
 

 

  

 

 

 
  

  

 
 

ALAPSZABÁLY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

2015.  
 

 
 



 2 

I. 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

  
(1) A Magyar Motorsport Szövetség, (a továbbiakban: Szövetség) a Nemzetközi 

Motorkerékpáros Szövetség (FIM), valamint ennek európai szervezeti egysége a 

FIM Europe alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a 
továbbiakban: Stv.) meghatározott, a motorsport szakágak feladatainak ellátására 
létrehozott, az e szakágakban működő sportszervezetekre épülő, tevékenységüket 
összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról1szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 

előírásainak megfelelően közhasznú szervezetként működő országos sportági 
szakszövetség. 

(2) A Szövetség a motorsport területén az 1948-ban létrehozott, 1989-től országos 
sportági szakszövetségként működő Magyar Autó-és Motorsport Szövetség 
jogutódja. 

(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(4) A Szövetség a Civil tv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú 
tevékenysége keretében, a Civil tv. 2. §-ának 19. pontjában meghatározottak 
alapján, az Stv. 49.§ d), e) és k) pontok szerinti állami feladatokat, mint 
közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:  
a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri 
rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a versenysport, az utánpótlás-

nevelés, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 
sportfeladatok támogatásában,  

b)  az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők 

és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
sportolását, 

c) hozzájárul a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. 

 (5) A Szövetség a TEÁOR ’08 besorolású 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő 
tevékenységet végez. A Szövetség ezekből kizárólag a biztosítás ügynöki 
tevékenységet gyakorolja. 

 
2. §  

 
(1) A Szövetség neve:   Magyar Motorsport Szövetség 

(2) A Szövetség rövid neve :  MAMS 
(3) A Szövetség székhelye:  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
(4) A Szövetség működési területe: Magyarország 
(5) A Szövetség alapítási éve:  1948. 

 
3. § 

 

  (1) A Szövetség emblémája:  a mellékelt lenyomati minta szerint  
(2) A Szövetség pecsétje:   a mellékelt lenyomati minta szerint 
(3) A Szövetség zászlaja:   a mellékelt lenyomati minta szerint 
(4) A Szövetség honlapja:   www.mams.hu 

  
4. § 

 
A Szövetség tagja a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetségnek (FIM), valamint FIM 
Europe-nak, amelyek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

 
 

 

II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142867.577762#foot1#foot1
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A Szövetség célja 
 

5. §  
 

A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a motorkerékpáros 
sportágban folyó tevékenységet, összehangolja a FIM és a FIM Europe által elismert 
szakágak tevékenységét, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik az Stv-ben és az 

egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli 
sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek 
tevékenységében.  

 
A Szövetség feladata és hatásköre 

 

6. § 
 

(1) A Szövetség kizárólagos feladata és hatásköre: 
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág 

versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág 
versenyeit (pl. megrendezni a magyar országos bajnokságot, a magyar 

kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi 
versenyeken, mérkőzéseken való részvételét. A Szövetség a jelen pontban 
felsorolt feladatai ellátásához az FIM, FIM Europe szabályzatai mellett 
köteles figyelembe venni az FIM, FIM Europe bármely szervének 
határozatát, állásfoglalását, írásbeli rendelkezését, 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a 
sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához 
tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését, edzőképzést is) és gondoskodni ezek 
megvalósításáról, 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai 

tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, 
valamint a nemzetközi sportéletben, 

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani 
tagjainak, közreműködni a tagok közötti viták rendezésében,  

h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni 
annak végrehajtásáról, 

i) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat 

tartalmazó szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni a sportág 
versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként 
szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását. 

 (2)  A Szövetség ellátja a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a 

jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen: 
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján igény szerint 

adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek, 
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a 

külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők 
külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő 
versenyzéséhez, 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő 

versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az 
Stv-ben és a sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

d) érvényesíti a doppingtilalmat, 
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a 

sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket. 

f) a sportág céljainak elérése érdekében a Szövetség szponzorálási és más 

kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve a sportági 
sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. 
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g) a motorsport sportágban elláthat szabadidős motorsport tevékenységgel 

összefüggő feladatokat. 
(3) A Szövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a 

Szövetség tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti. 
 
 

III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 

A Szövetség tagjai 
 

7. § 
 

(1) A Szövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok (a továbbiakban, együtt: 

sportszervezet) lehetnek tagjai, amelyek a motorsport versenyrendszerében részt 
vesznek és a Szövetség Alapszabályát elfogadják. 

(2) A Szövetség tiszteletbeli tagja természetes személy lehet. 
(3) Sportszervezet az Stv. 15.§ (1) bekezdése alapján a sportegyesület illetve a 

sportvállalkozás. A sportvállalkozás az a korlátolt felelősségű társaság vagy 

részvénytársaság, amelynek a Ctv. alapján a cégjegyzékbe bejegyzett 
főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek 
megteremtése a motorsportban vagy ezen kívül más sportágban is.  

