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Rendelkezések, magyarázatok az ASZ 1.- 6.§-aihoz 
 
 

1.§ 
A Szabályzat hatálya 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed: 

a) a Magyar Atlétikai Szövetség (továbbiakban: Szövetség)-re és szerveire; 
b) a Szövetség területi szövetségeire; 
c) a Szövetséggel, illetve területi szövetségeivel kapcsolatban, vagy munkaviszonyban 

álló személyekre és szervezetekre. 
 
 

2.§ 
A Szövetség fogalma, jogállása 

 
(1) A Szövetség civil szervezet; feladata megteremteni annak a feltételeit, hogy az 

atlétikában is az önszabályozó, civil jelleg érvényesüljön. 
(2) A Szövetség jogi személy. Jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. 
 
 

3.§ 
Címer, zászló használat 

 
A Magyar Köztársaság címerének és zászlójának használatát a 19/1989/VII.31./MM rendelet 
tartalmazza. A Szövetség zászlójának használatát a Szövetség elnöke esetenként határozza 
meg. 
 
 

4.§ 
A Szövetség működésének feltételei 

 
a) A sportág nemzetközi szövetsége (IAAF) legyen tagja a Nemzetközi 

Sportszövetségek Szövetségének (AGFIS); 
b) a Szövetségnek tagja legyen az atlétikában tevékenykedő legalább tíz sportszervezet 

(sportegyesület, sportvállalkozás); 
c) versenyrendszerében rendszeresen legalább száz főnyi versenyengedéllyel 

rendelkező atléta vegyen részt; 
d) versenyrendszere legalább három éve folyamatosan működjék; 
e) szerepeljen a Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségek 

nyilvántartásában; 
f) rendelkezzék közgyűlés által elfogadott alapszabállyal; 
g) rendelkezzék a Sporttörvény 29.§ (2) pontjában előírt szabályzatokkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Rendelkezések, magyarázatok az ASZ 7.- 12.§-aihoz 
 
 

5.§ 
A Szövetség tagsági viszonyai 

 
(1) A Szövetségnek az atlétikai versenyrendszerben (bajnokság) résztvevő sportszervezet 

(sportegyesület, sportvállalkozás) lehet a tagja. 
a) Sportegyesület az egyesületi törvény alapján működő társadalmi szervezet, jogi 

személy, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve (elnöksége) van, 
működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik. A 
sportegyesület az Alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott 
tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 
Megalakulását követően a sportegyesületnek kérni kell a bírósági nyilvántartásba 
vételt. (További részletek: 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról.) 

b) Sportvállalkozás a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint 
működő korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, illetve közös vállalat 
formájában működő társaság, valamint a Polgári törvénykönyv szerint működő 
közhasznú társaság, amelynek keretében sporttevékenységet folytatnak és 
tevékenységi körükben a sporttevékenységet megjelölték. 

(2) A Szövetségnek természetes személyek is tagjai lehetnek pártoló vagy tiszteletbeli 
tagként. 

 
 

6.§ 
A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése 

 
(1) A sportszervezetnek egy belépési kérelmet kell eljuttatni a Szövetség irodájába, 

amelyben kijelentik, hogy a tagság feltételeit elfogadják. A sportszervezet elnökének 
aláírása biztosíték arra, hogy a sportszervezet a törvényes előírásoknak megfelelően 
alakult és működik. 

(2) A belépési kérelemmel egyidőben ki kell tölteni a Szövetség által kibocsátott adatlapot. 
(3) A tagsági viszony a belépési kérelem elfogadásával, a kérelem benyújtása idejére (vagy 

a kérelemben megjelölt későbbi időpontra) visszaható hatállyal jön létre. A tagsági 
viszonnyal kapcsolatos jogok a kérelem elfogadásától gyakorolhatók. 

(4) A kilépés körülményeit az Alapszabály 8.§ (6), (7), (8) pontjai szerint kell értelmezni. 
 
 

7.§ 
A Szövetség pártoló és tiszteletbeli tagjai 

 
(1) A Szövetségnek csak természetes személyek lehetnek pártoló vagy tiszteletbeli tagjai. 
(2) A Szövetségen kívül bármely sportszervezetnek is lehetnek pártoló vagy tiszteletbeli 

tagjai. A törvény ebben az esetben a természetes személyek mellett a jogi 
személyeknek is megadja ezt a lehetőséget. 
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Rendelkezések, magyarázatok az ASZ 14.- 20.§-aihoz 
 
 

8.§ 
A közgyűlés résztvevői 

 
(1) A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviseletéből álló közgyűlés. (A tagok 

képviseletéből álló közgyűlés nem azonos a korábbi „küldött” közgyűléssel) 
(2) A Szövetség közgyűlésén résztvevő képviselő az lehet, aki a tag sportszervezet bírósági 

végzésben megállapított képviselője, vagy az ilyen személy(ek) által írásban 
meghatalmazott olyan magánszemély, aki a sportszervezet tagja. A meghatalmazás 
kötelező elemei: meghatalmazó neve, tisztsége, a meghatalmazott személyi adatai, 
meghatalmazás célja (a sportszervezet képviselete a meghatározott időpontban tartandó 
közgyűlésen), keltezés, meghatalmazó aláírása, sportszervezet bélyegzője. A 
meghatalmazás melléklete a meghatalmazó képviseleti jogosultságát igazoló bírósági 
végzés. A meghatalmazás bármelyik kötelező elem hiányában érvénytelen. 

(3) A Szövetség közgyűlésén résztvevő személynek képviseleti igazolással kell 
rendelkeznie. A részvételi jogosultságot az elnökség által megválasztott mandátum 
vizsgáló bizottság ellenőrzi. 

 
 

9.§ 
A közgyűlés összehívása, határozatképessége 

 
 
(1) A közgyűlés összehívására az elnökség jogosult. 
(2) A közgyűlést rendes körülmények között minden év májusában kell megtartani, de a 

kitűzött időpont legyen szükségszerű összefüggésben a vonatkozó rendelkezésekben 
előírt közhasznúsági jelentés elkészítésének határidejével. 

(3) Az elnökség az időpontot legkésőbb 10 héttel a közgyűlés előtt tűzze ki, tegyen 
javaslatot a napirendre és erről értesítse a tagokat. 

(4) Ha a közgyűlésen tisztújításra is sor kerül, egyidejűleg válassza meg és kérje föl a jelölő 
bizottságot. 

(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselők 50%-a + 1 fő jelen van. 
(6) A közgyűlés működőképessége érdekében, arra az esetre, ha nincs meg a képviselők 

50% + 1 fő aránya, a meghívóban tájékoztatni kell a tagokat, hogy a közgyűlést az 
eredeti időpont után egy órával a képviselők létszámától függetlenül, az eredeti 
helyszínen, és az eredeti napirenddel megtartják. Ekkor a határozathozatalhoz már a 
jelen levő képviselők 50%-os + 1 fő többsége is elegendő. 

 
 

10.§ 
A közgyűlés működési rendje 

 
(1) A közgyűlést az elnök vagy az általa megbízott elnökségi tag vezeti. 
(2) Ha az ülés levezetése bármilyen személyi okból nehézségbe ütközik, a közgyűlést az új 

ülést vezető elnök megválasztásáig a főtitkár irányítja. 
(3) A mandátum vizsgáló bizottság jelentése alapján tájékoztatni kell a közgyűlést a 

jelenlevő, szavazásra jogosult küldöttek számáról és meg kell állapítani a 
határozatképességet. 

(4) Az érdemi munka megkezdése előtt meg kell választani a jegyzőkönyv vezetőt, a két 
jegyzőkönyv hitelesítőt, és szükség szerinti számban a számláló biztosokat. A számláló 
biztosok hitelesítik a nyílt szavazások eredményeit és titkos szavazás esetén elvégzik a 
szavazatok összeszámlálását. 

(5) A közgyűlési határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
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(6) A jegyzőkönyvben – ha írásos anyag, javaslat rendelkezésre áll – elegendő azok tárgyát 
és számát feltüntetni, de az iratokat – a mellékletek számára utalva – csatolni kell a 
jegyzőkönyvhöz. 

(7) A jegyzökönyvhöz a közgyűlésen résztvevő szavazásra jogosultakról,- jelenléti ívet kell 
csatolni. Egyéb megjelenteket a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni. 

(8) A jegyzőkönyvben a felszólaló nevét, a felszólalás lényegét fel kell tüntetni. 
(9) A határozatokat sorszámmal és évszámmal kell ellátni. 
(10) A felszólalás írásbeli jelentkezés sorrendjében történik. 
(11) A jelentkezés sorrendjét megszakítva ügyrendi kérdésben (Alapszabály és más 

kapcsolódó belső szabályzatok értelmezése, eljárási hiba felvetése) legfeljebb 2 perces 
hozzászólásra a levezető elnök engedélyt adhat. 

(12) A nyilvánosság kizárására, vagy korlátozására illetve titkos szavazás elrendelésének 
javaslatáról, szünet beiktatásáról, a felszólalás mértékére vonatkozó javaslatról a 
közgyűlés nyomban, vita nélkül határoz. 

 
 

11.§ 
A közgyűlés napirendje 

 
Az éves rendes közgyűlés kötelező napirendi pontjai: 

a) az elnökség beszámolója az éves szakmai munkáról és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény szerinti gazdasági munkáról, valamint a közhasznúsági tevékenység 
eredményéről; 

b) a következő év szakmai és pénzügyi tervének ismertetése; 
c) az ellenőrző testület írásos jelentése a gazdálkodás folyamatos ellenőrzésének 

eredményeiről. 
Az a) és b) pontok alapján elhangzottak elfogadásáról a közgyűlés csak az ellenőrző testület 
jelentésének ismeretében dönthet. Az elnökség véleménye alapján vagy a tagok kérésére 
lehetőség van napirendre tűzni: 

d) Alapszabály módosító javaslatokat; 
e) egyéb javaslatokat. 

A sportszervezetek az Alapszabályt módosító javaslataikat a közgyűlés időpontja előtt 
legalább hat héttel juttassák el a Szövetség irodájába. A javaslatokat az elnökség 
megtárgyalja és véleményezi. Az elnökség véleményével ellátott (támogató vagy elutasító) 
javaslatokat a kezdeményező nevének feltüntetésével, a közgyűlés előtt két héttel, a 
közgyűlés egyéb anyagaival együtt el kell a tagokhoz juttatni 
A határidő után érkező vagy a helyszínen kezdeményezett szabálymódosításokat a 
közgyűlés nem tárgyalhatja meg. 
Egyéb javaslatokat az elnökség csak akkor terjeszt a fent leírt módon a közgyűlés elé, ha 
azok legalább négy héttel a Szövetség irodájába megérkeznek. 
Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett egyéb javaslatok csak abban az esetben 
tárgyalhatók, ha azt a jelenlevők többsége (50% + 1 fő) elfogadja. 
Az a) b) c) d) e) napirendi pontok tárgyalása kötelező, ezt a közgyűlésnek külön elfogadtatni 
nem kell. 
A kötelező napirendet követő egyéb napirendi pontokkal a közgyűlés akkor és olyan 
sorrendben foglalkozik, ha azokat a közgyűlésen jelenlevő tagok többsége (50% + 1 fő) 
elfogadja. 
 
 

12.§ 
Az elnökség felmentése 

 
(1) Ha a közgyűlés a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el, ez az 

Alapszabály 17.§ (1) k) pontja szerint az elnökség felmentését jelenti. Abban az esetben, 
ha ez nem esik egybe a megbízás lejártával, a felmentés a rendkívüli közgyűlés 
összehívását is jelenti, ahol új, a választási ciklus lejártáig hivatalba levő elnökséget kell 
választani. 

(2) A rendkívüli választás megszervezése a felmentett elnökség és a főtitkár feladata. 
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13.§ 
A közgyűlés hatáskörébe utalt tisztségekre történő jelölés módja 

 
(1) A tisztségviselők választásának első feltétele a jelölő bizottság megválasztása. A jelölő 

bizottságot az elnök, vagy az elnökség tagjainak javaslatára az elnökség választja meg 
legalább 10 héttel a választó közgyűlés időpontja előtt. A bizottság 1 elnökből és 2 tagból 
áll. Feladata az, hogy tisztségenként összeállítsa a jelöltek listáját. A jelölő bizottságot 
azon sportszervezeti képviselők közül kell kiválasztani, akik nem kívánnak választott 
tisztségviselők lenni. A jelölő bizottságban a pártoló vagy tiszteletbeli tagok is megbízást 
kaphatnak. A jelölő bizottság elnökét és tagjait az adott közgyűlésen választandó 
funkcióban nem lehet jelölni. 

(2) Az elnökség által megválasztott jelölő bizottság elnöke írásban tájékoztatja a szövetségi 
tag sportszervezeteket, hogy milyen funkcióban lesz választás és javaslatokat kér a 
jelöltekre. Elnöki, alelnöki, elnökségi tag tisztségekre csak olyan személyeket lehet 
javasolni, akik egy sportszervezet bíróságnál bejegyzett képviselői. Egy-egy személyt 
több tisztségre is lehet jelölni, de megválasztása esetén csak a legmagasabbat töltheti 
be. 

(3) A személyi javaslatokat öt héttel a közgyűlés időpontja előtt kell eljuttatni a jelölő 
bizottság elnökéhez. 

(4) A jelölő bizottság a beérkező javaslatoknál ellenőrzi, hogy a jelölt rendelkezik e 
sportszervezete képviseleti jogával. 

(5) A jelölő bizottság a jelöltek neveiről a közgyűlés előtt két héttel tájékoztatja a választókat. 
 
 

14.§ 
A közgyűlés hatáskörébe utalt tisztségviselők választása 

 
(1) A választás titkos, a jelöltek név szerint ABC sorrendben kerülnek a szavazólapra. 
(2) Elnökválasztás esetén a szavazólapra kétféle módon lehet felkerülni: 

a) a jelölő bizottság javaslatára (a sportszervezetek által korábban megküldött személyi 
javaslatok összegezése); 

b) valamelyik sportszervezeti képviselő közgyűlésen kezdeményezett jelölése alapján, 
amennyiben a jelenlevő szavazásra jogosultak 20%-a nyílt szavazással ezt 
támogatja. 

(3) Amíg a szavazólapok elkészülnek a jelölteknek max. 5 perc időtartamig módjuk van 
bemutatkozni a közgyűlésnek. A jelöltekhez kérdéseket lehet intézni. Az egy-egy 
kérdezőnek adott válasz két percnél nem lehet több. A jelöltekről a közgyűlés résztvevői 
a kérdések kapcsán véleményt nem nyilváníthatnak. 

(4) A választás úgy történik, hogy a jelöltek nevei közül ki kell húzni azokat, akiket a 
választók nem akarnak elnöknek. Bármely ettől eltérő módon kitöltött, vagy más személy 
nevét feltüntető szavazólap érvénytelen. 

(5) A kitöltött szavazólapot a kihelyezett zárt urnába kell dobni. 
(6) Az elnöki tisztség elnyeréséhez a leadott szavazatok 50%-át legalább egy szavazattal 

meghaladó többség szükséges. 
(7) Ha kettőnél több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a szükséges 

többséget, második szavazási fordulót kell tartani. 
(8) A második fordulóban már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt neve szerepel a 

szavazólapon. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell ismételni, amíg 
valamelyik jelölt az 50%-ot legalább egy szavazattal meghaladó többséget megszerzi. 

