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I. fejezet – Általános rendelkezések
A Gaming és eSport Sportági Szövetség (továbbiakban: „Szövetség”) a gaming és e-sport sportágban
működő sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások) érdekképviseleti szerve, a
sportszervezetek sporttevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő és támogató, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”), továbbá az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: „Civil törvény”), valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban
„Sport törvény”) előírásainak megfelelően működő sportági szövetség.
II. fejezet – A Szövetség adatai, működési köre
1.

A Szövetség alapvető adatai
Szövetség teljes neve:
Szövetség rövidített neve:
Szövetség székhelye:

2.

Gaming és eSport Sportági Szövetség
GeS
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66.

A Szövetség a Sporttörvény 28. § (1) bekezdése alapján működik.
III. fejezet - A Szövetség céljai és feladatai

1.

A Szövetség az alábbi célokat és feladatokat határozza meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

gaming és e-sport népszerűsítése;
gaming és e-sport sportversenyek szervezése;
a Szövetség tagjainak folyamatos érdekvédelme;
a Szövetség tagjainak részére szolgáltatások nyújtása;
a Szövetség nemzetközi kapcsolatainak lebonyolítása;
ellátja a jelen Alapszabályban, illetve a Sporttörvényben meghatározott egyéb feladatokat.

A jelen Alapszabályt (a továbbiakban „Alapszabály”) a Szövetség céljának figyelembevételével kell
értelmezni.
IV. fejezet - A Szövetség Tagsága

1.

A Szövetségnek Tagja lehet minden, a Sportág sportági versenyrendszerében részt vevő
sportegyesület vagy sportvállalkozás (továbbiakban együtt: „Sportszervezet”), ha a Szövetség
Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri (a továbbiakban „Tag” vagy
„Tagok”).

2.

A Szövetségnek az alábbi különleges jogállású Tagjai lehetnek:
a) Pártoló Tag: pártoló Tag csak magánszemély lehet. A Szövetség pártoló Tagja az a
magánszemély lehet, aki a Szövetség érdemi anyagi támogatását vállalja. Pártoló tagi
jogállásról az Elnökség dönt. Tisztségviselővé nem választható.
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b) Stratégiai partner: stratégia partner bármely hazai vagy nemzetközi sportszervezet vagy
más szervezet, illetve gazdasági tevékenységet folytató bármely entitás lehet. Stratégiai
partnerségi együttműködést a Szövetség azokkal a szervezetekkel alakít ki, akik bármilyen
formában hozzájárulhatnak a Szövetség jelen Alapszabályban meghatározott céljainak
eléréséhez. A stratégiai partneri jogállásról az Elnökség dönt.
c) Tiszteletbeli Tag: a Szövetség tiszteletbeli Tagja csak magánszemély lehet. A Szövetség
tiszteletbeli Tagja az lehet, aki a Sportág hazai vagy nemzetközi fejlődéséhez, illetve a
Szövetség fejlesztéséhez, folyamatos működéséhez bármilyen formában, folyamatosan, és
kiemelkedő mértékben hozzájárult. A tiszteletbeli tagi jogállásról a közgyűlés dönt, a
tiszteletbeli tag tisztségviselővé nem választható.
A különleges jogállású Tagokat az Alapszabályban meghatározott jogok illetik meg, és
kötelezettségek terhelik. A különleges jogállású tagság érdekében a jelölt írásban köteles az
Elnökséghez fordulni.
3.

A Tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik.

4.

A Tag tagsági jogait törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A Tag köteles az Alapszabályban
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.

5.

A Tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását, sem a Szövetség tevékenységét.

6.

Az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szövetség Tagjainak jegyzéke.

7.

A Tagként történő felvételt az Elnökséghez címzett megkeresésben kell kérni, és írásban nyilatkozni
kell az Alapszabály elfogadásáról. A Tagság az Elnökség írásbeli jóváhagyásával keletkezik. A
felvételt megtagadó határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szövetség
közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a soron következő közgyűlésén tárgyalni
köteles.

8.

