Alapszabály
Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség
Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a
Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.
1. Általános rendelkezések
1.1. A Szövetség neve: Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség (a
továbbiakban Szövetség)
1.2. A Szövetség rövidített neve: MAPOSZ
1.3. A Szövetség székhelye: 8640 Fonyód Váralja u. 13.
1.4. A Szövetség működési területe: Magyarország közigazgatási területe
1.5. A Szövetség önálló jogi személy.
1.6. A Szövetség bélyegzője:
1.6.1. szögletes formájú a következő felirattal: Magyar precíziós lövész Országos
Sportági Szövetség Cím: 8640 Fonyód Váralja u. 13.
1.6.2. A szövetség alapító tagjai az A melléklet szerinti sportegyesületek.
1.6.3. A Szövetség alapító vagyona 20.000 Ft, amit az alapító tagok egyenlő részben
bocsátanak rendelkezésre az alakulást követő 7 napon belül.

2. A Sportági Szövetség céljai, feladata és tevékenysége
2.1. A Szövetség célja az Alkotmányban biztosított sportolási jog lehetőségének
megteremtése, az ellenőrzést és felügyeletet igénylő precíziós lövész sport, benchrest
lövész sport és precíziós vadászlövész sport esetén azok számára, akik nem kívánnak a
professzionális sportszervezetek keretei között előírt magas követelmény szintek és
jelentős anyagi erőforrásokat igénylő szabályok szerint sportolni. A Szövetség célja az
ország különböző területein szervezett precíziós lövész sport, benchrest lövész sport és
precíziós vadász lövész sport verseny rendszereinek és versenyszabályainak
összehangolása, országos szintű irányítása, képviselete, esetenként több lövész sportágat
egybefoglaló amatőr és szabadidős versenyek szervezése, irányítása szakágakon
keresztül. A Szövetség célja, hogy a lövész sport gyakorlását lehetőleg az épített
létesítmények mellőzésével ( kivéve épített lőtér), természetes környezetben, de annak
minimális megzavarásával bonyolítsa le. A Szövetség irányítása alatt szerveződő
versenyek, edzések, gyakorlatok, bemutatók kizárólag pihenőiben bonyolíthatóak le,
azért hogy a versenyeken részt vevők rendes tevékenységével minden esetben
összehangolhatóak legyenek, ezáltal is elhatárolódva a professzionális sportszervezetek
által támasztott követelményektől.
2.1.1. a tagok által képviselt sportolók szervezett és biztonságos sportolási lehetőségének
biztosítása,
2.1.2. a technikai jellegű lövész sportesemények szervezésének, lebonyolításának
szakmai irányítása,
2.1.3. részvétel a versenyek feltételeinek megteremtésében, a szervezők, rendezők
képviselete a hatóságok előtt,
2.1.4. szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a Szövetség céljait támogató
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szervezeteknek, személyeknek,
2.1.5. más szervezetek által szervezett, rendezett technikai jellegű sportrendezvényeken
való bemutatkozó jellegű részvétel.
2.2. Hazánk technikai sport értékeinek felkutatása és az ifjúsági korosztályok számára
bemutatása, utánpótlás nevelés.
2.2.1. hazánk technikai sporteseményeinek bemutatása, megismertetése más országok
hasonló sportokat támogató szervezeteivel,
2.2.2. technikai sporteseményeket népszerűsítő nézői látogatások szervezése,
2.2.3. a Szövetség honlapjának elkészítése, fenntartása, működtetése,
2.2.4. a különböző lövész szakágak versenyrendszereinek részére közös versenyek
szervezése.
2.2.5. Az európai országok hasonló szervezetei által létrehozott szövetségekbe való
integrálódás.
2.3. A Szövetség az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontjában felsorolt tevékenységek közül
a következőkért dolgozik:
2.3.1. egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés megvalósulásának segítése
(1997. évi CLVI. törvény 26.§ c. / 1. pont)
2.3.2. környezetnevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi
CLVI. törvény 26.§ c. / 4. pont)
2.4. A Szövetség
2.4.1. vállalkozási tevékenységet csak cél szerinti tevékenysége érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez,
2.4.2. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja,
2.4.3. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői-, valamint
megyei-, fővárosi- és helyi választásokon jelöltet nem állít.
2.4.4. A hatóságok által megkívánt igazolásokat a sporteszközök megfelelőségéről a
Szövetség adja ki, a szakágak ajánlásai alapján. A szövetséghez tartozó
sportrendezvényekhez, előzetes írásbeli hozzájárulás kiadása, a szakágak ajánlásai
alapján. Az igazolások kiadásának díját a Közgyűlés állapítja meg évenként és a
díjakat a Szövetség szedi be és illeszti gazdálkodásába.

