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A M AGYAR DARTS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A 2017. március 18-i, Közgyűlés által beiktatott módosításokat a jelen okirat, dőlt vastag
írásmóddal tartalmazza.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A társadalmi szervezet

I.1.
I.2.

neve:
rövidített neve:
székhelye:

Magyar Darts Szövetség.
MDSZ.
MSH ( Magyar Sport Háza) – 1146. Budapest,
Istvánmezei út 1-3.
Magyarország
1991. XII. 18.
„Darts-tábla” felirattal.
Kör alakú bélyegző,
„Magyar Darts Szövetség” felirattal.

I.3.
I.4.
I.5.
I.6.

működési területe:
alapításának időpontja:
emblémája:
pecsétje:

I.7.

A Magyar Darts Szövetség [a továbbiakban: Szövetség] alapító tagjai közé azok a
tagok tartoznak, akik a Szövetség alakuló közgyűlésén részt vettek.

A Szövetség, mint jogi személy - 1991 óta – a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény alapján, olyan önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező
társadalmi szervezet. E körben a Szövetség az Ectv. 4. § (3). szerint minősülő társadalmi
szervezetek szövetsége. Figyelemmel arra, hogy a Szövetség a sportról szóló 2004. évi I. tv. [a
továbbiakban: Stv.] 19. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel, a Szövetség országos
szakszövetség, amelyre a Stv.-nek az ilyen szövetségekre vonatkozó rendelkezései
értelemszerűen irányadók.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (így különösen pártpolitikai
tevékenységet nem folytat, mely közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett
politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának
történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a
polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői
választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.). A Szövetség pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Szövetség tagja az Európai és a Világ Szövetségnek. Azok szabályait és határozatait amennyiben azok a magyar jogszabályokkal nem állnak ellentétben - magára kötelezőnek ismeri
el.
A Szövetség felett az ügyészség a reá és a társadalmi szervezetekre irányadó
jogszabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.
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I.8.

A Szövetség gazdálkodása.

I.8.1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a)
tagdíjak;
b)
magán és jogi személyek támogatásai;
c)
alapítványokból és közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek;
d)
rendezvények bevételei;
e)
állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatás;
f)
gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
g)
a tagszervezetek által befizetett díjak;
h)
reklámbevételek;
i)
egyéb bevételek.
I.8.2. A Szövetség vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékű
jogokból állhat.
I.8.4. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
I.8.5. A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását valamint gazdasági vállalkozási
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek
gazdálkodási tevékenységéről szóló mindenkori jogszabályok alapján végzi.
I.8.6. A Szövetség a közcélú adománygyűjtés szabályai, a gazdálkodás általános szabályai,
valamint a nyilvántartási és a beszámolási szabályok tartalmi és formai követelményei
tekintetében kizárólag a Ectv. rendelkezéseit alkalmazza.
I.8.7. A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
I.8.8. A Szövetség befektetési tevékenységet
készítésére nem köteles.

nem folytat,

ezért befektetési szabályzat

I.8.9. A Szövetség működése, szolgáltatásai igénybe vétele módjai és beszámolói közlései a
jelen alapszabály rendelkezése szerint nyilvánosak.
A fenti felsorolásban foglaltak nyilvánosságra hozatala a mindenkori Főtitkár feladat és
hatásköre. A Főtitkár három havonta a szükséges adatokat, tényeket és információkat a
Szövetség honlapján teszi közzé.

II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

II.1.

A Szövetség célja

II.1.1. A Szövetség célja - a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével a magyarországi darts sport irányítása,
szervezése.
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II.1.2. A Szövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi Magyarországon a soft, a steel, és az
american darts amatőr, profi sportágakban folyó tevékenységet.
II.1.3. A Szövetség összehangolja és jóváhagyja a sportágban működő sportegyesületek, illetve
a nem jogi személyiségű darts-klubok tevékenységét.
II.1.4. A Szövetség képviseli a
sportszervezetek tevékenységében.

tagok

érdekeit,

valamint

részt

vesz

a

nemzetközi

II.1.5. A Szövetség elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését.
II.1.6. Egészségmegőrzés,
tevékenység

betegségmegelőzés,

gyógyító-,

egészségügyi

rehabilitációs

II.1.7. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

II.2.

A Szövetség feladatai

II.2.1. A Szövetség a Stv. 22 és 23. § alapján a sportágában jogosult és kötelezett
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 az országos
bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi
versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, (a Nemzeti (Hivatásos, Professzionális) Liga
Bajnokságot, a Nemzeti (Magyar, Országos) Bajnokságot és a Magyar (Köztársasági) Kupa
Versenysorozatot;)
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, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a
nemzetközi sportrendezvényeken;
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar
Olimpiai Bizottság és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi
szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,
g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni
a tagok közötti viták rendezésében,
h) a Stv. 77. § p) pontja alapján meghatározza a sportágban az egyes tevékenységek
tekintetében, hogy milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek
valamint meghatározza, az egyes szakágak tekintetében a versenyrendszeren belül kizárólag
szakedzői képesítéssel betölthető edzői tevékenységi szintet és ezek alapján elősegíteni a
sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,
i) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról.
j) ellátni az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a
jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
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j).a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami
sportinformációs rendszernek,
j).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,
j).c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
j).d) érvényesíti a doppingtilalmat,
j).e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági követelményeket.
k) megállapítja a verseny-, a játék-, az igazolási és átigazolási, a sportfegyelmi szabályzatot,
továbbá az etikai és gyermekvédelmi szabályzatot, valamint a sportegészségügyi szabályzatot;
l) az általa szervezett vagy rendezett és az általa kiírt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok - beleértve a sportesemények közvetítési jogát - hasznosításának szabályzatban
történő meghatározására, vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a
szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira
átruházni.
II.2.2. A Szövetség a sportágában a Stv. rendelkezései szerint az 1. pontban foglaltakon túl
a) meghatározza a fejlesztési célokat, és gondoskodik megvalósításukról;
b) gondoskodik a játékvezetők, versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és
minősítéséről;
c) a külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik a sportolók
nyilvántartásáról, versenyzési engedélyük megadásáról és minősítéséről, továbbá
fegyelmi jogkört gyakorol;
d) fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása, politikai és etnikai
szélsőségek, megnyilvánulások - ellen;
e) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a
nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;
f) ellátja a nemzetközi sportszövetségek által meghatározott egyéb feladatokat;
g) meghatározza a sportesemények megrendezésének, valamint a sportlétesítmények
sportszakmai feltételeit;
h) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, a hazai és
külföldi szakanyagokat, képzési eszközöket beszerzi, készíti, terjeszti, továbbá
közreműködik a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában;
i) versenyeket és sportrendezvényeket szervez, illetve a tagjai számára ilyen események
szervezését engedélyezi;
j) hitelesíti a darts-versenygépeket, -versenytáblákat és -versenypályákat, megállapítja az
ezekre vonatkozó szabályokat, ideértve a vonatkozó licencek véleményezését is;
k) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
II.2.3. A Szövetség esetlegesen, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében - kiegészítő
jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenység folytathat, jogi személyiséggel rendelkező vagy
anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetve ilyenbe tagként beléphet.
A Szövetség az e tevékenységét kizárólag másodlagosan, céljainak elérését nem
veszélyeztetve végezheti.
II.2.4. A Szövetség csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
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tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű
jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet;
II.3.