(9) Egy jelölt esetében is szükséges az 50%-ot legalább egy szavazattal meghaladó igen 
szavazatok száma. Ennek hiányában további forduló nincs. A jelölő bizottságnak két 
héten belül új jelölteket kell állítani és az egy hónapon belül összehívott rendkívüli 
közgyűlésnek az előbbiekben meghatározott módon közülük választani. 
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(10) Az elnökön kívül az Alapszabály a következő tisztségviselők választását írja elő: 
a) alelnökök (4 fő) 
b) elnökség tagjai (8fő) 
c) ellenőrző testület elnöke 
d) ellenőrző testület tagjai (6 fő) 
e) rendkívüli fegyelmi bizottság tagjai (3 fő) 
Az alelnökökre önálló fordulóban kell szavazni. 

(11) Tisztségviselők választása esetén a szavazólapra kétféle módon lehet felkerülni: 
a) a jelölőbizottság javaslatára (a sportszervezetek által korábban megküldött személyi 

javaslatok összegezése); 
b) valamelyik sportszervezeti képviselő közgyűlésen kezdeményezett jelölése alapján, 

amennyiben a jelenlevő szavazásra jogosultak 20%-a nyílt szavazással ezt 
támogatja. 

(12) A választás úgy történik, hogy a jelöltek nevei közül azokat, akiket a választók nem 
akarnak valamelyik tisztségre, azt ki kell húzni. Vigyázni kell arra, hogy a 
szavazólapokon a megkívánt számú jelölt kihúzatlan maradjon. Bármely ettől eltérő 
módon kitöltött, vagy más személy nevét feltüntető szavazólap érvénytelen. 

(13) Az egyes tisztségekbe a kapott szavazatok sorrendje alapján kerülnek a jelöltek a 
következőket figyelembe véve: 
Elnökségi tag választása esetén szem előtt kell tartani az Alapszabály 22.§ (5) pontját, 
amely kimondja, hogy a választható alelnökök és elnökségi tagok (összesen 12 vagy 14 
fő) között legalább egy nő. Ennek megfelelően a szavazatszámlálásnál a legtöbb 
szavazatot kapott női jelölt a többi jelöltet megelőzve kerül a 12 fős csoportba. 
Kivételes eset: 

a) ha az önállóan megválasztott elnök nő vagy férfi, az előbb idézett Alapszabály 
rendelkezése rá nem vonatkozik 

(14) Az elnökségi tagságra történő szavazásnál, ha a 8. helyen többen vannak azonos 
szavazatszámmal, közöttük új szavazást kell tartani a 8. hely megszerzéséért. 

(15) A tisztségviselők választása 4 évre szól. Amennyiben a négyéves időszak alatt bármely 
tisztségben megüresedés történik a következők szerint kell eljárni: 
a) elnök esetében rendkívüli választó közgyűlést kell összehívni 30 napon belül; 
b) alelnökök és elnökségi tagok 12 fős csoportjának esetében, ha a létszám a 

választottaknak 70%-a alá csökken új elnökségi tagok megválasztása céljából 
rendkívüli közgyűlést kell összehívni; 

c) az ellenőrző testület elnökének esetében a tagok közül kell kinevezni új elnököt 
ideiglenes jelleggel a legközelebbi közgyűlésig; 

d) az ellenőrző testület és a rendkívüli fegyelmi bizottság tagjai esetében az elnökség a 
teljes létszámuk 1/3-áig új tagokat kooptálhat ideiglenes jelleggel a következő 
közgyűlésig; 

e) a tiszteletbeli elnök esetében, akit a közgyűlés meghatározatlan időre választhat, az 
elnökség dönt, hogy kell e a hiányt pótolni. 

 
 

15.§ 
Rendkívüli közgyűlés 

 
(1) A rendkívüli közgyűlés összehívására az elnökség jogosult. 
(2) Az Alapszabály szerint rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha: 

a) a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével ezt kéri; 
b) a bíróság elrendeli. 
Az a) bekezdés alkalmazható abban az esetben is, ha a közgyűlés többségi határozattal 
nem fogadja el az elnökség beszámolóját. Következésképpen kötelezi a lemondásra és 
új választás megtartását kéri. 
Ugyancsak az a) bekezdés alapján lehet összehívni a rendkívüli közgyűlést, ha az 
elnökségi tagok száma az elnökségi tagsági viszony megszűnéséből adódóan (ASZ. 
22.§ (9) pont) a választott tagok létszáma 70% alá csökken. 
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b) bekezdés esete akkor következhet be, ha az ügyészség véleménye szerint a 
Szövetség a jogszabályokban meghatározottaktól vagy az Alapszabálytól eltérően 
működik. A bíróság a működés törvényességének helyreállítása érdekében rendeli el a 
közgyűlés összehívását. 

(3) A (2) a) és b) pontokban leírtak fennállása esetében az elnökségnek nincs mérlegelési 
joga, köteles a rendkívüli közgyűlést a kezdeményezéstől számított 30 napon belülre 
összehívni. 

 
 
 

Rendelkezések, magyarázatok az ASZ 21.-24.§-aihoz 
 
 

16.§ 
Az elnökség működése 

 
(1) Az elnökség részére a főtitkár féléves munkatervet készít. 

A munkaterv tartalmazza: 
a) az ülések időpontját; 
b) a tervezett napirendet, a felelős előterjesztőket, a meghívottakat. 

(2) Az elnökség a munkatervben meghatározott időpontokban ülésezik. 
(3) Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Távollétében a megbízott alelnök helyettesíti. 
(4) A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy az elnökségi tagok, az állandó résztvevők, és a 

meghívottak, a tárgyalandó anyagok írásos előterjesztésével együtt, legalább egy héttel 
az ülés időpontja előtt megkapják. 

(5) Az ülés határozatképes, ha aműködő elnökség legalább 50%-a + 1 fő jelen van. (A 
működő elnökség fogalmába nem tartozik az, aki elnökségi tagságát bizonyos időre 
indokkal felfüggeszti.) 

(6) Az elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnöki 
szavazat dönt. 

(7) A MOB tagok megválasztása a MOB iroda által meghatározott időben történik. A tagok 
számát a MOB határozza meg. A Szövetség mindenkori elnöke választás nélkül a MOB 
tagja. További tagokat az elnökség választja meg a jelen § (5) és (6) pontjaiban leírtak 
szerint. MOB tagságra jelöltek lehetnek: 
a) az elnökség tagjai; 
b) a főtitkár; 
c) a szakmai vezető; 
d) továbbá az elnökség bármely tagja által javasolt és az elnökség által megszavazott 

más személy. 
A megválasztott tagokat az elnök, vagy az elnökség bármely tagja indokolt javaslatára, 
az elnökség a megbízatásuk lejárta előtt is visszahívhatja és új tagokat választhat. 

(8) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár, vagy az elnökség 
három tagja az ok és cél megjelölésével indítványozza. 

(9) Az elnökség tagját fel kell menteni, ha 
a) elnök, alelnök, elnökségi tag a tisztségéről lemondott; 
b) az ASZ. 22.§ (6) pont alapján összeférhetetlenné vált; 
c) az ASZ. 22.§ (4) pont d) bekezdésben foglalt személyek tagsági viszonya a 

nemzetközi szervezetekben megszűnik; 
d) teljes cselekvőképességét elvesztette. 

(10) Az elnökség tagját tisztségéből fel lehet menteni, ha tisztségével járó kötelességét 
önhibájából rendszeresen nem teljesíti. 

(11) Az elnökség tagját a Szövetségből ki kell zárni, ha 
a) szándékos bűncselekmény miatt a büntetőbíróság elítélte; 
b) fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, de kizárásra nem került sor. 

(12) Felmentést és kizárást bármely elnökségi tag indítványozhatja. 
(13) Az elnökség döntéseit nyílt, vagy ha indítványozzák, titkos szavazással hozza. Személyi 

kérdésekben az elnök titkos szavazást rendelhet el. 
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(14) Az elnökség ülése nem nyilvános. Azon csak a meghívottak és azok vehetnek részt, 
akiknek a részvételét az elnökség engedélyezi. Kivételes esetben az elnökség dönthet 
az ülés nyilvánossá tételéről. 

(15) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. 
(16) A jegyzőkönyv tartalmára az SZMSZ 10.§ (1) – (7) pontjai értelemszerűen irányadók. 
(17) A határozatban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt és a végrehajtási időt. 
 
 

17.§ 
Az elnök hatásköre az elnökségi ülések között 

 
Az elnökségi ülések közötti időszakban az elnök az ASZ. 23.§-a alapján jár el a következők 
szerint: 
a) a Szövetség képviseletében köteles a testületi határozatokat (közgyűlés, elnökség) 

betartani, azoktól csak kedvezőbb döntés esetén térhet el; 
b) a testületi határozatok végrehajtása érdekében bármikor ellenőrizheti az iroda munkáját, 

utasíthatja a főtitkárt, annak távolléte esetén bármelyik munkatársát; 
c) a szövetségi testületek és bizottságok üléseiről az iroda köteles tájékoztatni az elnököt, 

aki az üléseken bármikor résztvehet; 
d) az ASZ szerint felhatalmazást nyert ügyekben (ASZ 23.§ h) és i) bekezdés) végzett 

tevékenységéről köteles beszámolni az elnökségnek a legközelebbi ülésen; 
e) az elnökség által kijelölt operatív irányító tanács (21.§ (2) m)) tevékenységét vezeti, az 

elvégzett munkáról a legközelebbi ülésen beszámol az elnökségnek. 
 
 

18.§ 
Az alelnökök feladatai 

 
A feladatokat az elnökség határozza meg. 
 
 
 

Egyéb rendelkezések, szabályzatok 
 
 

19.§ 
Az ellenőrző testület működési rendje 

 
(1) Az ellenőrző testület működését meghatározó előírások 

Az ellenőrző testület (a továbbiakban ET) működését az alábbi előírások határozzák 
meg: 
a) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a sportról szóló 2000. évi 

CXLV, valamint az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény. 
b) a Szövetség Alapszabálya 
c) az ET jelen működési rendje. 

(2) Az ellenőrző testület hatásköre, feladatai 
a) az ET ellenőrzi a Szövetség működési rendjét, különös tekintettel a gazdálkodásra. 

- A Szövetség vezetésének ellenőrzési körében az ET vezető tisztségviselőktől és 
a Szövetség vezető állású dolgozótól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a 
Szövetség könyveit és iratait megvizsgálja illetve szakértővel megvizsgáltatja. 

- Az ET elnöke köteles a közgyűlés előtt az ET tevékenységéről szóló beszámoló 
keretében véleményezni a közhasznúsági jelentést, az auditált mérleget és a 
vagyonkimutatást. 

- Az ET előző pont alatti beszámolójában megfogalmazott véleménye nélkül a 
jelentésről és a mérlegről határozat nem hozható. 

b) Az ET tagjai a közgyűlésen jelen lehetnek és felszólalhatnak. 
c) Az ET elnöke indokolt esetben eljárást kezdeményezhet a törvényességi felügyeletet 

gyakorló ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása céljából. 
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d) Az ET feladati ellátásához a Szövetség költségére szakértőt vehet igénybe – az 
elnökség előzetes hozzájárulásával. 

e) A Szövetség alkalmazásában álló vezető tisztségviselőkkel kötendő ügyleteknél, a 
Szövetséget az ET kijelölt tagja képviseli. 

(3) Az ellenőrző testület tagjainak felelőssége 
Az ET tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
kötelesek eljárni. Az ET tagját az e tisztséghez kapcsolódó tevékenységi körbe tartozó 
személy, vagy szervezet képviselője nem utasíthatja. 
 
Ha az ET tag az éves munka 50 százalékában – igazolt betegség, vagy hivatalos külföldi 
kiküldetés kivételével – csak elfoglaltságra hivatkozva, vagy indok nélkül nem vesz részt, 
úgy e tisztségből visszahívható. 

(4) Az ellenőrző testület működése 
a) az ET a Szövetség munkaszervezete útján szervezi meg tevékenységét. 
b) Az ET évente munkatervet állít össze, amelyben rendelkezik rendes üléseinek 

előrelátható napirendi pontjairól. 
c) Az ET iratait elkülönítetten kell kezelni és őrizni, határozatait évente újrakezdett 

emelkedő számsorrendbe kell nyilvántartani. 
d) Az ET tagjai megbízatásukkal kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen adat, 

tényismeret tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartoznak, kivéve az elnökségi 
tagokkal és a közgyűléssel szemben és ezen kötelezettségük a megbízatás 
megszűnését követő öt éven át fennáll. 

(5) Az ellenőrző testület ülése 
a) Az ET ülését az elnök akadályoztatása esetén az írásban megbízott helyettes hívja 

össze. 
b) AZ ET ülését az elnök, illetve az általa írásban meghatalmazott tag akadályoztatása, 

hiányzása esetén az ülésen résztvevő tagok által megválasztott elnök vezeti le. 
c) Az ET a munkatervében meghatározott időben, de legalább negyedévente rendes 

ülést tart. 
 

Rendkívüli ülést kell tartani, ha az ET bármely tagja, valamint az elnökség – az ok és 
cél megjelölésével – azt kéri. A Szövetség tagjai csak az elnökségen keresztül 
tehetnek ilyen kezdeményezést. 
 
Az ET elnöke az összehívásra vonatkozó kérelemnek az összehívás 
kezdeményezésétől számított 8 napon belül írásbeli értesítés útján köteles eleget 
tenni. 

d) Az ET ülése határozatképes, ha szabályszerűen összehívták és azon legalább négy 
tagja jelen van. 

e) Az ET rendes és rendkívüli ülésén a tagok, a rendkívüli ülés kezdeményezője, illetve 
a meghívottak vehetnek részt. 

f) Az ET üléséről emlékeztetőt kell felvenni. 
 
 

20.§ 
A jogorvoslati kérdések elbírálása 

 
Abban az esetben, ha az ellenőrző testület fegyelmi büntetést szab ki, akkor annak a 
szabályzatnak az előírásai szerint kell a jogorvoslati kérelmet benyújtani, amely szabályzat 
alapján illetékes bizottság a hatáskörét gyakorolja. 
 
A Szövetség elnökségének határozata ellen, a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért. 
 
A közgyűlés határozatát a törvényességi felügyeletet ellátó Fővárosi Bíróságnál lehet 
megtámadni. 
 
Ha a vita egy versenyző és az IAAF között alakul ki, akkor ezt a vitás kérdést a tanács 
döntése alapján, az IAAF választott döntőbírósága elé lehet terjeszteni. 
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21.§ 
Testületek létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos elvek 

 
(1) Az elnökség az ASZ 30.§-a értelmében tudomásul veszi öntevékeny testületek 

szerveződését, amelyek a Szövetség céljainak támogatása érdekében, saját elveik 
szerint működnek. 

(2) Ha bármely testület nem tud befolyást gyakorolni saját szakterületén működő 
bizottságra, mint működésképtelen szerveződés, automatikusan elveszti 
létjogosultságát. 

 
 

22.§ 
Edzőtestület 

 
(1) A testület tagja minden atlétikai edzői képesítéssel rendelkező edző. 
(2) A testület feladata egységbe foglalni az egyéni edzői tevékenységeket végző 

személyeket, közösen fellépni az edzőbizottságokon keresztül, érdekeik védelmében. 
Szakági képviseletet figyelembe véve javaslatot tesznek az edzőbizottság tagjaira. 

(3) Szakmai elképzeléseiket az edzőbizottság tagjain és vezetőjén keresztül közvetve az 
elnökség elé kerülő szakmai anyagokban érvényesíthetik. 

(4) Évenként egy alkalommal, a Szövetség köteles egy összevont edző-konferencia 
rendezési költségeit fedezni. A részvétel költségét az edzőknek, vagy egyesületeknek 
kell vállalnia. 

 
Megjegyzés: Szükség és hatékonyság esetén működtethető. 
 