3. A Szövetség jogállása
3.1. A Szövetség a 2013.évi V. Tv. 3:71 §-3:87 § szakaszai szerint, továbbá a 2004. évi I.
törvény 28.§ (1) pontja alapján, illetve a Civil Tv. alapján működik. A Szövetség
szakszövetségi feladatkört nem lát el.
3.2. A Szövetség pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem is fogad el,
képviselőjelöltet nem állított, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3.3. A Szövetség jogállása nem közhasznú.

4. A Tagság
4.1. A Szövetségi tagság a Közgyűlés határozatával keletkezik. A Szövetség tagjai
4.1.1. Alapító tagok,
4.1.2. Rendes tagok.
4.1.3. Pártoló tagok
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4.2. Alapító tag. A Szövetség alapító tagjai az A- mellékletben megnevezett sportegyesületek,
sportszövetségek. Az alapító tag vállalja, hogy támogatásával és tevékenységére jellemző
munkájával részt vesz a Szövetség céljainak, feladatainak megvalósításában. Az alapító
tagra egyebekben a rendes tagra vonatkozó jogok és kötelességek vonatkoznak.
4.2.1. Az rendes tag felvétele
4.2.1.1. Tagfelvételi kérelem. Az a sportegyesület, vagy sportszövetség, vagy
sportszervezet aki a Szövetség rendes tagja kíván lenni, tagfelvétel iránti
kérelmét A Szövetség Elnöksége felé írásban eljuttatja. Rendes tag csak az
lehet, amely a szövetség versenyrendszerében önálló területi, vagy
országos versenysorozatot működtet, szervez. és akit az alapító tagok a
közgyűlésen egyhangú nyílt szavazáson felvételre javasolnak és vállalja,
hogy támogatásával és tevékenységére jellemző munkájával részt vesz a
Szövetség céljainak, feladatainak megvalósításában. Az így elfogadásra
javasolt tagot a Közgyűlés határozatával veszi fel a Szövetségbe rendes
tagként.
4.2.1.2. A rendes tagság megszűnése. A Szövetségi rendes tagság megszűnését a
Közgyűlés határozatával mondja ki. A rendes tagság megszűnését
eredményezi:
4.2.1.2.1. az rendes tag megszűnése
4.2.1.2.2. az rendes tag kilépése,
4.2.1.2.3. az rendes tag kizárása.,
4.2.1.2.4. A Szövetség megszűnése.
4.2.1.3. Az rendes tag kizárása. A Szövetségből kizárható az az rendes tag, amely
a Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt
határidőben sem tesz eleget a tagsági jogviszonyból eredő
kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely alapító tag
kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a tag a Szövetség
célját vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy
összeférhetetlen magatartást folytat, vagy nem fizet tagdíjat. A tag
kizárásáról a Közgyűlés határozatával dönt.
4.2.1.4. A rendes tag jogai:
4.2.1.4.1. Jogosult a Szövetség munkájában való részvételre, a Szövetség
működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel,
illetve megoldási javaslatot tehet.
4.2.1.4.2. részt vehet a Szövetség Közgyűlésén tanácskozási és szavazati joggal.
4.2.1.4.3. részt vehet a Elnökség tagjainak megválasztásában, a határozatok
meghozatalában.
4.2.1.4.4. képviselettel járó tisztségre választható meg.
4.2.1.4.5. részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, igényelheti A
Szövetség szakembereinek segítségét.
4.2.1.4.6. tanácskozási joggal részt vehet a Elnökségi üléseken.
4.2.1.4.7. A saját szakágának, országos, vagy területi, autonóm irányítása.
4.2.1.5. A rendes tag kötelességei:
4.2.1.5.1. A Szövetség szabályzatainak betartása, a Elnökség által hozott
határozatok végrehajtása.
4.2.1.5.2. a megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése
4.2.1.5.3. Rendkívüli hozzájárulás. Szükség esetén a Közgyűlés az alapító tagok
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4.2.1.5.4.

4.2.1.5.5.