A Tag jogai:
a) képviselője útján részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein;
b) képviselője útján szavazati joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlése határozatainak
meghozatalában, a Közgyűlés rendjének megfelelően a Közgyűlésen jogosult felszólalni;
c) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szakszövetség bármely
tevékenységével vagy működésével kapcsolatosan;
d) egyebekben a Tagot a jelen Alapszabályban meghatározott jogok illetik meg.

9.

A Tag kötelezettségei:
a) részvétel a Szövetség versenyrendszerében;
b) a Sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, népszerűsítése;
c) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által
hozott határozatoknak a megtartása, illetve megtartásának biztosítása;
d) a Tagdíj megfizetése;
e) egyebekben a Tagot a jelen Alapszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik.

10. A Szövetség pártoló tagjának és tiszteletbeli tagjának jogai és kötelezettségei:
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A pártoló tag, illetve a tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, és
meghívás alapján a Szövetség egyéb szerveinek ülésén. A pártoló tag és a tiszteletbeli tag
javaslatokat tehet a Szövetség szervei részére a Szövetséget, illetve a Sportágat érintő bármely
kérdésben.
11. A stratégiai partner jogai és kötelezettségei:
A stratégiai partner képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség Közgyűlésén. A
Szövetség és a stratégiai partner együttműködésüket külön megállapodásban szabályozzák.
12. A Tagság megszűnhet kilépéssel (a), kizárással (b), törléssel (Szövetség általi felmondással) (c), vagy
a Tag jogutód nélküli megszűnésével.
a) A Szövetségből való kilépési szándékot a Szövetség Elnökségével írásban kell közölni. A
kilépési nyilatkozat Elnökség által történt kézhezvételének napján automatikusan
megszűnik a Tagság. A kilépés a Tagot nem mentesíti a Tagsága idején keletkezett
kötelezettségeinek teljesítése alól.
b) A Szövetségből való kizárást csak kizárási eljárás során kiszabott joghátrányként lehet
alkalmazni.
A Tag kizárásához vezethet többek között, amennyiben a Tag bármely jogszabályt, az
Alapszabályt vagy a Szövetség bármely szervének határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartást tanúsít. Súlyosan sértő magatartásnak minősül, ha a Tag szándékosan
szeg meg egy jogszabályt, Alapszabályt vagy a Szövetség bármely szervének határozatát. A
Tag kizárására vonatkozó kérelmet az Elnökséghez kell írásban eljuttatni, melyet indokolni
kell. A Tag kizárását bármely Tag, a Szövetség bármely szerve, illetve bármely
tisztségviselője kezdeményezheti.
A Tagkizárást tárgyaló elnökségi ülésre a kizárási eljárás kezdeményezőjét, és a kizárási
eljárással érintett Tagot meg kell hívni, továbbá lehetőséget kell adni számukra, hogy
érveiket, az azokat alátámasztó dokumentumaikat, egyéb bizonyítékaikat teljes körűen
ismertessék.
A Tag kizárásáról az Elnökség dönt.
A Tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A kizáró
határozatot a Taggal írásban közölni kell. A kizáró határozat ellen a Szövetség szervezetén
belül fellebbezésnek helye nincs, egyéb jogorvoslati lehetőség a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint áll fenn.
c) Törléssel (Szövetség általi felmondással) szűnik meg a Tagság, ha a Tag a Tagsági
jogviszonyából eredő kötelezettségeit nem teljesíti legalább egy éven keresztül, vagy írásos
felszólítás ellenére Tagdíját 15 napon belül nem fizeti meg, vagy a Tagsági feltételek közül
bármelyik feltétel már nem áll fent. A Szövetség Elnöksége köteles a törlés előtt a Tagot a
törlés jogkövetkezményeire írásban figyelmeztetni.
A Tag törléséről a Szövetség Elnöksége határoz. A kizáró határozat ellen a Szövetség
szervezetén belül fellebbezésnek helye nincs, egyéb jogorvoslati lehetőség a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint áll fenn.
13. A Szövetség nyilvántartást vezet mindenkori Tagságáról. A Tagsági jogviszony megszűnésekor a Tag
törlésre kerül a nyilvántartásból.
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V. fejezet - Tagdíj
1.

Az éves tagdíj (a továbbiakban „Tagdíj”) összegét a Tag egy összegben köteles megfizetni a Tagsági
viszony keletkezésekor, illetőleg azt követően, minden év március 31. napjáig.