 

23.§ 
Versenybírói testület 

 
(1) A testület tagja minden atlétikai versenybírói képesítéssel és érvényes versenybírói 

igazolvánnyal rendelkező versenybíró. 
(2) A testület feladata, hogy a regionális, illetve országos szervezete irányításával – a 

mindenkori hatályos atlétikai szabályok maradéktalan betartása mellett – lebonyolítsa a 
Magyar Köztársaság területén megrendezésre kerülő atlétikai versenyeket. 

(3) A testület legmagasabb fóruma a versenybírói tanács 
I. A tanács összetétele: 

a) A tanács tagjai a regionális versenybírói testületek (tanácsok) küldöttei. 
Meghívottként vesz részt a Versenyrendezési és technikai bizottság, 
továbbá az Iroda és az elnökség képviselője. 

b) A küldöttek megbízatása 4 évre szól. 
A regionális tanács a küldötteket évente megerősítheti, vagy visszahívhatja. 

II. A tanács évente egyszer a Szövetség éves küldöttgyűlését megelőzően 
tanácskozik. 
A tanácsot össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada a soros elnöknél írásban 
kéri és megindokolja, vagy a Szövetség elnöke ezt szükségesnek tartja. 

III. A tanács elnöki tisztét évente – a tanács által meghatározott sorrendben – a 
tanács más-más tagja tölti be. A tanács elnökön kívül titkárt választ. 

IV. A tanács elnökének feladata: a titkár segítségével szervezi és vezeti a tanács 
üléseit. 

V. A titkár feladata az elnök szervező munkájának adminisztratív segítése és a 
jegyzőkönyv vezetése. 

VI. A tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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VII. A tanács feladata: 
a) összefogja és koordinálja az ország területén működő versenybírók és az 

országos szövetség munkáját, 
b) segíti a regionális versenybírói testületek munkáját, 
c) képviseli tagjai érdekeit, 
d) értelmezi a verseny rendezési és lebonyolítási szabályokat, 
e) javaslatot tesz a Versenybírói Csoport útján vagy közvetlenül a versenybírói 

díjakra. 
VIII. A tanács hatásköre: 

a) Véleményezi a versenybírók és versenybírói bizottságok (fegyelmi, gyalogló, 
bíróküldő, oktatási stb.) albizottságok munkáját. 

b) Javaslatot tesz a Versenybíró Csoport összetételére, továbbá a 
versenybírókat érintő mindennemű kérdésben szükség szerint állást foglal. 

IX. Az éves tanácsülés rendezési költségei a Szövetséget, a részvétel költségei a 
küldő regionális szervezeteket terhelik. 

 
Megjegyzés: Szükség és hatékonyság esetén működtethető. 
 

 
24.§ 

Szponzori testület 
 
(1) A testület tagja az a vállalat, szervezet, magánszemély, aki a Magyar Atlétikai 

Szövetséggel legalább két évre arany, ezüst vagy bronz fokozatú támogatói szerződést 
köt. 

(2) A szponzori testület tagjai azok a hivatásos ügynökségek képviselői, akik arany, ezüst 
vagy bronz fokozatú támogatói szerződés létrejöttében közreműködtek. 

(3) A testület tagjainak feladata egyrészt, a Szövetség anyagi támogatása akár 
pénzeszközökkel közvetlenül, akár díjtalan vagy kedvezményes szolgáltatásokkal vagy 
természetbeni juttatásokkal, másrészt anyagi támogatók szervezése, szerződések 
előkészítése. 

(4) A testület tagjai a szerződésben rögzített jogaikat az Iroda koordinátorán keresztül 
érvényesíthetik. 

 
Megjegyzés: Szükség és hatékonyság esetén működtethető. 
 

 
25.§ 

Sportszakmai bizottságok létrehozása és megszüntetésével kapcsolatos 
elvek 

 
(1) A bizottságok létrehozása 

a) Az elnökség az ASZ 21.§ (2) pont I. bekezdése alapján, munkájának támogatására, 
a választási ciklusokban állandó jelleggel működő sportszakmai bizottságokat 
hoznak létre a közgyűlés után egy hónappal. 

b) A bizottságok egy adott területen tevékenykedő testületek és azok tagjainak 
képviseletében az elnökség tanácsadó szervei. 

c) Szakmai bizottság létrehozását kezdeményezhetik: az elnökség tagjai, a főtitkár és a 
szakmai vezető. 

d) A bizottság elnökét a Szövetség elnökének javaslatára az elnökség bízza meg és 
nevezi ki, az elnökség megbízásának idejére. A bizottság tagjaira a bizottsági elnök 
tesz javaslatot. Ezt a javaslatot az elnökségnek meg kell erősíteni. A bizottság 
tagjait, indokolt esetben, a bizottság elnökének javaslatára fel lehet menteni. 

e) A bizottság részben saját munkaprogramja alapján dolgozik, részben az elnökség 
álta felvetett problémákat véleményezi és a megoldási lehetőségekre javaslatokat 
tesz. 

f) A bizottságok munkafeltételeit a Szövetség biztosítja. Az iroda dolgozói közül ki kell 
jelölni azokat a személyeket, akikkel a bizottságvezetők az irodával a közvetlen 
kapcsolatot tartják. 
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(2) A bizottságok megszüntetése 
a) A bizottságok működésének felülvizsgálatára általában az elnökségválasztó 

közgyűlés után kerül sor. Az új elnökségnek kell a működő bizottságokat 
megerősíteni, vagy megszüntetni, illetve újakat létrehozni. 

b) A működési ciklus alatt az elnökség tagjainak, a főtitkárnak és a szakmai vezetőnek 
indokolt esetben joga van megszüntetési javaslattal élni. A bizottságok 
megszüntetéséről az elnökségnek kell döntenie. 

 
 

26.§ 
Edzőbizottság 

 
 

(1) Az edzőbizottság elnöke a szövetség mindenkori szakmai alelnöke. 
A bizottság az elnökkel együtt 11 tagú. A bizottság tagja a szövetség négy szakági 
szövetségi edzője (vágta-gát, ugrás, dobás, közép-távfutás), illetve hat, szakáganként 
(vágta-gát, ugrás, dobás, közép-távfutás, összetett, gyaloglás) az alább meghatározandó 
módon választott tag.  
A bizottság tagjait (kivéve a négy szakági szövetségi edzőt) az olimpiát követő év május 
31-ig kell megválasztani. 
A hat szakági képviselő megválasztása úgy történik, hogy a választást megelöző évben 
a szakági pontversenyben első hét helyezést szerzett tagegyesület képviselője választ, 
az erre az alkalomra összehívott gyűlés keretében, a jelöltek közül egyszerű 
szótöbbséggel. A választó gyűlés akkor határozatképes, ha a választásra jogosult 
egyesületek több mint fele azon megjelenik. Minden egyesületnek a szavazáskor egy 
szavazata van. 
 
(2) A bizottság feladatai: 
a) A Munkaterv szerint működjék. 
b) Javaslattétel és véleményalkotás minden olyan szakmai kérdésben, amelyben a 

döntési jogkör az elnökséget illeti meg, illetve amellyel a szakmai vezető és az 
elnökség megbízza. 

c) Szakmai albizottságok létrehozása, amelyek egy-egy szakág szakmai problémáit 
vannak hivatva naprakészen képviselni. 

(3) A bizottság a munkaterv szerint és akkor ülésezik, amikor a feladatok ezt szükségessé 
teszik. 
A Szövetség elnöksége nem köteles élni sportszakmai bizottságok megalakításának 
lehetőségével. 

 
27.§ 

Versenyrendezési és technikai bizottság 
 
(1) A bizottság két csoportból áll: 

A) Versenybírói csoport 
B) Technikai csoport 

(2) A csoportok vezetőit a Szövetség elnökének javaslatára az elnökség bízza meg és 
nevezi ki. A csoportok tagjainak felkérését a csoportvezetők javaslatára az elnökség 
hagyja jóvá. 

(3) A bizottság megbízatása az elnökség megbízatásának idejére szól. 
A) Versenybírói csoport 

a) Feladatai: 
- Az éves versenyprogram ismeretében megszervezze és megrendezze – 

sportszakmai szempontból – a Magyar Köztársaság területén megtartásra 
kerülő országos bajnokságokat, nemzetközi és válogatott viadalokat. 

- Szervezze a versenybírók képzését és továbbképzését. 
- Vizsgáztatással országos versenybírói minősítéseket adományozzon. 
- Készítse el és az irodához juttassa el az országos csúcseredmények 

jegyzőkönyveit. 
- Vezesse az I. osztályú és országos minősítésű versenybíró nyilvántartást. 
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- Értékelje ki a versenybíróság elnöki jelentéseit. 
- Működjék közre az országos bajnokságok protokoll feladatainak 

megoldásában. 
- Szervezze a magyar versenybírók nemzetközi kapcsolatait. 
- 4 évenként jelölje ki azt a 10 versenybírót, akik a kiemelt nemzetközi 

versenyeken vezetőbírói feladatot látnak el. 
- Tegyen javaslatot a versenybírók kitüntetésére, különös figyelemmel a 

hosszabb idő óta eredményesen működő sporttársakra. 
- A változott szabályokról adjon tájékoztatást. 
- A versenybírói díjakat évenként vizsgálja felül és tegyen javaslatot a 

módosításról az elnökségnek. 
b) A feladatok ellátása érdekében: 

- A csoport kijelöli a Szövetség által rendezett versenyek teljes 
versenybíróságát, elkészíti, postázza a felkéréseket. 
A felkéréseket a verseny előtt 3 héttel kell elküldeni. 
A kijelölésért és a felkérés elkészítéséért a csoport vezetője, vagy az általa 
megbízott helyettes a felelős. 

- A csoport megbízott tagja feldolgozza a beérkezett elnöki, ellenőri 
jelentéseket és legkésőbb két héttel a verseny után, ha szükséges, jelentést 
tesz a csoport vezetőjének. 

- Az adminisztratív albizottság beszerzi az új csúcsok hitelesítéséhez 
szükséges okiratokat és két héten belül eljuttatja az irodához. 

- Az adminisztratív albizottság vezeti és naprakészen tartja a versenybírói 
nyilvántartásokat. 

- A csoport elnököket jelöl ki a tagszövetségek által rendezett I. o. minősítés 
elérésére alkalmas versenyekre, illetve gyalogló versenyekre legalább három 
gyaloglóbírót. 

- A csoport a legnagyobb versenyek előtt, a kijelölt vezetőbíróval közösen 
megszervezi a versenybírói eligazítást és kiemelkedő jelentőségű versenyek 
után közvetlenül értékelést tart. 

- Az oktatási albizottság tematikát, vizsgakérdéseket dolgoz ki, a versenybírók 
képzése, továbbképzése, vizsgáztatása érdekében. 

- Az oktatási albizottság, felkérésre, előadót biztosít a továbbképzésekre. 
- A csoport az oktatási albizottsággal közösen kijelöli az országos minősítés 

megszerzésére jogosító vizsgákon közreműködő vizsgabizottságokat. 
- A csoport a nemzetközi albizottság közreműködésével javaslatot tesz magyar 

versenybírók külföldön történő foglalkoztatására. A nemzetközi gyaloglóbírói 
cím elnyeréséhez szükséges kérelem benyújtása előtt a kérelmet 
véleményezi. 

- A csoport a jelentősebb hazai versenyek előtt három héttel közreműködik a 
meghívottak, díjátadók névsorának összeállításában, illetve felkérések 
elkészítésében. 

- A csoport a vidéki tagjai, valamint a budapesti versenybíró bizottság 
közreműködésével szervezi és koordinálja a Szövetség és a tagszövetségek 
által kiírt országos versenyek megrendezését. 

c) A csoport évenként legalább egy alkalommal rendes, vagy a csoport tagok 
egyharmadának írásbeli indítványára, rendkívüli ülést tart. 

d) Az évi rendes ülés időpontja, minden év november vagy december hónapja, a 
versenynaptár elkészültének függvényében. 

I. Az évi rendes ülés napirendje: 
- az országos bajnokságok vezető tisztségviselőinek kijelölése, 
- a magyarországi nemzetközi versenyek, válogatott viadalok vezetőbíróinak 

kijelölése, 
- kitüntetési javaslatok megtárgyalása, 
- a csoport vezetője beszámolójának megvitatása, elfogadása, vagy elvetése, 
- az éves képzési, továbbképzési terv elfogadása, 
- a csoport éves feladatmegosztásának elkészítése. 

II. A rendkívüli csoportülés napirendjére az annak összehívását kezdeményezők 
tehetnek javaslatot. 
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III. A csoport üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni és azt a bizottság vezetője 
köteles a tagszövetségeknek, illetve a Szövetség főtitkárának 3 napon belül 
átadni. 

e) A csoport a rendes ülés feladatmegosztása alapján munkáját egész évben 
folyamatosan végzi. 

B) Technikai csoport 
a) Feladatai: 

- A szövetségi küldöttek kijelölése. 
- Hazai versenyrendezés szabályainak kidolgozása. 
- Pályák, sportszerek hitelesítése. 
- Szaktanácsadás. 
- Szakmai személyzet kiválasztása, oktatása. 

b) A feladatok ellátása érdekében: 
- A csoport évente kétszer ülésezik, a fedettpályás ill. a szabadtéri 

versenyidőszak végén. 
- Kidolgozza éves prograjmát és költségvetését, amelyet a Szövetség főtitkára 

elé terjeszt jóváhagyásra. 
- A kijelölt szövetségi küldöttek jelentését feldolgozza, értékeli. 
- Kapcsolatot tart a főtitkárral és évente egyszer beszámol munkájáról az 

elnökség előtt. 
(4) A bizottság csoportjainak működéséhez a feltételeket az iroda biztosítja. 

Elemei: személyi kiadások (versenybírók, technikai delegátusok, szállás, utazás, 
napidíj költségei) 
anyagi kiadások (postázás költségei, irodaszerek, különböző nyomdai 
megbízások, szerkesztési, sokszorosítási költségek, telefon, telefax) 

A működéshez: A Szövetség által rendezett versenyekről, legalább három héttel előbb, 
a bizottság rendelkezésére bocsátja a jóváhagyott és végleges 
versenyprogramot, az időrendet. 

 
 

28.§ 
A versenypályák hitelesítése (ellenőrzése) 

 
Az IAAF 12.1 szabályában felsorolt versenyek, továbbá a Szövetség által rendezett hazai 
bajnoki versenyek, csak olyan pályákon rendezhetők, amelyek az IAAF 134. szabályának 
eleget tevő hivatalos pályafelmérő ellenőriz és a 122. szabályban megbízott technikai 
versenyirányító az ellenőrzés eredményét felelősséggel tudomásul veszi. Az idézett két 
szabály kimondja: 
134. szabály: „A hivatalos pályafelmérő feladata a verseny előtt ellenőrizni a pályajelzések és 

egyéb méretek pontosságát, és köteles a megfelelő igazolásokat átadni a 
technikai versenyirányítónak. Feladatainak ellátása érdekében a hivatalos 
pályafelmérő rendelkezésére kell bocsátani a stadion terveit és rajzait. 
Minden stadionnak, amelyben a 12.1 szabályban rögzített versenyek 
megrendezését tervezik, rendelkeznie kell megfelelő, az IAAF tanács által 
jóváhagyott formátumú dokumentumokkal, amelyek igazolják a pályaméretek, 
pályajelzések és pályaberendezés méretek pontosságát.” 

122. szabály: „A technikai versenyirányító felelős azért, hogy a futópálya és a nekifutók, a 
dobókörök, a körívek, a szektorok, a leérkezőhelyek és valamennyi 
pályafelszerelés, valamint dobószer feleljen meg az IAAF szabályainak.” 