4.2.1.5.6.
4.2.1.5.7.
4.2.1.5.9.

és rendes tagok részére a tagdíjon felül további rendkívüli anyagi
hozzájárulást is előírhat, ami egy naptári évben nem haladhatja meg az
rendes tagdíj háromszorosát.
Felajánlás. A tagok kötelesek a Szövetség működéséhez szükséges
feltételekről gondoskodni és az eszközöket biztosítani. Mindazonáltal a
működéshez szükséges egyéb felajánlások mértékére előírás nincs, az
teljes mértékben önkéntes alapon történik.
képességeihez mérten rendszeresen dolgozni a Szövetségi célok
előmozdítása érdekében, valamint a Szövetség szellemi és anyagi
gyarapodásáért
választott tisztségét legjobb tudása szerint ellátni.
Az alapvető sportetikai, sportszakmai, és egyéb biztonsági szabályzók
betartása.
Nem lehet rendes tag, az a szervezet, aminek vezetője, vagy megbízottja,
olyan természetes személy, aki szándékos bűncselekmény elkövetése
miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.

4.3. A Pártoló tag. A Szövetség pártoló tagja lehet bármely, a Szövetség munkáját erkölcsi és
vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy gazdasági társaság,
társadalmi szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban szervezet) aki / amely vállalja a
Szövetség célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
4.3.1. A pártoló tag felvétele.
4.3.1.1. Tagfelvételi javaslat. Bármelyik alapító tag kezdeményezheti a pártoló tag
felvételét, amennyiben a pártoló tag felvételére a Szövetség Elnökségénél
írásban javaslatot tesz.
4.3.1.2. A javaslat alapján a Elnökség előterjeszti a pártoló tag felvételét a
Közgyűlésen, mely határozatával dönt a tagfelvételről.
4.3.1.3. Amennyiben a pártoló tag egy szervezet, úgy képviseletében elsősorban a
képviseletre jogosult személy vesz részt a Szövetség munkájában,
ugyanakkor a képviselő helyett meghatalmazott munkavállalója útján is
képviseltetheti magát.
4.3.2. Pártoló tagság megszűnése. A Szövetségi pártoló tagság megszűnését a
Közgyűlés határozatával mondja ki. A pártoló tagság megszűnését eredményezi:
4.3.2.1.1. a pártoló tag halála illetve jogutód nélküli megszűnése
4.3.2.1.2. a pártoló tag kilépése
4.3.2.1.3. a pártoló tag kizárása.
4.3.2.1.4. a Szövetség megszűnése.
4.3.2.2. A pártoló tag kizárása. A Szövetségből kizárható az a pártoló tag, amely a
Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt
határidőben sem tesz eleget tagsági viszonyából, vagy megtett
felajánlásából eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével
bármely alapító tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen,
ha a pártoló tag a Szövetség célját, vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal
ellentétes, vagy összeférhetetlen magatartást folytat. A tag kizárásáról a
Közgyűlés határozatával dönt.
4.3.2.3. A pártoló tag jogai.
4.3.2.3.1. Jogosult a Szövetség munkájában való részvételre, A Szövetség
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel,
illetve megoldási javaslatot tehet.
4.3.2.3.2. Szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható
4.3.2.3.3. Részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, igényelheti a
Szövetség szakembereinek segítségét.
4.3.2.4. A pártoló tag kötelességei.
4.3.2.4.1. Köteles felajánlását határidőben teljesíteni.
4.3.2.4.2. Nem köteles tagdíjat fizetni. A Közgyűlés nem írhat elő részére
rendkívüli anyagi hozzájárulást és Szövetség működéséhez szükséges
feltételek biztosítása céljából nem köteles felajánlást tenni.
A Elnökség a Szövetség valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, és tagjait tagsági
igazolvánnyal látja el.
Nem lehet pártoló tag az a természetes személy, aki szándékos bűncselekmény
elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.
A pártoló természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja,
meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén –, a határozat
tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A
perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a
tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék
hatáskörébe tartozik

