
 

 
I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 

A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), sportági szakszövetség a Magyarországon 
mőködı, az atlétikai sportágban a sportági versenyrendszerben részt vevı sportszervezetek, sportiskolák, 
utánpótlás fejlesztési célú alapítványok tevékenységét összehangoló, munkájukat elısegítı, az atlétikai 
sportágat irányító, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı, kiemelkedıen közhasznú 
szervezet, amely mőködését a sportról szóló  2004. évi I. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyéb jogszabályok rendelkezései 
szabályozzák. 

 
2. § 

 
a) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
b) A Szövetség cél szerinti tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§-ának 20. pontjának 
meghatározott tevékenység, illetve sporttevékenység. 

 
2011. évi CLXXV. 20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítı 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva 
a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; 
 
 
c) A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a mindenkor sportot 

felügyelı minisztérium, állami fıhatóság hivatalos lapjában, a Civil portálon és saját honlapon, a 
www.masz.hu oldalon hozza nyilvánosságra.  

 
3. § 

 
A Szövetség neve: Magyar Atlétikai Szövetség, rövidített neve: MASZ 
A Szövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
A Szövetség mőködési területe: Magyarország. 
Az alapítás éve: 1897. 

 
4. § 

 
A Szövetség 1.)  zászlaja: fehér alapon közepében a MASZ címerrel, címer alatt "1897" felirattal 
 2.) címere: babérkoszorú, közepében MASZ felirat 
 3.) embléma (logo): a 4. sz. mellékletben feltüntetett kereskedelmi célra használható logo 
 
A Szövetség pecsétje: kör alakú pecsét, benne középen a magyar címer: „Hegyes talpú, hasított pajzs. 
Elsı mezeje hétszer vágott. Második mezejében hármas halomnak koronás kiemelkedı középsı részén 
kettıs kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. felette félkör alakban Magyar Atlétikai 
Szövetség felirat. 

 
5. § 
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A Szövetség tagja a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek (International Association of Athletics Federations 
- IAAF), amelynek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezınek ismeri el. 
Az IAAF tagja a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (AGFIS). 

 

 
 

II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

6. § 
 

A Szövetség célja és feladatai 
 
(1) A Szövetség célja 

Az atlétika mőködésének elısegítése, a fejlesztési célkitőzések meghatározása és ezek 
megvalósítása. 

(2) A Szövetség feladatai 
A Szövetség az atlétikában kizárólag jogosult: 
a) szabályzatok (különösen szervezeti és mőködési, továbbiakban SZMSZ, verseny-, igazolási és 

átigazolási, - amely tartalmazza a versenyzık sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó 
szakmai és etikai elıírásokat is, kiemelt figyelemmel a kiskorú versenyzıkre -, sportfegyelmi, 
dopping, gazdálkodási, pénzügyi - amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások, valamint 
az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelı felhasználásra vonatkozó 
elıírásokat is-, képesítési, vagyoni jogok hasznosításáról szóló) kiadásával biztosítani az atlétika 
rendeltetésszerő mőködését, 

 
2004. évi I. tv. 23. § (1) A sportág rendeltetésszerő mőködése érdekében - a külön jogszabályokban elıírt 

más szabályzatok mellett - a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggı szabályzatokat köteles 

megalkotni: 

a) versenyszabályzat, 

 (A sportág rendeltetésszerő mőködése érdekében — a külön jogszabályokban elıírt más szabályzatok mellett — 

a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefügg ı szabályzatokat köteles 

megalkotni:) 

„b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzık sporttevékenységére és 

érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai elıírásokat is, kiemelt figyelemmel a kiskorú versenyzıkre,” 

c) sportfegyelmi szabályzat. 
(A sportág rendeltetésszer ő mőködése érdekében — a külön jogszabályokban elıírt más 

szabályzatok mellett — a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefügg ı szabályzatokat köteles 

megalkotni) 

„ e) doppingszabályzat, 

f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e törvénynek, 
valamint az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelel ı felhasználására vonatkozó elıírásokat 

is, 

g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat .” 

 
b) az atlétika nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni az atlétikai versenyeket (megrendezni az országos 
bajnokságokat) meghatározni a hazai versenynaptárat és nemzetközi versenyeken való 
részvételét, 
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c) részt venni az IAAF, EA (Európai Atlétikai Szövetség) munkájában, szervezni a részvételt a 
nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) mőködtetni a nemzeti válogatott kereteket, elısegíteni a sportághoz tartozó sportolók részvételét a 
nemzetközi sporteseményeken.  

e) meghatározni az atlétika stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

f) képviselni az atlétika érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Olimpiai 
Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek elıtt, valamint a nemzetközi 
sportéletben, 
képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és annak 
szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek elıtt, valamint a 
nemzetközi sportéletben, 
 
2004. évi I. tv. 22. § (1) A szakszövetség alapvetı feladata: 
 „ f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a több i 

sportszövetség, más egyesületek, szövetségek elıtt, valamint a nemzetközi sportéletben,” 

 
 
g) jelen alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közremőködni 
a tagok közötti viták rendezésében, elısegíteni a sportágban mőködı sportszakemberek képzését 
és továbbképzését, 

h) gondoskodni a versenyzık nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint a nyilvántartási 
rendszer alapján adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek, 

i) megadni vagy megtagadni az IAAF, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást 
magyar versenyzık külföldi, valamint a külföldi versenyzık Magyarországon történı 
versenyzéséhez, 

k) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegı versenyzıkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel, sportiskolákkal és utánpótlás-fejlesztési 
alapítványokkal szemben az 2004. évi I. törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni, 

l) érvényesíteni a doppingtilalmat, 
m) meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a nemzetközi szövetség elıírásaival 

összhangban,  a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket. 
n) ellenırizni az atlétika sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában 

egyébként szereplı sportrendezvények biztonságos lebonyolítását, 
 

2004. évi I. tv. 22. § (1) A szakszövetség alapvetı feladata: 

i) a 23 . § (1) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatában meghatározottak alapján ellenırizni az 

adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplı 

sportrendezvények biztonságos lebonyolítását . " 

 
p) ellátni az atlétika sportág fogyatékosok sportjával összefüggı feladatait, amit az állami sportcélú 

támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni, 
 

2004. évi I. tv. 22. § (1) A szakszövetség alapvetı feladata: 

g) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefügg ı feladatait, amit az állami 

sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni , 

 
q) az atlétika sportágban ellátni szabadidıs sporttevékenységgel összefüggı feladatokat,  
 

2004. évi I. tv. 22. § (1) A szakszövetség alapvetı feladata: 

h) sportágában elláthat szabadidıs sporttevékenységgel összefüggı feladatokat is, amit az állami 

sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni .” 
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r) az atlétika sportág céljainak elérése érdekében – összhangban a sportág stratégiai fejlesztési 

koncepciójában foglaltakkal – szponzorálási és más kereskedelmi szerzıdéseket megkötése, 
ideérte a versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint a 
versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos 
vagyoni értékő jogok hasznosítását is. 

 
2004. évi I. tv. 22. § (1) A szakszövetség alapvetı feladata: 

– a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerzıdéseket 

köthet, ideértve – e törvény 36-37. §-ában meghatározott módon – a versenyrendszer (bajnokság ) 

kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint a versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett 

sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékő jogok hasznosítását is.” 

 
(3) A Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerzıdéseket köthet, ideértve a sportági   

sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékő jogok hasznosítását is. 
 

 

III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 

7. § 
 

A Szövetség tagsági viszonyai 
 
(1) A Szövetségnek csak a sportági versenyrendszerben résztvevı sportszervezet (sportegyesület, 

sportvállalkozás) lehet a tagja (rendes tagság). 
A szövetségnek csak a sportági versenyrendszerben résztvevı sportszervezetek, sportiskolák és 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok lehetnek tagjai. A szövetségnek kizárólag olyan 
sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok 
lehetnek tagjai, amelyek az atlétika sportág versenyrendszerében részt vesznek. 
 
2004. évi I. tv. 20.§ (2) A szakszövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok lehetnek tagjai, amelyek az adott sportág 

versenyrendszerében részt vesznek. A sportágban tevékenykedı sportszervezetek és sportiskolák, 

valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok felvétele a szakszövetségbe nem 

tagadható meg, ha a sportszervezet és a sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı 

alapítvány magára nézve kötelezınek elfogadja a szakszövetség alapszabályát .” 

 
(2) A Szövetség tagja tagként köteles részt venni a Szövetség egy szervezeti egységének 

tevékenységében. 
(3) Az a sportszervezet, amelyek veterán és/vagy ultrafutó/hegyi-terepfutó szakosztállyal vagy ilyen 

szakágban versenyzı atlétával rendelkezik, a területi szövetség (Alapszabály 41.§) mellett a szakági 
szövetség(ek) (Alapszabály 42.§) tagja is lehet. 

(4) A Szövetségnek természetes személyek is tagjai lehetnek pártoló vagy tiszteletbeli tagként. 
(5) A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmezı a Szövetség Alapszabályát magára 

nézve kötelezıen elfogadja. Az atlétika sportágban tevékenykedı sportszervezetek és sportiskolák, 
valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok felvétele a szövetségbe nem 
tagadható meg, ha a sportszervezet  és a sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végzı alapítvány magára nézve kötelezınek elfogadja a szövetség alapszabályát. 

 
2004. évi I. tv. 20. § (2) A sportágban tevékenykedı sportszervezetek és sportiskolák, valamint az 

utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítványok felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha a 
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sportszervezet és a sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végzı alapítvány magára 

nézve kötelezınek elfogadja a szakszövetség alapszabályát.” 

 
 
 
(6) A Szövetségbe való felvétel megtagadható, ha a kérelmezı elnevezése/Alapszabálya olyan 

szót/kifejezést/rendelkezést tartalmaz, amely ellentétes a Szövetség - több mint százéves 
hagyományaira épülı - célkitőzéseivel, és alkalmas lehet arra, hogy a Szövetségrıl alkotott 
közvélekedést hátrányosan befolyásolja. 

 
8. § 

 
A tagsági jogviszony keletkezése és megszőnése 

 
(1) A sportszervezet a tagfelvételi kérelmét a Szövetségnél nyújthatja be. 
(2) A Szövetségbe való belépés, illetıleg a kilépés önkéntes. 
(3) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és: 

a) a tagok és pártoló tagok esetében kilépéssel, kizárással, törléssel; 
b) a tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással, valamint törléssel szőnik meg. 

(4) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a 
Szövetség küldöttgyőléséhez lehet fellebbezni. 

(5) A Szövetség tagjai – kivéve a tiszteletbeli tagokat – az Alapszabály 1.sz. mellékletében 
meghatározott módon tagdíjat fizetnek.  

(6) Törléssel szőnhet meg a rendes tagság akkor, ha a sportszervezet az esedékes tagdíjat az írásban 
kitőzött póthatáridıre sem fizette be, illetıleg két egymást követı évben a sportszervezet egyetlen 
sportolója sem vett részt a Szövetség versenyrendszerében. 