A Szövetség tevékenységei

II.3.1. A Szövetség az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:
-

sport tevékenység, az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása annak
feltételeinek megteremtése
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés az aktív sportolás hozzájárulásával
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, köznevelésről

II.3.2. A Szövetség rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített tevékenységet
folytat, továbbá – amennyiben tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a szolgáltatásaiból, gazdasági-vállalkozási tevékenységet a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységére fordítja, valamint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében, a tevékenység folytatásának
feltételeiről a Szövetség szerződést köt.
A Szövetség céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a hasonló
tevékenységet ellátó szervezetekkel.
A Szövetség évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. A Szövetség által
meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai – a Szövetség székhelyén
– bárki részére rendelkezésre állnak.
A Szövetség szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

III.1. A Szövetségnek - mint az Ectv. 4.§ (3). szerinti társadalmi szervezetek szövetségének tagja lehet minden - a darts sportágban sporttevékenységet folytató szervezet, amelyet az arra
illetékes bíróság a társadalmi szervezetekre vonatkozó rendelkezések szerint sportegyesületként
vett a társadalmi szervezetek nyilvántartásába, és amely a Szövetség alapszabályát elfogadja.

III.2.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

III.2.1. A Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
III.2.2. A Szövetségbe való felvételről az Elnökség dönt. Szövetségbe való felvétel nem
tagadható meg, ha a kérelmező a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja.
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Az Elnökség a döntést tartalmazó határozatot, a döntését követő 8 napon belül megküldi
igazolható tértivevényes módon postai szolgáltató igénybevételével a kérelmezőnek, vagy a
Szövetség lehetőséget biztosít a tagfelvételről szóló határozat személyes átvételéhez az
Egyesület székhelyén, igazolhatóan a kérelmező aláírásával az irat átvevő íven.
A felvételt megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, a határozat átvételét
követő 15 napon belül. A kérelmező a tagfelvételének elutasításával kapcsolatos fellebbezését a
Szövetség székhelyén nyújthatja be személyesen, vagy postai szolgáltató útján igazolható
módon. A kérelmezőnek a benyújtott fellebbezésében indokolnia kell, hogy miért nem fogadja el
a felvételét megtagadó határozatot.
A jogorvoslati kérelmet a következő rendes közgyűlés köteles napirendjére tűzni és
megtárgyalni, és arról döntést hozni.
A Szövetségi tagság a felvétellel keletkezik és a kilépéssel, a kizárással, felmondással, a
tag jogutód nélküli megszűnésével, vagy a törléssel szűnik meg:
III. 2. 3. A tagsági jogviszony megszűntetése
- Kilépés: a tagsági viszony megszüntetésére irányuló szándékot az elnökségnek be kell
jelenteni. A kilépésről szóló nyilatkozat, azon a napon válik hatályossá, amikor a kilépő tag a
kilépésről szóló hiteles nyilatkozatát, a Szövetség székhelyére igazolható módon személyesen
vagy postai szolgáltató útján eljuttatja és a Szövetség Elnökségének valamely tagja azt átveszi.
- Felmondás: amennyiben az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg
ezen feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja,
melyről a Közgyűlés dönt. Amennyiben a felmondás a tagdíj nem fizetése miatt kerül sor, ( ha a
tag a tagsági díjat 3 hónapig nem fizeti meg a Szövetségnek ) a felmondásról szóló határozat
meghozatala előtt az érintett tagot a tagdíj megfizetésére, megfelelő határidő biztosításával
írásban, igazolható módon fel kell hívni, a tagdíj nemfizetés jogkövetkezményeinek egyidejű
ismertetésével.
A felmondásra vonatkozó határozatot írásban a határozat meghozatalát, igazolható módon
közölni kell az érintett taggal, a felmondásról szóló határozat közlése, postai szolgáltató útján
tértivevényesen vagy személyes átvétellel aláírással történik. melynek tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, a
kizáró határozatot a taggal közölni kell. A felmondó határozatnak tartalmaznia kell a felmondás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. (
Ptk. IV. Cím, XI. Fejezet). A felmondás a közléssel válik hatályossá.
- Kizárás: a Szövetségből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során megállapított büntetésként
lehet alkalmazni, ha tag jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten megsérti. A kizárásra vonatkozó határozatot írásban a határozat
meghozatalát, igazolható módon közölni kell az érintett taggal, a felmondásról szóló határozat
közlése, postai szolgáltató útján tértivevényesen vagy személyes átvétellel aláírással történik. A
tag kizárásáról szóló határozatot írásban kell foglalni és indokolással ellátni, melynek
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást, ( Ptk. IV. Cím, XI. Fejezet). A kizárás a közléssel válik
hatályossá, jogorvoslati lehetőség nincs.
A fenti esetekben a taggal, a felmondással és a kizárással kapcsolatos közgyűlési határozatot
igazolható módon szükséges közölni. Jelen esetben az igazolható módon történő értesítés, azt
jelenti, hogy a tag számára, a határozat postai szolgáltató igénybevételével tértivevényes ( átvétel
igazolás írásban, aláírással-dátummal ellátva ) formában kézbesítendő vagy lehetőség van arra is,
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hogy a tag, a rá vonatkozó határozatot személyesen átvegye, dátummal, aláírásával ellátva az
elnökség valamely a Szövetség hivatalos helységében tartózkodó tagjától, vagy a főtitkártól
átvételi elismervény igénybevételével.
III.2.4.