5. A Szövetség szervezetei és működése
5.1. A Közgyűlés
5.1.1. A Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve az Szövetség Közgyűlése, amely az
alapító tagok és a rendes tagok összessége. A Közgyűlés szavazati jogú tagjai a
Szövetség alapító tagjai, valamint a rendes tagok. A Közgyűlésen a tagok egy-egy
szavazattal rendelkeznek. Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévők
szótöbbségével hozzák. A szavazategyenlőség nem minősül szótöbbségnek.
5.1.2. A Közgyűlésen részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvekbe a
Szövetség bármely tagja jogosult betekinteni.
5.1.3. A Szövetség Elnöksége a Közgyűlésen hozott határozatokról olyan nyilvántartást
köteles vezetni, amelyből a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható.
5.1.4. A Közgyűlés döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban, elektronikus
postai úton tájékoztatja. A Közgyűlés döntései nyilvánosak, azokat a Szövetség
honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott döntésekről vezetett Határozatok
könyvébe a Elnökséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki ( tagság, vagy
a tagsághoz tartozók) jogosult betekinteni.
5.1.5. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Ezen kívül
Közgyűlést kell összehívni:
5.1.5.1. ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
5.1.5.2. ha a Tagság több mint fele kivált a testületből,
5.1.5.3. ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli,
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5.1.5.4.
5.1.5.5.
5.1.5.6.

ha a bíróság elrendeli,
ha a Elnökség kéri azt az ok és cél megjelölésével.
A Közgyűlés elektronikus úton is lefolytatható, amennyiben valamennyi
tag rendelkezik Skype azonosítóval és a meghirdetett időpontban a Skype
konferenciára a határozat hozatalhoz szükséges számban bejelentkezik. A
Skype útján tartott Közgyűlés jegyzőkönyvét a chat ablak igénybe
vételételével kell vezetni, illetve a résztvevők hangalapú hozzászólásait is
rögzíteni kell. Az elektronikus közgyűlésen érdemi hozzászólást a chat
ablakban lehet és kell megtenni. A levezető elnök a résztvevők hangalapú
hozzászólásait a chat ablakba bevezetheti és rögzítheti.
5.1.6. A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen a tagok egy törvényes képviselőjük
útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A Közgyűlés határozatképes, ha a
szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a Közgyűlés a megjelentek
számánál fogva határozatképtelen, az erre jogosultak megismételt Közgyűlést
hívhatnak össze legkorábban egy órával a határozatképtelen Közgyűlés vége után,
mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A Közgyűlés a
hatáskörébe tartozó kérdésekben - így az éves beszámoló elfogadásáról is - akként
határoz, hogy a Közgyűlésen a döntéstervezetekre, javaslatokra - eltérő
rendelkezés hiányában - nyílt szavazással - igennel vagy nemmel - szavaz.
5.1.7. A Szövetség vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
5.1.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
5.1.8.1. A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel
való egyesülés szándékának kimondása. A Közgyűlés nem dönthet az
egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás
eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.
5.1.8.2. az Alapszabály, és a Szervezeti és működési szabályzat megállapítása és
módosítása. A Szervezeti és működési szabályzat nem lehet ellentétes az
Alapszabállyal.
5.1.8.3. A Szövetség Elnökségének (Elnök, Alelnök, Titkár) megválasztása,
visszahívása,
5.1.8.4. döntés a tagok felvétele, illetve kizárása ügyében;
5.1.8.5. az rendes tagdíj összegének megállapítása és a pótlólagosan előírt
rendkívüli hozzájárulások mértékének és a megfizetés rendjének
megállapítása.
5.1.8.6. a tisztségviselők díjazásának, illetve költségtérítésük mértékének
megállapítása.
5.1.8.7. az éves költségvetés elfogadása,
5.1.8.8. az éves beszámoló jóváhagyása, a Elnökség éves pénzügyi tervének és
zárszámadási beszámolójának elfogadása.
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5.1.8.9.