(7) Törléssel szőnik meg a természetes személy pártoló tagsága a tag halálával, valamint pártoló tag 
esetében a 9. § (1) szerint vállalt adomány, munka, tagdíj elmaradása miatt is. A tagsági díj befizetési 
határideje a tárgyévre vonatkozólag március 31. Hat hónapot meghaladó tagdíjelmaradás esetén a 
pártoló tag tagságát törlik. 

(8) A Szövetségbıl való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerıs büntetésként lehet 
alkalmazni. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, 
megszőnik azonban a tagságból eredı jogok iránti igénye. 

(9)   A sportszervezet tagsága megszőnik, amennyiben az atlétikai szakosztályt megszünteti, vagy más 
sportszervezet részére átadja. 

 
 
 
 
 
 

9. § 
 

A Szövetség pártoló tagjai 
 

(1) Pártoló tag lehet az, aki adományával, munkájával vagy tagsági díj fizetéssel a Szövetséget 
támogatja. 

 
10. § 

 
A Szövetség és az elnökség tiszteletbeli tagjai 

 
(1)  Az olimpiai bajnok atléta a Szövetség tiszteletbeli tagja, a tiszteletbeli taggá nyilvánítás az elnökség 

feladata. 
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(2) A Szövetség további tiszteletbeli tagjaivá az elnökség javaslatára a küldöttgyőlés azokat a 
személyeket választhatja, akik kimagasló tevékenységükkel dicsıséget, megbecsülést szereztek a 
magyar atlétikának. 

(3) A küldöttgyőlés meghatározatlan idıre tiszteletbeli elnököt is választhat, illetve alapos indokkal 
jogosult az ilyen címet visszavonni. 

 
IV. 

 
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
11. § 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
(1) A Szövetség tagjának – képviselıje útján gyakorolható - jogai: 

a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
b) küldötte útján részt vehet a szövetségi küldöttgyőlés határozatainak meghozatalában, 
c) választható a Szövetség szerveibe, 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetıleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint 

szerveinek mőködésével kapcsolatban, 
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és az atlétikát érintı kérdések 

megtárgyalására. 
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) a sportág fejlıdésének és eredményességének elısegítése, 
b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 

hozott határozatoknak a megtartása, 
c) a szövetségi célkitőzések megvalósítása, 
d) tagdíj befizetése az Alapszabály 1. sz. mellékletében megállapított határidıre. 

 
12. § 

 
A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 

 
(1) A pártoló és a tiszteletbeli tag jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség küldöttgyőlésén, 
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek mőködésével 

kapcsolatban, 
c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint az atlétikát érintı kérdések 

megtárgyalására. 
(2) A pártoló és a tiszteletbeli tag kötelezettségei: a Szövetség Alapszabályának, egyéb 

szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak megtartása. 
(3) A tiszteletbeli elnöknek azonos jogai és kötelezettségei vannak, mint a tiszteletbeli tagoknak. 

 

 
V. 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

13. § 
 
A Szövetség szervei: 

a) Küldöttgyőlés, 
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b) Elnökség, 
c) Ellenırzı Testület, 
d) Fegyelmi Bizottság, 
e) Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság, 
f) MASZ iroda, 
g) Sportszakmai Bizottságok, 
h) Területi Szövetségek, 
i) Szakági Szövetségek, 

 
 

VI. 
 

A KÜLDÖTTGYŐLÉS 
 

14. § 
 

A küldöttgyőlés összehívása 
 

(1) A Szövetség legfelsıbb szerve a tagok küldötteibıl álló küldöttgyőlés. 
(2) A küldöttgyőlésen a sportszervezet, sportvállalkozási tagok által területi szövetségenként 

(megyénként és a fıvárosban) megtartott közgyőlésen szavazás útján meghatározott, illetıleg a 
(4) bekezdés szerint szakági szövetségenként megtartott közgyőléseken szavazás útján 
meghatározott számú sportegyesületi, sportvállalkozási küldöttek vehetnek részt. 

(3) A szervezeti egységekhez tartozó sportszervezetek, sportvállalkozások által választással 
meghatározható küldöttek száma 80 fı.   

(4) A Szenior Atléták Magyarországi Szövetségéhez, az Ultrafutók Magyarországi Szövetségéhez, 
illetve a Magyar Hegyi-és Terepfutó Szövetséghez tartozó sportszervezetek közgyőléseiken 1-1 
küldöttet választhatnak a Szövetség küldöttgyőlésébe. 

(5) A területi szövetségekhez tartozó sportszervezetek, sportvállalkozások közgyőléseiken 
legkevesebb 2-2 küldöttet delegálni jogosult sportszervezetet (eket), sportvállalkozást (okat) 
határoznak meg a Szövetség küldöttgyőlésébe. A fennmaradó 37 hely betöltésére az alábbiak 
szerint kerülhet sor: 

a) A Szövetség elnökségi tagjaiból létrehozott háromtagú bizottság február 15-ig az elızı évi 
összesített eredménytáblázat pontszámai alapján - az arányos képviseletre tekintettel - szervezeti 
egységenként az alábbi matematikai képlet alkalmazásával meghatározza a szervezeti egységhez 
tartozó sportszervezetek, sportvállalkozások által a küldöttgyőlésbe delegálható küldöttek számát.  
 
A küldöttgyőlésbe választható küldöttek száma=szervezeti egységhez tartozó sportszervezetek 
pontszáma/összpontszám*37.  
 
Amennyiben a mőveletek elvégzését követıen törtszám keletkezik, akkor az eredményt három 
tizedesnyi pontossággal kell meghatározni.  
Törtszámok keletkezésekor a területi szövetségek által választással meghatározott 
sportszervezeti, sportvállalkozási küldöttek számát úgy kell meghatározni, hogy elıször - a 
törtszám tizedesrészét tekintve - a legnagyobbat kell felfelé kerekíteni, majd azt követıen addig 
folytatható a soron következı legnagyobb törtrésszel rendelkezı szám felkerekítése, amíg a 37 
hely betöltésre kerül. 

b) A bizottság a területi, szakági szövetségeket és a budapesti szövetséget, illetve az érintett 
sportszervezeteket, sportvállalkozásokat írásban értesíti az a) pont szerinti küldöttek számáról. 

c) A területi, szakági szövetségek a bizottság értesítését írásban továbbítják a hozzájuk tartozó 
sportszervezeteknek , sportvállalkozásoknak annak kézhezvételétıl számított három munkanapon 
belül.  

d) Amennyiben a sportszervezet, sportvállalkozás vagy a területi, szakági szövetségek és a 
budapesti szövetség bármelyike az a) pont szerint megállapított küldöttek számával nem ért egyet, 
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az értesítés kézbesítését követı öt napon belül írásban kifogást emelhet a Szövetség 
elnökségénél. 

e) A kifogásról a Szövetség elnöksége 15 napon belül határoz.   A Szövetség a jogerıs határozatot 
haladéktalanul megküldi az érintetteknek.  

(6) A küldöttgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
(7) A küldöttgyőlés összehívásának joga az elnökséget illeti meg. 

 
 
 
 

14/A. § 
 

A küldöttet adó sportszervezet, sportvállalkozás megválasztása. A sportszervezet, 
sportvállalkozás által delegálható küldött szám meghatározása 

 
 
(1) A területi szövetségek illetékességi területén székhellyel rendelkezı, illetve a szakági szövetséghez 

tartozó sportszervezeti, sportvállalkozási küldöttek számának meghatározására a szervezeti 
egységek vezetıi által összehívott közgyőléseken kerül sor. Ugyanitt választással kerül 
meghatározásra, hogy melyik sportszervezet, sportvállalkozás, milyen számban lesz jogosult 
küldöttet delegálni a szövetség küldöttgyőlésébe. 

(2)  A közgyőléseken a szervezeti egységek mőködési területén székhellyel rendelkezı 
sportszervezetek, sportvállalkozások (tagok) vehetnek részt.  

(3) A tagok jogaikat a sportszervezet, sportvállalkozás képviseleti jogosultsággal rendelkezı 
„képviselıinek” útján gyakorolják. 
Sportszervezeti , sportvállalkozási képviseleti jogosultsága van: 

a) az egyesületi törvény egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
mőködésérıl és támogatásáról szóló törvény szerint: a sportegyesület által megválasztott 
ügyintézı-képviseleti szerv (elnökség) tagjának, aki bírósági nyilvántartásban szerepel, illetve az 
ilyen személy(ek) által írásban meghatalmazott olyan magánszemélynek, aki az egyesület 
atlétikai szakosztályának (ennek híján az egyesületnek) a tagja, munkavállalója vagy a 
sportszervezettel egyéb 30 napot meghaladó tartamú megbízási jogviszonyban áll. Az egyesületi 
képviseleti jog megosztható. A képviselı természetes személy képviseleti jogát csak személyesen 
gyakorolhatja, 

b) a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a sportvállalkozás vezetı tisztségviselıjének. 
(4) Küldöttnek válaszható a sportszervezet, sportvállalkozás bírósági nyilvántartásban szereplı 

vezetıje, illetve a sportszervezet, sportvállalkozás tagja, vagy olyan személy, aki 30 napot 
meghaladó tartamú megbízási jogviszonyban áll a sportszervezettel, sportvállalkozással és ez a 
jogviszony a szövetség rendes, vagy rendkívüli küldöttgyőlése idején is fennáll és 

- büntetlen elıélető, magyar állampolgár, 
- vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkezik,  
- vagy harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik 
-nem áll cselekvıképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság hatálya alatt, 
- nem áll a közügyek gyakorlásáról eltiltó jogerıs ítélet hatálya alatt, 
- nem áll az atlétika sportágban fegyelmi büntetés hatálya alatt, 
(5) Egy sportszervezetbıl, sportvállalkozásból több küldött is delegálható. 

(6) Amennyiben egy személyt egy szervezeti egység küldöttnek választott ugyanaz a személy más 
szervezeti egység küldöttje egy idıben nem lehet.  

(7)  A közgyőléseken a területi szerv mőködési területen székhellyel rendelkezı, illetve a szakági 
szövetséghez tartozó minden sportszervezetnek, sportvállalkozásnak egy szavazata van.  

(8) A közgyőlések összehívása a szervezeti egységek vezetıjének a feladata. A szervezeti egység 
vezetıje az illetıségi területén székhellyel rendelkezı, illetıleg a szakági szövetséghez tartozó 
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sportszervezeteknek, sportvállalkozásoknak írásban meghívót küld, legalább a közgyőlés idıpontja 
elıtt 15- nappal. 