(4) A sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetnek az a sportszervezet 
tekinthető, amelynek legalább egy olyan sportolója van, aki rendelkezik a 
Szövetség által kiadott versenyzői licenccel, és a sportszervezet legalább egy 

sportolója indul a sportszervezet által választott szakágban a Szövetség 
versenynaptárában szereplő versenyen, vagy olyan nemzetközi versenyen, 
amelyen való részvételhez szükség van a Szövetség által kiadott versenyzői 

licencre. 
(5) A (4) bekezdés szerinti feltételt a tagszervezetnek minden naptári évben 

teljesítenie kell kivéve, ha a tagfelvétel időpontja szerinti naptári évben a felvételt 

követően nincs már verseny. Ilyen esetben a feltételt első alkalommal a tagfelvételt 
követő naptári évben kell teljesíteni. 

 
A tiszteletbeli tagi címek adományozása 

 
8. § 

 

(1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló 
tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú 
időn keresztül eredményesen segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai 
hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség rendelkezésére állnak vagy a Szövetség 

érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban 
a Szövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek. 

(2) A tiszteletbeli címek felsorolását, és adományozásának rendjét külön szabályzatban 

kell meghatározni.  
(3) A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 
9. § 

 
(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.  
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, legfeljebb egy évre szóló 

kizárással, továbbá jogutód nélküli megszűnéssel továbbá, ha a 7.§ (4)-(5) 
bekezdéseiben megjelölt feltételeket a sportszervezet nem teljesíti, illetve 
a tag- és pótdíjfizetési kötelezettség 11.§ (2) bekezdésében meghatározott 

határidejének elmulasztása esetén a tagsági jogviszony Közgyűlés általi 

felmondásával szűnik meg. A felmondási idő 30 nap. A felmondásról 
rendelkező határozat ellen Szövetségen belüli jogorvoslat nincs. 
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(3) A tagfelvétel kérdésében az Elnökség határoz. A felvételt megtagadó határozat 

ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő 
közgyűlés tárgyalni köteles. 

(4) A tagsági jogviszony megszűnése – a jogutód nélküli megszűnést kivéve – nem 
mentesíti a sportszervezetet a tagsága idején keletkezett, és nem teljesített fizetési 
kötelezettségek alól. 

 
10. § 

 
(1) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni az Elnökséggel. Az írásbeli 

bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek.  
(2) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során, a fegyelmi szabályzatban 

meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. 
 

 
11. § 

 
(1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.  
(2) A Szövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat 

fizetnek. A tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév január 31-ig, illetőleg a 
tagfelvételtől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 

A tagdíjfizetés késedelme esetén a főtitkár a befizetésre írásban póthatáridőt tűz ki, 
amely legfeljebb február 28. napjáig terjedhet. A tag a tagdíjat pótdíj befizetése 
mellett köteles teljesíteni. A pótdíj mértéke az elmulasztott éves tagdíj 50%-a. 

 
IV. 

 
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 

12. § 
 

(1) A Szövetség tagjának jogai: 

a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein, 
b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában,  
c) választhat és választható a Szövetség szerveibe, 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a 

Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá 
betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok és a 
szerződéses partnerek jogos érdekeit, 

e) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő 
kérdések megtárgyalására, 

f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség tevékenységéről.  
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,  
b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a 

Szövetség szervei által hozott határozatoknak a megismerése, megtartása, 

illetőleg megtartásának biztosítása,  
c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

a sportág népszerűsítése, 
d) a Szövetség érdekének védelme, hazai és nemzetközi jó hírének 

megőrzése,  
e) a tagdíj és a vállalt feladataihoz kapcsolódó szövetségi díjak megfizetése. 

  
A tiszteletbeli tagi címek viselőjének jogai és kötelezettségei 

 
13. § 

 
(1) A tiszteletbeli tagi címek viselőjének jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, 

b) a közgyűlésen javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, 
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, 



 6 

c) a közgyűlésen javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, 

valamint a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. 
(2) A tiszteletbeli tagi címek viselőjének kötelezettségei: 

a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség 
határozatainak megtartása,  

b) a sportág népszerűsítése.  
 
 

V. 
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 
14. § 

 
A Szövetség szervei, tisztségviselői:     

a) a Közgyűlés,      
b) az Elnökség, a MAMS elnöke, alelnökei,    

c)  az Ellenőrző Testület, elnöke, tagjai, 
d) a Szövetségi Sportszakmai Tanács,    
e) a Szakági Tanácsok, szakágvezetői, tagjai,    
f) a Kollégiumok vezetői, tagjai,    
g)  a Bizottságok, vezetői, tagjai, 

h)  a MAMS Iroda, főtitkár.      
 