Az előbbi két szabály ezeket a feladatokat minden verseny esetében közvetlen a verseny 
előtt elvégzendőnek írja elő. 
A Szövetség ésszerűsítési okokból megbízta a Technikai csoportot, hogy a pályák leírt 
ellenőrzését már új állapotukban végezzék el, a hiányosságokra hívják fel a pályatulajdonos 
figyelmét és ezzel szüntessék meg azt a veszélyt, amely a közvetlen verseny előtti ellenőrzés 
hiányosság feltárásaiból a verseny megrendezését befolyásolják. 
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Ha a két említett szabályban felsorolt ellenőrzések hiányosságokat tárnak fel, ezeket 
jegyzőkönyvezik, majd átadják a pálya tulajdonosának és a legközelebb rendezendő verseny 
technikai versenyigazgatójának. Az adott verseny felelős vezetői (versenyigazgató, technikai 
versenyirányító) hatáskörébe tartozik annak véleményezése, hogy a pályának vannak e olyan 
hiányosságai, amelyek a verseny, vagy egyes versenyszámok megrendezhetőségét 
befolyásolják. 
 
 

29.§ 
Az éves szakmai program elkészítésének és jóváhagyásának ügymenete 
 
(1) Lezárult versenyidény értékelése. 
 a) nemzetközi szereplés 
 b) kontinentális, illetve kupa versenyek 
 c) válogatott találkozók 
 d) szöveges értékelés, kiemelkedő versenyek értékelése 
 e) hazai bajnokságok, csúcsok 
 f) az éves szakmai program megvalósítása 

♦ célkitűzések teljesítése, 
♦ feladatok teljesítése 
♦ általános (szintek, elvek,) 
♦ konkrét (felkészülési tervek, 
♦ edzőtáborozások, 
♦ felmérések, 
♦ orvosi ellátás, 
♦ menedzselés, 
♦ kapcsolattartások, versenyek). 

g) szakmai, szakági értékelés, 
h) összefoglaló (sportág helyzete az év alapján) 
i) táblázatos melléklet a főbb adatokkal 

♦ eredmények (nemzetközi, OB) 
♦ átlagos (OB-k) létszámok 
♦ csúcsok 
 

(2) A következő év szakmai programja 
 a) témakörök, 
 b) célkitűzések 

♦ nemzetközi 
♦ hazai 

c) feladatok 
♦ általános 
♦ konkrét 

d) nemzetközi és hazai versenyek 
♦ az éves nemzetközi program (naptári sorrendben) 
♦ a hazai bajnokságok programja (naptári sorrendben) 

e) feltételek 
♦ edzőtáborok (tehervállalások megoszlása) 
♦ az év legfontosabb eseményeinél külön kiemelése 
♦ felkészülés, 
♦ versenyzés, 
♦ egészségügyi ellátás, 
♦ célversenyek, feladatok 

(3) Az elkészítés menete 
 a) A lezárult versenyidény értékelése     okt. 31-ig 

♦ Elnökség felé előterjesztés, elfogadása    nov. 15-ig 
b) A következő év szakmai programja 

♦ elkészítése:       nov. 10-ig 
♦ edzőbizottsági megvitatás      nov. 20-ig 
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♦ elnökség felé előterjesztés. 
♦ elfogadás        nov. 30-ig 
♦ szakosztályokhoz eljuttatás      dec. 10-ig 

c) Válogatott keretek felállítása 
♦ (a szakosztályi javaslatok alapján) 
♦ szövetségi döntés       dec. 31-ig 

 
 

30.§ 
Hazai és nemzetközi versenynaptár elkészítésének szempontjai 

 
A versenynaptár elkészítésének két legfontosabb szempontja: 
 
(1) Szakmai szempontok: (felkészülés biztosítása, formábahozás biztosítása, célversenyek 

kijelölése.) 
(2) Gazdasági szempontok 
 
 
(1) Szakmai szempontok alapján: 

a) Világversenyek időpontjának és helyszínének kijelölése, IAAF, EAA szerint. 
b) Hazai versenyek rendezési szándékának bejelntése a Szövetségnél. 

Felelős: Rendező szövetségek, egyesületek. 
Határidő: Minden év szeptember 25-ig. 

c) Hazai bajnokságok időpontjainak és helyszíneinek kijelölése. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Minden év szeptember 30-ig. 

d) Hazai nemzetközi versenyek, válogatott viadalok, időpontjának, helyszínének 
kijelölése. 

Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Az évi EAA naptáregyeztető után 5 nappal. 

e) Hazai, külföldi edzőtáborok időpontjának, helyszínének kijelölése. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Az évi EAA naptáregyeztető után 5 nappal. 

f) Külföldi, nemzetközi versenyek, válogatott viadalok lekötése 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Az évi EAA naptáregyeztető után 5 nappal. 

g) Az elmúlt versenyidőszak versenynaptár értékelése. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Minden év október 30-ig. 

h) Naptár szerinti versenynaptár összeállítása. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Minden év november 10-ig. 

(2) Gazdasági szempontok alapján: 
a) A versenynaptárban kijelölésre kerülő edzőtáborok, események, pénzügyi 

fedezetének előzetes lehetőségei. 
Felelős: Főtitkár 
Határidő: Minden év október 15-ig. 

b) Versenynaptárban kijelölt események pénzügyi fedezetének biztosítása. 
Felelős: Főtitkár – marketing menedzser 
Határidő: Folyamatosan. 
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31.§ 
Bajnokságok és egyéb a Szövetség által rendezett versenyek kiírásának 

elvei és gyakorlata 
 
(1) A Szövetség által rendezett bajnokságok kiírását meghatározza: 

a) Versenyrendszer 
b) Versenyszabályok 
c) Fiatalkorúak versenyeztetési szabályzata 
d) Versenynaptár 
e) Kiválasztott helyszín. (A kiválasztás pályázat alapján is történhet.) 

(2) A Szövetség által rendezett versenyek kiírását meghatározzák: 
a) A fentiek 
b) Szakmai vezetés által támasztott igények 
c) Minden versenyidőszakot követően a bajnoki kiírásokat értékelni kell és a 

szakvezetőkkel egyeztetett szükséges módosításokat át kell vezetni. 
(3) Megoldandó feladatok: 

a) A versenykiírások anyagának teljes felülvizsgálata. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Minden év október 30-ig. 

b) A versenynaptár szerinti aktuális versenykiírások, időrendek elkészítése. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: Minden év november 30-ig fedettpályákra, a következő év január 31-ig 
pályaversenyekre. 

c) A versenykiírásban nem közölhető időrendek elkészítése. 
Felelős: a Szövetség szakvezetése 
Határidő: A nevezési határidő után egy nap. 
 
 

32.§ 
Az éves költségvetés és elszámolás elkészítésének és jóváhagyásának 

ügymenete 
 
(1) Éves létszám és bérkeret meghatározása: 
 Határidő: minden év november 30. 
 Felelős: a Szövetség elnöke 
 
(2) Működés fenntartási kiadásainak meghatározása, szükséges beruházások, beszerzések 

tervezése: 
 Határidő: minden év december 15. 
 Felelős: a Szövetség főtitkára. 
 
(3) Felkészülés és versenyprogram alapján az események költségeinek tervezése: 
 Határidő: minden év december 15. 
 Felelős: a Szövetség szervezési menedzsere 
 
 
(4) Költségvetés kiadás és bevételi oldalának tervezése: 
 Határidő: minden év december 31. 
 Felelős: a Szövetség főtitkára 
 
(5) Költségvetés előirányzatainak elnökség elé terjesztése jóváhagyásra: 
 Határidő: következő év első ülése 
 Felelős: a Szüvetség főtitkára 
 
(6) Költségvetés előirányzatai felhasználásának engedélyezése: 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: A Pénzkezelési szabályzat szerint 
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(7) Gazdálkodási adminisztrációs tevékenység: 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: a Szövetség gazdasági vezetője 
 
(8) Elnökség tájékoztatása a szövetség gazdálkodásáról: 
 Határidő: elnökség igénye szerint 
 Felelős: a Szövetség főtitkára 
 
(9) Éves mérleg és a közhasznúsági jelentés elkészítése: 
 Határidő: az idevonatkozó rendelkezésekben előírtak szerint 
 Felelős: a Szövetség főtitkára 
 
(10) Éves mérleg és a közhasznúsági jelentés elnökség elé terjesztése jóváhagyásra: 
 Határidő: beadás előtt két hét 
 Felelős: a Szövetség főtitkára 
 
Megjegyzés:A határidők tájékoztató jellegűek, külső tényezők befolyásolhatják. 
 
 

33.§ 
Munkáltatói jogkör gyakorlása 

 
A Szövetség választott funkcióban lévő tagjai társadalmi tevékenységben végzik munkájukat, 
ezért velük kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlása nem érvényesíthető. 
 
Munkaviszonyban a főtitkár, a szakmai vezető a NAP igazgató és a szövetségi iroda 
munkatársai vannak. 
 
A főtitkár felett a munkáltatói jogkört az elnökség és az elnök gyakorolja a következő 
megoszlás szerint: 
 
 Elnökség: 

♦ kinevezés (felmentés, felmondás), fegyelmi felelősségrevonás 
 
Elnök: 
♦ munkabér, jutalmazás, kitüntetés és minden egyéb munkaviszonyt érintő 

kérdésben 
 
A szakmai vezető esetében a kinevezés és felmentés az elnökség hatáskörébe tartozik, míg 
a további munkáltatói jogkört (fegyelmi felelősségre vonás, munkabér, jutalmazás, kitüntetés, 
stb.) a főtitkár gyakorolja. 
 
A NAP igazgatót az elnök javaslatára, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 
egyetértésével az elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnök 
gyakorolja. A NAP igazgató felmentését a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium is 
kezdeményezheti. 
 
A szövetségi iroda munkatársai felett a munkáltatói jogkört teljeskörűen a főtitkár gyakorolja. 
Ez a jogkör kiterjed a fő- és másod- (mellék) állásúakra, továbbá az eseti megbízás 
keretében foglalkoztatottakra. 
 
 

34.§ 
A főtitkár és az iroda kapcsolata 

 
A főtitkár az irodai munkák felelős irányítója. 
Gyakorolja a munkáltatói jogkört: 
♦ szerződéseket köt a dolgozókkal, 
♦ elkészíti a munkaköri leírásokat, 
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♦ megállapítja a béreket, 
♦ az elnökség által megállapított bértömeggel gazdálkodik, (a bértömegen belül a béreken 

változtathat, megszüntetett béreit átcsoportosíthatja). 
 
 

Önállóan dönt a szervezet kialakításáról, munkaköröket megszüntethet, új munkaköröket 
létesíthet. 
A főtitkár a költségvetés felelős végrehajtója, ezért állandóan figyelemmel kíséri a költségek 
alakulását. Az iroda dolgozói kötelesek felhívni a figyelmét, ha a tervezett költségeket a 
kiadások meghaladják, vagy a kötelező kifizetések csak a költségvetés túllépése esetén lehet 
teljesíteni. 
 
A főtitkár az alkalmazása után legkésőbb egy hónappal köteles minden dolgozó munkaköri 
leírását elkészíteni. 
 
Munkakör változás esetén új munkaköri leírást kell készíteni. 
 
 

35.§ 
Az iroda tevékenysége 

 
(1) Sport-szakmai és sport-szervezési feladatok 
 
I. Sport-szakmai feladatok. 
 Alapvető célkitűzés az atlétika eredményességének növelése. 
 Ennek érdekében: 

♦ Minden év novemberében fel kell állítani a válogatott kereteket felnőtt utánpótlás és 
junior korosztályokban. A kereteken belül létre kell hozni azt a szűkebb versenyzői 
kört, akik alkalmasnak látszanak a következő években a világversenyeken hazánk 
színeit eredményesen képviselni. 

♦ A hazai és nemzetközi versenynaptár figyelembe vételével el kell készíteni a 
keretek felkészítési és versenyeztetési tervét és a csapatba való kerülés feltételeit. 

♦ Meg kell határozni a világversenyekre kiválasztott versenyzők felkészülésének 
optimális feltételeit és a feltételek teljesítésének gazdasági vonatkozásait. 

♦ Szakmai és anyagi tervet kell kidolgozni egy szűk nemzetközi vonatkozásban 
eredményesnek igérkező fiatal tehetségek gondozására. 

 
A kidolgozott terveket a szakmai igazgatóval meg kell vitatni és minden év december 15-
ig jóváhagyásra az elnökség elé kell terjeszteni. 
 
A terveket az elnökség hagyja jóvá. A jóváhagyás egyben az elnökség garanciáját jelenti 
a feltételek biztosítására. 
 
A jóváhagyott tervek végrehajtásáért a szakmai vezető felelős. 
 
A terv és célkitűzés megvalósítása érdekében a szakmai vezető köteles a kiemelt 
kerettagok munkáját rendszeresen ellenőrizni és segíteni. Ezt a feladatot az utánpótlás 
vezetőedzővel megosztva végzi. 
A szakmai vezetőnek kell gondoskodni arról, hogy a felkészülési tervben jóváhagyott és 
anyagi eszközökkel biztosított feltételek az atléták eredményessége érdekében 
rendelkezésre álljanak (edzőtáborok, nemzetközi versenyeztetés, hazai és külföldi 
válogatott viadalok, szer- felszerelés ellátottság, orvosi ellátás, stb.). A felkészülés 
állásáról a szakmai vezető az elnökséget folyamatosan köteles tájékoztatni. 
 
Minden év október 31-ig írásos beszámolót kell készíteni az elnökség részére a szakmai 
feladatok elvégzéséről, az eredménycélok megvalósulásáról. 
 
A költségvetés által biztosított összegek felhasználásáért a főtitkár felelős. 
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II. Sport-szervezési feladatok. 
Alapvető célkitűzés az atlétika sportág népszerűsítése, szervezettségének, 
működőképességének biztosítása. A célkitűzések teljes megvalósítására egy önálló 
szakfelügyelőt kell alkalmazni.. 
Ennek érdekében: 
♦ Gondoskodni kell arról, hogy a Szövetségnek több évre kiterjedő (pl. olimpiai 

ciklusonkénti) fejlesztési tervei legyenek, amelyeket elnökségi határozathozatal előtt 
széleskörű szakmai, társadalmi vita előz meg. 

♦ Folyamatos, hatékony kapcsolatot kell tartani a társszervekkel, tagszövetségekkel 
és a sportigazgatóságokkal. 

♦ Rendszeres kapcsolatot kell tartani a megyei és egyesületi vezetőkkel. 
♦ Szükség szerint, de legalább évenként értekezletet kell szervezni megyei és 

egyesületi vezetők részére, szervezési és általános szakmai témakörökben. 
♦ Ki kell dolgozni és rendszeresen felül kell vizsgálni a különböző szabályzó 

rendszereket. 
♦ Ki kell alakítani a megfelelő kapcsolatot a diáksport vezetőivel az atlétika sportág 

érdekében, szakmai és szervezési segítséget kell nyújtani a diákatlétika 
fejlesztéséhez. 

♦ Megfelelő módon támogatni kell az atlétika jellegű szabadidő tevékenységeket. 
♦ A tárgyévet megelőző év novemberében javaslatot kell tenni a hazai és nemzetközi 

versenynaptárra. 
♦ Nyilván kell tartani a működő edzőket, edzői minősítéseket. 
♦ Meg kell szervezni az edzői továbbképzést. 
♦ El kell készíteni a bajnoki versenyek kiírásait, illetve módosításait. 
♦ Adott alkalommal véleményezni kell a mesteredzői kérelmeket. 
Megjegyzés: Szakfelügyelő hiánya esetén feladatait a főtitkár irányításával az 
Iroda megfelelő munkatársai végzik el. 