(9) A meghívó tartalmazza közgyőlés helyét, idejét, napirendjét, a határozatképtelenség esetére 
vonatkozó tájékoztatást. 
(10) A közgyőléseket minden évben meg kell tartani a szövetség rendes évi küldöttgyőlését megelızı 
olyan idıpontban, hogy a 41.-42.§ (9) bek. foglalt határidı betartható legyen. 
(11) A közgyőlésekrıl jegyzıkönyvet kell vezetni.  
A jegyzıkönyv tartalmazza: 
- a közgyőlés helyét, idejét, 
- a győlést levezetı elnök, jegyzıkönyvvezetı és a jegyzıkönyv hitelesítık, valamint a szavazatszámlálók 
nevét, a jelenlévık létszámát, 
- a napirendet, 
- a győlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét, 
- a hozott határozatokat, 
- a szavazás eredményét 
- a küldötteket delegálni jogosult sportszervezetek, sportvállalkozások nevét és az általuk küldhetı 
küldöttek számát. 
A jegyzıkönyvet a levezetı elnök és a jegyzıkönyv hitelesítésre megválasztott két fı írja alá. A 
jegyzıkönyvet három napon belül a Szövetségnek meg kell küldeni. 
(12) A küldöttválasztó közgyőlésen megjelentek maguk közül nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel, 
jegyzıkönyvvezetıt, két fı jegyzıkönyv hitelesítıt, két fı szavazatszámlálót választanak. 
(13) A küldöttválasztó közgyőlést a szervezeti egység elnöke vezeti, akadályoztatása esetén a tagok 
maguk közül nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel választják meg a levezetı elnököt. 
(14) A közgyőlésen jelenléti ívet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a győlésen megjelent tagok nevét, 
a születési adatokat, lakcímet, személyi igazolvány számot és az általuk képviselt szervezet nevét. A 
jelenléti ívet a jegyzıkönyvhöz csatolni kell. 
(15) Amennyiben a közgyőlés a meghívóban meghirdetett idıpontban határozatképtelen, úgy az eredeti 
helyszínre egy órával késıbbi idıpontra összehívott közgyőlés az eredeti napirend tekintetében a 
megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minısül. Erre a közgyőlési meghívóban utalni kell. 
(16) A (15) bekezdéstıl eltekintve a közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a területi szervek 
illetékességi területén székhellyel rendelkezı vagy a szakági szövetséghez tartozó sportszervezetek, 
sportvállalkozások több mint fele jelen van. 
(17) A határozatképességnek a szavazás idején fenn kell állnia. Amennyiben a megnyitáskor 
határozatképes közgyőlés utóbb határozatképtelenné válik, ennek megállapítását követın a megismételt 
közgyőlés szabályai szerint kell eljárni. 
(18) A közgyőlés határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza, kivéve a személyi 
kérdéseket, ahol a szavazás titkos. 
(19) A közgyőlésen választással meghatározott küldöttet delegálni jogosult sportszervezet, 
sportvállalkozás ezt a jogát a megválasztástól számított egy évig, vagy a soron következı küldött-
meghatározó közgyőlésig gyakorolhatja. 
(20) A küldött tevékenységét az alapszabálynak, egyéb szabályzatoknak, valamint a jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelıen köteles végezni. A küldöttek tevékenységükre nézve nem utasíthatók. 
(21) Amennyiben a küldöttet adó sportszervezet, sportvállalkozás bármely okból megszőnik a küldött 
delegálás joga is megszőnik. 
(22) Amennyiben a küldöttet adó sportszervezet, sportvállalkozás fegyelmi okból felfüggesztés hatálya alá 
kerül, a felfüggesztés tartama alatt küldöttet nem küldhet a szövetség küldöttgyőlésébe. 
 
(23) A küldöttek mandátuma a következı évi rendes közgyőlésig tart. 
 

 
15. § 

 
A küldöttgyőlés határozatképessége 

 
(1) A küldöttgyőlés határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele jelen van. 
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(2) Ha a küldöttgyőlés határozatképtelen, az eredeti idıponthoz képest 1 órával késıbb ugyanolyan 
napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott küldöttgyőlés a megjelentek számára való tekintet 
nélkül határozatképesnek minısül, ezt a küldöttgyőlési meghívóban írásban rögzíteni kell. 

 
16. § 

 
A küldöttgyőlés napirendje 

 
(1) A küldöttgyőlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a küldöttgyőlés elé. 
(2) A Szövetség küldöttgyőlésének kötelezı napirendje: 

a) az elnökségi beszámoló: 
 - az éves szakmai munkájáról, 

- a számviteli tv. szerinti pénzügyi és közhasznúsági tevékenységrıl; 
- a következı év szakmai és pénzügyi tervérıl; 

b) az Ellenırzı Testület beszámolója, 
c) a Szövetség, valamint a sportszervezetek által beterjesztett Alapszabályt módosító javaslatok, 
d) egyéb javaslatok. 

(3) A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat a sportszervezetek, sportvállalkozások a 
Szövetséghez nyújthatják be, legalább hat héttel a küldöttgyőlés elıtt. A Szövetség elnöksége a saját 
javaslatait, valamint a sportszervezetek által kezdeményezett valamennyi módosító javaslatot, a 
küldöttgyőlés egyéb tárgyalásra kerülı anyagaival együtt a küldöttgyőlés elıtt két héttel köteles a 
sportszervezetekhez eljuttatni. A (2) bekezdés d) pontjában említett egyéb javaslatokat a tagok 
közvetlenül is tehetnek. Ezeket abban az esetben lehet napirendre tőzni, ha a küldöttgyőlés idıpontja 
elıtt legalább négy héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidı után, vagy a küldöttgyőlésen 
beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség (50%+1 fı) elfogadja. 

 
17. § 

 
A küldöttgyőlés hatásköre 

 
(1) A küldöttgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)  az Alapszabály – kivéve annak 1, 2, 4. sz. mellékletei – megállapítása és módosítása, az elızı 
évre vonatkozó szakmai és számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló, közhasznúsági 
jelentés, illetve a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,  

b) a tisztségviselık – kivéve az elnökség által választható két további alelnök- megválasztása 
illetve visszahívása, ***  

c) a Szövetség szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítása, 
d) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, 
e) nemzetközi szervezetbe való belépés illetve kilépés elhatározása, 
f)    a tiszteletbeli tagok – az olimpiai bajnok atléták kivételével - megválasztása, 
(h)   gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételrıl szóló döntés, 

  (i)     a Szövetségnek sportági szövetséggé való átalakulása a  Sporttörvény 28. §-a alapján. 
(j)  a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem                  
elbírálása, 
(k)  a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 

 
(2) mindaz, amit a sportról szóló törvény., más jogszabály, az Alapszabály a küldöttgyőlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetıleg amelyeket a küldöttgyőlés saját hatáskörébe von, 
(3) ha a Szövetség tevékenységérıl szóló beszámolót a jelenlevı képviselık többsége (50%+1 fı) nem 

fogadja el, az elnökség felmentése, 
 (4) Az (1) d) pont alapján a küldöttgyőlés csak akkor mondhatja ki a Szövetség feloszlását, ha a 

Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 
(5) A Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének illetve szétválásának elhatározása, 

 
18. § 
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A küldöttgyőlés határozathozatala 

 
(1) A küldöttgyőlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlıség esetén a javaslat elvetésre kerül.  
(2) A küldöttgyőlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség tisztségviselıinek megválasztásakor, 

illetve más esetben, ha a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza. 
(3) A küldöttgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a küldöttgyőlésen megválasztott 2 szavazati 

jogú küldött hitelesít. 
(4) A Szövetség küldöttgyőlése nyilvános. 

 
19. § 

 
A tisztségviselık megválasztása 

 
(1) A küldöttgyőlés hatáskörébe tartozó tisztségviselık: 

a) elnök, 
b) két fı alelnök, 
c) elnökség, 
d) Ellenırzı Testület elnöke és tagjai. 

 
(2) Az elnököt, az alelnököket és az elnökség tagjait, az Ellenırzı Testület elnökét és tagjait a 

küldöttgyőlés 4 évre választja. A küldöttgyőlés olyan tisztségviselıket is választhat, akik nem a 
tagszervezetek képviselıi.  

(3) Amennyiben a tisztségviselık megválasztására bármely okból a (2) bekezdéstıl eltérı idıpontban 
kerül sor, úgy a megválasztott tisztségviselı mandátuma az olimpiát követı év rendes, vagy 
rendkívüli küldöttgyőlésének idıpontjáig szól. 

(4) A tisztségviselık újraválaszthatók, de a küldöttgyőlés által megbízatásuk lejárta elıtt is 
visszahívhatók. 

(5) A küldöttgyőlés elnökké, elnökségi taggá, illetve ellenırzı testület elnökévé és tagjává olyan 
személyt is megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szövetség küldöttgyőlésének 
határozata vagy szerzıdés alapján a szövetség képviseletére jogosult személy 

 
2004. évi I. tv. 24. § (4) A közgyőlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenırzı testület elnökévé és 

tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szakszövetség 

közgyőlésének határozata vagy szerzıdés alapján a szakszövetség képviseletére jogosult személy . A 

szakszövetség az alapszabályában határozza meg a további tisztségviselık megválasztásával kapcsolatos 

elıírásokat.” 

 
 

VII. 
 

RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŐLÉS 
 

20. § 
 
(1) Rendkívüli küldöttgyőlést kell összehívni: 

a) ha a Szövetség  tagjainak 1/3-a azt kezdeményezi az ok és cél megjelölésével, 
b) ha a Szövetség elnöki tisztsége, az Ellenırzı Testület elnöki tisztsége megüresedik, 
c) ha az elnökségi tagok létszáma az összlétszám 70% alá (21.§ (1) bek. g) pont, az Ellenırzı 

Testület létszáma 2 fı alá csökken,  
d) ha a bíróság azt elrendeli. 
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 (2) A rendkívüli küldöttgyőlést az elnökségnek az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétıl 
számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli idıpontra össze kell hívnia. 

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

 
VIII. 