döntés a Szövetség vagyonának felhasználásáról, illetőleg megszűnés
esetén döntés a megmaradt szövetségi vagyon tárgyában.
5.1.8.10. belépés érdekképviseleti szervbe, illetve onnan való kilépés.
5.1.8.11. tisztségviselő ellen kártérítési per indításának elhatározása
5.1.8.12. a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.
5.1.8.13. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés saját hatáskörébe
von.
5.1.9. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait általános szabályként a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével nyílt
szavazással hozza. A szavazategyenlőség nem minősül szótöbbségnek.
5.1.10. Az 5.1.9.) pont alól kivételt képeznek az 5.1.8.1.) 5.1.8.2.) 5.1.8.4.) és 5.1.8.5.)
pontokban foglalt kérdésekben történő határozathozatal, mely döntéshez
minősített szótöbbség, a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint
háromnegyedésnek egyetértő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
5.1.11. További kivételt képez az 5.1.9.) pont alól az 5.1.8.3.) pontban foglalt
kérdésekben történő határozathozatal, mely titkos és döntéshez minősített
szótöbbség, a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint háromnegyedének
egyetértő szavazata szükséges.
5.1.12. A Közgyűlés a Szövetség Elnökének javaslatára bármely kérdésben titkos
szavazást rendelhet el.
5.1.13. A levezető elnök személyének, a szavazatszámláló személyének megválasztásáról,
a jegyzőkönyv vezető személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés
megkezdésekor a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével határoz. A Közgyűlés határozatait a tagokkal 15 napon belül
írásban közli.
5.1.14. A Közgyűlést az ülés előtt legalább 8 nappal kiküldött írásos meghívóval a
Szövetség Elnöke hívja össze. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:
5.1.14.1. az ülés időpontját és helyét,
5.1.14.2. az ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit.
5.2. Felügyelő Bizottság
5.2.1. Amennyiben a Szövetség éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, létrehozza
a megfelelő felügyelő szervet (Felügyelő Bizottság).
5.2.2. A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetség alapszabályban rögzített
tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a tevékenység
felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.
5.2.3. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
5.2.4. A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg.
5.2.5. A Felügyelő Bizottság elnökét a Szövetség választott testületeinek üléseire
tanácskozási joggal meg kell hívni.
5.2.6. A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely
ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal
írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.
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5.2.6.1.

A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez a Szövetség vagy mások
jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.
5.2.6.2. Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a
Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni.
5.2.6.3. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.
5.2.6.4. Munkarendjét maga határozza meg.
5.2.6.5. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli
írásban.
5.2.6.6. A határozatokat a Szövetség Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe
kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály
5.1.3.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók. A határozatok
nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály 5.1.4.) pontjában foglalt
rendelkezések az irányadók.
5.2.7. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a
Közgyűlést tájékoztatni.
5.2.8. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni,
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
5.2.8.1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,
5.2.8.2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
5.2.9. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
5.2.10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
5.2.11. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
5.2.11.1. a vezetőszerv elnöke, tagja vagy ezen személyek hozzátartozója a Ptk 685.
§ b. pontja alapján.
5.2.11.2. a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
5.2.11.3. a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.
5.3. A Elnökség
5.3.1. A Elnökség 3 főből áll, melynek első tagjai a 2013.évi V. Tv 3:21 § (3) szakasza
és a 3:22 § (2) alapján:
5.3.1.1. az Elnök: MTTSZ Városi Lövészklub Fonyód hrsz 8044/2 képviselője
Butkai Cs. Zoltán
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5.3.1.2.

az Alelnök: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub 8600 Siófok Szilfa u. 1.
képviselője Karádi Ferenc
5.3.1.3. és a Titkár: Ágoston Péter 8693 Lengyeltóti Kórház köz 1.
5.3.2. A Elnökséget a Közgyűlés az 5.1.11.) pontban foglalt módon választja meg 3 éves
időszakra, kivéve az Elnököt, melyet az Elnökség már megválasztott tagjai maguk
közül választanak. Elnökségi tag csak tag ( képviselője) lehet, kivéve egy
Elnökségi tagot.
5.3.3. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik a Elnökségi tagság a tag
halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új Elnökségi tagot
választ. Az időközben választott új Elnökségi tag megbízatása a már hivatalban
lévő Elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
5.3.4. A Elnökség hatáskörébe tartozik:
5.3.4.1. A Szövetség törvényes, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő
működésének biztosítása,
5.3.4.2. a Közgyűlés előkészítése és összehívása,
5.3.4.3. az éves költségvetés összeállítása és Közgyűlés elé terjesztése,
5.3.4.4. az éves beszámoló elkészítése
5.3.4.5. a gazdasági tevékenység folyamatának végzése és végeztetése,
5.3.4.6. tagfelvétel előterjesztése,
5.3.4.7. az etikai, sportszakmai, és egyéb biztonsági szabályzók, szabályok
elfogadása
5.3.4.8. szervezni és irányítani a szervezet munkáját; jelentősebb kérdésekben
köteles a Közgyűlés állásfoglalását kérni,
5.3.4.9. végzett munkájáról a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatni,
5.3.4.10. egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat
hozhat létre,
5.3.4.11. más országos sportági szövetségek, vagy szakszövetségek hatáskörébe
nem tartozó új lövész sportok létrehozása, szervezése, irányítása,
szabályozása, szakosztályba szervezése,
5.3.4.12. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
5.3.5. Az Elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A Elnökség döntéseiről az
érintetteket írásban, elektronikus levél formájában 3 munkanapon belül értesíti,
valamint döntéseit a Szövetség honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott
döntésekről vezetett Határozatok könyvébe a Elnökséggel történő előzetes
egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni.
5.3.6. A Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. A
Elnökség ülése határozatképes, ha azon a Elnökségi tagok több mint fele jelen
van.
5.3.7. A Elnökségi ülés a tagok számára nyilvános, azon tanácskozási joggal bármely tag
részt vehet. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
5.3.8. A Elnökséget a Elnökségi ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus levél
formájában kiküldött írásos meghívóval kell összehívni. A Elnökségi ülés
összehívása A Szövetség mindenkori Elnökének a feladata. Az írásos meghívónak
tartalmaznia kell:
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5.3.8.1.
6.