 

VI. 
 

A SZÖVETSÉG KÖZGYÜLÉSE 
 

A közgyűlés összehívása 
 

15. § 

 
(1) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlés 

ülésein a tagok képviselői vesznek részt.  

(2) Képviselő lehet az adott tagszervezet bírósági nyilvántartásban bejegyzett 
képviselője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy.  

(3) A Szövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 
közgyűlés időpontját az Elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell 
állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről legalább 30 
nappal korábban a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell, 
kivéve a 17.§ (2) bekezdésében meghatározott ismételt közgyűlés esetében. A 

részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és 
időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. 
A közgyűlésre az Elnökség a részvételre jogosultakon kívül más személyeket is 
meghívhat. 

(4) Az Elnökség legalább tíz naptári nappal a közgyűlés megtartása előtt, a tagok 
részére köteles megküldeni a közgyűlés javasolt napirendi pontjainak általa már 
tárgyalt írásos anyagát és az addig beterjesztett tagi javaslatokat. 

  
Szavazati jog a közgyűlésen 

 
16. § 

 
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a sportszervezetek képviselői rendelkeznek. A 

sportszervezet a közgyűlésen egy képviselővel vesz részt, a képviselő szavazati 
jogát a közgyűlésen másra nem ruházhatja át. 

(2) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. 
  
 
 

 

 
A közgyűlés határozatképessége 
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17. § 

 
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen 

van.  
(2) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított negyedórán belül nem válik 

határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani, és az eredeti időponthoz képest 
egy fél órával későbbi időpontra, ugyanarra a helyszínre ismételten össze kell hívni. 
Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagok figyelmét 
erre a meghívóban kifejezetten felhívták. 

 
A közgyűlés napirendje 

 
18. § 

 
(1) A közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 

(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 
tartalmaznia kell: 
a) az  Elnökség előző évi szakmai tevékenységről szóló beszámolója, 
b) a Szövetség előző évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló, 
c) az Ellenőrző Testület beszámolója, 

d) a tárgyévi szakmai terv, 
e) a tárgyévi pénzügyi terv, 
f) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok, 
g) a közhasznúsági melléklet elfogadása, annak részeként a számviteli törvény 

szerinti beszámoló (mérleg).  
 (3) A (2) bekezdés f) pontjában említett javaslatokat, abban az esetben lehet 

napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább tizennégy naptári 

nappal korábban írásban benyújtották az Elnökséghez. Az e határidő után vagy a 
Szövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatok –a (4) bekezdésben foglaltakra is 
figyelemmel - abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők többsége ezzel 

egyetért.  
(4) Új alapszabály elfogadásáról, az alapszabály módosításáról, a közgyűlés által 

választott tisztségviselők visszahívásáról, megválasztásáról a közgyűlés érvényesen 

csak akkor szavazhat, ha erre vonatkozó napirendi pont szerepelt a közgyűlési 
meghívóban. 

 
A közgyűlés hatásköre 

 
19. § 

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági 

melléklet, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 
d) a Szövetség elnökének, az Elnökség többi tagjának, az Ellenőrző Testület 

elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 

e) a Szövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve 
szétválásának elhatározása, 

f) a Szövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 
g) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való 

részvételről szóló döntés, 
h) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó 

vagyonról, 
i) tiszteletbeli cím adományozása, 
j) a tagfelvétel megtagadásáról szóló határozat elleni jogorvoslati kérelem 

elbírálása, 
k) a nemzetközi szervezetbe való belépés, és az abból történő kilépés 

elhatározása, 

l) a tagdíj meghatározása, 

m) mindaz, amit a törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 
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A közgyűlés határozathozatala 

 
20. § 

 
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra 

jogosultak több mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) 
szavazatával hozza. 

(2) A 19.§ a) pontjához kapcsolódó határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra 

jogosultak háromnegyedének "igen" szavazata, a 19. § e) pontjához 
kapcsolódó határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak 
kétharmadának „igen” szavazata, a 19. § h) pontjához kapcsolódó 
határozathozatalhoz, valamint a Szövetség céljának módosításához a 
tagok háromnegyedének „igen” szavazata szükséges. 

(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek - a 19.§ d) 

pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a 
szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés 

nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. 
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá 
és két, a közgyűlés elején erre a feladatra megválasztott képviselő hitelesíti. 