A Szövetség, tagjairól nyilvántartást köteles vezetni.

III.2.5. A Szövetségből való kilépési nyilatkozatot írásban kell benyújtani a Szövetség
elnökségéhez. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségeinek
teljesítése alól.
III.2.6. A tagdíjfizetés elmulasztása miatti törlés a tagot nem mentesíti a tagsága idején
keletkezett kötelezettségeinek teljesítése alól.
III.2.7.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem lehetnek nyilvánosak.

III.3.

A tagok jogai és kötelezettségei

III.3.1.

A tag - mint tagszervezet - jogai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

III.3.2.

részt vehet közgyűlésen, a határozatok meghozatalában;
képviselője útján választhat, a vele tagsági viszonyban álló magánszemélyek
pedig a Szövetség tisztségeire választhatók;
észrevételeket és javaslatokat tehet a Szövetség működésével kapcsolatban;
részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a
Szövetség szolgáltatásait.
a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
A tag - mint tagszervezet - kötelezettségei:

a)
a Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak
betartása;
b)
a Szövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése, a Szövetség tagja nem
veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét:
c)
a tagdíj megfizetése.

IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

IV.1.A Szövetség szervei:

IV.2.A Szövetség tisztségviselői:

a) a közgyűlés;
b) az elnökség;
c) a felügyelő bizottság;
d) a sportfegyelmi bizottság;
e) a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság

a) az elnökség tagjai;
b) a főtitkár;
c) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai;
d) a sportfegyelmi bizottság elnöke és tagjai;
e) a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság
elnöke és tagjai.
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V.
A KÖZGYŰLÉS
V.1. A Szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A több tagból
álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A közgyűléssel kapcsolatos további szabályokra a Ptk. az alábbiak szerint megfelelően irányadó.
V.2. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal ülésezik. Időpontját az elnökségnek
legalább 45 nappal korábban meg kell állapítania: A közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza, a
Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, napirendjét. A napirendet a
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó szerv ülését nem
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén
a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A szavazati joggal rendelkező személyeket ajánlott küldeménnyel vagy elektronikus levél
formájában, a közgyűlést megelőző 25. napig kell értesíteni. A közgyűlésre szóló meghívót a
kiküldéssel egyidejűleg közzé kell tenni a Szövetség honlapján. A közgyűlést a Szövetség
Főtitkára hívja össze. A közgyűlés kezdetén levezetőt és jegyzőkönyv-vezetőt választ.
V.3. A részvételre jogosult további személyeket és szerveket a sajtó útján vagy más megfelelő
módon kell értesíteni.
V.4.

A közgyűlésen egy-egy szavazattal rendelkeznek a tagok (képviselőik útján).

Minden tagnak egy képviselője van, aki képviseleti jogosultságát - mint a tag bírósági
nyilvántartásba bejegyzett képviselője vagy annak teljes hitelű magánokirattal meghatalmazott
megbízottja - a közgyűlés kezdete előtt a bíróság bejegyző végzésével vagy a bejegyzésére
irányuló, a bíróság által érkeztetett beadványával, illetőleg a meghatalmazással igazolja.
V.5.

A közgyűlés határozatképessége

V.5.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
V.5.2. Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik
határozatképessé, úgy az eredeti időponttól számított 1 órán belül ismét összeült közgyűlés az
eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. E tényre – a
távolmaradás jogkövetkezményeire - a közgyűlés résztvevőinek figyelmét a számukra kézbesített
eredeti meghívóban kifejezetten fel kell hívni.
V.5.3. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
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- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
V.5.4. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

V.6.

A közgyűlés napirendje, rendkívüli közgyűlés és egyéb szabályok

V.6.1. A közgyűlés napirendjének javaslatát az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés
elé.
V.6.2. A rendes közgyűlés napirendi pontjai kötelezően a következők:
a)
a Szövetségnek a Ectv. szerinti éves beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt
időszakról;
b)
tájékoztató a Szövetség pénzügyi helyzetéről; az éves költségvetést
c)
a felügyelő bizottság írásos beszámolója;
d)
a tagok által kellő időben beterjesztett javaslatok.
V.6.3. Rendkívüli közgyűlés összehívása: az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül kell összehívni:
a Szövetség elnökségének határozata alapján:
ha a Szövetség tagjainak legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban
kéri
ha az elnökség létszáma a felére vagy a felügyelő bizottság létszáma egy főre
csökken
ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványozza, vagy a bíróság
elrendeli
ha a felügyelő bizottság írásban kezdeményezi
ha a Szövetség vagyona nem fedezi az esedékes tartozásokat
ha a Szövetség a tartozásokat esedékességkor előreláthatólag nem lesz képes
teljesíteni,
ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályok irányadók.
Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
V.6.4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül, az
alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó
szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. A kiegészített napirendi pontok elfogadása esetén a Közgyűlést összehívó szerv vagy
személy 3 napon belül visszaigazolható – nyomon követhető - e-mail üzenet formájában értesíti
a tagokat.
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Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

V.7.