az ülés időpontját és helyét, az ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit.

A Szakosztályok
6.1. A Szövetség az országos sporttevékenységet szakosztályokon keresztül irányítja.
6.1.1. Az egyes szakosztályok a tagokhoz kötődnek, akként, hogy egy-egy tag irányítja a
hozzá tartozó szakosztályt, kidolgozza a verseny és szabályrendszert, eljár a sportfegyelmi
ügyekben. A rendes tag köteles a tagfelvételi kérelmével egy időben írásban benyújtani az
általa működtetni szándékozott szakosztály nevét, a szakosztályra vonatkozó működési és
versenyszabályokat, a szakosztály által érvényesíteni kívánt sportfegyelmi eljárás
szabályait.
6.2. Az alapító tagok kötelesek az alapítás évétől kezdve az alapsportágat legalább
szabadidős országos versenyrendszerben működtetni. Az alapsortág megnevezését,
sportleírását, versenyrendszerének felépítését, a B melléklet tartalmazza.
6.3. Az éves versenyengedélyeket a Szövetség adja ki, az egyes szakosztályok ajánlása és
feltételei alapján. A versenyengedély kérő nyomtatványt a Szövetség biztosítja, amit a
szakosztályok töltenek ki és juttatnak el ellenjegyzésre a Szövetséghez. A
versenyengedély csak az ellenjegyzéssel érvényes. A versenyengedélyek díját a szakágak
állapítják meg és azt saját gazdálkodásukra fordítják.

7. A Elnökségi tagok hatásköre és feladata:
7.1. Az Elnök hatásköre és feladatai:
7.1.1. képviseleti joggal rendelkezik a Szövetség nevében, a szervezet első számú felelős
vezetője, utalványozási jogot egyedül is gyakorolhat.
7.1.2. A Szövetség adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, a munkáltatói
jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett,
7.1.3. a Közgyűlés és a Elnökség határozatainak végrehajtása,
7.1.4. a Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
7.1.5. a Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja a Szövetség napi működését,
7.1.6. A Szövetség képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
7.1.7. éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése,
7.1.8. a Közgyűlés és a Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
7.1.9. gondoskodik arról, hogy a Szövetség szolgáltatásait a tagszervezetek és a
nyilvánosság megismerje.
7.2. Az Alelnök hatásköre és feladatai:
7.2.1. A Szövetség Elnökét akadályoztatása, távolléte esetén helyettesíti az Elnök teljes
jogkörével élve. Ebben az esetben felelőssége megegyezik az Elnökével,
7.2.2. a Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja a Szövetség napi működését,
7.2.3. az Elnökkel együttesen teljesített aláírással van utalványozási joga,
7.2.4. az Elnök munkáját a vele kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a
gazdálkodás, szervezési, a testületek működésével és a feladatokkal kapcsolatos
kérdésekben, munkatervekben, munkatervek és beszámolók készítésében segíti.
7.3. A Titkár hatásköre és feladatai:
7.3.1. az Elnökkel együttesen teljesített aláírással van utalványozási joga,
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7.3.2. nyilvántartja a testületek döntéseit, vezeti a határozatok könyvet,
7.3.3. végzi, illetve megszervezi a vezető testületi ülések jegyzőkönyvének vezetését,
7.3.4. a szervezet mindennapi munkájában részt vállal, a feladatok ellátása érdekében
munkáját legjobb tudása szerint végzi.
7.4. A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel való egyeztetés
alapján bármely tag, vagy annak meghatalmazottja jogosult betekinteni.
7.5. A vezető tisztségviselők (a Elnökség tagjai) összeférhetetlensége
7.5.1. A Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.), élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
7.5.2. A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