(2) Általános és szervezési feladatok 
Az iroda a szakterületi előadók és adminisztrációt végző munkatársak 
közreműködésével 
♦ biztosítja a versenyeztetésre történő felkészítés előfeltételeit (hazai és külföldi 

edzőtáborok, felmérő versenyek), 
♦ elvégzi a versenyeztetéssel kapcsolatos irodai feladatokat a hazai bajnoki és 

nemzetközi, a külföldi egyéni és csapatversenyek (válogatott viadalok) 
vonatkozásában, 

♦ nyilvántartja a tagszövetségeket, a pártoló és tiszteletbeli tagokat, a 
szakosztályokat, 

♦ kidolgozza a szakosztályok kategóriába sorolás feltételeit és kétévente javaslatot 
tesz a besorolásra, 

♦ vezeti a tagnyilvántartást, 
♦ nyilvántartja a tagsági díjakat, 
♦ nyilvántartja a versenyzőket (igazolás) és az átigazolásokat, 
♦ tagszövetségeket és azok szakosztályait ellátják a szükséges információkkal 

(bajnoki versenyek, edzőtáborok, válogatott viadalok, egyéni külföldi versenyek 
stb.), 

♦ felkérés, vagy megbízás alapján résztvesznek a szakosztályok egyesületek, 
tagszövetségek fontosabb tanácskozásain, 

♦ az éves eredmények alapján minden év december 31-ig elkészítik a ranglistákat: 
♦ felnőtt legjobb 50 
♦ utánpótlás legjobb 20 
♦ junior legjobb 30 
♦ ifjúsági legjobb 10 
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♦ a Szövetség által rendezett versenyek eredményeit számítógépben rögzítik, 
jegyzőkönyveit közzéteszik, (Atlétika), 

♦ működteti a Szövetség internetes hon-lapját (www.masz.hu) és e-mail levelezését 
(masz@matavnet.hu), 

♦ a ranglista készítés szempontjából számításba vehető eredményeket a beküldött 
jegyzőkönyvek alapján, számítógépben rögzítik, 
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♦ teljesítik a szponzori szerződésekben rögzített, Szövetségre háruló feladatokat, 
♦ havonkénti rendszerességgel kiadják az „Atlétika” folyóiratot, 
♦ biztosítják a folyamatos sajtóinformációt, 
♦ vezetik az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, 
♦ nyilvántartják az elnökségi határozatokat, 
♦ végrehajtják az elnökségi határozatokat, 
♦ tájékoztatják a tagszövetségeket az elnökségi határozatokról, 
♦ előkészítik az évenkénti közgyűlést, 
♦ végrehajtják a versenybírói testület működési feltételeit, 
♦ a versenybírói bizottság javaslatára megszervezik az országos minősítésű 

versenybírák vizsgáztatását, vezetik a nyilvántartásukat, 
♦ az alkalmas versenybírókat nemzetközi minősítésre terjesztik elő, 
♦ kapcsolatot tartanak a sportszakmai bizottságokkal és testületekkel, 
♦ egyeztetik a bizottságokkal az éves munkaprogramjukat, 
♦ gondoskodnak arról, hogy a jogorvoslatot igénylő panaszokat az illetékes 

bizottságok megtárgyalják és szükség esetén az elnökség elé terjesszék, 
♦ részt vesznek az elnökségi üléstervben meghatározott napirenden lévő témák 

anyagainak előkészítésében, 
♦ ápolják és fejlesztik a nemzetközi kapcsolatokat, 
 
Szakmai célok támogatására elkészítik: 
♦ az előzetes költségvetést az előző év november 15-ig, 
♦ a végleges költségvetést a tárgyév február 15-ig. 

 
(3) Gazdasági, gazdálkodási feladatok 

A szövetség gazdálkodása a Gazdálkodási- pénzügyi szabályzat szerint történik. A 
szabályzat szerinti működés személyi feltételei: 
♦ gazdasági vezető, 
♦ könyvelő, 
♦ pénztáros, 
♦ kézi-pénztár kezelő, 
♦ raktárkezelő. 

 
A gazdasági vezető felelős a folyamatos könyvelésért, a járandóságok kiszámlázásáért, az 
átutalásokért, az adók befizetéséért. Feladata az évenkénti mérlegbeszámoló készítése és az 
elnökség igénye szerint évközbeni pénzügyi helyzetértékelés. Köteles figyelemmel kísérni a 
költségvetés szerinti gazdálkodást és a főtitkárt írásban figyelmeztetni a költségvetéstől eltérő 
gazdálkodási tényekről. 
 
A pénztáros a készpénz- és csekkforgalom ügyintézője, feladata a bérek, alkalmi 
munkabérek, költségek készpénzzel történő kifizetése. 
 
A pénztáros teljes tevékenységét a Gazdálkodási- pénzügyi szabályzat részletezi. 
 
A kézi-pénztár kezelő a pénztáros megbízottja, aki a pénztári napok között max. 10.000.- Ft 
értékhatárig a rendelkezésére bocsátott összegből, a főtitkár jóváhagyásával, készpénz 
vásárlásokat végezhet. A pénzforgalmat a pénztárossal hetenként köteles elszámolni. 
 
A raktárkezelő a szerződéses cég által juttatott szerelések beszállítója és felelős kiadója. 
Szerelések kiadására a szövetségi kapitány/szakmai igazgató, up. vezetőedző, vagy a főtitkár 
utasíthatja. A kiadott szerelésekről személyi kartonokat vezet. Év végén – szükség esetén év 
közben is – a karton-leltárt a valóságos leltárral egyezteti. A megállapodott időre, a 
szövetségi kapitány közreműködésével megadja a szállítónak a szerelések specifikációját. 
Gondoskodik arról, hogy a válogatott viadalokon a csapatok egységes szerelésben jelenjenek 
meg. Javaslatot tesz selejtezésre. Előkészíti a selejtezési jegyzőkönyveket. 
Titkárság 
Az iroda adminisztrációs munkáinak ellátására és egyes tevékenységi csoportosításban nem 
illeszthető feladatok elvégzésére a főtitkár önálló titkárságot hoz létre. Létszámát a feladatok 
nagysága szerint határozza meg. 
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36.§ 
Az iroda szervezeti felépítése 

 
Az iroda szervezeti felépítése a tevékenységéhez alkalmazkodik. 

 
Az iroda felelős vezetője a főtitkár. 
 
A főtitkárt az elnökség pályázat alapján, vagy pályázat nélkül az elnök jelölése alapján 
választja. A megválasztáshoz a határozatképes elnökség többségi egyetértő szavazata 
szükséges. 
 
A főtitkár feladatait az ASZ 33.§.-a részletesen rögzíti. 

 
A főtitkár az irodai feladatok hatékony és gazdaságos ellátása érdekében három csoportot és 
egy önálló titkárságot hoz létre. 
 
A csoportok feladata az SZMSZ 35.§.-ban rögzített tevékenységi csoportosításban felsoroltak 
teljeskörű végrehajtása. 
 
A csoportokban folyó munka koordinálására a főtitkár a csoportokon belül felelősöket 
nevezhet ki. 
 
A titkárság munkáját a főtitkár közvetlenül irányítja. 

 
36/A. § 

 
A NAP iroda 

 
(1) A NAP-hoz kapcsolódó feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát, 

valamint szervezetét az elnökség által elfogadott költségvetés alapján a NAP igazgató oly módon 
állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. A működéshez 
szükséges költségeket a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium biztosítja a Szövetséggel kötött 
támogatási szerződés szerint, a program elszámolásának függvényében. 

 
 

36/B. § 
 

A NAP igazgató 
 
(1) A NAP hivatali szervezetének - az Irodának – a vezetője a Szövetséggel főfoglalkozású 

munkaviszonyban álló NAP igazgató. 
 
(2) A NAP igazgató feladatai és hatásköre: 
 
a) a NAP-pal kapcsolatos ügyekben összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban 

dolgozók munkáját, 
b) szervezi a közgyűlés és az elnökség NAP-ot érintő határozatainak végrehajtását, 
c) előkészíti a közgyűlés, az elnökség, a Szövetség egyéb szervei üléseire a NAP-pal kapcsolatos 

anyagokat., 
d) elkészíti a NAP költségvetési tervezetét és a tevékenységről szóló beszámolót a GYISM-nek, 
e) a NAP munkaviszonyban álló dolgozói felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, 
f) a NAP költségvetéséhez kapcsolódóan aláírási és utalványozási jogkört gyakorol a gazdálkodási 

szabályzatban meghatározottak szerint, 
g) megbízás alapján képviseli a Szövetséget, 
h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a NAP eredményeiről, 
i) gondoskodik a NAP-hoz kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről. 

 
(3) A NAP igazgató tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. 
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A MASZ Iroda  valamint a szakmai részleg szervezeti felépítését ld. az SZMSZ 6. 
sz. melléklet A és B részében! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.§ 
Versenybírói minősítések elvei, és gyakorlata, hatályos versenybírói 

díjak 
 
(1) Az atlétikai versenybírák képzésének, továbbképzésének és minősítésének szabályai 
 

I. A versenybíró 
Atlétikai versenyen versenybíró lehet az a személy, aki versenybírói tanfolyamot 
hallgatott, a tanfolyam végén sikeres vizsgát tett, és érvényes versenybírói 
igazolvánnyal rendelkezik. (kivételeket lásd utóbb) 
 

II. A versenybírói minősítések: 
a) III. osztályú versenybíró 
b) II. osztályú versenybíró 
c) I. osztályú versenybíró 
d) országos minősítésű versenybíró 
e) nemzetközi versenybíró 

 
 
 
III. A minősítések megszerzésének módjai: 

a) tanfolyam útján: III. osztályú versenybíró 
b) követelmények teljesítésével: I.-II. osztályú versenybíró 
c) külön vizsga letételével: országos versenybíró 
d) tanfolyammal és vizsgával: ITO – Nemzetközi Technikai Tisztségviselő 

ATO – Európai Technikai Tisztségviselő 
e) adományozással: nemzetközi bíró a gyaloglásban (az adományozásra az IAAF - 

Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség jogosult.) 
f) Kijelöléssel 

A Szövetség Elnöksége jóváhagyásával, egy-egy olimpiász idejére a 
Versenybíró csoport 10 személyt jelöl ki az országos minősítésű versenybírák 
közül a hazai nemzetközi versenyek vezető bírói feladatainak betöltésére. 

 
(2) A minősítések megszerzésének elméleti és gyakorlati követelményei 

 
I. III. osztályú versenybíró 

a) III. osztályú versenybírói tanfolyamra jelentkezhet az a személy, aki: 
♦ egészségügyi szempontból alkalmas atlétikai versenybírói feladat ellátására 
♦ jelentkezését a területileg illetékes szövetség versenybíró bizottsága 

elfogadta 
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b) III. osztályú versenybírói tanfolyamot szervezhetnek a területi (Budapest, ill. 
megye) atlétikai szövetségek, illetve a területileg illetékes szövetség 
jóváhagyásával a sportegyesületek, vagy középfokú tanintézetek. Az előadókat 
és a vizsgabizottságot minden esetben a területileg illetékes szövetség küldi ki. 

c) Az eredményes vizsgát tett hallgatókat a területileg illetékes atlétikai szövetség 
tartja nyilván. 

d) III. osztályú tanfolyamot a területileg illetékes szövetség bármikor rendezhet, de 
legalább öt évenként meg kell kísérelni a tanfolyam beindítását. 

e) A Testnevelési Egyetem (továbbiakban TF) és a Tanárképző Főiskolák 
atlétaszakos hallgatói a II. évfolyam befejezése után elméleti vizsga nélkül 
kérhetik III. osztályú minősítésüket az illetékes területi atlétikai szövetségtől. A 
TF és Tanárképző Főiskolák nem atléta szakos hallgatói tanulmányaik 
befejezése után kérhetik vizsga nélkül III. osztályú minősítésüket. 

II. II. osztályú versenybíró 
a) Erre a fokozatra azok a versenybírók jogosultak, akik 3 éven keresztül 

rendszeres gyakorlatot folytattak vagy legalább 50 igazolt versenybírói 
működésük volt, illetőleg a III. osztályú minősítésüket követően több ízben 
vezető bírói (pl. brigádvezető) feladatokat láttak el, és a területi szervek által 
előírt továbbképzésben résztvettek. 

b) A TF és a Tanárképző Főiskolák atléta szakos hallgatói, valamint a TF atléta 
szakedzői szak hallgatói tanulmányaik befejezése után kérhetik a területi 
szövetségtől a II. osztályú versenybírói minősítés igazolását (előfeltétel a 
leckekönyv bemutatása). 

c) A II. osztályú versenybírói fokozatot a területileg illetékes versenybírói bizottság 
javaslatára a területi szövetség elnöksége hagyja jóvá. 
 

III. I. osztályú versenybíró 
a) E fokozat elnyerésére azok a II. osztályú versenybírák jogosultak, akik a II. 

osztályú minősítés megszerzését követően 3 éven keresztül rendszeres 
versenybírói gyakorlatot folytattak, vagy legalább 50 igazolt versenybírói 
működésük volt, illetőleg versenybírói működésük alatt több alkalommal láttak el 
versenybíróság elnöki, elnökhelyettesi, titkári, stb. feladatokat, ezenkívül az előírt 
továbbképzésen is részt vettek. 

b) Kivételesen a területileg illetékes versenybírói bizottság javaslatára a területi 
szövetség elnöksége engedélyezheti a kimagasló gyakorlati tevékenységet 
végzett versenybírók esetében, hogy a III. osztályú versenybíró legalább két évi 
gyakorlat esetén vagy igazolt 50 versenybírói működés után, illetőleg korábban 
atléta élversenyzőként tevékenykedett, eredményes minősítő vizsga letétele 
után közvetlenül I. osztályú versenybíróként kerüljön minősítésre. 

c) Ezt meghaladóan is az I. osztályú fokozatot az illetékes versenybíró bizottság 
javaslatára a területi szövetség elnöksége hagyja jóvá. Az újonnan minősített I. 
osztályú versenybírák nyilvántartási kartonját (adatokkal kitöltve név, lakcím, 
stb.) a területi szövetségek minden év május 30. napjáig kötelesek 
nyilvántartásba vétel végett a Magyar Atlétikai Szövetség versenybírói csoportja 
részére megküldeni. 
(Ebből következik, hogy az ún. előbbresorolásról legkésőbb a területi 
szövetségek minden év május 30. napjáig kötelesek dönteni). 

 
IV. Országos minősítésű versenybíró 

a) Ezt a fokozatot csak külön országos minősítésű vizsga letétele után lehet 
elnyerni. A vizsgára azok az I. osztályú versenybírók jelentkezhetnek, akiket a 
területileg illetékes szövetség javasol, legalább 3 éves I. osztályú versenybírói 
gyakorlatot tudnak igazolni vagy I. osztályú versenybíróként 50 versenybírói 
működésük volt, továbbá ezen időben, illetőleg az 50 versenybírói működésük 
alkalmával gyakran láttak el vezető versenybírói feladatokat. Ezen kívül a 
kötelező továbbképzéseken résztvettek. 

b) Országos minősítésű vizsga megyénként, területenként és összevontan is 
szervezhető, a vizsgára minden esetben I.01.-IV.30. napja között kerülhet sor. 
Az illetékes szövetség a Szövetség versenybírói csoprtját a kiírt vizsgáról 
legalább 30 nappal előbb köteles értesíteni, írásban. Ezen értesítésben meg kell 
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jelölni a vizsgázók nevét foglalkozását, lakcímét, nyelvtudását, és azt, hogy az 
elmúlt években milyen versenybírói beosztásokban dolgoztak. 

c) Az országos minősítésű versenybírák a minősítés megszerzésétől számított öt 
évenként – 60. életévük betöltéséig – kötelesek országos minősítésüket 
megvédeni. Aki önhibájából vizsgakötelezettségének nem tesz eleget, az 
visszaminősül I. osztályú versenybíróvá. A minősítést végző vizsgát a fővárosi-, 
megyei versenybíró bizottságot – hasonlóan az I. osztályú versenybírák 
országos vizsgájához – kötelesek meszervezni, azzal a kivétellel, hogy az 
ismétlő vizsgára kötelezetteknek a nevét és olyan adatait kell közölni, amelyek 
az országos versenybírói, illetőleg az ismétlő vizsga óta változtak (pl. nyelvtudás, 
lakcím, foglalkozás, stb.). 

d) Az országos minősítésű versenybírókat a Szövetség versenybírói csoportja tartja 
nyilván. 