 
ELNÖKSÉG 

 
21. § 

 
Az elnökség mőködése, feladatai, hatásköre 

 
(1) Az elnökség mőködése 

a) A Szövetség tevékenységét két küldöttgyőlés közötti idıszakban a Szövetség elnöksége 
irányítja. Az elnökség a Szövetség mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult 
szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a küldöttgyőlés kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak, 

b) Az elnökség állandó meghívottjai a fıtitkár, az igazgató, a tiszteletbeli elnök, a szakmai 
igazgató, utánpótlás szövetségi kapitány, az Ellenırzı Testület elnöke,  

c) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és – Szövetség Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában – az ügyrendjét, 

d) Az elnökség az éves ülésterv alapján ülésezik, 
e) Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó napirendrıl – az elıterjesztések 

megküldésével – legalább egy héttel az ülés idıpontját megelızıen írásban értesíteni kell az 
elnökség tagjait, ill. az állandó és eseti meghívottakat. Az értesítés elektronikus levélben (e-
mail) is történhet. Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. 
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 14 napon belül ismételten össze 
kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplı kérdések 
vonatkozásában a jelenlevık számára tekintet nélkül határozatképes, 

f) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlıség keletkezik, az elnök szavazata 
dönt. Az elnök távollétében ez a jog az ülést levezetı elnökségi tagot illeti meg, 

g) Abban az esetben, ha két küldöttgyőlés közötti idıszakban az elnökség létszáma a 
választottnak 70%-a alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli 
küldöttgyőlést kell összehívni, 

h) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevı tagok több mint felének 
igenlı szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát 
titkos szavazással hozza meg, 

i) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben – különösen üzleti 
titok, személyiségi jog védelme esetén – ettıl eltérıen is rendelkezhet, 

j) Az elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, 
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetıleg 
a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzık számarányát (ha lehetséges, 
személyét). Az elnökség határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szövetség tagságát 
tájékoztatni kell, 

k) Szükség esetén az elnök elrendelheti elektronikus levélben megküldött kérdés(ek), szintén 
elektronikus levélben történı megtárgyalását és határozat hozatalát. Az elektronikus szavazás 
végeredményérıl az elnök feljegyzést készít, amelyhez csatolni kell az elnökségi tagok 
elektronikus válaszlevelét. A határozatképességre, a szavazati arányokra - a jelenlét és a 
határozatlanképesség miatt ismételten összehívott ülés kivételével - az e, f, h) pontokban 
meghatározott az irányadóak. 

l) Szükség esetén és meghatározott technikai feltételek fennállása esetén az elnök elrendelhet 
elıre meghatározott idıpontban elnökségi ülés tartását video konferencia útján. A 
határozatképességre, a szavazati arányokra az f-h) pontokban meghatározott az irányadóak. 
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Az elnökség feladatai 
 

       a)   Javaslatot tesz az atlétika fejlesztési céljaira, erre koncepciókat dolgoztat ki, és   gondoskodik a   
küldöttgyőlés által elfogadott koncepciók  megvalósításáról, jogszabályok és belsı 
szabályzatok alapján gondoskodik az atléták nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,  

b) Meghatározza a sportlétesítmények – az atlétika szempontjából történı – használatának 
feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket, 

c) Meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat, 
d) Fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek 

használatával szemben, 
e) A terület és szakági szövetségek Alapszabályban meghatározott kötelességszegése esetén 

határoz a 41. § (11) bekezdésében, illetve a 42. § (10) bekezdésében foglalt szankciók 
alkalmazásáról, 

f) Képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti 
Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidısport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti 
Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek 
felé, 

g) Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közremőködik a 
tagok közötti viták rendezésében, elısegíti a sportágban mőködı sportszakemberek képzését 
és továbbképzését, 

h) Ellátja a nemzetközi szakszövetség (IAAF) alapszabályában, a jogszabályokban 
meghatározott feladatokat, 

i) Irányítja a Szövetség nemzetközi tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, 
j) Fegyelmi, sportszakmai bizottságokat hoz létre és szüntet meg. Szükség esetén a 

bizottságokból kivált személyek helyett újakat kooptál, 
k) Dönt a fıtitkár, igazgató(k), kinevezésérıl, a munkajogi rendelkezések figyelembe vételével 

határoz a felmentésükrıl, 
l) Javaslatot tesz állami kitüntetésekre és mesteredzıi címekre, szövetségi elismerésekrıl dönt. 
m) Lehetıségeinek kihasználásával szélesíti a sportág pénzügyi alapjait, és kötelességének tartja 

a Szövetség tulajdonát képezı anyagi eszközök megırzését, 
n) Kialakítja az egyéni edzıi és versenyzıi szponzorálás alapelveit és a kollektív támogatás 

szabályait, 
o) Megválasztja a MOB által meghatározott idıben és idıtartamra, a kontingensnek megfelelı 

létszámú, a Szövetséget képviselı MOB tagot, 
p) Megfelelı fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplı, valamint az 

elıirányzatot meghaladó kiadásokról. Az elıirányzat felhasználási jogkörében dönt a 
költségvetési elıirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, 

q) Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint foglalkozik az utánpótlás neveléssel.  
r) A küldöttgyőlés felé elfogadásra ajánlja, vagy elutasításra javasolja, a tagszervezetek, területi, 

szakági szövetségek által benyújtott alapszabály módosító javaslatokat 
(2) Az elnökség hatásköre 

a) A Szövetség küldöttgyőlésének összehívása,  
b) A küldöttgyőlés által megválasztott elnökségi tagok közül az elnök javaslatára konkrét 

feladatra, két fı alelnökké választása, ***  
c) A küldöttgyőlési határozatok végrehajtásának ellenırzése, 
d) A 6.§ (2) a) pontjában felsorolt és egyéb szabályzatok jóváhagyása, 
e) Az atlétika fejlesztési programjainak küldöttgyőlés elé terjesztése, 
f) A versenyrendszer, a bajnoki és szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása, 
g) A hazai és nemzetközi versenynaptár jóváhagyása, 
h) Az országos csúcsok jóváhagyása, 
i) A válogatott keretek jóváhagyása, 
j) Az éves szakmai programok és a pénzügyi terv küldöttgyőlés elé terjesztése, 
k) A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,  
l) A szervezeti egységek beszámoltatása, felügyelete. Ez utóbbi gyakorlása körében jogosult a 

szervezeti egység legfıbb szervének összehívására. 
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22. § 

 
Az elnökség tagjai 

 
(1) Az elnökség létszáma: 7** fı, akiket a küldöttgyőlés választ. 
(2) Az elnökségbe csak olyan nagykorú állampolgár választható, aki büntetlen elıélető, akit a bíróság 

nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. 
(3) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel 

összefüggésben költségtérítésben részesülhetnek.  
(4) Az elnökség küldöttgyőlés által választott tagjai: 

a) elnök, 
b) 2 alelnök, 
c) 4 elnökségi tag **. 
d) az elnökség a küldöttgyőlés felé konkrét feladatra, további max. 3 fı elnökségi tag választását 

kezdeményezheti ** 
(5) Az elnökség tagjává kell választani az IAAF-ben, EA-ban elnöki, tanácstagi vagy fıtitkári tisztséget 

betöltı magyar állampolgárokat. 
(6) Az elnökségi tagok között legalább egy nı kell, hogy legyen. 
(7) A Szövetség elnöke, valamint a Szövetség fıtitkára nem lehet a szervezeti egységek tisztségviselıje, 

valamint ezekkel munkaviszonyban álló személy. 
(8) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség mőködésével, az atlétikával kapcsolatban, 
c)  felvilágosítás kérése az atlétikával összefüggı kérdésekben, a tisztségviselık döntéseivel 

kapcsolatban, 
d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására, 
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetıleg végrehajtása. 

(9) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
(10) Az elnökségi tagság megszőnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) visszahívással, 
c) elhalálozással, 
d) lemondással. 

 
IX. 

 
ELNÖKÖK 

 
23. § 

 
Az elnök 

 
(1) A Szövetség legfıbb tisztségviselıje az elnök, aki az elnökség közremőködésével irányítja és vezeti 

a Szövetség tevékenységét. 
(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 
b) a Szövetség képviselete, 
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyőlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenırzése, 
d) a szövetségi testületek és sportszakmai bizottságok, tanácsadó testületek munkájának 

figyelemmel kisérése, 
e) kapcsolattartás a területi és a szakági szövetségekkel, 
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f) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint, 
g) személyi javaslatok tétele a fıtitkárra, igazgató, a szakmai igazgatóra, az utánpótlás szövetségi 

kapitány, valamint az elnökség által létrehozott bizottságok, tanácsadó testületek elnökeire, 
     h)  döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyőlés, az 
elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe, 
  (i)  támogatási, szponzorálási és más kereskedelmi szerzıdések megkötése a sportág céljainak elérése 

érdekében, 
j) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetıleg a 

küldöttgyőlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 
k) a munkáltatói, megbízói jogkör gyakorlása a fıtitkár, igazgató, szakmai igazgató, utánpótlás 

szövetségi kapitány tekintetében, - kivéve a jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó 
jogkört - , amit az elnökség, mint testület gyakorol 

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott alelnök helyettesíti, kivéve azokat az 
ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott. 

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

(5) Az elnök vagy általa kijelölt elnökségi tag képviseli a Szövetséget a Magyar Olimpiai Bizottságban, a 
Nemzeti Sportszövetségben  

 
24. § 

 
Tiszteletbeli elnök 

 
(1) Képviseli a Szövetség érdekeit a szponzorok, a sajtó illetve az állami szervek felé. 
(2) Az elnök képviseleti jogkörével rendelkezik azokban az ügyekben, amelyekre az elnök felkéri. 
(3) Tanácskozási joggal részt vehet az elnökség munkájában. 

 
25.§ 

 
Alelnökök 

 
(1) A küldöttgyőlés két alelnököt választ. 
(2) Az elnökség az elnök javaslatára az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök ellátásával bízza meg a 

megválasztott alelnököket.  
(3) Az elnök tartós vagy idıleges jelleggel megbízhatja valamelyik alelnököt helyettesítésével. 

 

 
X. 
 

AZ ELLENİRZİ TESTÜLET 
 

26.§ 
 
(1) A küldöttgyőlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenırzésére ellenırzı 

testületet (a továbbiakban ET) választ, legfeljebb 4 éves idıszakra. Ha a Szövetség éves bevétele 
meghaladja az öt millió forintot, a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szerv létrehozása akkor is 
kötelezı, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. Az ellenırzı 
testületet az elnök és a 4 tag alkotja, akik újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. Az ET 
elnökének és tagjainak megbízatása a Szövetség megbízólevelének átvételével és az elfogadó 
nyilatkozat megadásával lép hatályba. 

(2) Az Ellenırzı Testület tagjai a 2004. évi I. tv. 24.§ (4) bekezdésében írt kivétellel 
a) a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek. 
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2004. évi I. tv. 24. § (4) A közgyőlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenırzı testület elnökévé és 

tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szakszövetség 

közgyőlésének határozata vagy szerzıdés alapján a szakszövetség képviseletére jogosult személy . A 

szakszövetség az alapszabályában határozza meg a további tisztségviselık megválasztásával kapcsolatos 

elıírásokat.” 

 
b) a tagsági jogviszonyból eredı jogokat és kötelezettségeket csak személyesen gyakorolhatják. 

 
 
(3)  Nem lehet az ET tagja 

a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, 
továbbá az a személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetıleg a Szövetségnél gazdasági 
feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az ET tagjai nem lehetnek 
egymásnak hozzátartozói. (A hozzátartozó fogalmát a Polgári Törvénykönyv 685. paragrafus (b) 
pontja határozza meg.); 

b) akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek; vagy 
aki büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült; 

c) akit a Szövetség tevékenységi körében valamely foglalkozástól eltiltottak; 
d) aki egyidejőleg másik 5 non-profit szervezet, közhasznú társaság felügyelı bizottságának elnöke 

vagy tagja. 
e) az ET érintett tagja a többes választásáról köteles 15 napon belül az ET elnökét, illetve a 

Szövetség elnökségét tájékoztatni. 
(4)   Az ET tagság megszőnik, ha: 

a) a megbízatás idıtartama lejár, 
b) a tagot a küldöttgyőlés szótöbbséggel visszahívja, 
c) a tag a megbízásról lemond, 
d) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, 
e) a tag elhalálozik. 