(5) A Szövetség közgyűlése nyilvános. 
(6) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK) 8:1. § 
(1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a 
határozat alapján:  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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 a tagjának - tagsági 

jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

 

  
A tisztségviselők választása 

 
21. § 

 
(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (19.§ d. pont) négy évre 

választja, az olimpiai ciklusokhoz igazodva, úgy, hogy a választásokat, az Olimpiát 

követő első közgyűlésen kell megtartani. Amennyiben a tisztségviselők mandátuma 
e határidő lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, a helyükre választott 
tisztségviselők mandátuma csak az eredeti ciklus lejártáig tart.  
A közgyűlés elnökké, alelnökké, illetve az Ellenőrző Testület elnökévé és tagjává 

olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag képviselője. 
(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző legalább egy 

hónappal az Elnökség legalább háromtagú jelölőbizottságot választ. A Jelölő 

Bizottság köteles a Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés 
lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a Jelölő Bizottság tisztségre 
jelöl vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű többségének 
szavazatával a jelölőlistára felkerül és a jelölést írásban – ha a közgyűlésen nincs 
jelen -, vagy szóban – ha közgyűlésen jelen van - elfogadta.  

(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség 

elnökét, alelnökeit, majd ezt követően az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait kell 
megválasztani. 

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az egyszerű többséget 
megszerezte. Ha több jelölt esetén a tisztség(ek) nem kerül(nek) betöltésre, újabb 
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 

15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig 

ismételni kell, amíg a tisztség(ek) betöltésre kerül(nek). 
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A Szövetség rendkívüli közgyűlése 
 

22. § 
 

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a) az Elnökség határozata alapján, 
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban 

kéri, 
c) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége 

bármilyen okból megüresedik, továbbá az Elnökség létszáma három alá, az 
Ellenőrző Testület létszáma kettő alá csökken, 

d)  ha a bíróság azt elrendeli, 
e)  egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. 

(2) Az Elnökség a rendkívüli közgyűlést az arra vonatkozó írásos kezdeményezés 
kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra 
köteles összehívni. 

(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó 
szabályok az irányadóak. 

 
VII. 

 
AZ ELNÖKSÉG 

  
Az Elnökség tagjai 

 

23. § 
 

(1) Az Elnökség létszáma 5 fő.  

(2) Az Elnökségnek tagjává választható az a személy, aki megfelel a PTK. 3:22. §-a 
szerinti feltételeknek. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként 
látják el. 

(3) Nem lehetnek a Szövetség vezető tisztségviselői a Civil tv. 39. § (1) bekezdésében 
felsorolt személyek. 

(4) Az Elnökség tagjai: 
a) az elnök, 
b) 4 alelnök, 

(5) Az alelnökök általános jogai és kötelezettségei: 
a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal 

kapcsolatban, 
c) az Elnökség ülésein felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő 

kérdésekben, a szakágak, kollégiumok, bizottságok döntéseivel 
kapcsolatban, 

d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására, 

e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 
g) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

(6) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
(7) Az Elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 
c) visszahívással, 
d) elhalálozással. 

 
Az Elnökség feladata és hatásköre 

 

24. § 

 
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. 

Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 
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jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját 
hatáskörébe vont vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt. 

(2) Az Elnökség kizárólagos feladata és hatásköre: 
a) a Szövetség közgyűlésének összehívása, figyelemmel a 35.§ (6) 

bekezdésben foglaltakra is, 
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás 

ellenőrzése,  
d) a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, gazdálkodási 

szabályzatának, vagyoni értékű jogok, a rádiós és televíziós közvetítésekkel 
kapcsolatos jogok, szabályzatának, a versenyszabályzatnak és az 
átigazolási szabályzatnak és az egyéb sportszakmai szabályzatoknak, 
továbbá a Szövetség működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok 

megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével, 
e) kollégiumok és bizottságok létrehozása és megszüntetése – a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozó kivételével, 
f) az általa létrehozott kollégiumok, bizottságok vezetőinek és tagjainak 

megválasztása, illetve felmentése, 
g) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, a hatáskörébe utalt átigazolási 

ügyek elbírálása, 

h) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, 
illetve a szövetségi elismerések adományozása, 

i) a közgyűlés elé terjesztendő éves költségvetési terv és a költségvetési 
beszámoló előkészítése, 

j) a sportág fejlesztési programjának a közgyűlés elé terjesztése a stratégiai 
fejlesztési koncepció (19. § b) pont) alapján,  

k) az országos bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírásának 

jóváhagyása, szervezése, 
l) az éves hazai versenynaptár minden tárgyév elején való elfogadása, 

módosításainak utólagos jóváhagyása, 

m) a MAMS által kiírt bajnokságok, kupák és egyéb sorozatok, versenyek 
eredményeinek jóváhagyása, 

n) versenyigazgatói, vezető bírói és sportfelügyelői névsor jóváhagyása, 

o) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli címek 
adományozására javaslat előterjesztése a közgyűléshez,  

p) szakágak létrehozása és megszüntetése, 
r) a szakágvezetők kinevezése és felmentése, 
s) a szövetségi szervek munkájának figyelemmel kísérése, felügyelete,   
t) a főtitkár kinevezése és felmentése, díjazásának megállapítása, 
u) a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi 

kapcsolatainak szervezése, 
v) a Szövetség részére az ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, 

elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási 
tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, 

amelyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy 
kötelezettségek keletkeznek, 

z) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az 

Alapszabály, továbbá a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség 
közgyűlése a hatáskörébe utal. 