A közgyűlés hatásköre

V.7.1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, a Szövetség céljainak megállapítása,
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a tárgyévi pénzügyi és
szakmai terv elfogadása,
d) a Szövetség elnökének, az elnökség többi tagjának, az ellenőrző testület elnökének és
tagjainak valamint a sportfegyelmi bizottság és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság tagjainak
megválasztása, illetve visszahívása, és díjazásuk megállapítása
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 megszűnésével kapcsolatos határozat hozatal, a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, rendelkezés a fennmaradó
vagyonról,
i) a Szövetség St. 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása,
j) a Szövetség gazdálkodási szabályzatának megállapítása, módosítása; a szövetségi tagsági
díjak megállapítása.
k) a Szövetség nemzetközi vagy hazai szervezetbe való belépésének kimondása, melyhez a
Közgyűlés 2/3-os többségű határozata szükséges
l)
A tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslat elleni kérelem elbírálása.
m) a Ptk.: 3:65.§(5) szerint,
az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti
egységét jogi személlyé nyilváníthatja.
n) mindaz, amit e törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés (küldöttgyűlés)
kizárólagos hatáskörébe utal
o) az Stv. 77. § p) pontja alapján a sportágban az egyes tevékenységek tekintetében annak
meghatározása, hogy milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek
valamint az egyes szakágak tekintetében a versenyrendszeren belül kizárólag szakedzői
képesítéssel betölthető edzői tevékenységi szintek kijelölése
p) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll
q) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt
r) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
s) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
t ) a végelszámoló kijelölése.

V.8.

A közgyűlés határozathozatala

V.8.1. A közgyűlés a határozatait– amennyiben jogszabály, vagy a Szövetség Alapszabálya
másképpen nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ideértve a
Szövetségnek a Ectv. szerinti éves beszámolója elfogadását is.
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Az Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
V.8.2. Az V.7.1. e) és az V.7.1. g) pontokban foglalt kérdések eldöntéséhez a jelen lévő
tagok háromnegyedes szavazattöbbség szükséges.
V.8.3.

A közgyűlés kétharmados többséggel jogosult valamely hatáskört magához vonni.

V.8.4. A szövetség tisztségviselőit a közgyűlés nyílt szavazással választja. Titkos szavazást
kell tartani, ha azt a szavazásra jogosultak 50%+1 fő javasolja.
V.8.5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, a közgyűlés
levezetője és a jegyzőkönyv-vezető írják alá, továbbá két, a közgyűlés kezdetén megválasztott
tagi képviselő hitelesíti.
V.8.6. Szükséges olyan nyilvántartás vezetése a közgyűlésekről, amelyből a döntésre jogosult
szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A közgyűlés határozatai, döntései, a
Főtitkár által vezetett Határozatok Tárába kerülnek rögzítésre, a közgyűlési ülést követő 15
napon belül.
V.8.7. A közgyűlés levezető elnökét a közgyűlés alkalmanként választja. A közgyűlés
levezetésére levezető elnök kerül megválasztásra, nyílt szavazással, szótöbbséggel.
A
közgyűlés
határozatainak
meghozatalára
megválasztásra, nyílt szavazással, szótöbbséggel.

szavazatszámláló

személyek

kerülnek

A közgyűlés megnyitása során jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személy kerül
megválasztásra nyílt szavazással, szótöbbséggel.
V.8.8. A közgyűlés határozatainak kihirdetése a Szövetség által működtetett weblapon történik,
a határozat meghozatalát követő 15 napon belül..
V.9.

A tisztségviselők megválasztása

V.9.1. A Szövetség a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket négyévi időtartamra választja. A
tisztségviselők újraválaszthatók.
Amennyiben bármely tisztségviselőnek a 4 éves ciklus vége előtt tisztségére vonatkozó
megbízatása megszűnik és a Közgyűlés a helyére új tisztségviselőt választ, úgy az új
tisztségviselő a tisztségét az elődjére vonatkozó időtartam lejártáig tölti be. Ez a szabály nem
érinti a tisztségviselők újraválaszthatóságát.
V.9.2. A közgyűlés a következő tisztségviselőket választja:
a)
az elnök;
c)
az alelnök;
d)
a hat további elnökségi tag;
e)
a felügyelő bizottság elnöke és tagjai;
f)
a sportfegyelmi bizottság elnöke és tagjai;
g)
a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság elnöke és tagjai.
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A közgyűlés a Szövetség tisztségviselőjének azt a magánszemélyt választhatja,
aki a Szövetség alapszabályát és a további szabályzatokat magára nézve kötelező érvényűnek
ismeri el, azzal a feltétellel, hogy a Szövetség tagszervezetével tagsági viszonyban nem álló
személyek száma a Magyar Darts Szövetség egyik szervezetében sem haladhatja meg a
tisztségviselők számának 50%-át.
V.9.3. Az elnökség a tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal megalakítja a jelölő
bizottságot, amelynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése és összegzése. Az ennek
alapján elkészített személyre szóló javaslatokat a jelölő bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé.
V.9.4. A választás külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, majd az
alelnököt, majd a további elnökségi tagokat, utána a Felügyelő Bizottság tagjait, aztán a
Sportfegyelmi Bizottság tagjait, végül a Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság tagjait kell
megválasztani.
V.9.5. A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha megszerezték a jelenlévők
szavazatainak több mint felét. Ha a több jelölt közül az első fordulóban senki sem kapta meg a
szükséges mennyiségű szavazatot, akkor új fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot
kapott korábbi jelölt nem vehet részt. Ezt az eljárást meg megismételni mindaddig, amíg
valamelyik jelölt a szükséges számú szavazatot nem kapja meg.
V.10.