2.

A Tagdíjat pénzbeli hozzájárulásként kell megfizetni átutalással a Szövetség bankszámlájára vagy
készpénzben a Szövetség pénztárába.

3.

A Tagdíj összegének megállapítása az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik.
VI. fejezet - A Szövetség szervei

A.

A Szövetség szervezeti felépítése
a) közgyűlés (a jelen Alapszabályban „Közgyűlés”)
b) elnökség (a jelen Alapszabályban „Elnökség”)
c) felügyelő bizottság (a jelen Alapszabályban „Felügyelő bizottság”)

B.

A Szövetség tisztségviselői:
1.
2.
3.

a Szövetség elnöke (a továbbiakban „Elnök”) és az Elnökség többi tagja;
a Szövetség felügyelőbizottságának (a továbbiakban „Felügyelő bizottság”) tagjai;
a Szövetség főtitkára (a továbbiakban „Főtitkár”);

C.

Közgyűlés

1.

A Szövetség legfőbb szerve a Tagok képviselőinek összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés ülései
és határozatai nem nyilvánosak.

2.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlésen a Tagok
képviselői, és a jelen Alapszabály, illetve jogszabály által erre feljogosított személyek vehetnek
részt. A Közgyűlésre külső harmadik személyt meghívni az Elnök jogosult.

3.

A Közgyűlés határozatképes, ha a Tagok képviselőinek több mint fele jelen van.

4.

A Közgyűlésen minden Tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésen csak olyan Tag gyakorolhatja
a szavazati jogát, aki (i) a Közgyűlés időpontjában érvényes Tagsági jogviszonnyal rendelkezik, és (ii)
a Tagdíjat teljes mértékben befizette.

5.

A Közgyűlés a határozatait – amennyiben a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik - nyílt
szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni. Újabb egyenlőség esetén a határozati javaslatot
elutasítottnak kell tekinteni.

6.

A Közgyűlésen érvényes határozat csak olyan ügyben hozható, mely a jelen Alapszabály
rendelkezéseivel összhangban került fel a Közgyűlés napirendi pontjai közé.

7.

Az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához a Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak
legalább 2/3-ának egyetértése szükséges.
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8.

A Közgyűlésen a Tagot annak képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője képviselheti. A
képviseleti jog meghatalmazással átruházható. A képviseleti jogosultság átruházását a Közgyűlés
helyszínén, eredeti példányban bemutatott, teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni
legkésőbb a Közgyűlés napirendjeinek elfogadásáig. Ennek hiányában képviselő útján érvényesen
szavazni nem lehet. Egy képviselő legfeljebb két Tagot képviselhet érvényesen.

9.

A Közgyűlést az Elnök hívja össze, és annak helyét és időpontját az Elnök állapítja meg. A Közgyűlés
helyéről, idejéről, tervezett napirendjéről a Tagokat 8 (nyolc) nappal a Közgyűlés előtt írásban
értesíteni kell. Írásbelinek tekinthető a Tagok által a Szövetségnek bejelentett elektronikus
értesítési címre (e-mail címre) küldött elektronikus üzenet. A meghívónak tartalmaznia kell a
határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.

10. Ha a Közgyűlés nem minősül határozatképesnek és az eredeti időponttól számított 30 perc
várakozási időn belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és megismételt
Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés a határozatképtelen Közgyűlést követő későbbi
időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a Tagok
figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták. A megismételt Közgyűlést a Közgyűlés eredeti
napjával azonos napra is össze lehet hívni.
11. A Közgyűlés napirendjét az Elnök – vagy az általa kijelölt személy - terjeszti a Közgyűlés elé, és a
Közgyűlés fogadja el egyszerű szótöbbséggel. A Közgyűlés meghívóban feltüntetett napirendi
pontjai közé új napirendi pontot felvenni csak abban az esetben lehet, ha azt a javaslattevő a
Közgyűlés időpontja előtt 3 (három) nappal írásban kéri az Elnöktől. Az új napirendi pont
felvételéről az Elnök dönt.
12. Az előző pontban foglalt határidő után írásban vagy a Közgyűlésen személyesen előterjesztett
napirendi pontokat módosító javaslatok csak abban az esetben vehetők napirendre, amennyiben
azt az Elnökség támogatja.
13. A Közgyűlést az Elnök vagy az általa kijelölt személy vezeti. A Tagok minden Közgyűlésen
jegyzőkönyvvezetőt, két szavazatszámlálót és egy fő jegyzőkönyv hitelesítőt választanak a jelenlévő
Tagok egyszerű többségével.
14. A Szövetség éves rendes Közgyűlésén meg kell tárgyalni a Szövetség előző évre vonatkozó,
számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és szakmai beszámolóját, valamint a tárgyévre
vonatkozó szakmai és pénzügyi tervet. Az éves beszámolót az Elnökség készít elő. Az éves rendes
Közgyűlésre egyebekben a Közgyűlés általános szabályai irányadóak.
15. Rendkívüli Közgyűlést az alábbi esetekben kell összehívni:
a)
b)
c)
d)
e)