V. Nemzetközi versenybírák 
a) Ide tartoznak azok, akik IAAF vagy EAA technikai tisztségviselői vizsgával 

rendelkeznek és a két szövetség nyilvántartja a technikai tisztségviselői testület 
tagjai között. 

b) Ebbe a kategóriába tartoznak azok a gyaloglóbírók, akiket a Szövetség javaslata 
alapján az IAAF (Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség) tanácsa nemzetközi 
gyaloglóbíráknak ismer el és nyilvántartja a nemzetközi bírói testület tagjai 
között. 

c) Ezt meghaladóan de a nemzetközi versenybírói cím megnevezése nélkül a 
Szövetség elnöksége a versenybíró csoport javaslatára olimpiai ciklusonként 10 
országos minősítésű versenybírót nevez ki, akik a hazai és nemzetközi 
versenyeken vezető bírói feladatokat láthatnak el. Ennek előfeltétele legalább 15 
éves versenybírói működés, ebből legalább 5 éven keresztül vezetői bírói 
poszton, legalább valamelyik világnyelv alapfokú ismerete (német, angol, orosz, 
spanyol, francia) és az IAAF alap- és technikai szabály alapos ismerete. 

 
VI. Gyakorló versenybírók 

Atlétikai versenyeken ún. gyakorló versenybírók is működhetnek, akik részére 
tanfolyam letétele nem kötelező. Ezen személyek kizárólag egyszerűbb gyakorlati 
tapasztalatot nem igénylő feladatok ellátására vehetők igénybe. 
 
 
 
 
 
 

(3) Magasabb minősítési fokozatok elméleti és gyakorlati követelményei 
 

I. A II. – I. osztályú minősítés eléréséhez szükséges követelmények 
a) Atlétikai sportágban a II. – I. osztályú minősítés a gyakorlati versenybírói munka 

alapján érdemelhető ki. Itt elvárás a rendszeres versenybírói tevékenység, a 
versenyszabályok alapos ismerete, I. osztályú minősítés esetén vezető bírói 
tevékenység. 

b) Azt, hogy ki bocsátható II. – I. osztályú vizsgára, azt a (2) fejezet II. és III. pontja 
tartalmazzák. 

 
II. Országos minősítés eléréséhez szükséges követelmények 

A jelöltek ezen minősítési fokozat elérése érdekében két részből álló vizsgát tesznek. 
a) teszt – vizsga (15 kérdés). 

A kérdések úgy állítandó össze, hogy a vizsgáztató képet kapjon arról, hogy a 
jelölt alkalmas-e a vezető bírói (versenybíróság elnöki) feladatok ellátására, 
rendelkezik-e döntési képességgel, tud-e vitás, szabálykönyvben nem 
részletezett kérdésekben eligazodni. 

b) Szóbeli vizsgára az bocsátható aki a teszt kérdéseket legalább 70%-os 
eredménnyel megoldja. 

c) Szóbeli vizsga nélkül kell a jelölt teljesítményét elfogadni, ha a teszt kérdésekre 
a választ 95%-os teljesítmény felett odlja meg. 
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d) A szóbeli vizsgán egy-egy szakterület részletes kérdéseit kell feltenni, különös 
figyelemmel a jelölt múltjára, arra kell törekedni, hogy az országos minősítésű 
versenybírák valamennyi versenybírói poszton maximális teljesítményt elérni 
képes sporttársak legyenek. 

 
III. (Azt, hogy ki bocsátható országos minősítésű vizsgára és ki köteles minősítését 

megvédeni, azt a /2/ fejezet I. pontja tartalmazza.) 
 

IV. A vizsga értékelése: 
♦ megfelelt 
♦ nem felelt meg 

V. Egyéb rendelkezések 
a) A vizsga megismétlésére csak a következő évben van lehetőség, amennyiben a 

megyei vagy fővárosi szövetség a versenybírót ismételten javasolja. 
b) A vizsgabizottság jegyzőkönyveit a Szövetség versenybíró cspoprtja gyűjti 

össze, és kétévente május hó 15. napjáig tesz előterjesztést a Szövetség 
Elnökségének az országos minősítés odaítélésére, jóváhagyására. 

c) Az elért minősítések visszaigazolása a Szövetség versenybíró csoportjának 
feladata. 

d) A területi szövetségek feladata, hogy a versenybíró igazolványát határidőre 
felterjessze. 

e) A tesztlapok kérdései állandóan változóak, igazodnak az esetleges 
szabálymódosításokhoz. 

 
(4) Éves és kötelező továbbképzés 

 
I. Éves továbbképzés 

A Szövetség versenybíró csoportjának meghatározása alapján évente három 
témakörben kell a Megyei, illetve a Budapesti Atlétikai Szövetség Versenybíró 
Bizottságainak továbbképzést, speciális képzést tartania, bizonyos számú 
versenybírót e feladataikra kiképezve. A témakörök mindig időszerű olyan 
problémákat tárgyalnak, amelyek segítik a versenyek jobb, eredményesebb 
megszervezését, lebonyolítását. 
Pl.: 
♦ - versenytitkárok képzése 
♦ - technikai helyettesek képzése 
♦ - ugrószámok vezetőbíróinak képzése, stb. 
 
Az éves képzés két részből áll, elméleti képzésből (legfeljebb 6 óra) és gyakorlati 
képzésből, mely jelenti a versenyeken való azon versenybírói beosztás ellátását és 
ennek figyelemmel kísérését. 
 
A Szövetség versenybíró csoportja évente ellenőrzi az éves képzési tervek 
végrehajtását, szúrópróbaszerűen, továbbképzésben részt vett versenybírókat a 
Szövetség által rendezett versenyeken e beosztásokban gyakorlatban ellenőrzni. 
 

II. Kötelező továbbképzés: 
a) Gyakorisága: kötelező továbbképzésen a versenybíróknak öt évenként kell 

résztvenniük 
b) A kötelező továbbképzés tematikája 

óraszáma: 3 óra 
♦ időközbeni versenyszabály módosítások ismertetése 
♦ aktuális versenybírói kérdések megvitatása 
♦ lehetőség biztosítása arra, hogy a versenybírók a versenyszabályokkal 

kapcsolatosan kérdéseket tehessenek fel. 
c) A kötelező továbbképzés idején a területi szövetségek 30 nappal előbb 

kötelesek a Szövetség versenybíró csoportjának bejelenteni. 
♦ Szükség esetén a Szövetség előadót biztosít. 
♦ A költségek a rendező területi szövetséget terhelik. 
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III. Nyilvántartás: 
Az éves továbbképzést a bejegyzés rovatban kell jelölni, míg a kötelező 
továbbképzést az erre rendszeresített rovatban. 
 

 (5) A hatályos versenybírói díjak 
A mindenkori versenybírói díjakat, a versenybírói testület tanácsa (lásd. SZMSZ 66.§) 
évente felülvizsgálja, és a Szövetség versenybíró csoportja útján javaslatot tesz a 
szükséges változtatásra a Szövetség elnöksége részére, legkésőbb az éves közgyűlést 
15 nappal megelőzően. 
 
 

38.§ 
Kitüntetések, elismerések, címek javaslattételének rendje 

 
A Szövetség évenként, nyílvános rendezvény keretében, kitüntetéseket, elismeréseket, 
címeket adományoz. Az adományozás módját és rendjét a következőkben szabályozza. 
 
(1) A Szövetség kitüntetései: 
 

A MAGYAR ATLÉTIKÁÉRT 
A Szövetség elnöksége a magyar atlétika életében meghatározó, a sportág 
elterjesztésében és fejlesztésében, a hazai és nemzetközi eredményesség növelésében 
kiemelkedő tevékenységet végző szakemberek, vezetők és társadalmi munkások 
érdemeinek elismeréseként és az egész atlétikai társadalom köszönetének jeleként 
díszplakettet alapított. 
A díszplakett arany, ezüst és bronz fokozatban készült. 
Az egyes fokozatok elnyerésének elvei: 
a) Arany:  aki élete jelentős részét az atlétika szolgálatába állította. Évenként 1-2 

személyiség nyerheti el. 
b) Ezüst: aki hosszú éveken keresztül végzett kiemelkedő munkát vagy jelentős 

eredményt ért el a sportolók nevelésében. Évenként 2-3 adományozható. 
c) Bronz: aki jelentős edzői vagy több évtizedes versenybírói tevékenységet folytatott, 

vagy hosszú időn át jelentős társadalmi munkát végzett. Évenként 3-5 
adományozható. 

 
A kitüntetések különböző fokozataira az elnök tesz javaslatot. 
A javaslatot az elnökség hagyja jóvá. 

(2) A Szövetség elismerései 
 

a) A MAGYAR ATLÉTIKA UTÁNPÓTLÁSÁÉRT 
A Szövetség az utánpótlás nevelésében mind szakmai, mind pedagógiai téren 
kiemelkedő eredményt elért edzők részére alapította. 

 
Az elismerés odaítélésére a szövetségi kapitány/szakmai igazgató és az up. 
vezetőedző tesz javaslatot. A javaslat kialakításához figyelembe veheti a 
tagszövetségek, szakosztályok véleményét. 
A javaslatot az elnökség hagyja jóvá. 
Évenként 6-8 adományozható. 

 
b) A SZÖVETSÉG DICSÉRŐ OKLEVELE 

A Szövetség évenként elismerésben részesíti azokat, akik sokat tesznek azért, 
hogy az atlétikai élet feltételei a legszélesebb területeken is mindig biztosítva 
legyenek. Az elismerés kiterjedhet a különböző társszervek munkatársaira vagy 
társadalmi munkásaira, a hűséges versenybírókra. Az elismerés odaítélésére a 
főtitkár tesz javaslatot. A főtitkár véleményének kialakításához figyelembe veheti a 
társszervek és a Szövetség bizottságainak véleményét. 
A javaslatot az elnökség hagyja jóvá. 
Évenként 8-12 oklevél adható ki. 

 
(3) A Szövetség által adományozott címek 
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a) Az év legjobb atlétája, férfi – nő és edzőik 
b) Az év legjobb utánpótlás korú atlétája, férfi – nő és edzőik 
c) Az év legjobb junior korú atlétája, férfi – nő és edzőik 
d) Az év legjobb ifjúsági korú atlétája, férfi – nő és edzőik 
e) Az év edzője 
f) Az év legjobb szakosztálya 

 
A „Legjobb” cím odaítélésénél a számszerű eredményen kívül figyelembe kell venni a 
nemzetközi szereplést, elsősorban a világversenyeken, az átlageredményeket, az elért 
csúcseredményeket, a számszerű eredmény pontértékét. 

 
Az év edzője cím ne elsősorban a legjobb eredményt elért versenyző személyéhez 
kötődjék. A vélemény alkotásánál az atlétikáért mint sportágért végzett legtöbb, 
legeredményesebb munka legyen befolyásoló. 

 
A címek odaítélésére a szakmai vezető és a megfelelő korcsoportnál az up. vezetőedző 
tesz javaslatot a közgyűlést megelőző elnökségi ülésre. A vélemények kialakításánál 
vegyék figyelembe az edző bizottság/edzői kollégium javaslatait. 

 
A javaslatokat az elnökség hagyja jóvá. 

 
 

39.§ 
A menedzserek helye, szerepe és jogosítványa 

 
(1) Jelen szabályozás minden olyan menedzserre vonatkozik, aki tagja a Szövetségnek és 

magyar versenyzők képviseletével foglalkozik 
(2) Minden olyan személynek, aki menedzser kíván lenni ki kell töltenie egy, a 

regisztrációhoz szükséges kérdőívet és egy nyilatkozatot, hogy elfogadja a Szövetség 
által írásba foglalt minimális feltételeket. 

 A kérdőívet az 1. számú melléklet mutatja be. A kérdőívet a Szövetség irodájában lehet 
beszerezni. 

(3) A Szövetségnek a jelentkező által kitöltött kérdőívére 15 napon belül válaszolnia kell, 
hogy jóváhagyta-e a kérelmet vagy elutasítja. Amennyiben a Szövetség jóváhagyja a 
kérelmet, úgy annak egy másolatát aláírva és lepecsételve 5 napon belül elküldi 
tájékoztatásul az IAAF-nek. 

(4) A Szövetség saját véleménye vagy az IAAF információja alapján elutasíthatja a 
kérelmet. Az elutasító határozatot indokolni kell és a jelentkezőknek meg kell adni a 
lehetőséget, hogy az elutasítás indokaira válaszolhasson. 

(5) Amennyiben a Szövetség 15 napon belül nem válaszol a jelentkező kérelmére, akkor a 
menedzser a kérdőív másolatával közvetlenül az IAAF-hez fordulhat jelentkezésének 
elbírálására. 

(6) A Szövetség vagy az IAAF által jóváhagyott regisztrációs kérelem az aláírástól számított 
3 évig érvényes. Ennek birtokában a menedzsernek írásos megállapodást kell kötni a 
Szövetséggel. (Formája és tartalma a 2.sz. mellékletben.) A szerződést legkésőbb az 
első tárgyévet megelőző szeptember 30-ig meg kell kötni. A menedzser csak ennek a 
szerződésnek birtokában kezdhet tárgyalásokat versenyzőkkel. A szerződés aláírását 
követően a Szövetség a menedzser részére IAAF igazolványt kér. (Az igazolvány 
formája a 3.sz. mellékletben.) A szerződést a Szövetség a regisztrációs kérelem 
kitöltése nélkül, kérésre, két alakalommal meghosszabbíthatja. 

(7) Az Alapszabály 41.§ 5. pontja szerint akkor engedélyezhető egy menedzser és egy 
versenyző együttműködése, ha írásban megállapodást kötnek. A megállapodásnak, 
amelynek ajánlott formáját a 4. sz. melléklet közli, egyértelműen tartalmaznia kell a 
megállapodott %-os képviseleti/ügynöki díj mértékét, amelyet a menedzser az atlétától 
kap. 

(8) A menedzsernek a tárgyévre vonatkozó versenyzői szerződéseket december 1-ig a 
Szövetségnek be kell mutatni. Egyidejűleg csatolni kell azt a versenyzői nyilvántartást 
(5.sz. melléklet), amelyet az IAAF-nek el kell juttatni. December 1 után és a tárgyév 
során új szerződések kötésére nincs mód. 
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(9) Működés szempontjából különbséget kell tenni a képviselt versenyzők ranglistán elfoglalt 
helye alapján: 
a) a világranglista legjobb 50 versenyzője között van 
b) nincs a legjobb 50 között 
Az a) esetben az IAAF működési engedélyhez kell a képviselt versenyző neve, 
A b) esetben a működési engedélyhez nem kell a képviselt versenyzők nevét az IAAF-fel 
közölni. 