(5)    Az ET tagja küldöttgyőlés hozzájárulása nélkül: a Szövetség tevékenységi körébe esı üzletszerő 
gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat. 

(6)    Az ET azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági viszony 
idıtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn, (pl. összeférhetetlenség), az 
köteles az ET elnökének a körülményei változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról 
írásban lemondani. 

(7)   Ha az ET tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, vele szemben a küldöttgyőlés a 
meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti. 

(8)   Az ET elnöke. 
a) a küldöttgyőlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként, 
b) felelıs az ET tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a mőködés feltételeinek 

megteremtéséért, 
c) javaslatot tehet általános megbízatású helyettes megválasztására, akadályoztatása esetében 

jogosult eseti helyettest kijelölni az ET ülésének levezetésére, 
d) gondoskodik az ET ülés munkaterv szerinti, illetve a rendkívüli ülés összehívásáról, annak 

levezetésérıl, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról (emlékeztetı, jegyzıkönyv, stb.), 
e) állandó meghívottként részt vesz a Szövetség elnökségi ülésein, tájékoztatja az elnökséget az ET 

által végzett munkáról, a hozott döntésekrıl, valamint tájékoztatja az ET tagjait az elnökségi 
ülésen az ET munkáját, tevékenységét érintı döntésekrıl, felvetésekrıl, kérésekrıl, 

f) köteles figyelemmel kísérni az ET rendes- és rendkívüli ülésein hozott döntések végrehajtását. 
(9) Az ET feladatai: 

a) a Szövetség és szervezeti egységei gazdálkodásának ellenırzése (pénz- és vagyonkezelésének 
vizsgálata), 

b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelezı elıírások betartásának ellenırzése, 
c) a pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés felülvizsgálata,  
d) az éves tevékenységérıl szóló jelentés elkészítése,  
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e) a szövetségi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtételének 
ellenırzése. 

 (10) Az ET éves ellenırzési terv alapján dolgozik, melyrıl a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Szükség 
esetén az ET feladatai ellátásához a Szövetség költségére külsı szakértıt vonhat be, az elnökség 
elızetes hozzájárulásával. 

(11) Az ET tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség és a szervezeti egységek 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség és a szervezeti egységek 
tisztségviselıitıl, munkavállalóitól tájékoztatást kérni. 

(12) Az ellenırzések megkezdésérıl az ET elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és a fıtitkárát, 
a szervezeti egység ellenırzésekor annak vezetıjét. Az ellenırzés során az ET az érvényes 
jogszabályok, illetve belsı rendelkezések szerint jár el. 

(13) Az ellenırzés tapasztalatairól az ET elnöke a vizsgálat befejezésétıl számított 15 napon belül – 
tájékoztatja a Szövetség elnökségét, szervezeti egység ellenırzését követıen annak vezetıjét is. Ha 
a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is 
fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a megoldásra. 

(14) A vizsgálatot követı intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidı elteltétıl 
számított 30 napon belül – az ET utóvizsgálat keretében ellenırzi. 

(15) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett 
eredményre, az ET eljárást kezdeményezhet az ügyészségnél a törvényes mőködés helyreállítása 
céljából. 

(16) Az ET tevékenységérıl a bizottság elnöke a Szövetség küldöttgyőlésének köteles beszámolni. 
(17) Az ET-nek joga van a (15) bekezdés alkalmazása esetén a küldöttgyőlésnek javaslatot tenni a felelıs 

személyek alkalmasságának felülvizsgálatára. 
(18)  Az ET köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a küldöttgyőlést vagy az 

elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı 
szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 
 
(19) A küldöttgyőlést vagy az elnökséget a felügyelı szerv indítványára – annak megtételétıl számított 
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a 
küldöttgyőlés vagy az elnökség összehívására az ET is jogosult. 
 
(20) Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítás érdekében szükséges intézkedést nem 

teszi meg. az ET köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
(21) Az ET tekintetében a 19.§ (2), (3) bekezdést megfelelıen alkalmazni kell. 
(22) Az ET tagjai a szövetség elnökségének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt, 
 

2011. évi CLXXV. tv.40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió 
forintot, a vezetı szervtıl elkülönült felügyelı szerv létrehozása akkor is kötelezı, ha ilyen 
kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

(2) A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
41. § (1) A felügyelı szerv ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

(2) A felügyelı szerv tagja a közhasznú szervezet vezetı szervének ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítı okirat így rendelkezik. 

(3) A felügyelı szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelıen a legfıbb 
szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetı szerv döntését teszi szükségessé; 
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b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 
(4) A legfıbb szervet vagy az ügyintézı és képviseleti szervet a felügyelı szerv indítványára – 

annak megtételétıl számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E 
határidı eredménytelen eltelte esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv 
összehívására a felügyelı szerv is jogosult. 

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
ellenırzést ellátó szervet. 
 

XI. 
 

ÖSSZEFÉRHETELENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 
 

27. § 
 

Összeférhetetlenség a határozathozatalban és a tisztségviselésben 
 

(1) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetıleg a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minısül elınynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony 
által nyújtott - , az Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. 

(2) Nem lehet a Szövetség ellenırzı testületének elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, 
aki: 
a) a legfıbb szerv, az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a szövetség legfıbb szervének azon 
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be)  
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı 

nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az 
Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve  

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója 

 

2004. évi I. tv. 24. § (4) A közgyőlés elnökké, elnökségi taggá, illetve az ellenırzı testület elnökévé és 

tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki az alapszabály felhatalmazása, a szakszövetség 

közgyőlésének határozata vagy szerzıdés alapján a szakszövetség képviseletére jogosult személy .  

 
2011. CLXXV tv. 38. §  

(3) Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfıbb szerv, illetve az ügyintézı és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfıbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítı okiratban foglaltaknak megfelelıen nyújtott alapcél szerinti juttatást 
–, illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve  

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
Itt van egy kis joghézag!!!!! 

 
 

28. § 
 

Vezetı tisztségviselıre vonatkozó korlátozás 
 

(1) A Szövetség, vagy a Szövetség kiemelkedıen közhasznú szervezeti jogállásának megszőntét 
követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy 
évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
elégítette ki. 

 
(1) A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı 
tisztviselıje volt – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig-, 

a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó –és vámhatóságnál nyilvántartott adó-
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, 
c) amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetıleg törölte. 
 

2011. évi CLXXV. tv. 39. § (1) A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezetı tisztségviselıje volt – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetıleg törölte. 
(2) A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

XII. 
 

FEGYELMI ÜGYEK 
 

29. § 
 

(2) (1) A Szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást a sportfegyelmi bizottság, sportfegyelmi 
fellebbviteli bizottság folytatja le. 

(3) (2)  A sportfegyelmi és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottságot a Szövetség elnöksége bízza meg. 
(4) (3)  A sportfegyelmi eljárások részletes szabályait a sportfegyelmi szabályzat tartalmazza. 
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XIII. 
 

JOGVITÁS ÜGYEKBEN KÖVETENDİ ELJÁRÁSOK 
 

30. § 
 
(1) A Szövetség fegyelmi, dopping-szabályzatába nem tartozó jogvitás ügyekben az IAAF szabályzatait 
kell alkalmazni.  
 

 
 

 
XIV. 

 
SZAKMAI BIZOTTSÁGOK 

 
31. § 

 
A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására szakmai bizottságokat hozhat létre. 

 
 

XV. 
 

A FİTITKÁR, IGAZGATÓ, SZAKMAI IGAZGATÓ, UTÁNPÓTLÁS 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

 
32. § 

 
A fıtitkár 

 

(1) A Szövetség hivatali szervezetének – az Irodának – a vezetıje a fıtitkár. 
(2) A fıtitkárt – az elnök javaslatára – az elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat 

az elnök gyakorolja. 
(3) A fıtitkár feladatai és hatásköre: 
 

a) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban dolgozók munkáját; 
b) szervezi a küldöttgyőlés és az elnökség határozatainak végrehajtását; 
c) elıkészíti az elnökség üléseit; 
d) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört; 
e) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a gazdálkodási szabályzatban meghatározottak 

szerint; 
f) megbízás alapján képviseli a Szövetséget; 
g) tájékoztatja a hírközlı szerveket a Szövetség tevékenységérıl; 
h) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetésérıl; 
i) szervezi a szövetség marketing tevékenységét, 
j) kapcsolatot tart a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF), 

az Európai Atlétikai Szövetség (EA) illetékeseivel, 
k) szerkeszti és felügyeli a szövetség hivatalos honlapját, 
l) kapcsolatot tart a területi és szakági szövetségekkel, 
m) kapcsolatot tart a versenyzık képviselıivel, 



 20 

n) felelıse a szövetség nemzetközi pályázatainak, ide érteve magát a pályázatot, a megvalósítást, 
az elszámolást, 

o) kapcsolatot tart a szövetség válogatott keretei mellett dolgozó orvosokkal, 
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetıleg a 

küldöttgyőlés vagy az elnökség hatáskörébe utal, így különösen; 
- országos bajnokságok szervezése, 
- pénzügyi fegyelem betartása, betartatása, 
- kapcsolattartás a megyei atlétikai szövetségekkel, bizottságokkal, öntevékeny szervezetekkel 
- szakmai tárgyú továbbképzések szervezése 
- felel a szövetség hazai kiírású pályázatokon való részvételéért, a nyertes pályázatok 

megvalósításáért, a felhasznált források szabályszerő elszámolásáértf) figyelemmel kíséri a 
Szövetséggel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályokat és azok változásait, biztosítja azok 
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását; 

 
(4) A fıtitkár tevékenységérıl a Szövetség elnökségének számol be. 

  
 

33. § 
 

Igazgató  
 
 

 (1) Az igazgatót az elnök javaslatára az elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az 
elnök gyakorolja. 
(2) Az igazgató feladatai és hatásköre: 

a) összehangolja munkaviszonyban, egyéb jogviszonyban tevékenykedık munkáját; 
b) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a gazdálkodási szabályzatban meghatározottak 

szerint; 
c) megbízás alapján képviseli a Szövetséget; 
d) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetésérıl; 
f) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályokat és azok 

változásait, biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi 
határozatok módosítását; 

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetıleg a 
küldöttgyőlés, az elnökség vagy az elnök hatáskörébe utal, így különösen; 

h) országos bajnokságok szervezése, 
i) pénzügyi fegyelem betartása, betartatása, 
j) kapcsolattartás a megyei atlétikai szövetségekkel, bizottságokkal, öntevékeny szervezetekkel 
k) szakmai tárgyú továbbképzések szervezése 
l) felel a szövetség hazai kiírású pályázatokon való részvételéért, a nyertes pályázatok 

megvalósításáért, a felhasznált források szabályszerő elszámolásáért 
 (4) Az igazgató tevékenységérıl évente a Szövetség elnökségének számol be. 