az Elnök döntése alapján;
az Elnökségének határozata alapján;
ha a Tagoknak legalább a fele az ok és cél megjelölésével indítványozza;
ha a bíróság elrendeli;
ha a Felügyelő bizottság a tevékenységére irányadó jogszabályok alapján azt
kezdeményezi;
f) ha az Elnökség vagy a Felügyelő bizottság létszáma bármely okból az alapító okiratban
meghatározott létszám alá csökken;
g) egyéb, az Alapszabályban, illetve jogszabályban meghatározott esetben.
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16. Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül össze
kell hívni, és az erre okot adó körülménytől számított 30 napon belül meg kell tartani. A rendkívüli
közgyűlésre egyebekben a közgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.
17. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása;
b) tisztségviselők megválasztása, illetve visszahívása;
c) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának, valamint a tárgyévi pénzügyi és
szakmai tervének elfogadása;
d) a Szövetség számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
e) mindaz, amit a Sporttörvény, más jogszabály, illetve az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
18. A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot minden olyan esetben, ha azt a szavazásra jogosultak
legalább fele indítványozza. A Közgyűlés minden esetben titkos szavazással határoz a Szövetség
tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása kérdésében.
19. A Közgyűlés határozatai minden Tagra kötelező erővel bírnak.
20. A Közgyűlésről a mindenkor hatályos jogszabályi elvárásoknak megfelelő jegyzőkönyvet kell
készíteni. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, és egy a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A Közgyűlésről az Elnök hozzájárulása esetén
hangfelvétel készülhet.
21. A Közgyűlés határozatairól az Főtitkár külön nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A
határozatok könyvében fel kell tüntetni a határozat keltét és hatályát, a határozat pontos tartalmát,
valamint a határozatot támogatók és ellenzők számarányát.
22. A Közgyűlésen megjelent Tagokról és személyekről a Főtitkár jelenléti ívet köteles készíteni, ami a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
23. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet megtartani, ha azon a
Tagok ¾-e jelen van és a Közgyűlés megtartásához hozzájárul.
24. Közgyűlési határozat meghozatala ülés tartása nélkül is lehetséges. Az ilyen határozathozatalt az
Elnök kezdeményezi elektronikus formában (e-mailen) a Tagok Szövetségnél bejelentett e-mail
címére küldött határozati javaslattal. A Tagoknak a határozati javaslat megküldésétől számított 3
napjuk van a szavazatuk megküldésére. A határozathozatali eljárás akkor tekinthető
eredményesnek, amennyiben a jelen Alapszabályban foglalt határozatképességnek megfelelő
számú Tag gyakorolja szavazati jogát. A szavazás eredményét az Elnökség elektronikus formában
közli a Tagokkal.
D.

Elnökség

1.

Az Elnökség a Szövetség operatív irányító szerve, a Szövetség működését és tevékenységét az
Elnökség irányítja. Az Elnökség létszáma 3 (három) fő. Az Elnökség munkáját az Elnök irányítja, az
Elnökség üléseit az Elnök vezeti.

2.

Az Elnökség a Szövetséget érintő minden kérdésben jogosult önállóan dönteni, kivéve azokat az
ügyeket, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
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3.

Az Elnökség működését ügyrendben szabályozza. Az Elnökség ügyrendjét az Elnökség határozza
meg és fogadja el.