(10) Az IAAF család tagjaiként a menedzsereknek teljes egészében együtt kell működniük az 
IAAF-fel az atlétika fejlesztése érdekében. 

(11) A szabadtéri és a fedettpályás idények előtt az IAAF eljuttatja a Szövetséghez és 
versenyrendezőkhöz az aktuális menedzser listát. Ezen a jegyzéken feltünteti azt is, 
hogy melyik menedzser melyik tagszövetségtől kapta engedélyét, továbbá azt is, hogy 
melyik menedzser kit képvisel. Ha egy tagszövetség módosítást/korlátozást eszközölt 
egy olyan menedzser engedélyén, aki az adott tagszövetség, illetve az annak területén 
versenyző atlétá(ka)t képvisel, úgy az IAAF azt is feltünteti az említett jegyzékben. Az 
IAAF irodában naprakész listával rendelkeznek a menedzserekről a tagszövetségek a 
versenyrendezők napi információi alapján. 

(12) A menedzser az általa képviselt magyar versenyzők után a Szövetségnek engedélyezési 
díjat köteles fizetni. Az engedélyezés éves díja: 
I. kategóriás versenyző után (az IAAF világranglisták 1-10 helyezettjei, olimpia, 
szabadtéri, és fedett Világ- és Európa-bajnokságok 1-3 helyezettjei) 1000 USD Forint 
értéke/fő 
II. kategóriás versenyző után (az IAAF világranglisták 11-50 helyezettjei) 500 USD Forint 
értéke/fő 
III. kategóriás versenyző után (mindazok, akik nem tartoznak az I.-II. kategóriákba, 
továbbá az utcai futóversenyek résztvevői) 100 USD Forint értéke/fő 
 
A díjak befizetésének határideje a tárgyévet megelőző december 15. 
A menedzser a Szövetségnek fizetendő engedélyezési díjat nem terhelheti a 
versenyzőre. 
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1.sz. melléklet 
 

 
KÉRDŐÍV 

 
 

 
JELENTKEZÉSI LAP ATLÉTIKAI SPORTMENEDZSER REGISZTRÁCIÓRA 

(Szükség esetén a folytatást pótlapokon lehet benyújtani) 
 
 
Név________________________________________________________________________ 
 
Állandó lakcím_______________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Levelezési cím (ha eltérő az állandó lakcímtől)______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Születés dátuma  
 
Neme 

 

 
Nemzetisége 

 

 
Útlevélszám 

 

 
Tel 

 

 
Fax 

 

 
Mobil 

 

 
 
Kérjük írja le szakmáját ill. foglalkozását: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Írja le röviden hogyan került kapcsolatba az atlétikával (személyes eredmények, edzői munka, 
versenyszervezés, versenyzők képviseletével kapcsolatos tapasztalatok, stb.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Kérjük ismertesse milyen kapcsolata van atlétikai ill. egyéb sportszervezetekkel. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Van-e tudomása olyan körülményről, amely eleve kizárja, hogy ön valamely IAAF tagország 
területén dolgozzon? Ha igen, kérjük az alábbiakban részletezze. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Volt-e olyan vitás ügye versenyszervezőkkel, amely következtében önt vagy a versenyzőjét 
kizárták valamely versenyekből? Ha igen, kérjük az alábbiakban részletezze. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ha meghatalmazást kapok, betartom a hatályos IAAF szabályokat, szabályozásokat és 
irányelveket, a MASZ szabályait (ASZ 40§, SZMSZ 80§), illetve bármilyen egyéb utasítást, 
amit az IAAF jogszerű megízottjaitól kapok. 
 
Megerősítem, hogy a kérdőívben szereplő információk a legjobb tudomásom szerint 
megfelelnek a valóságnak. 
 
 
Aláírás: ___________________________ (Jelentkező) Dátum: _____________________ 
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2.sz. melléklet 
Megállapodás 

a Magyar Atlétikai Szövetség és a versenyző-képviselő között 
 
 
 
Jelen megállapodás létrejött az alábbi felek között: 
 
1. Magyar Atlétikai Szövetség (továbbiakban „Szövetség” vagy „MASZ”) 
 Cím: 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3. 
 
2. ………………………………. versenyző-képviselő (továbbiakban: „menedzser”) 
 Cím:…………………………………………………………………………………….. 
 
 

(A) Az IAAF és a Szövetség szabályai szerint egy versenyzőnek 
joga van felkérni egy hivatalos működési engedéllyel rendelkező 
személyt, aki az ő nevében eljárhat a verseny-naptár kialakítása 
ügyében, szponzorálás, befektetések és egyéb kereskedelmi 
jellegű tevékenységek megszervezésében. 

 
(B) A menedzser működését a Szövetség engedélyezi, és 

felhatalmazza a menedzsert, hogy fennhatósága alatt eljárjon a 
versenyző ügyében. 

 
(C) A Szövetség az alábbi feltételekhez köti a felhatalmazást: 

 
 
A FELEK EGYETÉRTENEK A KÖVETKEZŐKBEN: 
 
 
1. Értelmezés 
 

1.1 Jelen megállapodásban a következő szavak és kifejezések 
használatosak: 

 
„versenyző”  olyan sportoló, aki a Szövetség hatáskörébe tartozik 
„IAAF”    Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség 
„IAAF szabályok” a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség szabályai és 

egyéb idevonatkozó, hatályban levő rendelkezések, 
beleértve a mindenkori hivatalos módosításokat 

 
Ebben a megállapodásban, az egyes szám utal a többes számra is. 
 
2. Felhatalmazás megadása 
 

Jelen megállapodás aláírásával, a menedzser jogosult a Szövetség 
hatáskörébe tartozó versenyző képviseletére, ezen megállapodás feltételei 
szerint. 
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3. Időszak 
 

3.1 A menedzser egy évig jogosult a versenyző képviseletére (január 1-től 
december 31-ig) 

 
4. Szerződéses ügyek 
 

4.1 Jelen meghatalmazás feltétele, hogy a menedzser csak akkor 
képviselheti a versenyzőt, ha szabályszerű írásos szerződés vagy 
megállapodás jött létre a versenyző és a menedzser között. 

 
4.2 Ha a versenyző még nincs 18 éves, a versenyző és a menedzser 

közötti szerződést jóvá kell hagyatni a versenyző szüleivel vagy 
gyámjával. 

 
5. A menedzser szerződésben foglalt kötelezettségei 
 

5.1 A meghatalmazás megadásának feltétele, hogy a menedzser az 
alábbiakat minden esetben tartsa be: 

 
(i) Meg kell felelni minden IAAF szabálynak és a Szövetség 

szabályainak 
(ii) Meg kell bizonyosodni arról, hogy a versenyző megfelel a 

vonatkozó (17, 18 és 53) IAAF szabályoknak 
(iii) El kell kerülni a szerződő felek között az érdekütközéseket, akár 

nyilvánosságra kerül, akár nem 
(iv) Úgy kell intéznie üzleti ügyeit és képviselni a versenyzőt, hogy 

azzal ne ártson a sport vagy a versenyző hírnevének 
(v) Mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a versenyző 

betartsa a versenyszerződéseit 
(vi) Mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a 

versenyző csak olyan kötelezettségeket vállaljon, amelyek 
teljesítésére képes és győződjön meg arról, hogy a 
versenyző ne vállaljon olyan kötelezettségeket, amelyek 
összeegyeztethetetlenek 

(vii) Jól értesültnek kell lenni, jól kell ismerni az atlétikai 
versenynaptárt. Segíteni kell a versenyző edzőjével együtt az 
egyesületnek és a Szövetségnek a tervezésben és közös 
érdekegyeztetéssel kell elkészíteni a versenyző versenynaptárját 

(viii) Tiszteletben kell tartania az IAAF naptárját és prioritási 
rendszerét, (lásd IAAF szabály 12.1 e & f) 

(ix) Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a versenyző eleget tegyen a Szövetség 
versenyprogramjának és a kulcsfontosságú versenyeken, amiről 
a Szövetség értesíti a versenyzőt vagy a menedzsert, álljon a 
Szövetség rendelkezésére 

(x) Biztosítani kell, hogy a képviselt versenyző, ha a Szövetség vagy 
a versenyző egyesülete erre igényt tart, részt vegyen a 
következő versenyeken: 
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 (a) Hazai országos bajnokságok 
 (b) Szabadtéri világbajnokságok 
 (c) Atlétikai világkupa 
 (d) Olimpiai játékok 
 
(xi) El kell fogadni azokat a szankciókat, amit az IAAF kiszab az 

érvényes IAAF szabályok és előírások szerint 
(xii) A vitás ügyeket ezen szerződésben foglaltak szerint kell 

megoldani, figyelembe véve a Szövetség és az IAAF szabályait 
és előírásait 

(xiii) Le kell beszélni a versenyzőt minden vegyi anyag vagy tiltott 
technika használatáról, amelyekről az IAAF szabályai és 
előírásai valamint a Szövetség szabályzatai rendelkeznek 

(xiv) Fel kell függeszteni a versenyző képviseletét, ha bármilyen tiltott 
anyagot vagy technikát használ és az IAAF és a Szövetség 
szabályainak megsértését jelenteni kell 

(xv) Tevékenységét csak a versenyző kifejezett felhatalmazása 
alapján végezheti és a versenyzőt mindig teljeskörűen 
tájékoztatni kell azokról az ügyekről/ügyletekről és 
megállapodásokról, amik az ő nevében köttettek 

(xvi) Kérés esetén tájékoztatni kell az IAAF-et versenyzőinek 
hollétéről/szándékairól 

 
6. Meghatalmazás megújítása 
 

6.1 Jelen megállapodásban foglalt meghatalmazás időszakának végén, a 
menedzsernek kérvényeznie kell a megújítást az IAAF nyomtatványán 
(lásd 5. melléklet). 

 
6.2 Ha a Szövetség elégedett a menedzser teljesítményével, megújíthatja 

meghatalmazását egy évre. 
 
6.3 Ha a Szövetség nem akarja meghosszabbítani a meghatalmazás 

időtartamát, akkor le kell írnia a menedzsernek az okokat, amik ehhez a 
döntéshez vezették a Szövetséget és fel kell kérni a menedzsert, hogy 
ő is nyilvánítsa ki véleményét az ügyről, akár írásban, akár egy 
személyes találkozón, amelynek időpontja kölcsönösen megfelel a 
Szövetség képviselőjének és a menedzsernek is. 

 
6.4 Ha a menedzser álláspontjának meghallgatása után a Szövetség úgy 

dönt, hogy megadja a teljes körű és feltétel nélküli meghatalmazást, 
akkor megteheti azt a már megkötött szerződés feltételeinek 
megtartásával. A Szövetség dönthet úgy is, hogy a teljesítménytől 
függően módosítja a menedzser meghatalmazását súlyosabb 
mulasztás esetében, amelyet a menedzserrel is ismertetni kell. A 
Szövetség megteheti, hogy visszautasítja a menedzser 
meghatalmazásának meghosszabbítását. 
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6.5 Ha a menedzser meg akarja támadni, vagy felül akarja vizsgálni ezt a 
döntést, akkor a 9. bekezdés szerint kell eljárnia az egyeztető 
bizottságnál. 

 
7. Szerződésbontás 
 
 7.1 Jelen szerződés bármikor felbontható ha:  
 
  (i) A menedzser megszegi a szerződésben foglaltakat 

(ii) A Szövetség tudomására jutnak olyan tények vagy anyagok, 
amelyek azt jelzik, hogy a menedzser nem méltó és nem 
alkalmas versenyzők képviseletére 

 
7.2 Ha a Szövetség megkezdi a menedzser meghatalmazásának felbontási 

folyamatát, értesítenie kell a menedzsert ennek okáról vagy okairól. A 
menedzsernek meg kell adni a lehetőséget, akár szóban, akár írásban, 
hogy hozzátegye a saját észrevételeit a Szövetség 
felfüggesztéséhez/szerződésbontásához. Az észrevételek 
kézhezvételekor a Szövetség meg kell hogy vizsgálja azokat, és az 
elfogadásuktól függően megszüntetheti a menedzser meghatalmazását 
vagy engedélyezheti, hogy bizonyos feltételek mellett folytassa 
tevékenységét. 

 
7.3 Ha a Szövetség úgy gondolja, hogy a menedzser kötelességmulasztás 

miatt vétkes, amely esetben az ok nem elég komoly ahhoz, hogy a 
szerződésbontást kiérdemelje, de elég komoly ahhoz, hogy fegyelmi 
eljárás induljon, akkor meg kell írni a menedzsernek az indokokat. A 
menedzsernek lehetőséget kell adni, akár szóban, akár írásban, hogy 
álláspontját kifejthesse a Szövetség indokaival kapcsolatban. Ezen 
álláspontok kézhezvétele után, a Szövetség fontolja meg, és ha 
helytállónak találja, akkor kiszabhat pénzbüntetést a menedzserre, ami 
nem haladja meg [  ], vagy pluszbüntetésként vagy alternatív módon 
szüneteltethetik/felfüggeszthetik a menedzser meghatalmazását egy 
időszakra, ami nem lehet több, mint [  ]. 

 
8. Döntőbíróság / egyeztető bizottság 
 

8.1 Abban az esetben, ha vita keletkezik a Szövetség és a menedzser 
között, akkor egyeztető bizottság elé kell terjeszteni az ügyet 
[Szövetségi Fegyelmi Bizottság]. 

 
8.2 Abban az esetben ha ez nem oldja meg a vitát – ami nem valószínű –, 

akkor az ügyet fel kell terjeszteni az IAAF-nek közbenjárásra. Az IAAF 
konzultálni fog mindkét féllel és javaslatot tesz a vita megoldására. A 
feleknek nem kell elfogadniuk az IAAF közvetítésének eredményét, de 
ha a menedzser nem fogadja el, akkor ezt a Szövetségnek figyelembe 
kell vennie, amikor arról dönt, hogy felülvizsgálja-e a menedzser 
meghatalmazását. 
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8.3 Ha az IAAF közbenjárása nem oldja meg az ügyet, akkor a vitás 
kérdést továbbítani kell az IAAF választott döntőbíróságához 
véghatározatra. Az IAAF döntőbíróságának úgy kell végigvinni a 
eljárást, ahogy az IAAF 21, 22, 23 §-iban elő van írva. Döntése 
végleges és mindkét félre nézve kötelező. 

 
9. Érvényes jog és bírósági illetékesség 
 

Jelen szerződés Magyarország törvényeivel összhangban készült és a magyar 
bíróság nem-kizárólagos hatásköre alá tartozik. 
 

 
 
 
A megállapodást a felek elolvasták és megértették, s azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
MASZ megbízottja menedzser 
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3.sz. melléklet 
 

Mivel az atlétikai menedzser szakma iránt egyre nagyobb az érdeklődés, és évről 
évre egyre több személy kap meghatalmazást/megbízást a Nemzeti Szövetségektől, 
a menedzserek szerepének fontosságát felismerve elengedhetetlenné vált az IAAF 
számára, hogy integrálja őket teljes jogú tagként az Atlétika Családjába. 
 
Ezt a célt szem előtt tartva, az IAAF tanácsa úgy döntött, hogy azonosító igazolványt 
ad a Megbízott Atlétikai Menedzsereknek ugyanúgy, mint az Atlétikai Család többi 
tagjának, pl. a tanácstagoknak és bizottsági tagoknak. Az igazolványt igényelni kell 
és éves tagdíjat kell fizetni, így a következő jogokat biztosítja, a menedzser számára: 
 
- kaphat akkreditációt és szállásfoglalást intézhet a hivatalos szállodák 
egyikében a Világ Atlétikai Versenysorozatban és az IAAF védnöksége alá 
tartozó más eseményeken, mint pl. a Világ-naptárkonferencián. 
 