A tisztségviselők költségtérítése és díjazása

A Szövetség tisztségviselői a Szövetség érdekében végzett tevékenységüket anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végzik. Ezzel együtt a Szövetség megteremti annak lehetőségét, hogy a
tisztségviselők ezen tevékenységével kapcsolatos költségeit megtéríti, illetve a kiemelkedő
tevékenységet anyagilag is elismeri.
V.10.1. A Szövetség, a Szövetség működése érdekében az egyes tisztségviselők ebbéli
tevékenysége kapcsán felmerült költségeit, a Szövetség lehetőségeihez mérten és annak
függvényében, amennyiben az a Szövetség gazdálkodását nem veszélyezteti, az érintett
tisztségviselő kérésére megtérítheti. A költségtérítés mértékéről az Elnökség normál ügyrendje
során dönt.
V.10.2. A Szövetség, a Szövetség működése érdekében az egyes tisztségviselők ebbéli
tevékenysége kapcsán végzett kiemelkedő eredményei kapcsán a Szövetség lehetőségeihez
mérten és annak függvényében, amennyiben az a Szövetség gazdálkodását nem veszélyezteti az
érintett tisztségviselőt díjazásban részesítheti. A díjazás mértékéről az Elnökség normál
ügyrendje során dönt.

VI.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
VI.1.

Az elnökség hatásköre

A Szövetség tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban a szövetség elnöksége
irányítja.
Az elnökség valamennyi, a Szövetséget érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve
azokat a kérdéseket, amelyeknek eldöntését az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
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utalja, vagy amelynek eldöntését a közgyűlés saját hatáskörébe vonta, illetve más szerv
hatáskörébe utalta.
VI.2.

Az elnökség tagjai

VI.2.1. Az elnökség a Szövetség nyolc tagú ügyintéző és képviseleti szerve.
VI.2.2. Az elnökség
a)
b)
c)
VI.3.

tagjai:
az elnök;
az alelnök;
a hat további elnökségi tag.

Az elnökség feladatai és hatáskörei

VI.3.1. A Szövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a tagság és az egyesület
szerveinek értesítése, az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása, részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, a
tagság nyilvántartása.
VI.3.2.

A Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása.

VI.3.3.
A közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása, illetve a végrehajtás
ellenőrzése.
VI.3.4.
A Stv.-ben meghatározott valamennyi szabályzat, valamint a Szövetség működésével,
valamint a sportággal kapcsolatos esetleges egyéb további szabályok megállapítása, módosítása.
VI.3.5.

A sportág fejlesztési programjának kidolgozása; az éves program jóváhagyása.

VI.3.6.

Szükség esetén a sportág olimpiai felkészülési programjának kidolgozása.

VI.3.7.
A sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok
szervezése.
VI.3.8.

Az éves költségvetés és beszámoló elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.

VI.3.9.

A bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírása.

VI.3.10.

A hazai és a külföldi versenynaptár elfogadása.

VI.3.11.

A válogatott keret felkészülési programjának jóváhagyása.

VI.3.12.
A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők – különösen a főtitkár megválasztása, felmentése, valamint díjazásának megállapítása.
VI.3.13.
A nem a tagfelvétellel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek elbírálása és a
fegyelemsértés esetén szükség szerint a Fegyelmi Bizottság irányába a fegyelmi eljárás
kezdeményezése.
VI.3.14.
A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó bizottságok létrehozása és megszüntetése; az
ilyen bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása, valamint felmentése.
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VI.3.15.

A tagfelvételi kérelmek elbírálása I. fokon.

VI.3.16.
ellátása.

A sportolói, a versenybírói és az edzői minősítésekkel kapcsolatos feladatok

VI.3.17.

Az átigazolási ügyek elbírálása.

VI.318.

A nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások engedélyezése.

VI.319.
Az állandó és az ad hoc bizottságok létrehozása és megszüntetése, továbbá e
bizottságok vezetőinek és tagjainak kinevezése és felmentése.
VI.3.20.
Javaslattétel a Közgyűlésnek az Stv. 77. § p) pontja alapján, arra, hogy a Közgyűlés
meghatározza a sportágban az egyes tevékenységek tekintetében, hogy milyen képesítéssel
rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint meghatározza, az egyes
szakágak tekintetében a versenyrendszeren belül kizárólag szakedzői képesítéssel betölthető
edzői tevékenységi szintet és ezek alapján elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek
képzését és továbbképzését.
VI.3.21.
A hatályos jogszabályokban és a Szövetség belső szabályzataiban és döntéseiben
megjelölt egyéb feladatok.
VI.3.22.
Állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására irányuló országos
szövetségi javaslatok egyeztetése és továbbítása.
VI.3.23.
Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
VI.3.24.
Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
VI.3.25.
Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
VI.3.26.
Az egyes tisztségviselők által a Szövetség érdekében kifejtett tevékenységük során
felmerült költségek esetén, a tisztségviselő által ezen költségek megtérítése érdekében az
Elnökséghez benyújtott megtérítési kérelem tárgyában, valamint a költségtérítés mértékében
történő döntés.
VI.3.27.
Az egyes tisztségviselők által a Szövetség érdekében kifejtett kiemelkedő
tevékenységük során az esetleges díjazás tárgyában, valamint a díjazás mértékében történő
döntés.
VII.

Az elnökség működése

VII.1. Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha azt az elnök, az alelnök vagy legalább három elnökségi tag kéri. Az elnökség
ülései nyilvánosak. Az elnökség üléseit általában az elnökség tagjainak valamint a napirendi
pontokban érintetteknek a személyes megjelenése mellett kell lefolytatni. Eseti jelleggel,
amennyiben azt a szükséges elnökségi döntésre rendelkezésre álló idő rövidsége indokolja,
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lehetőség van arra, hogy az elnökség az ülést telekommunikációs eszközök útján tartsa meg.
Ebben az esetben az ülések nyilvánosságát a Szövetség irodájának telekommunikációs
csatlakozási pontja útján kell biztosítani.
VII.2. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség ülésére szóló meghívó
tartalmazza, a Szövetség nevét, székhelyét, az ülés helyéről, módjáról, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről az ülést megelőzően legalább egy héttel értesíteni kell az elnökség
tagjait és a meghívottakat. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a kiküldéssel egyidejűleg közzé
kell tenni a Szövetség honlapján. Sürgős esetben, annak indokolása mellett az elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat. Mód alatt ebben az esetben az elnökségi ülés személyes vagy
telekommunikációs eszközök útján történő megtartását kell érteni.
VII.3. Az elnökség üléseiről
jegyzőkönyvvezető írnak alá.
VII.4.

jegyzőkönyvet

kell

felvenni,

amelyet

az

elnök

és

a

Az elnökség határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van.