 
34.§ 

A szakmai igazgató 
 

 
(1) A Szövetség sportszakmai tevékenységének vezetıje a Szövetséggel fıfoglalkozású 

munkaviszonyban álló szakmai igazgató. 
(2) A szakmai igazgatót az elnök javaslatára az elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói 

jogokat az elnök gyakorolja. 
(3) A szakmai igazgató feladatai és hatásköre: 

a) a sportág szakmai tevékenységének mőködtetése, stratégiájának kialakítása; 
b) az éves szakmai terv (versenynaptár) elkészítése, végrehajtása; 
c) a felnıtt (és U23) válogatott keretek kialakítása, mőködtetése; 
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d) felnıtt (és U23) kontinentális bajnokságokra, válogatott viadalokra a csapatok kialakítása; 
e) szakmai továbbképzések, publikációk, statisztikák felügyelete; 
f) kapcsolattartás a Szövetség Edzıbizottságával, edzıi szervezetekkel, szakosztályokkal, 

edzıkkel, versenyzıkkel;  
g) kapcsolattartás - a fıtitkárral történt elızetes egyeztetés szerint - a sajtó képviselıivel és a 

Szövetség támogatóival; 
h) az utánpótlás korcsoportok sportszakmai tevékenységének felügyelete; 
i) hazai és nemzetközi fórumokon a Szövetség képviselete. 

(4) Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a gazdálkodási szabályzatban meghatározottak szerint; 
(5) A szakmai igazgató tevékenységérıl a Szövetség elnökségének számol be. 

 
 

 
35.§ 

 
UTÁNPÓTLÁS SZÖVETSÉGI KAPITÁNY 

 
(1) A Szövetség utánpótlás sportszakmai tevékenységének vezetıje a Szövetséggel megbízási 

jogviszonyban álló utánpótlás szövetségi kapitány. 
(2) Az utánpótlás szövetségi kapitányt az elnök javaslatára az elnökség nevezi ki és menti fel. A 

megbízással kapcsolatos egyéb jogokat az elnök gyakorolja. 
(3) Az utánpótlás szövetségi kapitány feladatai és hatásköre: 

a) a sportág utánpótlás szakmai tevékenységének mőködtetése, stratégiájának kialakítása; 
b) az éves utánpótlás szakmai terv (versenynaptár) elkészítése, végrehajtása; 
c) 20 év alatti korosztályok válogatott kereteinek kialakítása, mőködtetése; 
d) 20 év alatti korosztályok kontinentális bajnokságokra, válogatott viadalokra a csapatok kialakítása; 
e) utánpótlás szakmai továbbképzések, publikációk, statisztikák felügyelete; 
f) kapcsolattartás a Szövetség Edzıbizottságával, edzıi szervezetekkel, szakosztályokkal, 

edzıkkel, versenyzıkkel;  
h) az utánpótlás korcsoportok sportszakmai tevékenységének felügyelete; 
i) megbízás alapján hazai és nemzetközi fórumokon a Szövetség képviselete. 

 

XVI. 
 

A MASZ IRODA  
 

36. § 
 

A MASZ iroda 
 
(1) A szövetségi feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát, valamint 

szervezetét a fıtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és 
gazdaságos ellátását. A mőködéshez szükséges költségeket az elnökség az éves költségvetésben 
állapítja meg. 

(2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
alapján a fıtitkár határozza meg. 
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XVII. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 

37. § 
 

A Gazdálkodás általános szabályai, vállalkozói tevékenység 
 

 (1) A Szövetség alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 
gazdálkodik. 

(2) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagja –tagdíjának megfizetésén túl – a 
Szövetség tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

(3) A Szövetség az alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységet (közhasznú szervezet 
esetében, közhasznú tevékenységet is folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében – gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 
alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. 

 (4) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

(5) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
(6) A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt, vagy olyan 

vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelıssége nem haladja meg vagyonának mértékét. 
(7) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási- pénzügyi és 

munkaügyi szabályzata határozza meg. 
 

2011. CLXXV. tv. 17. § (1) A civil szervezet a létesítı okiratában meghatározott cél megvalósítása 
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenység folytatására nem alapítható. 
(2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja – a 
vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem 
felel. 
(3) A civil szervezet a létesítı okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a 
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – közhasznú szervezet esetében, ideértve a 
közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 
(4) A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és mőködésének fenntartását. 

18. § (1) A civil szervezet 
a) alapcél szerinti (közhasznú), és 
b) gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet folytathat. 

(2) A civil szervezet vagyonát a 17. § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási 
tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

 
 

38. § 
 

Hitelek 
 

(1) A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti 
az alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységének ellátását és mőködésének 
fenntartását. 



 23 

(2) A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet 
fel, valamint az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel. 

 
39. § 

 
Bevételek, ráfordítások, nyilvántartási, könyvvezetési, beszámolási szabályok, a 
közhasznú szervezet mőködésére, gazdálkodására vonatkozó különös szabályok 

 
(1) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
(2) A Szövetség bevételei: 

a) az államháztartás alrendszereitıl, vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy mőködési 
költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány, 

b)   a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
d) a Szövetség eszközeinek befektetésébıl származó bevétel, 
a) a tagdíj, 
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint 
b) A gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel, 
g) a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel. 
c) költségvetési támogatás 
d)  szponzori bevétel 
e)   kereskedelmi jogai értékesítésébıl származó bevétel 
f) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás 
g) az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbıl 

juttatott támogatás, 
h) az Európai Únió költségvetésébıl vagy más államtól, nemzetközi szervezettıl származó 

támogatás, 
i) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege 
j)   más szervezettıl, illetve magánszemélytıl kapott adomány 
k) befektetési tevékenységbıl származó bevétel 
l) az elızı pontok alá nem tartozó bevétel 

(3) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség 
tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenıen - saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) A Szövetség költségei: 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 

valamint 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
(3) A szövetség kiadásai: 

(a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek 
(b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek, 
(c) a Szövetség szerveinek, szervezetének mőködési költségei )ideértve az adminisztrációs 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását, 
(d) az elıbbi pontok alá nem tartozó egyéb költség 
 

(4)  A Szövetség bevételeit, költségeit, ráfordításait elkülönítetten a számviteli elıírások szerint tartja 
nyilván. 
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(a)  a Szövetség az alap (közhasznú) és a vállalkozási tevékenysége szerinti költségeit, 
ráfordításait alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá 
közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az elızıekben felsorolt tevékenységek 
árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 
(b) A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggı immateriális javak és a tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírását adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 
 

(5) A könyvvezetés nyilvántartási szabályai: 
 
(a) A Szövetségnek az alapcél szerint (ezen belül közhasznú) tevékenységébıl, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 
(b) A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettıs könyvvitelt vezethet. 
 

(6) Beszámolási szabályok:: 
 

(a) A Szövetség mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérık az üzleti év 
könyveinek lezárását követıen az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszőnés napjával 
mint mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 
készíteni. 

(b) A Szövetség esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben 
alakuló, illetve megszőnı szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszőnés 
évében tér el a naptári évtıl. A mérleg fordulónapja – a megszőnést kivéve – december 
31. 

(c) A beszámoló formáját a Szövetség által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel 
(az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) 
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 

(d) A Szövetség könyvvezetése a kettıs könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, 
forintban történhet, 

(7)  A Szövetség beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget  
b) az eredmény kimutatást  
c) a kiegészítı mellékletet 

 
 
(8)  A Szövetség köteles a beszámolójával egyidejőleg közhasznúsági mellékletet készíteni. 
(9) A kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú szervezet kiegészítı mellékletében be kell mutatni a 
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, támogatásonként. Támogatási 
program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól 
kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell 
megadni a kiegészítı mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendı 
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, elıbbiekben részletezett adatokat. 
(10)  A kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú szervezet kiegészítı mellékletében be kell mutatni a szervezet 
által az üzleti évben végzett fıbb tevékenységeket és programokat. 
(11)  A közhasznú mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 
tevékenységek fı célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges a 2011. évi CLXXV. tv. 32.§ szerinti adatokat, mutatókat. 
(12)  A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásban részesülı 
vezetı tisztségek felsorolását. 

 
(13)  Beszámoló letétbehelyezésére vonatkozó szabályok: 
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(a) A Szövetség köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét –kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – 
az adott üzleti mérlegfordulóját követı ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelezı könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek 
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

(b) A Szövetség a (13) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének a civil szervezet bírósági 
nyilvántartásáról és ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon tesz eleget. 

(c) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára 
lehetıvé kell tenni 

(d) A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját www. 
masz.hu honlapon történı elhelyezésére is. A Szövetség a saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetıségét legalább a közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 

(e) Ha a Szövetség a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 
kötelezettséget elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja a bíróság törvényességi 
ellenırzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.  

 
 

 

XVIII. 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŐNÉSE 
 

40. § 
 
(1) A Szövetség megszőnik: 

a) feloszlásának a küldöttgyőlés által történt kimondásával 
b) a bíróság által történt feloszlatással 
c) megszőnésének a bíróság által történt megállapításával 

(2) Ha a bíróság a Szövetséget megszünteti, a fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a 
rendelkezésére kell bocsátani, amelynek a szövetség a felosztatása vagy jogutód nélküli 
megszüntetése elıtt tagja volt. (x) A szövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszőnése 
esetén a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyont a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére 
kell bocsátani és azt az adott sportág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani. 

 
2004. évi I. tv. 27. § (1) A szakszövetség mőködése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség 

gyakorolja. 

(2) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a szakszövetség ügyintézı-képviselı 
szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelı biztost rendelhet ki, ha a szakszövetség 

számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követı két évben negatív, és kötelezettségei legalább 

ötven százalékkal meghaladják saját vagyonának mértékét. Ha a rendeltetésszerő gazdálkodás nem 

állítható helyre, a felügyelı biztos javaslatot tesz az ügyésznek a szakszövetség bírósági feloszlatásának 

kezdeményezésére. 

(3) a) A szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszőnése esetén a hitelezık kielégítése után 
fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a rendelkezésére kell bocsátani, amelynek a 

szakszövetség a feloszlatása vagy a jogutód nélküli megszőnése elıtt tagja volt. 

„(3) A szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megsz őnése esetén a hitelezık kielégítése után 

fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág utánpótlás-nevelési 

programjainak támogatására kell fordítani.” 
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(3) Ha a szövetség több sportköztestületnek is tagja volt, a feloszlatása vagy a jogutód nélküli 

megszőnése esetén a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyont egyenlı arányban kell 
felosztani a sportköztestületek között. 

(4) Ha a feloszlatott, vagy jogutód nélkül megszőnt szövetség egyik sportköztestületnek sem volt tagja, a 
hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő sportcélra 
kell fordítani. 