- rendszeres információt kap az IAAF legújabb híreiről, mivel megkapja az 
IAAF kézikönyvet, Magazint, Hírlevelet, reklámszabályokat, 
doppingelőírásokat, a téli-, és a szabadtéri kézikönyvet, ... 
 
- igény szerint bekerülhet a sajtókiadványok és statisztikák postázólistájába, 
amelynek terjesztése e-mail-en rendszeresen történik. 
 
Az igazolvány mindig az adott év december 31-ig érvényes. 
 
MINTA 
 

NEMZETKÖZI AMATŐR 
ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 

 

                Monte Carlo - MONACO 
 
 
Mr. 
Meghatalmazott Atlétikai Menedzser 
 
Regisztrációs szám 

 

 
Kép helye 

 
 
 

 

Lejárat ideje: 97.12.31.    
 
 
 
X.Y. 

Aláírás 
 
 

 

IAAF Elnöke    

 

 
 

     

 IAAF 
IGAZOLVÁNY 

__________________________ 
 
A Nemzetközi Amatőr Atlétikai 
Szövetség kéri az összes 
hatóságot, hogy maximális 
lehetőségeket biztosítsanak ezen 
kártya tulajdonosának. 

 
 
 

 MEGJEGYZÉS: 
 
Ezen kártyának a tulajdonosa 
csak azoknak a versenyzőknek 
a képviseletére jogosult, , 
akiket az IAAF-nél 
szabályosan 
regisztráltatott/bejegyeztetett. 
A lista a következő helyről 
igényelhető: IAAF vezetőség, 
17 Rue Princesse Florestine, 
MC 98000 
Tel: +377 93 10 88 88  
Fax: +377 93 15 95 15 
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4.sz. melléklet 
Megállapodás 

egy versenyző és egy versenyző-képviselő között 
 
 

Jelen szerződés készült a Magyar Atlétikai Szövetségben 
 
1. ……………………………… versenyző 
 Cím: ………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………… versenyző-képviselő (továbbiakban: „menedzser”) 
 Cím: ………………………………………………………………………….. 

között. 
 
A FELEK MEGEGYEZNEK AZ ALÁBBIAKBAN: 
 
1. Megbízás 
 

1.1 A versenyző megbízza a menedzsert, hogy nevében eljárjon, jelen 
szerződés feltételei szerint. A menedzser nem kap felhatalmazást arra, 
hogy a versenyző nevében eljárjon olyan ügyekben, amelyek nincsenek 
ebben a szerződésben egyértelműen rögzítve, vagy amelyekről a 
versenyző nem adott írásbeli meghatalmazást a menedzser részére. 

 
2. A szerződés időtartama 
 

2.1 A menedzser meghatalmazása egy évre szól, december 31-ével ér 
véget. 

 
2.2 Ha a szerződés vagy megállapodás a menedzser és a Szövetség között 

valamilyen okból felbontásra kerül, a megállapodás a menedzser és a 
versenyző között érvényét veszti. 

 
2.3 A szerződés meghosszabbítása nem automatikus. Ha a felek meg 

kívánják újítani a szerződést, az csak akkor lehetséges, ha a menedzser 
a Szövetséggel már meghosszabította megállapodását. 

 
3. A menedzser hatásköre 
 

[A menedzser hatásköre megállapodás kérdése. Elődordulhat olyan eset, hogy 
a versenyző csak azt akarja a menedzsertől, hogy a versenynaptárját 
szervezze vagy alternatív módon, a menedzser felkérhető arra, hogy teljeskörű 
szolgáltatást nyújtson.] 
 
3.1 A menedzser meghatalmazást kap minden olyan tevékenységre, ami a 

versenyző atlétikai versenyeken való részvételéhez szükséges, 
beleértve a versenyző rajtpénzével kapcsolatos tárgyalásokat. 

3.2 A menedzsernek joga van a versenyző nevében keresni és tárgyalni 
szponzorálási ügyekben és módosító szerződések ügyében. 
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3.3 A menedzser minden ésszerű eszközt felhasználhat annak érdekében, 
hogy a versenyző képviseletében új üzleti lehetőségeket kutasson fel. 

 
3.4 A menedzser nem kötelezheti el magát a versenyző nevében vagy nem 

köthet kereskedelmi jellegű megállapodást a versenyző kifejezett 
előzetes jóváhagyása nélkül. 

 
3.5 A menedzser felhatalmazást kaphat arra, hogy a versenyző 

beleegyezésével és nevében kezelje a pénzt, de ezt csak a versenyző 
utasításai szerint teheti. A kezelt pénzekkel szigorúan el kell számolnia. 
Minden kezelt összeg az IAAF és a MASZ hatályos szabályai szerint 
kezelendő. 

 
4. Menedzseri Díjak 
 

[Az összeget a versenyző és a menedzser egyezteti, majd a versenyző 
menedzserére vonatkozó IAAF szabályok szerint ezt az összeget ebben a 
szerződésben rögzíti. A díjak értékének reális megállapításához a MASZ nyújt 
segítséget.] 
 

5. Társított költségek 
 

5.1 A menedzsert terheli minden ésszerű mellékköltség (pl. irodabérleti díj, 
posta- és telefonköltség), vagy egyéb olyan kiadások, amelyek a 
versenyző ügyeinek intézésével együtt járnak. A menedzsert nem 
terhelik a versenyző előre látható költségei. A menedzser nem vállalhat 
semmilyen költséget a versenyző előzetes jóváhagyása nélkül. 

 
5.2 Ha a menedzser közvetlenül vállal bármilyen költséget, ami 

ténylegesen a versenyzőé pl. utazással, elhelyezéssel vagy 
fogyasztással kapcsolatos, ezek a költségek a versenyzőt terhelik, aki 
köteles azt visszafizetni a menedzsernek a részletes számla átadását 
követő 21 napon belül. 

 
6. A menedzser kötelezettségei 
 
 6.1 A menedzser kötelezettségei a következők: 
 
  (i) megfelelő gondossággal a jelen szerződés elkészítése,  
 

(ii) jól kell ismernie az atlétikai versenynaptárt és együtt kell 
működnie a versenyző edzőjével, egyesületével és a 
Szövetséggel a tervezésben, előkészítésben és a versenyző 
versenyprogramjának egyeztetése ügyében 

 
(iii) meg kell felelni az IAAF és a Szövetség előírásainak 
 
(iv) gondoskodni kell róla, hogy a versenyző megfeleljen az érvényes 

IAAF szabályoknak, különös tekintettel a 17., 18. és 53. 
szabályokra 
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(v) tevékenységét csak a versenyző kifejezett meghatalmazása 
alapján végezheti és a versenyzőt teljes mértékben tájékoztatni 
kell minden, az ő nevében folytatott ügyről és szervezésekről 

 
(vi) olyan módon kell képviselni a versenyzőt, hogy semmiképpen ne 

rontsa a sport vagy a versenyző hírnevét 
 
(vii) el kell kerülni a szerződő felek között az érdekütközéseket, akár 

nyilvánosságra kerültek, akár nem 
 
(viii) át kell vennie a versenyszervezőktől azokat a versenydíjakat, 

amelyekről a versenyző nevében tárgyalt. A menedzser köteles 
ebben a kérdésben a legnagyobb határozottságot mutatni, de 
nem vonható felelősségre, ha egy harmadik személy nem fizeti ki 
azt a díjat, amiben a menedzserrel megállapodott 

 
(ix) időben ki kell fizetni minden, jelen szerződésben foglalt összeget 

a versenyzőnek, és az SZMSZ 39. §-ban meghatározott 
összeget a Szövetségnek 

 
7. A versenyző kötelezettségei 
 
 7.1 A versenyzőnek szerződésben meghatározott kötelességei az alábbiak: 
 

(i) pontosan tájékoztatni kell a menedzsert versenynaptárjáról, és 
szükséges esetben a fontosabb pénzügyi és kereskedelmi 
ügyletekről 

 
(ii) meg kell jelennie és el kell indulnia minden olyan versenyen, 

amelyre a menedzser jogszerűen leszerződtette, kivéve ha 
sérülés vagy kivülálló körülmények megakadályozzák ebben 

 
(iii) ha a menedzser vagy a versenyző megállapodott arról, hogy egy 

eseményt vagy terméket reklámoz, akkor részt kell venni minden 
ésszerű promócióban, amire a szerződés kötelezi 

 
(iv) be kell tartani az IAAF és a MASZ menedzseri tevékenységre 

vonatkozó szabályait 
 
(v) időben be kell fizetni minden olyan összeget, ami jelen 

szerződésben ki van kötve 
 
(vi) ha beválogatták, részt kell venni minden olyan versenyen, amit a 

Szövetség vagy az IAAF hirdetett meg, vagyis az alábbiakon: 



 43

 (a) országos bajnokságok 
 (b) szabadtéri világbajnokságok 
 (c) atlétikai világkupa 
 (d) olimpiák 
 
(vii) ismerni kell az atlétikai versenynaptárt és együtt kell működni a 

tervezői munkában a versenyző edzőjével, az egyesülettel és a 
Szövetséggel a versenyző versenynaptárjának előkészítésében 
és tárgyalásaiban 

 
8. Bizalmas ügyek 
 

8.1 A menedzser vállalja, hogy titokban tartja azokat az ügyeket, amelyek a 
versenyzővel kapcsolatosak, akár jelen szerződéssel kapcsolatos 
munkája során jut a tudomására, akár a szerződés időtartama alatt 
vagy lejárta után, akár a terminus lejárta után, szerződésbontás vagy 
bármilyen más oknál fogva, kivéve azt az esetet, ha a versenyző 
feljogosítja ezen ügyek nyilvánosságra hozatalára. 

 
8.2 Nem számít a fenti 8.1 szabály megszegésének, ha a menedzser a 

Szövetség vagy az IAAF tudomására hoz olyan ügyet, amely a 
versenyző alkalmasságával kapcsolatos vagy, ha a versenyző 
feltételezhetően megszegi a dopping-kontroll előírásait. 

 
9. Garanciák és vállalások 
 

9.1 A menedzser garantálja (és kezeskedik) a versenyzőnek, hogy a 
Szövetség teljeskörű felhatalmazásával rendelkezik, és ez alapján 
képviseli a versenyzőt. 

 
9.2 A versenyző vállalja és garantálja, hogy más menedzsere nincs, és 

jelen szerződés kitételei szerint szerződésszegésnek minősül, ha a 
versenyző alkalmaz, elkötelez vagy engedélyt ad egy harmadik 
személynek, arra hogy tevékenykedjen vagy, ami alapján feljogosítva 
érezheti magát arra, hogy tárgyaljon a versenyző érdekében a jelen 
szerződés által érintett ügyekben. 

 
10. Szerződés felbontása 
 
 10.1 Ez a szerződés az alábbi körülmények esetén felbomlik: 
 

(i) ha a menedzser megbízását visszavonja a versenyző nemzeti 
szövetsége; 

 
(ii) ha a menedzser bankcsődöt jelent be, fizetésképtelen vagy 

kiegyezik hitelezőivel azok javára, 
 
(iii) ha valamelyik fél felelősnek bizonyul jelen szerződés 

megszegéséért, miután értesítést adott az ártatlan fél a 
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szerződésszegő félnek. (annak ellenére, hogy a másik fél felhívta 
figyelmét rá), holott a szerződést nem módosították 

 
(iv) ha valamelyik fél három hónapos értesítést ad a másiknak 

írásban szerződésbontási szándékáról. 
 

11. Vitás ügyek és a Döntőbíróság 
 

11.1 ha a jelen szerződéssel kapcsolatban vagy abból kifolyólag vita alakul 
ki, akkor a felek igénybe veszik/felhasználnak bármilyen vita-tisztázó 
folyamatot, amelyek a versenyző nemzeti szövetségének szabályaiban 
léteznek. Abban az esetben, ha ez a procedúra nem oldja meg az 
ügyet, a felek egyetértenek abban, hogy az ügyet felterjesztik az IAAF 
Döntőbizottságához, amelynek döntése végleges és kötelező mindkét 
fél számára. 

 
12. Érvényes jog és bírósági illetékesség 
 

Jelen szerződés Magyarország törvényeivel összhangban készült és a magyar 
bíróság nem-kizárólagos hatásköre alá tartozik. 
 

 
 
A megállapodást a felek elolvasták és megértették, s azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják 
 
Kelt ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 
versenyző menedzser 
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5.sz. melléklet 
 
 

Meghatalmazott versenyző-képviselő nyilvántartása 
(Az IAAF 19. szabályával és a Szövetség és a Versenyző-képviselő között, az 
IAAF előírások szerint kötött szerződés alapján) 

 
 

Versenyző-képviselő  Magyar Atlétikai Szövetség 
 
 
 

 
 
Alulírott 
 
 
NÉV 
 
Cím 
 
 
Telefon 
Fax 
Mobil 
 
ezúton kérem a Magyar Atlétikai Szövetséget, hogy engedélyezze részemre a mellékelt listán 
szereplő versenyzők képviseletét. A versenyzőkkel jelenleg is érvényes szerződésben állok. 
 
 
A képviselő aláírása:  Az Elnök vagy a Főtitkár meghatalmazása: 
   
   
   
   
   
Dátum és helyszín:  Aláírás (bélyegzővel) dátum és helyszín 
   
   
   
 
 
 
Kérem küldjenek vissza egy aláírt példányt a Regisztrációs lapból és mellékleteiből, a 
következő címre: 
 
IAAF, Competitions Department, 17, rue Princesse Florestine, 98007 Monaco 
Fax: +377 93 15 95 15. 
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Meghatalmazott versenyző-képviselő nyilvántartása 

(Az IAAF 19. szabályával és a Szövetség és a versenyző-képviselő között, az 
IAAF előírások szerint kötött szerződés alapján) 

 
Versenyző-képviselő  Magyar Atlétikai Szövetség 

 
 
 

 
Azon versenyzők listája, akiknek szerződésük van a MASZ által meghatalmazott Versenyző-képviselővel: 
 
FÉRFIAK 
 
Név    Versenyszám Név    Versenyszám 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
 
NŐK 
 
Név    Versenyszám Név    Versenyszám 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
 
A képviselő aláírása:  Az Elnök vagy a Főtitkár jóváhagyása (bélyegzővel): 
   
   
   
   
Dátum és helyszín:  Dátum és helyszín: 
   
   
   
 
AZ IAAF TÖLTI KI 
Regisztrációs szám: 
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I, the undersigned 
 
 
NAME 
 
Address 
 
 
Tel 
Fax 
Mobile 
 
 
hereby request the National Federation of ________________________________________________ 
 
to authorise me to represent in [   ] the athlete(s) listed on the attached form with whom I have a valid 
contract. 
 
 
Signature of the       Authorisation given by 
Applicant       (President or General Secretary) 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
 
Date and place       Signature (with stamp), date and 
        place 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
 
 
Please return a copy of the Registration form and its Appendix duly signed to: 
 
IAAF, Competitions Department, 17, rue Princesse Florestine, 98007 Monaco 
Fax: +377 93 15 95 15. 



 48

 
 
List of the athletes under contract with the Athletes`Representative authorised by the National Federation: 
 
MEN 
 
Name    Event  Name    Event 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
________________________ ___________ ________________________ __________ 
 
 
WOMEN 
 
Name    Event  Name    Event 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
_______________________ ___________ _______________________ __________ 
 
 
Signature of     Signature of the President 
the Representative    or General Secretary (with stamp) 
 
_______________________   ______________________________________ 
 
Date and Place     Date and Place 
 
 
_______________________   ______________________________________ 
 
 
FOR IAAF USE 

Registration N°°°° 
 

 
 