(3) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet tartalmára a Civil tv. 32. §-ának 
rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

(4) A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Civil tv. 30. §-a alapján letétbe kell 

helyezni, és a Szövetség honlapján közzé kell tenni. 
 
 

Az Elnökség működése 
 

25. § 

 

(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és 
működési szabályzatban - az ügyrendjét. Az Elnökség szükség szerint, de legalább 
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háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár 

vagy két alelnök az ok és cél megjelölésével indítványozza.  
(2) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Indokolt esetben - különösen, ha üzleti titok vagy a 

személyiségi jogok védelme indokolja - az Elnökség egyszerű szótöbbséggel a 
nyilvánosságot kizárhatja vagy a szükséges mértékig korlátozhatja. Az üzleti titok 
védelme körében a nyilvánosság akkor zárható ki vagy korlátozható a szükséges 
mértékig, ha az személyes adatok megismerését tenné lehetővé vagy jogszabály 
kötelezővé teszi. A nyilvános ülés megtartásának rendjét a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban kell szabályozni. 
(3) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli elnököt, az 

Ellenőrző Testület elnökét, valamint a főtitkárt. 
(4) Az Elnökség üléseiről egyszerűsített jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az Elnökség 

ülésének elején megválasztott két alelnök hitelesít. Az egyszerűsített 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az 

ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket 15 

napon belül értesíteni kell az Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott 
módon. 

(5) Az Elnökségi ülések időpontját a Szövetség honlapján kell közzétenni.  
 
 

Az Elnökség összehívása 
 

26. § 
 

Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 
megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Elnökség 
tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt 

is megállapíthat. 
 

Az Elnökség határozatképessége 

 
27. § 

 

(1) Az Elnökség határozatképes, ha a tagok több mint a fele - közöttük az elnök vagy 
 az elnök által akadályoztatása, távolléte esetére az ülés vezetésére az elnök által 
meghatalmazott alelnök - jelen van.  

(2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze 
kell hívni. 

(3) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza.  

(4) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot az elnök vagy bármely alelnök 
indítványára.  

 (5) Amennyiben az Elnökség másodfokon eljáró szervként dönt, határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki az első fokú döntést meghozó szerv elnöke vagy 

tagja volt, illetve aki az eljárásban egyéb módon érintett. 
(6) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a 

PTK. 8:1. § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozója, valamint élettársa 

(hozzátartozó) a határozat alapján:  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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 a tagjának - tagsági 

jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

  
VIII. 

 
A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKEI 

 

Az elnök feladata és hatásköre 
 

28. § 
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(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az Elnökség 
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.  

(2) Az elnök feladatai és hatásköre:  
a) a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés 

elnöki tisztségének ellátása, 
b) a Szövetség képviselete, 
c) az Alapszabály, egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és Elnökségi 

határozatok, egyéb MAMS testületi határozatok végrehajtásának irányítása 
és ellenőrzése; 

d) döntési jogkör gyakorlása – figyelemmel az e) pontban foglaltakra is - 
mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az 
Elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 

e) két Elnökségi ülés közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az alelnökök véleményének írásos kikérése után dönt. Írásos 
a véleménynyilvánítás akkor, ha az alelnök saját elektronikus postacíméről 

küldött elektronikus levélben (e-mailben) fejti ki álláspontját. Írásos a 
véleménynyilvánítás akkor is, ha az alelnök internetes ismeretségi hálón az 
elnök által létrehozott titkos csoportban fejti ki az álláspontját. Az elnöki 
döntést a soron következő Elnökségi ülésen határozatban utólagosan jóvá 
kell hagyni, 

f) aláírási és utalványozási jogkört önállóan gyakorol, 
g) a 24.§ (2) bekezdés t) pontjába nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása 

a főtitkár felett, 
h) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az 

Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.  
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott 

alelnök, továbbá eseti megbízás alapján a főtitkár helyettesíti.  

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

  
29-30.§ 

 

IX. 
 

A FŐTITKÁR 
 

A főtitkár feladatai és hatásköre  
 

31. §  

 
(1) A Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az Alapszabály rendelkezései 

szerint az Elnökség által kinevezett főtitkár irányítja a közgyűlési és Elnökségi 
határozatok keretei között.  