(5)  A szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a Magyar Olimpiai 
Bizottság igazolja, hogy a sportszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával a 2004. évi 
I. tv.-ben, valamint az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelıen elszámolt vagy azt, hogy a szövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

 

 

2004. évi I. tv. 19. (6) A sportszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, 
ha a MO B igazolja, hogy a sportszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, 

valamin t 

az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen elszámolt vagy 

azt, hogy a sportszövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült . 

 

 
XIX. 

 
TERÜLETI SZÖVETSÉGEK 

 
41. § 

 
(1) A megyei szövetségek és a budapesti szövetség (a továbbiakban: területi szövetségek) a Szövetség 

jogi személyiséggel rendelkezı területi szervezeti egységei, a 3. sz. melléklet szerint. 
(2) A területi szövetségeket a mőködési területükön székhellyel rendelkezı, a Szövetséggel tagsági 

viszonyban álló sportszervezetek, sportvállalkozások alkotják. 
(3) Mőködési területükön: 

a) elısegítik az atlétika sportág mőködését, meghatározzák a fejlesztési célkitőzéseket s 
gondoskodnak azok megvalósításáról, együttmőködnek az éves versenynaptár 
összeállításában, 

b) megrendezik a Szövetség hatáskörébe nem tartozó hazai és nemzetközi versenyeket, 
c) képviselik az atlétikát 
d) intézik az atlétika azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak a Szövetség vagy más szerv 

hatáskörébe, 
e) vezetik az atlétikai nyilvántartásokat, 
f) ellátják a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatban hatáskörükbe utalt feladatokat, 
g) az atlétikai sportág Fegyelmi Szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkört gyakorolnak, 
h) ellátják a jogszabályban, a Szövetség Alapszabályában meghatározott, illetıleg a küldöttgyőlés 

vagy a Szövetség elnöksége által hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat. 
(4)  A területi szövetségek elnevezése: „(megye neve) megyei Atlétikai Szövetség”, illetve „Budapesti Atlétikai 

Szövetség”. 
(5) A területi szövetség közgyőlésének hatáskörébe tartozik az ügyintézı és képviseleti szerv 

megválasztása. 
(6) A területi szövetség bevételei: 
a mőködési területén székhellyel rendelkezı sportszervezetek által fizetett tagdíj I. sz. melléklet II. (1) 

pontjában meghatározott %-os aránya, 
az általa megkötött szponzori, támogatási szerzıdésekbıl származó bevétel, 
 a Szövetség által nyújtott támogatás. 
(7) A területi szövetség jogosult saját nevében szponzori, illetve a mőködési területe szerinti megyei, 

helyi önkormányzattal támogatási szerzıdés megkötésére, az alábbiak szerint 
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a)  Amennyiben az egy szponzorral kötött szerzıdésben szereplı összeg, vagy természetbeni 
szolgáltatás értéke az évi egy millió forintot nem haladja meg a szakági szövetség az aláírást követı 
három napon belül megküldi annak egy példányát - nyilvántartásba vétel céljából - a szövetség 
Elnöksége részére.   

b) Amennyiben az egy szponzorral kötendı szerzıdésben szereplı összeg, vagy természetbeni 
szolgáltatás értéke az évi egy millió forintot meghaladja, a szerzıdés tervezetét megküldi a 
szövetség Elnöksége részére. A tervezet jóváhagyására az elnökség jogosult. A szakági szövetség a 
szerzıdést csak a jóváhagyás kézbesítését követıen kötheti meg. Ezt a szabályt kell alkalmazni 
akkor is, ha egy naptári évben ugyanazon személlyel köt a területi szövetség több részletben 
egymillió forintot meg nem haladó összegő szerzıdéseket, az egy millió forint feletti rész 
tekintetében. 

 
 
(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. A társadalmi szervezet bevételeihez a területi szövetség legfeljebb 25.000,- Ft éves 
tagdíjjal járulhat hozzá. 

(9) A területi szövetség a folyó évre vonatkozó költségvetési tervét,az elızı évi szakmai munkáról és a 
számviteli tevékenységrıl szóló beszámolóját a Szövetség (MASZ) évi rendes küldöttgyőlésének 
idıpontja elıtt legalább 45 nappal megküldi a Szövetség részére. Ennek elmaradása esetén a 
területi szerv által választott egyesület, sportvállalkozás küldötte(i) nem vehet (nek) részt a MASZ 
küldöttgyőlésén. 

(10) A területi szövetség az 1 millió forintot tartalmazó kötelezettségvállalásról szóló szerzıdést az aláírás 
napjától számított három napon belül meg kell küldje a Szövetség elnökségének. 

(11) Amennyiben a területi szövetség a (7)-(10), illetve (14)-(16) bekezdésben foglaltakat megszegi, a 
Szövetség elnöksége az alábbi joghátrányokat alkalmazhatja: 

a) figyelmeztetésben részesítheti a területi szövetség ügyvezetı szervét, 
b) kezdeményezi a területi szövetség közgyőlésének összehívását, 
c) kizárhatja a területi szövetséget a további anyagi támogatásból, 
d) visszavonhatja az addigi támogatást, 
e) legfeljebb 60 napra felfüggesztheti a területi szövetség mőködését. 

(12)  A (11) bekezdés e) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén a törvényesség helyreállításáig a 
Szövetség elnöksége felügyelı biztost nevez ki, aki gyakorolja a területi szövetséget megilletı 
jogköröket. 

(13) A területi szövetségek mőködésének, szervezetének fıbb rendelkezéseit a Szövetség szervezeti és 
mőködési szabályzata tartalmazza. 

(14) A területi szövetségek a szervezetükhöz és mőködésükhöz kapcsolódó részletes szabályokat maguk 
határozzák meg. Ez a szabályzat nem állhat ellentétben a Szövetség Alapszabályával, illetıleg 
egyéb szabályzataival. 

(15) A területi szervek elnökségi határozataikat, annak meghozatalától számított 3 munkanapon belül 
kötelesek a Szövetség (MASZ) fıtitkárának megküldeni.  

(16)  A területi szerv köteles a Szövetségnek pénzforgalmi számlája egyenlegét, naplófökönyvét, fıkönyvi 
kivonatot - annak másolata megküldésével - minden negyedévet követı hónap 15. napjáig 
megküldeni. 

 
 

XX. 
 

SZAKÁGI SZÖVETSÉGEK 
 

42. § 
 

(1) A Szenior Atléták Magyarországi Szövetsége, az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége és a Magyar 
Hegyi-és Terepfutó Szövetség a Szövetség szakági szövetségei, jogi személyiséggel felruházott 
szervezeti egységek. 
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(2) A szakági szövetség tagságát kizárólagosan a szakági versenyrendszerben résztvevı 
sportszervezetek, sportvállallkozások alkotják. 

(3) Mőködési területükön: 
a) elısegítik a szakág mőködését, az egyesületekkel együttmőködve összeállítják a versenynaptárt; 
b) a Szövetség hatáskörébe nem tartozó hazai és nemzetközi versenyeket rendezhetnek; 
c) képviselik a szakágat, annak érdekeiben eljárnak; 
d) intézik a szakági egyesületek azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak a Szövetség vagy más 

szerv hatáskörébe; 
e) vezetik a szakág versenyzıinek, eredményeiknek nyilvántartását; 
f) az atlétikai sportág Fegyelmi Szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkört gyakorolnak. 

(4) A szakági szövetség közgyőlésének hatáskörébe tartozik az ügyintézı és képviseleti szerv 
megválasztása. 

(5) A szakági szövetség bevételei: 

a)  a) a tag sportszervezetek, sportvállalkozások által fizetett tagdíj, 
b) az általa megkötött szponzori, támogatási szerzıdésekbıl származó bevétel, 
c)  a Szövetség által nyújtott támogatás. 

(6)   A szakági szövetség a (7) bek. szerint jogosult saját nevében szponzori szerzıdés megkötésére: 
(7) Amennyiben az egy szponzorral kötött szerzıdésben szereplı összeg, vagy természetbeni 

szolgáltatás értéke az évi egy millió forintot nem haladja meg a szakági szövetség az aláírást követı 
három napon belül megküldi annak egy példányát - nyilvántartásba vétel céljából - a Szövetség 
részére,    

(8) Amennyiben az egy szponzorral kötendı szerzıdésben szereplı összeg, vagy természetbeni 
szolgáltatás értéke az évi egy millió forintot meghaladja, a szerzıdés tervezetét megküldi a 
Szövetség részére. A tervezet jóváhagyására az elnökség jogosult. A szakági szövetség a 
szerzıdést csak a jóváhagyás kézbesítését követıen kötheti meg. Ezt a szabályt kell alkalmazni 
akkor is, ha egy naptári évben ugyanazon személlyel köt a területi szövetség több részletben 
egymillió forintot meg nem haladó összegő szerzıdéseket, az egy millió forint feletti rész 
tekintetében. 

 
(9) A szakági szövetség a folyó évre vonatkozó költségvetési tervét, az elızı évi szakmai munkáról és a 

számviteli tevékenységrıl szóló beszámolóját a Szövetség (MASZ) évi rendes küldöttgyőlésének 
idıpontja elıtt legalább 45 nappal megküldi a Szövetség részére. Ennek elmaradása esetén a 
szakági szövetség által választott küldött nem vehet  részt a MASZ küldöttgyőlésén. 

(10) Amennyiben a szakági szövetség a (7)-(9), illetve (13)-(15) bekezdésben foglaltakat megszegi, a 
Szövetség elnöksége az alábbi joghátrányokat alkalmazhatja: 
a) figyelmeztetésben részesítheti a szakági szövetség ügyvezetı szervét, 
b) kezdeményezi a szakági szövetség közgyőlésének összehívását, 
c) kizárhatja a szakági szövetséget a további anyagi támogatásból, 
d) visszavonhatja az addigi támogatást, 
e) legfeljebb 60 napra felfüggesztheti a szakági szövetség mőködését. 

(11) A (10) bekezdés e) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén a törvényesség helyreállításáig a 
Szövetség elnöksége felügyelı biztost nevez ki, aki gyakorolja a szakági szövetséget megilletı 
jogköröket. 

(12) A szakági szövetségek mőködésének, szervezetének fıbb rendelkezéseit a Szövetség szervezeti és 
mőködési szabályzata tartalmazza. 

(13) A szakági szövetségek a szervezetükhöz és mőködésükhöz kapcsolódó részletes szabályokat 
maguk határozzák meg. Ez a szabályzat nem állhat ellentétben a Magyar Atlétikai Szövetség 
Alapszabályával, illetıleg egyéb szabályzataival. 

(14) A szakági szövetségek elnökségi határozataikat, annak meghozatalától számított 3 munkanapon 
belül kötelesek a Szövetség (MASZ) fıtitkárának megküldeni.  

(15)  A szakági szövetség köteles a Szövetségnek pénzforgalmi számlája egyenlegét, naplófıkönyvét, 
fıkönyvi kivonatot- annak másolata megküldésével - minden negyedévet követı hónap 15. napjáig 
megküldeni. 
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XXI. 
 