4.

Az elnökségi ülések nem nyilvánosak. Az elnökségi ülésekre tanácskozási joggal meg kell hívni a
Főtitkárt, a Felügyelő Bizottság elnökét. Az Elnökségi ülésre külső harmadik személyt meghívni az
Elnök jogosult.

5.

Az Elnökség határozatai minden Tagra kötelező erővel bírnak.

6.

Az Elnökség tagjainak legfőbb kötelessége a kezdeményező, aktív és célirányos tevékenység a
Szövetség célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása érdekében.

E.

Az Elnök

1. Az Elnök a Szövetség legmagasabb rangú tisztségviselője. Az Elnök legfontosabb feladata, hogy
irányítsa az Elnökség, és rajta keresztül a Szövetség tevékenységét.
2. Az Elnököt a Szövetség Közgyűlése közvetlenül választja meg titkos szavazással öt éves időtartamra.
Az Elnöki tisztség a megválasztott személy által történő elfogadással jön létre.
3. Az Elnök önálló aláírási jogosultsággal rendelkezik. Az Elnök önállóan jogosult képviselni a
Szövetséget a hatóságok és küldő harmadik személyek előtt.
4. Az Elnök önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett.
5. Az Elnök ellátja mindazoknak feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Szövetség
valamely szabályzata, az Elnökség ügyrendje, illetve Közgyűlési vagy Elnökségi határozat a
hatáskörébe utal.
6. A Szövetség Elnöke:
Neve: Enyedi András
Lakóhelye: 8666 Somogyegres, Petőfi Sándor utca 26.
Anyja neve: Varga Ilona
F.

Az Elnökség tagjai

1.

Az Elnökség tagjai az Elnök irányítása alatt, és az Elnökség ügyrendjében meghatározott
feladatmegosztás és eljárásrend szerint végzik tevékenységüket, ellátják az Elnök által rájuk
ruházott feladatokat.

2.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlése közvetlenül választja meg titkos szavazással öt éves időtartamra.
Az Elnöki tagi tisztség a megválasztott személyek által történő elfogadással jön létre.

3.

Az Elnökség Elnökön kívüli két tagja együttes aláírási jogosultsággal nem rendelkezik, és nem
jogosultak a Szövetség bankszámlája felett rendelkezni.

4.

Az Elnökség tagjai ellátják mindazoknak feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a
Szövetség valamely szabályzata, az Elnökség ügyrendje, illetve Közgyűlési vagy Elnökségi határozat
a hatáskörükbe utal.
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5.

Az Elnökség tagjai:
Neve: Andrejkovics Zoltán
Lakóhelye: 1147 Budapest Birtok utca 7. mfsz. 2
Anyja neve: Rácz Erzsébet
Neve: Szalai Ádám
Lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 21.
Anyja neve: Tarsa Gizella

G.

Főtitkár

1.

A Főtitkár az Elnök irányítása alatt, és az Elnökség ügyrendjében meghatározott feladatmegosztás
és eljárásrend szerint végzi tevékenységét, ellátja az Elnök által ráruházott feladatokat. A Főtitkári
tisztség választható tisztség, így amennyiben az Elnökség Főtitkárt nem választ, a jelen
Alapszabályban foglalt feladatait az Elnök látja el.

2.

A Főtitkárt az Elnökség választja, öt éves időtartamra. A Főtitkári tisztség a megválasztott személy
által történő elfogadással jön létre.

3.

A Főtitkár ellátja mindazoknak feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Szövetség
valamely szabályzata, az Elnökség ügyrendje, illetve Közgyűlési vagy Elnökségi határozat a
hatáskörébe utal.

H.