(2) A főtitkárt az Elnökség nevezi ki.  
(3) A főtitkár feladatai és hatásköre:  

a) összehangolja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, 

adminisztratív és gazdasági munkáját, 
b) összehangolja az Elnökség, a szövetségi sportszakmai tanács, a szakágak, a 

kollégiumok, bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját, 
c) szervezi a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását; 
d) előkészíti az Elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz 

az üléseken, 

e) gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört, 
képviseli a megbízót a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak esetében, 

f) aláírási jogkört gyakorol önállóan, és utalványozási jogkört gyakorol az 
elnökkel vagy egy az elnök által megbízott alelnökkel együttesen, 

g) megbízás alapján képviseli a Szövetséget; 
h) a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő 

menedzseri teendőket lát el, 

i) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről, 
j) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a 

határozatok nyilvántartásáról, 
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k) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, 

l) végrehajtja az elnök utasításait, illetve az Elnökség határozatait, 
m) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja 

azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok 
módosítását, 

n) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb 
szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal, 

o) A Szövetség szerződéses kapcsolatait nyilvántartja, figyelemmel kíséri, és 

az abban meghatározottak szerint jár el.  
(4) A főtitkár tevékenységéről az Elnökségnek számol be, az Elnökség ülésén. Két ülés 

között az elnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
(5) A főtitkárt távolléte és akadályoztatása esetén az ügyintéző szervezet általa 

megbízott tagja helyettesíti. 
 

X.  
 

A SZÖVETSÉGI SPORTSZAKMAI TANÁCS 
 

32. § 
 

(1) A Szövetségi Sportszakmai Tanács (a továbbiakban: SST) tagjai:  

a)  a Szövetség elnöke, 
b) a szakágvezetők, 
c) a kollégiumvezetők, 
d) az Elnökség tagjai, szakági tanácstagok, kollégiumtagok 

tanácskozási joggal.   
(2) Az SST vezetője a Szövetség elnöke. 
(3) Az SST feladat és hatásköre:  

a) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, elnökség elé terjesztése, 
b) a versenyszabályzat és átigazolási szabályzat és az egyéb sportszakmai 

szabályzatok tervezeteinek kidolgozása, 

c) a szakágak éves programjainak összehangolása és végrehajtásának 
ellenőrzése, 

d) sportolók nemzetközi szereplésének koordinálása, 

e) döntés mindazokban a kérdésekben, amit az Elnökség és az SZMSZ a 
hatáskörébe utal, 

f) szövetségi pályázatok sportszakmai részének elkészítése. 
(4)  Az SST üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az 

ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a 
Szövetség honlapján kell értesíteni. 

 (5) Az SST működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
állapítja meg. 

  
XI. 

 
AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET 

 

Az Ellenőrző Testület tagjai 
 

33. § 
 

(1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és működésének folyamatos 
ellenőrzésére a 21.§ (1) bekezdésében megjelölt időre Ellenőrző Testületet választ. 

Az Ellenőrző Testület elnökből és további két tagból áll. Az Ellenőrző Testület 
létszáma három fő.  

(2) Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az 
Ellenőrző Testületnek nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági 
feladatokat ellátó személy, aki az Elnökség tagjával, illetőleg a Szövetségnél 

gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző 

Testület tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. Nem lehet az Ellenőrző 
Testület elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 



 14 

a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az 

alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek 
hozzátartozója.  

(3) Az Ellenőrző Testület tevékenységét a testület elnöke irányítja.  
Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Elnökséget 
tájékoztatja. 

 
Az Ellenőrző Testület feladatai 

 
34. § 

 
Az Ellenőrző Testület feladata:  
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése, 
c) az éves mérleg felülvizsgálata, 

d) a gazdálkodás célszerűségek, szabályszerűségének, az előirányzott 
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
f) a szövetségi vagyon megóvása érdekben szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése. 

  
 

Az Ellenőrző Testület hatásköre és kötelezettségei  
 

35. §  
 

(1) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során, jogosultak a Szövetség 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség 
tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni, a tisztségviselők és 
munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni.   

(2) Az ellenőrzések megkezdésétől az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a 
Szövetség elnökét és a főtitkárt. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a 
pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár 

el.  
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól az Ellenőrző Testület elnöke a vizsgálat befejezésétől 

számított 15 napon belül tájékoztatja az Elnökséget. Ha a vizsgálat 
szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal megszüntetésére is 
fel kell hívni a figyelmet.  

(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott 
határidő elteltétől számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat 

keretében ellenőrzi.  
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat 

sem vezetett eredményre, az Ellenőrző Testület közvetlenül az intézkedésre 
jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés 

összehívását. Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a Szövetség gazdálkodása során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.  
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Testület indítványára 30 napon 

belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 

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

(7) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles 
beszámolni. 

(8) Az Ellenőrző Testület eljárására a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény 11.§ (1)-(5) bekezdéseit, működésére a jelen fejezetben nem szabályozott 
kérdésekben az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
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XII. 

