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó alapvető szabályokat.
A Felügyelő Bizottság a Szövetség Alapszabálya, valamint a jelen Ügyrend szerint működik.

I. Szervezeti felépítés
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.
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
Szövetség 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.
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II. A Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre
1. 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 Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
2. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában nem dönthet az Elnökség által az
Számviteli törvény alapján készített beszámolójáról, szakmai beszámolójáról, a közhasznúsági
mellékeltről, a költségvetésről, és az Elnökség következő évi pénzügyi és szakmai tervének
elfogadásáról.
3. A Felügyelő Bizottság – a Szövetség Közgyűlése által elfogadott – éves ellenőrzési munkaterv alapján
látja el feladatát.
4. 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.

5. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottságszerv 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 Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
6. 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.
7. 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,
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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.

8. 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.
9. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját az Elnökség ülésén ismertetni.

III. Működési rend
1. 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).
2. A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a
felügyelőbizottsági 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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6. 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.
7. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a a levezető elnök és a
jegyzőkönyvvezető, valamint egy hítelesítőnek 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.
8. 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.

IV. Rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés tartása
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.
2. A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági ülés összehívása során, az arra küldött emailben 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.
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, linkdomain használata során, ha a meghívottnak műszaki segítségre van szüksége, azt kinek mely email
címre, mobil telefonszámra, meddig kell jeleznie a segítség megkezdése céljából.
4. A rendkívüli digitális, online élő felügyelő bizottsági 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 felügyelő bizottsági ülésbe menet közben is
becsatlakozhatnak, amely csatlakozást a jegyzőkönyvbe és az felügyelő bizottsági ülést rögzítő,
hang, vagy videó felvételen is rögzíteni kell.

4

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.
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.
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.
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 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.
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.
10. A meghozott felügyelő bizottsági határozatokat papír alapon a Szövetség irodája tárolja.

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.

5

V. Rendkívüli digitális, elektronikus felügyelő bizottsági szavazás
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 e-mail címére. A rendkívüli digitális
szavazás az ügy rendkívüliségére és sürgősségére tekintettel 24 órán belüli időpontra is kiírható.
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).
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).
4. Az elektronikus szavazásra felhívásnak tartalmaznia kell a határozati javaslatot, melyre a
felügyelő bizottsági tagoknak „igen” vagy „nem” szavazattal van módjuk szavazni.
5. A határozathozatal akkor érvényes, ha a felügyelő bizottsági 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.
6. Érvénytelen a szavazat, amennyiben azt nem a szavazásra megszabott határidőben, vagy a
választ nem az „igen” vagy „nem” szóval adták meg.
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.
8. Az elektronikus szavazásról a Szövetség irodájának jegyzőkönyvet kell készítenie, a normál
szavazás rendje szerint meghatározott módon.

Záró rendelkezések
Jelen Ügyrend 2020. december 8-án lép hatályba.
Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az NVESZ Alapszabálya, valamint Szervezeti és
Működési Szabályzata irányadó.
Budapest, 2020. 12.08.

Király József
az NVESZ Felügyelő bizottság elnöke
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