VII.5. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a tárgyban – maximum 2 alkalommal – új szavazást kell tartani,
melyek ismételt szavazategyenlősége esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
VII.6. Szükséges olyan nyilvántartás vezetése az ülésekről, amelyből a döntésre jogosult szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges, személye) megállapítható. Az elnökség határozatai, döntései, a Főtitkár által
vezetett Határozatok Tárába kerül rögzítése, az elnökségi ülés követő 8 napon belül.
VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKE
VIII.1.

Az elnök feladata és hatásköre

VIII.1. A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével, az alábbi feladatokkal és hatáskörrel irányítja és vezeti a Szövetség
működését:
a)
az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, levezető választásának hiányában a
közgyűlés vezetése;
b)
a Szövetség képviselete, arculatának, pozitív elbírálásának elősegítése;
c)
az alapszabály és egyéb határozatok, valamint az elnökségi és közgyűlési
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d)
az aláírási és az utalványozási jogkör gyakorlása önállóan, azzal, hogy a
bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök ( önálló ) aláírása
szükséges;
e)
a főtitkár felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
f)
mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály,
illetve a közgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.
VIII.1.2.
Az elnököt távolléte alatt az alelnök helyettesíti. Az elnök a helyettesítési
jogkörét - meghatározott ügyekben - az elnökség más tagjára is átruházhatja.
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VIII.2.

A tiszteletbeli elnök

VIII.2.1.
A tiszteletbeli elnök a Szövetség közgyűlése által választható, arra érdemes személy.
Tiszteletbeli elnök választása nem kötelező.
VIII.2.2. A tiszteletbeli elnök feladatköre:
a)
tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén és az elnökségi üléseken;
b)
javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban;
c)
népszerűsíti a sportágat.
VIII.3.
VIII.3.1.

Az alelnök
A Szövetség alelnöke a közgyűlés által választott tisztségviselő.

VIII.3.2. Az alelnök feladata és hatásköre:
a)
a szövetség szakmai munkájának koordinálása, ellenőrzése,
b)
az elnökség alatt működő bizottságok munkájának összehangolása, ellenőrzése,
számonkérése,
c)
az elnök távollétében az elnököt helyettesíti;
d)
ellátja a szervezeti és működési szabályzat szerinti feladatköreit;
e)
képviseli a feladatkörei szerinti álláspontot az elnökségben és mindazokban a
szervezetekben, melyekben erre az alapszabály, a közgyűlés vagy az elnökség felkéri őt;
f)
érvényesíti a közgyűlés és az elnökség határozatait;
g)
ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel a közgyűlés vagy az elnökség
megbízza őt.
IX.
A FŐTITKÁR
IX.1. A főtitkár a Szövetség hivatali szervezetének vezetője és irányítója, aki a Szövetséggel
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.
A főtitkár - megválasztása, felmentése, valamint díjazásának megállapítása az Elnökség
hatáskörébe tartozik.
Felette az egyéb munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
IX.2. A főtitkár feladata és hatásköre:
a)
összehangolja a Szövetség tevékenységét, irányítja annak hivatali, adminisztratív
és gazdasági munkáját, ideértve az irodát (30. §) is;
b)
szervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását;
c)
közreműködik a közgyűlések előkészítésében, előkészíti az elnökségi üléseket,
valamint tanácskozási és javaslattételi joggal részt vesz az üléseken;
d)
gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört;
e)
kapcsolatot tart a Szövetségnek szerződés alapján szolgáltatást nyújtó
szervezetekkel;
f)
aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
g)
tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;
h)
gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a
határozatok nyilvántartásáról;
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i)
ellátja a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő
menedzseri tevékenységeket;
j)
gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
k)
végrehajtja az elnök, illetve az elnökség határozatait;
l)
figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, és biztosítja azok
végrehajtását;
m)
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását;
n)
szervezi és irányítja a sportszakember-kérdés megoldását;
o)
szervezi és irányítja a hatáskörébe utalt szakbizottságok munkáját
p)
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy egyéb szabályzat
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal;
q)
gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok
nyilvántartásáról.
IX.3. A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be.
X.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
X.1. Vezető tisztségviselő:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 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.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
X.2. Felügyelő szerv tagjai:
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 1./
aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 2./ a közhasznú szervezettel
e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 3./
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
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alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 1./-3./
pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A felügyelőbizottság 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.
A Szövetség vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a szervezetnél a
felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
X.3.
Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, az annak megszűnését megelőző három évben
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
X.4.
Nem lehet könyvvizsgáló a Szövetség alapítója, illetve tagja. Nem választható
könyvvizsgálóvá a Szövetség vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek
közeli hozzátartozója továbbá a Szövetség munkavállalója e minőségének megszűnésétől
számított három évig.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára
(részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy a Szövetség részére más megbízás alapján munkát nem
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a feladatait.
XI.
A Szövetség dokumentáció és annak nyilvánossága
XI.1. A közgyűlés és az elnökség határozatait, illetőleg érdemi döntéseit az elnökség – a
főtitkár útján – a Határozatok Tárában tartja nyilván. Ebben feltünteti a határozatok, illetőleg az
érdemi döntések meghozatalának időpontját, tartalmát és hatályát, valamint az azokat támogatók
és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén személyét).
XI.2. A Szövetség főtitkára (26. §) gondoskodik a fenti döntéseknek az azokkal érintettekkel
való, igazolható módon történő írásbeli közléséről, valamint a nyilvánosságra hozatal érdekében
azoknak a Szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.
XI.3. A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a Szövetség főtitkárával
előre egyeztetett megfelelő időpontban – a Szövetség székhelyén bárki betekinthet.
XI.4. A Szövetség működésének és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolóinak közléséről és azok hozzáférhetőségéről a Szövetség – főtitkára útján – időszaki
kiadványiban és internet-honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
XI.5. A Szövetség, éves beszámolójába bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet.

