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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Kerékpáros Szövetség (továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a
kerékpáros sportágban, a sportági versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek tevékenységét
összehangoló, munkájukat elősegítő, a kerékpáros sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló
közhasznú szervezetként tevékenykedő országos sportági szakszövetség. A Szakszövetség a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján működik. Mindezek alapján elhatározva az
Szakszövetség létrehozását a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát.
(2) A Szakszövetség jogutódja az 1894-ben alakult Magyar Kerékpáros Szövetségnek, illetőleg az 1993ban alakult Magyar Mountain Bike Szövetségnek, valamint az 1992-ben alakult Magyar BMX CrossTriál Szövetségnek.
(3) A Szakszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a Szakszövetség közhasznú
szolgáltatásaiból.
(4) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(5) A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
(6) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(7) A Szakszövetség az Ectv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége keretében,
az Stv. 49.§ d), e) és m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy
közvetve látja el úgy, mint:
a) az Stv-ben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban,
valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton
történő források rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai
és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi
önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában.
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját.
c) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok sportjának
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein.
(8) A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait,
működésének és szolgáltatásainak igénybevétele módját a honlapján hozza nyilvánosságra. Az éves
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden évben a honlapján közzéteszi.
(9) A Szakszövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján
nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a Szakszövetség
elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az
Szakszövetség székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a
kérelmező számára.
2.§
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(1) A Szakszövetség neve:
A Szakszövetség rövid neve:

Magyar Kerékpáros Szövetség
MKSZ

(2) A Szakszövetség székhelye:

1146 Budapest, Szabó J. u. 3. (Millenáris)

(3) A Szakszövetség működési területe:

Magyarország

(4) A Szakszövetség alapítási éve:

1894.

(5) A Szakszövetség honlapja:

www.bringasport.hu

(6) A Szakszövetség emblémája:

a mellékelt lenyomati minta szerint.

(7) A Szakszövetség pecsétje:

a mellékelt lenyomati minta szerint.