Felügyelő Bizottság

1. A Közgyűlés a Szövetség teljes gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére, öt éves
időtartamra Felügyelő bizottságot választ. A Felügyelő bizottság létszáma 3 (három) fő. A Felügyelő
bizottság elnökét a Felügyelő bizottság tagjai választják meg maguk közül (a továbbiakban „FB
Elnök”).
2. A Felügyelő bizottság tagjai a Szövetség más tisztségviselőitől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatók. A Felügyelő bizottság tagjai a Felügyelő bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni.
3. A Felügyelő bizottság működését és tevékenységét az FB Elnök irányítja. A Felügyelő bizottság
üléseit az FB Elnök vezeti.
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
5. A Felügyelő bizottság tagja a Szövetség tisztségviselőitől, a Tagoktól, a könyvvizsgálótól, illetve a
Szövetség munkavállalóitól a Szövetséget érintő ügyekkel kapcsolatosan tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba, szerződéseibe
betekinthet, bankszámlájáról, pénztáráról, illetve pénzügyi helyzetéről felvilágosítást kérhet,
illetve azokat megvizsgálhatja.
6. A Felügyelő bizottság tagja a Közgyűlés és az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
7. A Felügyelő bizottság javaslatait, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő bizottság a
határozatait teljes ülésen hozza, ahol mindhárom tag részvétele szükséges a határozatképességhez.
Az érvényes határozathozatalhoz szótöbbség szükséges.
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8. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal köteles összeülni. Az ülést a Felügyelő
bizottság elnöke hívja össze.
9. Az évenkénti egy kötelező ülésen túl az FB Elnök rendkívüli ülés összehívására jogosult. Bármely Tag
indítványozni jogosult továbbá a rendkívüli ülés összehívását, mely javaslat esetén az elnök köteles
összehívni az ülést a javasolt napirend megtárgyalására.
10. A Felügyelő Bizottság tagjainak – a szándékos károkozás esetét kivéve – a károkozásért való
helytálláskor felmerülő anyagi felelőssége a Felügyelő Bizottsági tag éves tiszteletdíjának mértékéig
korlátozott.
11. A Felügyelő Bizottság tagjai:
Neve: Dr. Puskás Zoltán
Lakóhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 21. 2. emelet 3. ajtó
Anyja neve: Csák Mária
Neve: Kocsis László Csaba
Lakóhelye: 8313 Balatongyörök, Eötvös K. utca 12.
Anyja neve: Varga Erzsébet
Neve: Dr. Kürthy Levente
Lakóhelye: 1112 Budapest, Vadon utca 12.
Anyja neve: Ferenc Mária
VII. fejezet – A tisztségviselők megválasztása
1. A Szövetség azon tisztségviselői esetében, akiket a Közgyűlés jogosult megválasztani, a jelen
fejezetben foglalt szabályok irányadóak.
2. A tisztségviselők megválasztása a tisztújító közgyűlésen történik. A tisztújító Közgyűlés összehívására
az általános szabályok irányadóak, a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel. Tisztújító közgyűlést akkor
kell összehívni, amennyiben erre a fennálló körülmények okot adnak (pl. Elnökségi tag lemond, stb.).
3. Az Elnökség a tisztújító közgyűlés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal három (3) fős jelölő
bizottságot hoz létre. A jelölő bizottság köteles a Tagokat írásban értesíteni arról, hogy minden
Tagnak jogában áll jelöltet állítani a tisztújítással érintett tisztségviselői pozíciókra. A jelölő bizottság
a hozzá eljuttatott jelöléseket köteles a tisztújító Közgyűlés elé terjeszteni. A Szövetség Tagjai a
jelölő listára felkerült jelöltek közül titkos szavazás keretében választanak.
4. Érvényes jelölést a tisztújító közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáig minden Tag előterjeszthet.
Érvényes jelölésnek számít a jelölő bizottsághoz írásban (akár e-mailen) eljuttatott jelölés, illetve a
tisztújító közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáig szóban előterjesztett – és a tisztújító
közgyűlésen jegyzőkönyvezett - jelölés is.
5. Érvényesen az a személy választható meg tisztségviselőnek, aki legalább egy érvényes jelölést
kapott.
6. Megválasztott tisztségviselőnek az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét
megszerezte. Ha több jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség (szavazatok
száma) dönt.
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7. Ha tisztségre többen azonos számú szavazatot kaptak, az azonos számú szavazatot kapott jelöltek
között újabb választási fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha egyetlen
jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez utóbbi esetben a
legkevesebb szavazatot kapott személy a következő választási fordulóban már nem vesz részt.
8. Tisztségviselő kizárólag olyan személy lehet, aki megfelel a Ptk. összeférhetetlenségre vonatkozó
rendelkezéseiben foglalt feltételeknek.
9. A Tisztségviselők jogállása megszűnik:
a.) a mandátum lejártával;
b.) a tisztségviselő halálával;
c.) a tisztségviselő lemondásával;
d.) a tisztségviselő visszahívásával;
e.) a tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
10. Amennyiben a tisztségviselő tevékenysége során a vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a
tisztségből való visszahívásnak van helye. A Szövetség bármely Tagja vagy szerve az
kezdeményezheti a tisztségviselő visszahívását az Elnökséghez intézett írásbeli és indokolt
kérelemmel. Visszahívásra az a szövetségi szerv jogosult, aki a tisztségviselő megválasztására
jogosult.
11. A közgyűlés által megválasztott tisztségviselő visszahívása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik. A tisztségviselő visszahívására vonatkozó határozatát a Közgyűlés egyhangúlag, titkos
szavazással hozza.
VIII. fejezet – A könyvvizsgáló
A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe, a tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
IX. fejezet – Vagyoni értékű jogok
1.