XII.
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A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
XII.1. A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ. Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az
ötvenmillió forintot, felügyelő bizottság létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő bizottság létszáma három fő.
A Felügyelő Bizottságot 4 éves időtartamra választják.
A Felügyelő Bizottság ülésére szóló meghívó tartalmazza, a Szövetség nevét, székhelyét, az ülés
helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az ülést megelőzően legalább egy héttel
értesíteni kell a bizottság tagjait. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a kiküldéssel egyidejűleg
közzé kell tenni a Szövetség honlapján.
XII.2. A felügyelő bizottság a Szövetség Ectv. szerinti felügyelő szerve, amely ügyrendjét
maga állapítja meg.
XII.3. A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Alapszabály
X.2. pontja tartalmazza.
XII.4. A felügyelő bizottságot a tagjaim sorából választott elnök vezeti és a tevékenységét a
bizottság elnöke irányítja.
XII.5. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség
elnökségét tájékoztatja.

XII.6.
XII.6.1.

A felügyelő bizottság feladata
A Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata.

XII.6.2.
A közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése.
XII.6.3. Az éves beszámoló felülvizsgálata és előzetes véleményezése.
XII.6.4.

A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.

XII.6.5.
A gazdálkodás szabályszerűségének,
teljesítésének évenkénti vizsgálata.
XII.6.6.
ellenőrzése.

az előirányzott

bevételek

és

kiadások

A szövetségi vagyon megóvása érdekében a szükséges intézkedések megtételének

XII.6.7.
A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

XII.7.

A felügyelő bizottság jogai
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XII.7.1.
A felügyelő bizottság tagjai a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
során az elnökség tagjaitól jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhetnek, továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthetnek, illetve
azokat megvizsgálhatják.
XII.7.2.
A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésen, illetve az elnökség ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
XII.7.3.
A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, és a Szövetség tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
XII.7.4.
Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi- gazdasági,
illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint járhat el.
XII.7.5.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül köteles tájékoztatni a szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
XII.7.6.
A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
XII.7.7.
Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat
sem vezet eredményre, a bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat.
Szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
XII.7.8.
tartani.

A felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal átfogó ellenőrzést köteles

XII.7.9.
A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (a jelen
alapszabály szerint a közgyűlést, illetve az elnökséget) tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)
a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan érintő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b)
fel.

az elnökség tagjai, illetve a tiszteletbeli elnök felelősségét megalapozó tény merült

Az ilyen esetben az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság
indítványára - az annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az intézkedésre jogosult vezető szerv összehívására a felügyelő
bizottság 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 ellenőrzést gyakorló ügyészséget, tekintettel arra, hogy a civil szervezet működése
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felett az ügyészség az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést
gyakorol.
XII.7.10. A felügyelő bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
XII.7.11. A felügyelő bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályok (21.
§) megfelelően irányadók azzal, hogy elnökön a felügyelő bizottság elnökét kell érteni.
XIII/A
A SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG
XIII/A.1.

A közgyűlés öt főből álló sportfegyelmi bizottságot választ.

XIII/A.2.
A sportfegyelmi bizottság feladat- és hatáskörét, működésének szabályait,
valamint a hozott határozatok végrehajtásának módját a sportfegyelmi szabályzat állapítja meg.
XIII/A.3.
A sportfegyelmi bizottságot a soraiból a tagjai által megválasztott elnök vezeti. A
bizottság tagjai a szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, a Szövetséggel munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.

XIII/B.
A SPORTFEGYELMI FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
XIII/B.1.

A közgyűlés három főből álló sportfegyelmi fellebbviteli bizottságot választ.

XIII/B.2.
A sportfegyelmi fellebbviteli bizottság a Szövetség fegyelmi ügyben meghozott
elsőfokú határozata ellen benyújtott kérelmet bírálja el. Feladat- és hatáskörét, működésének
szabályait, valamint a hozott határozatok végrehajtásának módját a sportfegyelmi szabályzat
állapítja meg.
XIII/B.3.
A sportfegyelmi fellebbviteli bizottságot a soraiból a tagjai által megválasztott
elnök vezeti. A bizottság tagjai a szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, a Szövetséggel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.
XIV
AZ IRODA

XIV.1. A Szövetség adminisztratív feladatainak ellátásra az elnökség irodát hozhat létre. Ennek
létszámát az elnökség állapítja meg.
XIV.2. Az irodát a főtitkár irányítja.
XIV.3. Az iroda tagjai tevékenységüket munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy
társadalmi megbízással is elláthatják.
XV.
A BIZOTTSÁGOK ÉS A REFERENSEK
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XV.l. A Szövetség elnöksége egyes feladatok ellátásra bizottságokat hozhat létre, illetőleg
referenseket jelölhet ki.
XV.2. A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét részletes működését és szabályait az
elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.
XV.3. A bizottságok és a referensek véleményezési, javaslattételi, szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. A bizottságok üléseire meg
kell hívni a Szövetség elnökét is.
XVI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA. A KÖZHASZNÚSÁGI
GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK

XVI.l.

A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

XVI.2. A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a)
tagdíjak;
b)
magán és jogi személyek támogatásai;
c)
alapítványokból és közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek;
d)
rendezvények bevételei;
e)
állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatás;
f)
g)
h)
i)

gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek;
a tagszervezetek által befizetett díjak;
reklámbevételek;
egyéb bevételek.