(8) A Szakszövetség jogi személy civil szervezet, országos sportági szakszövetség, amelynek működése
felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja.
3.§
(1) A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek (a továbbiakban: UCI), amelynek
alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
4.§
(1) A Szakszövetség célja a kerékpársport irányítása Magyarország területén.
(2) A Szakszövetség szervezi és ellenőrzi a kerékpáros sportágban folyó sporttevékenységet,
összehangolja a UCI által elismert és a Szakszövetség által létrehozott szakágak tevékenységét,
közreműködik az Stv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában,
képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek
tevékenységében.
(3) A Szakszövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szakszövetség
tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak szerint.
A Szakszövetség feladatai
5.§
(1) A kerékpáros sportágban a Szakszövetség kizárólagos feladata:
1) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését;
2) a UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítése, a sportág nemzetközi szabályaival összhangban
kialakítani a sportág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján
szervezni a sportág versenyeit;
3) szakáganként megrendezni a magyar (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági)
kupát;
4) meghatározni és kiadni a hazai és - a sportági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához igazodva
- a nemzetközi versenynaptárt;
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5) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a
nemzetközi sportrendezvényeken;
6) megadni vagy megtagadni az UCI, illetve a sportági külföldi szakszövetség által megkívánt
hozzájárulást magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi
versenyzéséhez;
7) képviselni Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében;
8) a Szakszövetség által szervezett, rendezett és felügyelt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit szakági sajátosságoknak megfelelően szabályzatban
rendezni;
9) a 8) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés jogát
meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;
10) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást kiadni;
11) képviselni a szakágak közös érdekeit a hazai, és a nemzetközi sportéletben;
12) biztosítani mind a hivatásos, mind a vegyes versenyrendszerben induló sportolók számára a
szakágak versenyein való indulás jogát a szakági bejegyzéstől függetlenül (átjárhatóság). Az
átjárhatóság feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti;
13) a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni a sportág versenyrendszerében szervezett, vagy
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását.
14) meghatározni a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgozni ki és gondoskodni ezek
megvalósításáról;
15) a jogszabályok és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok alapján gondoskodni a sportágban
a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört
gyakorolni;
16) meghatározni a sportlétesítmények - a sportág szempontjából történő - használatának feltételeit, a
létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket;
17) meghatározni a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat;
18) érvényesíteni a doppingtilalmat;
19) a megfelelő feltételek fennállása esetén megkötni a sportért felelős közigazgatási szerv
képviselőjével a támogatási szerződést;
20) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok
közötti viták rendezésében;
21) ellátni a sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában, a jogszabályokban, illetve saját
alapszabályában megállapított feladatokat;
22) gondoskodni a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről;
23) engedélyezni tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a nemzetközi
sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;
24) ellátni az UCI által meghatározott egyéb feladatokat;
25) közreműködni a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;
26) versenyeket és népszerűsítő rendezvényeket szervezni, illetve a tagjai számára ilyen események
szervezését engedélyezni;
27) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodni a Szakszövetség vagyonával és szükség szerint
vállalkozási tevékenységet végezni;
28) a kerékpáros sportágban ellátni szabadidős kerékpársport tevékenységgel összefüggő feladatokat;
29) összehangolni a kerékpáros sportág kommunikációs tevékenységét.
30) egyéb, amit jogszabály, vagy az UCI által elfogadott szabály kötelezően előír
III.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szakszövetség tagjai
6.§
(1) A Szakszövetségnek olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés
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fejlesztését végző alapítványok lehetnek tagjai, amelyek részt vesznek a kerékpársport
versenyrendszerében és a Szakszövetség alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése, és a tagok vagyoni hozzájárulása
7.§
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.
(2) A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli
megszűnéssel illetve a tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával szűnik meg.
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen
a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő közgyűlés tárgyalni
köteles.
(4) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelmében meg kell jelölnie legalább egy
szakágat, amelynek tagja kíván lenni.
(5) A tagfelvételét indítványozó szervezetnek a tagfelvételi kérelme benyújtásakor igazolnia kell, hogy
versenyzőjével milyen jogviszonyban áll. Amennyiben a versenyző sportegyesületi tag, akkor a
sportegyesületnek erről kell nyilatkoznia. Amennyiben a versenyző - sport, munka- vagy megbízási
szerződéssel - szerződéses kapcsolatban áll a sportszervezetével, akkor ennek egy másolati példányát
csatolni kell a tagfelvételi kérelemhez.
8.§
(1) A Szakszövetségből való kilépést írásban kell közölni az elnökséggel, illetve azzal egyidejűleg az
érintett szakággal. Az írásbeli bejelentés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. A kilépés a
tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól.
(2) A Szakszövetségből való kizárást csak a jelen alapszabályban és a fegyelmi szabályzatban
részletezett fegyelmi eljárás során kiszabott joghátrányként lehet alkalmazni.
(3) A sportegyesület tagsága a tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával szűnik meg,
amennyiben a sportágban működő szakosztályát megszünteti vagy más sportegyesület részére átadja. A
tagsági jogviszony felmondását az elnökség írásban, 30 napos határidővel teszi meg.
(4) A tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával szűnik meg, amennyiben a tag a
tagdíjfizetési kötelezettségének, felszólítás ellenére nem tesz eleget. Az elnökség a késedelembe esett