8. A Szövetség képviselete
8.1. A Szövetséget az Elnök önállóan képviseli, a 8.2.) pontban foglalt kivétellel.
8.2. A Szövetség bankszámlája felett az Elnök egyedül és a két további Elnökségi tag
valamelyike az Enökkel együttesen jogosult rendelkezni. Az Elnökség tagja az Elnökkel
együttesen hármadik személy számára ideiglenesen jogosultságot a bíztosíthat a
bankszámla felett, amit a banknál is be kell jelenteni.

9. A Szövetség működése, anyagi forrásai és gazdálkodása
9.1. A Szövetség, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
9.2. A Szövetség tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik, amíg a Szövetség tagjai ( Szakosztályai) önállóan
gazdálkodnak, forrásaikkal kötelezettségeikkel önállóan rendelkeznek, szabályzataikat
önállóan dolgozzák ki és alkalmazzák azokat.
9.2.1. A Szövetség főbb bevételei:
9.2.1.1. tagdíjak,
9.2.1.2. szervezetek és magánszemélyek anyagi támogatásai,
9.2.1.3. adományok, hagyományok,
9.2.1.4. A Szövetségi célok, feladatok megvalósítása érdekében az
alaptevékenységet szolgáló munkavállalásból származó bevételek,
9.2.1.5. céltámogatásként kapott anyagi támogatás,
9.2.1.6. hazai és külföldi pályázatok elnyeréséből származó bevétel,
9.2.1.7. A Szövetség céljai megvalósításának érdekében bel- és külföldi
adományokat gyűjthet,
9.2.1.8. egyéb bevételek, pl versenyek szervezése, nevezési díjakból származó
bevétel.
9.2.2. A Szövetség főbb kiadásai:
9.2.2.1. A cél szerinti tevékenység lebonyolítását segítő eszközök, műszerek
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vásárlása,
9.2.2.2. ügyviteli, személyi és dologi kiadások,
9.2.2.3. A Szövetség rendezvényeivel, gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos
kiadások,
9.2.2.4. A Szövetség működésével kapcsolatos egyéb költségek.
9.3. A tagdíj összegét minden év február 15.-ig kell befizetni a Szövetség bankszámlájára. A
tagok tagdíj-befizetéseiről a Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok, és a szakágak a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség a tagok és a szakágak tartozásaiért saját
vagyonával nem felel.
9.4. A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
9.5. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
9.6. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
9.7. A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A
Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
9.8. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
9.9. A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez, tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve
hitel törlesztésére nem használhatja fel.
9.10. A Szövetséget a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a
Szövetség gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a
céljainak elérését elősegítendő és nem veszélyeztető módon folytathat.
9.11. A Szövetség működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

10. A Szövetség megszűnése
10.1. A Szövetség megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való
egyesülését kimondja. A Közgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az
egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
10.2. Megszűnik továbbá a Szövetség, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja, a törvényességi ellenőrzési eljárás
eredményeképpen a
bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, a fizetésképtelensége miatt indult
eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
10.3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők
kielégítésére kell fordítani. A Szövetség – hitelezői igények kielégítése után –
fennmaradó vagyona állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell
fordítani.
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11.

Köztartozások
A szervezet a megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg
közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíteni.

12.

Felelősség
A tagok ( szakosztályok) által szervezett és lebonyolított versenyekkel kapcsolatban a
Szövetséget, vagy más tagot (szakosztályt) felelősség nem terheli, a felelősség az adott
versenyrendszert működtető tagé (szakosztályé).

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 2013.évi V. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
13.2. A Szövetség Alapszabályát az alapító tagok az 2014.04.02. napján tartott Alakuló
Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
13.3. A Szövetség Alapszabályát a Kaposvári Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel
iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Fonyód 2014-04-02.
........................................................

………………………………………..

………………………………………….
Elnök (név – lakcím )

…………………………………………….
Alelnök (név – lakcím )

………………………………….
…………………………………………..
Titkár ( név – lakcím )
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