XVI.3. A Szövetség vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni
értékű jogokból állhat.
XVI.4. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai - a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
XVI.5. A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását valamint gazdasági
vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet 2. alapján végzi.
XVI.6. A Szövetség a közcélú adománygyűjtés szabályai, a gazdálkodás általános szabályai,
valamint a nyilvántartási és a beszámolási szabályok tartalmi és formai követelményei
tekintetében a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3.-t alkalmazza.
XVII.
TERÜLETI SZÖVETSÉGEK
Amennyiben a Szövetségen belül önálló jogi személyiséggel rendelkező területi
szövetségek alakulnak, azok létrehozásakor az alábbi szabályok az irányadóak, azzal, hogy a
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megalakulásukkor szükséges rendelkezni továbbá a Ptk. 3:31.§ (2) bek és a 3:33. § , és a Cnytv.
20. § (3) bek. szerintiekről és szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is.
XVII.1.
A megyei szövetségek és a budapesti szövetség (a továbbiakban: területi szövetségek)
a Szövetség nem jogi személyiséggel rendelkező területi szervezeti egységei.
XVII.2.
A területi szövetségeket a működési területükön székhellyel rendelkező, a Szövetséggel
tagsági viszonyban álló sportszervezetek alkotják. Működési terület: a megye, illetve a megyével
határos másik megye, amennyiben a sportszervezetek székhelye szerint illetékes megyében
területi szövetség nincs.
XVII.3. Működési területükön:
a) elősegítik az Darts sportág működését, meghatározzák a fejlesztési célkitűzéseket és
gondoskodnak azok megvalósításáról, együttműködnek az éves versenynaptár össze-állításában,
b) megrendezik a Szövetség hatáskörébe nem tartozó hazai és nemzetközi versenyeket,
c) képviselik a Darts sportágat
d) intézik az Darts Sportág azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak a Szövetség vagy más
szerv hatáskörébe,
e) vezetik a Darts sportági nyilvántartásokat,
f) ellátják a jogszabályban, a Szövetség Alapszabályában meghatározott, illetőleg a
küldöttgyűlés vagy a Szövetség elnöksége által hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat.
XVII.4.
A területi szövetségek elnevezése: „(megye neve) megyei Darts Szövetség”,
illetve „Budapesti Darts Szövetség”.
XVII.5.
A területi szövetség
képviseleti szerv megválasztása.

közgyűlésének

hatáskörébe tartozik

az ügyintéző

és

XVII.6.
A területi szövetség bevételei:
a) a működési területén székhellyel rendelkező sportszervezetek által fizetett tagdíj,
b) az általa megkötött szponzori, támogatási szerződésekből származó bevétel,
c) a Szövetség által nyújtott támogatás.
XVII.7.
A területi szövetség jogosult saját nevében szponzori, illetve a működési területe
szerinti megyei, helyi önkormányzattal támogatási szerződés megkötésére.
XVII.8.
A területi szövetség más sportszövetségek területi szervezeti egységeivel területi
társadalmi szervezetet hozhat létre. A területi szövetség legfeljebb két így létrehozott társadalmi
szervezetben lehet tag.
XVII.9.
A területi szövetség a következő évi költségvetési tervét tárgyév március 30-ig, a
szakmai munkáról és a számviteli tevékenységről szóló beszámolóját a Szövetség rendes
küldöttgyűlésének időpontja előtt legalább 15 nappal megküldi a Szövetség részére.
XVII.10.
Amennyiben a területi szövetség a 8-9. bekezdésben foglaltakat megszegi, a
Szövetség elnöksége az alábbi joghátrányokat alkalmazhatja:
a) figyelmeztetésben részesítheti a területi szövetség ügyvezető szervét,
b) kezdeményezheti a területi szövetség közgyűlésének összehívását,
c) összehívhatja a területi szövetség közgyűlését,
d) kizárhatja a területi szövetséget a további anyagi támogatásból,
e) visszavonhatja az addigi támogatást,
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f) legfeljebb 60 napra felfüggesztheti a területi szövetség működését.
XVII.11.
A 10. bekezdés f) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén a törvényesség
helyreállításáig a Szövetség elnöksége felügyelő biztost nevez ki, aki gyakorolja a területi
szövetséget megillető jogköröket.
XVII.12.
A területi szövetségek működésének, szervezetének főbb rendelkezéseit az
SZMSZ tartalmazza, melyet a közgyűlés alkot meg.
XVII.13.
A területi szövetségek a szervezetükhöz és működésükhöz kapcsolódó részletes
szabályokat maguk határozzák meg. Ez a szabályzat nem állhat ellentétben a Szövetség
Alapszabályával, illetőleg egyéb szabályzataival és a területi szövetség SZMSZ-val
XVIII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
XVIII.1.

A Szövetség megszűnik jogutód nélkül, ha

- a Szövetség megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg
- a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
- a tagok vagy alapítók kimondják, feloszlását, megszűnését, vagy az arra jogosult szerv
megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból
törli,
A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
XVIII.2.
A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha a Szövetség
feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem
történt rendelkezés, a szövetség köteles esedékes köztartozásait rendezni, megmaradó vagyonát
pedig a hitelezők kielégítése után a magyar sport fejlesztésének céljaira fordítani, vagy átadni
más hasonló szervezetnek ha nem tudnak rendelkezni róla.

XIX.
HATÁLYBALÉPÉS
A
jelen
módosított
alapszabály,
ideértve
a
közhasznúsághoz
fűződő
jogkövetkezményeket is, a változás a nyilvántartást vezető bíróság által, a változás bejegyzési
eljárásban meghozott (kérelemnek helyt adó) határozat jogerőre emelkedése napján lép hatályba.
XX.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Szövetségre megszűnése esetén - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény ( Cstv. ) és a 2006. évi V.
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törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
szabályait kell alkalmazni.
A jelen alapszabályában nem érintett, de az Egyesületekre vonatkozó kérdésekben a vonatkozó
törvények az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.)) , a 2013. évi V. tv. (Ptk.)
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XXI.
ZÁRADÉK
A jelen módosított Alapszabályt a Szövetség közgyűlése Budapesten, 2017. március hó
18. napján elfogadta.
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