tagot köteles haladéktalanul, írásban felszólítani a teljesítésre. Ha a felszólítás kézhezvételét követő 30
napon belül nem tesz eleget a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének, akkor a felmondással megszűnik a
tagsági jogviszonya.
(5) A tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával szűnik meg, ha a tag nem vesz részt a
versenyrendszerben. Versenyrendszerben az a tag vesz részt, aki az előző évben legalább egy
versenyengedélyt kiváltott és az a versenyző, akinek a nevére az engedély szól elindult legalább egy
versenynaptárban nyilvántartott versenyen. A tárgyévben belépő tagnál a versenyen való elindulás
feltételét csak a következő évtől kell vizsgálni. A tagsági jogviszony felmondását az elnökség írásban,
30 napos határidővel teszi meg.
(6) A versenyzői nyilvántartást évente, minden év január 31. napjáig össze kell vetni a
tagnyilvántartással. A vizsgálat eredményeként az elnöknek javasolni kell az elnökség részére a
versenyrendszerben részt nem vevő tag tagsági jogviszonyának felmondását. A felmondásról az
elnökség a soron következő ülésén dönt.
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9.§
(1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást vezet.
(2) A Szakszövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat
fizetnek. A tagdíjfizetés módja szerint átutalással történik a Szakszövetség bankszámlájára. A tagdíj
összegét a közgyűlés határozza meg. A tagdíjfizetést a versenyengedélyek kiváltása előtt kell teljesíteni,
de legkésőbb minden év március 15-ig.
(3) A tagdíjfizetés elmulasztása esetén a Szakszövetség elnöksége a versenyzési engedélyek kiadását,
illetve versenyrendezési engedélyek megadását a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti.
A tagok jogai és kötelezettségei
10.§
(1) A Szakszövetség tagjainak jogai:
a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, szolgáltatásait igénybe veheti,
b) képviselője útján a közgyűlésen részt vehet, a többi taggal egyenlő szavazati jogát gyakorolhatja, a
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet,
c) képviselője útján választhat és választható a Szakszövetség szerveibe, amennyiben vele szemben
kizáró ok nem áll fenn,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség irataiba, amennyiben az
nem sérti más tagok jogos érdekeit,
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről.
(2) A Szakszövetség tagjainak kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség szervei által
hozott határozatainak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a sportág népszerűsítése,
e) a tagdíj megfizetése,
f) nyilvántartási kötelezettség elősegítése, adatainak naprakész szolgáltatása.
IV.
TISZTELETBELI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA
11.§
(1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a
Szakszövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen
segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szakszövetség
rendelkezésére állnak, vagy a Szakszövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet
fejtettek ki és korábban a Szakszövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek.
(2) A tiszteletbeli címek felsorolását és adományozásának rendjét - a UCI szabályainak
figyelembevételével - külön szabályzatban kell meghatározni.
(3) A tiszteletbeli cím adományozása a Szakszövetség elnökségének előterjesztése alapján a
Szakszövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
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V.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
12.§
(1) A Szakszövetség szervei:
a) közgyűlés
b) elnökség
c) felügyelőbizottság
d) hivatali szervezet – élén a főtitkárral
e) etikai és fegyelmi bizottság
f) eseti bizottságok
g) szakmai kollégiumok
h) szakágvezetők – szakági tanácsok
i) területi és helyi szervezeti egységek
(2) A Szakszövetség vezető tisztségviselői az elnökség tagjai;
(3) A Szakszövetség felügyelő szervének tagjai a felügyelőbizottság tagjai
(4) A szakszövetség szerveire, vezető tisztségviselőire, felügyelő szervének tagjaira, valamint egyéb
tisztségviselőire, és a szervezet működésére vonatkozó részletszabályokat a jelen alapszabályon kívül a
Szakszövetség elnöksége által elfogadott szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), valamint az
egyéb belső szabályzatok tartalmazzák.
VI.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEIRE, TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KIZÁRÁSI,
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS HATÁROZATKÉPESSÉGI-SZÓTÖBBSÉGI SZABÁLYOK
13.§
(1) Az elnökség és a felügyelőbizottság tagja nagykorú, cselekvőképes személy, vele szemben
büntetőeljárás során nem szabtak ki jogerős szabadságvesztés büntetést, nem áll közügyektől,
foglalkozástól, vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. A vezető tisztségviselők
legfeljebb egyharmada választható a Szakszövetség tagjain, vagy azok képviselőin kívüli személyekből.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a
vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(2) Nem lehet a Szakszövetség felügyelőbizottságának tagja, vagy könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az elnökség tagja (ide nem értve a Szakszövetség döntéshozó szervének
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a Szakszövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(3) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője, vagy a felügyelőbizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője, vagy felügyelőbizottsági tagja volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
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b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
(4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
(5) A Szakszövetség szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Szakszövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(6) A Szakszövetség szervének határozathozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(7) A Szakszövetség szervének ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A tagok határozatukat a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozzák meg,
kivéve, ha kógens jogszabály, vagy jelen alapszabály ezt meghaladó szótöbbséget ír elő.
VII.
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés hatásköre
14.§
(1) A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlés ülésein
a tagok képviselői vesznek részt. Képviselő lehet az adott tagszervezet bírósági nyilvántartásban
bejegyzett képviselője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása
b) a Szakszövetség megszűnésének, egyesülésének, szétválásának, átalakulásának elhatározása, és –
amennyiben ennek jogszerűen helye van - rendelkezés a fennmaradó vagyonról
c) az elnökség, a felügyelőbizottság tagjának megválasztása, visszahívása
d) az éves beszámoló - ezen belül az elnökség szakmai, és a Szakszövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének, valamint a közhasznúsági melléklet – elfogadása