 
A SZAKÁG 

 
A szakág létrehozása 

 
36. § 

 
(1) Az Elnökség szakágakat hozhat létre azon motorkerékpáros tevékenységek 

művelésére, amelyeket az FIM és/vagy a FIM Europe elismer. A FIM és/vagy a FIM 
Europe alapszabályában, egyéb szabályzataiban, versenynaptárában feltüntetett 
szakágak közül a Szövetség országos bajnoki versenyrendszert az alábbiakban 
működtethet: 
a) dragbike, 
b) enduro, 

c) gyorsasági, 
d) motocross, 
e) oldtimer, 
f) salakmotor, 
g) supermoto, 
h) quad 
i) triál, 

j) turisztika. 
(2) A szakág tevékenységében az a tagszervezet vehet részt, amelynek legalább egy 

sportolója részt vesz a szakági versenyrendszerben  
 

A Szakági Tanács 
 

 37. §  

 

(1) Az Elnökség az egyes szakágak irányítására a szakágvezetők által jelölt 
személyekből szakáganként Szakági Tanácsokat hoz létre.  Az egyes Szakági 
Tanácsok tagjainak számát a szakágvezető javaslatára az Elnökség naptári 
évenként állapítja meg. Amennyiben ere vonatkozó döntés nem születik, a Szakági 
Tanács létszáma az előző évivel azonos. 

(2) A Szakági Tanács közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi saját szakága 
tevékenységét. Ennek keretében sportszakmai döntéseket hoz mindazokban a 
kérdésekben, melyek a szövetség szabályzatai szerint nem tartoznak más szerv, 
vagy tisztségviselő hatáskörébe.  

(3) A Szakági Tanács üléseinek összehívására a szakágvezető jogosult, aki az üléseket 
vezeti. A szakágvezető távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén rendkívüli, 
indokolt esetben az ülés összehívására a MAMS elnöke által kijelölt Szakági Tanács 

tag is jogosult az ülés összehívására, illetve levezetésére. 
(4) A Szakági Tanács üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökét és főtitkárát. A 

Szakági Tanács üléseire a szakágak tanácskozási joggal rendelkező szakági 

referenseket delegálhatnak.  
(5) A Szakági Tanács feladatkörét és működésének rendjét a Szervezeti és Működési 

Szabályzat állapítja meg. 
(6)  A Szakági Tanács üléséről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek 

tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, 
valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és 
személyeket a Szövetség honlapján kell értesíteni. 

 
Szakágvezető 

 

38. § 
 

(1) A szakágvezetőket az Elnökség nevezi ki mandátumának időtartamára a 
megválasztását követő két héten belül. A kinevezés az adott szakág 
versenyrendszerében részt vevő tagok javaslata alapján történik. 

Szakágvezetőnek az a személy nevezhető ki, aki bírja az adott szakágban a 
választáskor versenyzői licenccel rendelkező tagok többségének írásos 

támogatását. Ha a választásra az adott év március 31. napja előtt kerül sor, 
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a megelőző év versenyzői licenceit kell figyelembe venni a javaslatra 

jogosultak meghatározásához. 
(2) A kinevezett szakágvezető nem létesíthet a Szövetséggel munkaviszonyt. 
(3) A szakágvezetői kinevezés megszűnik:  

a) a kinevezés időtartamának lejártával,  
b lemondással, 
c) a kinevezés visszavonásával, 
d) elhalálozással.  

(4)        
    nevezői licenccel  

        
figyelembe veheti.  

(5) Amennyiben a szakágvezető kinevezését az Elnökség visszavonja, köteles két héten 
belül új szakágvezetőt kinevezni. Az új szakágvezető kinevezésére az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a  (4) bekezdés szerinti eljárás keretében kerül 
sor. 

(6) A szakágvezető részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 

 
XIII. 

 

KOLLÉGIUMOK, BIZOTTSÁGOK 
 

40. § 
 

(1) Az Elnökség egyes, állandó vagy visszatérő jellegű szövetségi feladatok ellátására 
kollégiumokat és eseti vagy ideiglenes jellegű feladatok ellátására bizottságokat 
hozhat létre. A kollégiumok, bizottságok tagjait és vezetőjét az Elnökség legfeljebb 

mandátumának időtartamára választja.  A kollégiumok, bizottságok tagjainak 
számát az Elnökség állapítja meg létrehozásukkor. 

(2) A kollégiumok, bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és 

működési szabályzata, vagy az Elnökség határozata határozza meg.  
(3) A kollégiumok, bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi rendelkeznek 

mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.  

(4) A kollégiumok, bizottságok üléseit a kollégium, bizottság vezetője vezeti. A 
bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökét és főtitkárát. 