A VERSENYZİK KÉPVISELİI 
 

43. § 
 

(1) A Szövetség engedélyezheti tagjaihoz (sportszervezetek) igazolt versenyzıinek hivatalos, a 
Szövetséggel együttmőködı és mőködési engedéllyel rendelkezı versenyzı-képviselık 
(továbbiakban: menedzserek) szolgálatainak igénybevételét az atlétikai versenyprogram 
megtervezésében, megszervezésében és megtárgyalásában. 

(2) Hivatalos menedzser csak természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkezı társaság 
lehet. 

(3) A mőködési engedély megszerzéséhez a menedzsernek a Szövetséggel szerzıdést kell kötni. A 
szerzıdés tartalmára az IAAF által e tárgyban kiadott Útmutató Jegyzékében foglaltak irányadók.  

(4) A Szövetség csak akkor engedélyezheti egy versenyzı és egy menedzser együttmőködését, ha a 
versenyzı és menedzsere között írásbeli megállapodás van, amely tartalmazza az IAAF 
szabályzatokban, a Szövetségre illetve a menedzserre vonatkozó követelményeket. 

(5) Ha a menedzser nem tesz eleget a Szövetség által az Alapszabályban illetve az SZMSZ-ben a 
mőködésre meghatározott kötelezettségeinek, a Szövetség elnöksége a menedzser mőködési 
engedélyét visszavonhatja. 

 
 
 

XXII. 
 

DOPPINGELLENİRZÉS 
 

44.§ 
 
A Szövetség azonosul és Alapszabályába iktatja, kötelezı erıvel, az IAAF doppingellenırzésére 
vonatkozó következı alapelveit: 
 
(1) Doppingellenırzés versenyeken 
Az IAAF szabályai szerint az IAAF, WADA, egyéb erre feljogosított szervezet megbízottjai 
doppingellenırzéseket végezhetnek és a végrehajtásért felelısséggel tartoznak 

a) Világ, -Európa-bajnokságokon 
b) Világ- és Európa kupa versenyeken 
c) Grand Prix versenyeken 
d) Az IAAF által jóváhagyott egyéb versenyeken 
e) A területi szövetségek által rendezett versenyeken 
 

A szervezeti egységek által, a saját versenyeiken végzett ellenırzésekért a szervezeti egységek 
felelısek.  
Doppingvétség gyanúja esetén a doppingfegyelmi eljárást a Nemzeti Doppingellenes Testület (HUNADÓ) 
folytatja le, függetlenül attól, hogy az ellenırzést ki rendelte el.  
A doppingfegyelmi eljárás során, amennyiben a doppingvétség elkövetése megállapítható, de a HUNADO 
ügyben eljáró szervei olyan rendkívüli körülmények fennállását valószínősítik, amelyek a büntetés 
mellızését vagy enyhítését tennék lehetıvé, a rendkívüli körülmények meglétérıl az IAAF Dopping 
Testülete dönt.  
 (2) Doppingellenırzés versenyen kívül 
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A versenyen kívüli idıszakban az atlétának az IAAF, WADA, erre feljogosított hazai szervezet eljárási 
szabályai szerint a doppingellenırök rendelkezésére kell állnia, felhívásukra az általuk megadott 
helyszínen kell az atlétának mintát szolgáltatnia. 
Doppingvétség gyanúja esetén a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 

 
 

XXIII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

45. § 
 

Törvényességi felügyelet, csıd, felszámolási, végelszámolási eljárás 
 

(1) A Szövetség mőködése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 
(2) A bíróság az ügyész keresetére: 

a) megsemmisíti a Szövetség jogszabálysértı határozatát és szükség szerint új eljárás 
lefolytatását, vagy új határozat hozatalát rendeli el; 

b) a mőködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Szövetség 
küldöttgyőlését; 

c) ha a Szövetség mőködésének törvényessége másként nem biztosítható, legfeljebb hat 
hónapra felfüggesztheti a Szövetség elnökségének és fıtitkárának mőködését és erre az 
idıszakra a Szövetséghez felügyelı biztost rendelhet ki, aki ellátja a Szövetség törvényes 
képviseletét. Felfüggesztésének a Sporttörvény 27.§ (2) bekezdése szerinti esetben is helye 
van; 

d) súlyos vagy ismétlıdı jogszabálysértés esetén, ha a törvényes állapot helyreállítása a c) 
pontban meghatározott módon sem volt biztosítható, feloszlathatja a Szövetséget. 
Feloszlatásának a Sporttörvény 27.§ (2) bekezdése szerinti esetben is helye van; 

e) megállapítja a Szövetség megszőnését, ha az legalább egy éve nem mőködik, vagy tagjainak 
létszáma tartósan tíz alá csökken. 

f) A közhasznú szervezetek feletti adóellenırzést az adóhatóság, az államháztartásból 
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenırzését törvény eltérı 
rendelkezése hiányában az Állami Számvevıszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésbıl, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának 
ellenırzését a külön jogszabály szerinti ellenırzési szervezet, látja el. 

g) A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, 
ha a közhasznúvá minısítés feltételeinek nem felel meg. 

h) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a 
közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet mőködése és 
vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítı okiratban vagy az ennek alapján készített 
belsı szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az 
ügyészi felhívás ellenére sem változtat. 

i) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság 
megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidın belül nem, vagy nem az elıírásoknak 
megfelelı tartalommal teljesíti 

j) a számviteli beszámolójának letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve a szervezet 
– letétbe helyezett beszámolója – nem felel meg a 2011. évi CLXXV. tv 32. § szerinti 
feltételeknek. 

k) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a 
közhasznúvá minısítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a 
vizsgált idıszakban – az adatokból megállapíthatóan – nem teljesültek, a bíróság a 
közhasznú jogállás megszüntetésérıl határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból 
törli. 
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l)  A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı 
kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni. 

m) A Szövetség végelszámolására – törvény eltérı rendelkezése hiányában – a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a 
továbbiakban: Ctv.), a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt (a 
továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit az alábbi eltéréssel kell alkalmazni: 
1  Ahol a Cstv. a gazdálkodó szervezet vezetıjét említi, azon az Szövetség ügyintézı és 
képviselı szervét kell érteni. Ahol a Cstv. Cégközlönyt említ, ott a civil szervezetek 
vonatkozásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási 
szabályokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartását kell érteni. Ahol a Cstv. az adós 
cégjegyzékszámát említi, ott a civil szervezet nyilvántartási számát kell érteni. 
 
2. A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a bíróság a Szövetség 
fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha a Szövetség szerzıdésen alapuló nem vitatott 
vagy elismert tartozását a teljesítési idı lejártát követı hatvan napon belül sem egyenlítette ki 
vagy nem vitatta, és az ezt követı hitelezıi írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette. 
Fizetésképtelenség nem állapítható meg, ha a Szövetség nem vitatott vagy elismert 
tartozását meghaladóan állami vagy önkormányzati szerv felé nem vitatott vagy elismert 
követelése áll fenn költségvetési támogatási jogviszony keretében. 
 
3  A csıd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor a Szövetség köteles haladéktalanul 
elkülöníteni az eljárás dologi és személyi ráfordításait fedezı összeget. 
 
4.  A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a bíróság a Szövetség 
kérelmére a Cstv. 26. § (3) bekezdésének alkalmazása helyett legfeljebb kilencven napos 
fizetési haladékot adhat, és egyben reorganizációs terv készítését rendeli el. A bíróság a 
fizetésképtelenséget megállapítja, ha a Szövetség a határidı leteltekor a reorganizációs 
tervet nem nyújtja be, vagy ahhoz nem csatolja a hitelezıkkel kötött megállapodást az 
adósságok rendezésérıl, továbbá a vagyonhiány és forráshiány megszüntetésére a 
Szövetség legfıbb szerve által hozott döntéseket. 
 
5.  A fizetésképtelenség megállapításának a (4) pont szerinti idıtartamú halasztására 
legfeljebb háromévenként, de egy eljárásban egy alkalommal kerülhet sor. 
 
6 . A Szövetség csıdeljárása vagy felszámolása esetén a „cs.a” vagy a „f.a.” toldatot, a 
csıdeljárás megindítását, a csıdeljárás elrendelését, a felszámolási eljárás elrendelését és 
az említett eljárások jogerıs befejezését a nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A 
nyilvántartásba be kell jegyezni az eljárás nevét, kezdı, illetve befejezı idıpontját, továbbá a 
vagyonfelügyelıre vagy felszámolóra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely, levelezési 
cím). 

 
46.§ 

 
A küldöttgyőlést és az elnökséget érintı ügyrendi elıírások 

 
(1) Az elnökség ügyrendjében rendelkezni kell 

a) olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a küldöttgyőlés, ill. az elnökség döntéseinek 
tartalma, idıpontja és hatálya, és a döntést támogatók, ill. ellenzık számaránya és - 
amennyiben lehetséges - személye megállapítható, 

b) a küldöttgyőlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra 
hozatali módjáról,  

c) a Szövetség mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérıl,  
d) a Szövetség mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a beszámolói 

közlésnek nyilvánosságáról. 
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47.§ 

 
Kiemelkedıen közhasznú szervezeti minısítés, a minısítés megszerzésének 

feltételei 
 

 (1) A Szövetség, illetıleg annak kiemelkedıen közhasznú szervezeti minısítésének nyilvántartásba 
vételével / átsorolásával, törlésével / kapcsolatos eljárást a Fıvárosi Bíróság Törvényszék 
folytatta le. 

(2) A Szövetség az (1) bekezdésben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat azok 
bekövetkeztétıl számított 60 napon belül jelenti be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
hatóságnak. 

(3) Közhasznú szervezetté minısíthetı a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítı okiratában 
megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végzı szervezet, amely a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelı erıforrásokkal 
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelı társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely: 
a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy 

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény 
lehetıvé teszi. 

(4) Törvény az (3) bekezdéstıl eltérıen megállapíthatja valamely szervezet közhasznú jogállását, ha 
a) A közhasznú tevékenységet végzı szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az elızı évrıl szóló beszámoló közhasznúsági 
melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi 
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetıek. 
b)Megfelelı erıforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az elızı két lezárt üzleti év 
vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül: 

-  az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
-  a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
- a személyi jellegő ráfordításai (kiadásai) – a vezetı tisztségviselık juttatásainak figyelembevétele 
nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

(5) Megfelelı társadalmi támogatottság mutatható ki az a szervezetnél, ha az elızı két lezárt üzleti 
éve vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 
szervezetnek felajánlott összegbıl kiutalt összeg eléri az 2011. évi CLXXV. tv 54. § szerinti bevétel 
nélkül számított összes bevétel kettı százalékát, vagy 
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekő 
önkéntes tevékenységet végzı személy segíti a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen. 

 
 

 
 
 

48.§ 
 

Hatályba lépés 
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