A válogatott keretek mérkőzéseivel (versenyeivel), valamint a versenyrendszer (bajnokság)
kiírásával, szervezésével, lebonyolításával - ideértve a válogatott keretek mérkőzéseivel
(versenyeivel), valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett versenyekkel,
mérkőzésekkel kapcsolatos online fogadások engedélyezésével - kapcsolatos vagyoni értékű jogok
a Szövetséget illetik meg. Vagyoni értékű jog alatt a lenti 3. pontban meghatározott vagyoni értékű
jogokat kell érteni.

2.

A Szövetséget bármilyen módon (jogszabály, a Szövetség szabályzata vagy szerződés jogviszony
alapján) megillető vagyoni értékű jogok hasznosításáról (ideértve többek között szabályzat
létrehozását vagy a hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését, stb.) az Elnökség dönt.

3.

A Szövetség az általa kiírt és szervezett versenyrendszerre vonatkozóan külön szabályzatban
rendelkezik a Tagokat megillető vagyoni értékű jogok [minden sporttevékenységhez kapcsolódó
tevékenység, illetve a sportversenyek (mérkőzések) televíziós, rádiós, valamint egyéb, bármilyen
elektronikus-digitális technikákkal (pl. internet, ideértve a internetes streamelést is) történő
közvetítésének, rögzítésének és ezek kereskedelmi célú hasznosításának - beleértve a reklám és
marketingjogokat is – engedélyezése bármely országra vonatkozóan, bármilyen felhasználási
módot illetően] hasznosítás céljából történő magához vonásáról, és a hasznosításából származó
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árbevétel Tagok közötti elosztására vonatkozó szabályokról, a hasznosítás módjáról. A vagyoni
jogok hasznosítására vonatkozó szerződést a Szövetség jogosult megkötni. A jelen bekezdésben
hivatkozott szabályzatról és a fent hivatkozott szerződés megkötéséről kizárólag az Elnökség dönt.
X. fejezet - A Szövetség megszűnése
1.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyont a hitelezők kielégítése után a
sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt
az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.
XI. Az Alapszabály módosítása

1. Az Alapszabály módosításáról a Közgyűlés a jelen lévő szavazásra jogosultak 2/3-os szótöbbségével
dönt. A Közgyűlés összehívására a jelen pontban foglalt szabályok az irányadóak.
2. A módosítási javaslatot legalább 8 (nyolc) nappal a Közgyűlés előtt be kell nyújtani az Elnökséghez.
Az Elnökség a módosítási javaslatot továbbítja a Tagoknak oly módon, hogy legalább 5 (öt) napjuk
legyen annak tanulmányozására. Az Elnökség szükség esetén véleményével látja el a módosítási
javaslatot és kifejezheti azzal kapcsolatos támogató nyilatkozatát vagy ellenvetését.
XII. fejezet – Záró rendelkezések
1. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség
Tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
2. A Szövetség az illetékes törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre, ezzel nyeri el jogi
személyiségét.
3. A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben Magyarország Alaptörvénye, a Ptk., a Civil
törvény, valamint a Sporttörvény és más hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Kelt: Budapesten, 2018. június 18. napján