(5)  A kollégiumok, bizottságok szükség szerinti gyakorisággal üléseznek. Rendkívüli 
ülést kell összehívni, ha azt a Szövetség elnöke vagy a főtitkár az ok és cél 
megjelölésével indítványozza. 

 (6)  A kollégium, bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele, közte a 
vezetője jelen van.  

(7)  A kollégiumok, bizottságok határozataikat nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több 
mint felének "igen" szavazatával hozzák. 

(8) A kollégiumok, bizottságok üléseiről - kivéve a Fegyelmi Bizottság ülését, amelyről 
jegyzőkönyv készül - emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia 

kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a 
Szövetség honlapján kell értesíteni. 

 
XIV. 

 
A SZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ SZERVEZETE 

 
41. § 

 
(1) A szövetségi feladatok ellátására az Elnökség MAMS Irodát működtet. A szervezet 

létszámát, valamint felépítését az Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az 
biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos megoldását.  

(2) Az Iroda felépítését és feladatait a Szövetség szervezeti és működési szabályzata 
határozza meg. 

 

XV. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
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42. § 
 

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:  

a)   tagdíj, 
b)  a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás; 
c)  az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 

szervezettől származó támogatás, 
d)  gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel, 
e)  más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 

f)   szponzori bevétel, 
g)   a Szövetség kereskedelmi jogai értékesítéséből származó bevétel, 

h)   befektetési tevékenységből származó bevétel, 
i)   az a)–h) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 (3) A Szövetség vagyona: 
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 
b) készpénzre szóló követelés, 

c) értékpapír, 
d) ingatlan és ingó vagyon. 

(4) A Szövetség költségei:  
a)  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

költségek, 
b)  gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) 

közvetlenül kapcsolódó költségek, 

c)  a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), 
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi 

eszközök értékcsökkenési leírása, 
d)  az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 (5) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával 

felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően 
- saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség gazdálkodása eredményét nem 
oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordíthatja.  

(6) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve 
más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást 
hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség a cél 
szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és 

ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.   
(7) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági 

társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott 

felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba vitt vagyonának mértékét.  
(8) A Szövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő 

két évben nem lehet negatív, vagy a kötelezettségei 50 %-kal nem haladhatják 
meg a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét.  

(9) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szövetséget illetik, 
ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is.  

(10) A Szövetség a Ptk. rendelkezései szerint felel a sportoló által a nemzeti válogatott 
keret tagjaként a sporttevékenységgel összefüggésben harmadik személyeknek 
okozott kárért.  

(11) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a 
sportolók élet-, baleset és vagyonbiztosításának költségeit a Szövetség viseli.  

(12) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási 

szabályzata határozza meg. 

 
XVI. 
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A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
43. § 

 
(1) A Szövetség megszűnik:  

a) feloszlással a közgyűlés határozata alapján, 
b) feloszlatással a bíróság által, 
c) megszűnésének a bírósági megállapításával.  

(2) A Szövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a rendelkezésére 
kell bocsátani, amelynek a Szövetség a feloszlatása vagy a jogutód nélküli 
megszűnése előtt tagja volt. Ha a Szövetség több sportköztestületnek is tagja volt, 
a feloszlatása vagy a jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése 
után fennmaradó vagyont egyenlő arányban kell felosztani a sportköztestületek 

között. Ha a feloszlatott, vagy jogutód nélkül megszűnt Szövetség egyik 
sportköztestületnek sem volt a tagja, a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

44. § 

 
(1)  Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a 

Határozatok Tárában.  
(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, 

hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát 
támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).  

(3) Az Elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség székhelyén lévő 

hirdetőtáblán történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra.  
(4) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség 

székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.  

(5) A Szövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének 
módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról a honlapon és a Szövetség székhelyén 
lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.   

 
 

45. § 
 

ZÁRADÉK 
  

46. § 

 
A jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt módosított rendelkezései a 2015. május 
13. napján megtartott közgyűlés 12/2015.05.13. sz. határozatával 2015. május 14. napján 
lépnek hatályba. 

   
  
  

------------------------------ 
          Hermann Henrik                         

   elnök 
 
 
Az alapszabály szövegében dőlt, félkövér betűkkel vannak jelölve a módosított és az új 

rendelkezések. 
Az alapszabály 10. § (3) bekezdése hatályát vesztette. 
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Igazolás 
 

 
Alulírott Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke igazolom, hogy a jelen 
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján 
hatályos tartalmának.  
 
 
 

Budapest, 2015. május 14.. 
 
 

------------------------------ 
          Hermann Henrik                         

   elnök 
Ellenjegyzem:  

 
 
 
 
dr. Némethi Zsolt, jogtanácsos 
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1. számú melléklet – a Szövetség emblémája 
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2. számú melléklet – a Szövetség pecsét lenyomata 
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3. számú melléklet – a Szövetség zászlaja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