e) az éves költségvetés elfogadása
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f) a tagdíj megállapítása
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szakszövetséggel munkaviszonyban áll
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját tagjával, elnökségének
tagjával, felügyelőbizottságának tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt
i) a jelenlegi és korábbi szakszövetségi tagok, elnökségi tagok, a felügyelőbizottsági tagok elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
l) a végelszámoló kijelölése
m) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, a szakágak javaslatai alapján az Elnökség
által előterjesztett középtávú sportágfejlesztési program jóváhagyása
n) a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, illetve annak megszüntetése
o) a nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározásai,
p) új, jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezeti egység létrehozása,
megszűntetése,
q) tiszteletbeli cím adományozása;
r) a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
s) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről döntés
(3) A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról nem dönthet a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló írásos
jelentése hiányában.
A közgyűlés összehívása
15.§
(1) A Szövetség közgyűlését az elnökség hívja össze, évente legalább egy alkalommal. A közgyűlési
meghívó napirendjét annak összehívója állapítja meg.
(2) Jelen alapszabályban meghatározott esetekben a felügyelőbizottság hívja össze a közgyűlést.
(3) Az elnökség a közgyűlésről, legalább 30 nappal azt megelőzően, írásbeli igazolható módon közölt
meghívóval értesíti a közgyűlésen szavazásra jogosultakat. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül például az ajánlott küldeményként, továbbá a tagnak a Szakszövetségnél
nyilvántartott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. A közgyűlési meghívót a Szakszövetség
honlapján nyilvánosságra kell hozni.
(4) A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a
hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre az elnökség a
részvételre jogosultakon kívül más személyeket is meghívhat.
(5) A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szakszövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia
kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
(6) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 15 napon belül a tagok és a
Szakszövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 8 napon belül dönt.
A közgyűlést összehívó szerv a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.
Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha a közgyűlést
összehívó szerv a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a közgyűlés
vagy a megismételt közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
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dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(7) A meghívó közzétételét követő 10 napon belül a közgyűlés által tárgyalt dokumentumokat is
nyilvánosságra kell hozni a Szakszövetség honlapján. A tag a meghívó kézhezvételét követően írásban
kérheti, hogy a közgyűlés által tárgyalt dokumentumokat postai úton küldjék meg részére.
(8) A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. A nyilvánosságot a közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának
szavazatával korlátozhatja és kizárhatja, amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme
indokolja.
(9) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A
közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A megismételt közgyűlés
16. §
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Ha a
közgyűlés a meghívóban szereplő időpontban határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest fél órával
később ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára
való tekintet nélkül határozatképesnek minősül, ezt a közgyűlési meghívóban írásban rögzíteni kell.
Szavazati jog a közgyűlésen
17.§
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a sportszervezetek képviselői rendelkeznek. A sportszervezet a
közgyűlésen egy képviselővel vesz részt, a képviselő szavazati jogát a közgyűlésen másra nem
ruházhatja át. A Szövetség tagjainak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell
jelentenie azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja.
(2) A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
(3) A közgyűlésen a tagot egy képviselő képviseli, a szavazati jog nem ruházható át.
A közgyűlés működése, határozathozatala
18.§
(1) A közgyűlésen minden határozat meghozatala előtt meg kell állapítani a határozatképességet. A
közgyűlés határozatát, az alapszabály vagy kógens jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános
szabályok szerint dönt. A Szakszövetség alapszabályának módosításához, a Szakszövetség céljának
módosításához, a Szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánításához és azok
megszüntetéséhez, valamint a Szakszövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a jelenlévő
tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetség tisztségviselői megválasztásakor,
visszahívásakor, illetőleg ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a
közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról.
(3) A közgyűlés a napirendi pontok elfogadását és megtárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét (egyéb jelölt hiányában a Szakszövetség
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elnöke), továbbá a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámláló és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját
és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
(5) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és a főtitkáron keresztül
az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak a Szakszövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése
19.§
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) a Szakszövetség elnökségének határozata alapján,
b) ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
c) ha a bíróság elrendeli,
d) ha a Szakszövetség elnöki, vagy a felügyelőbizottság elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik,
vagy ha az elnökség létszáma öt, a felügyelőbizottság létszáma két főre csökken,
e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben,
f) ha a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
g) ha a Szakszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
h) ha a Szakszövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az f), g) és h) pontok esetén az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szakszövetség megszüntetéséről dönteni.
(3) A rendkívüli közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legfeljebb 40
napon belüli időpontra össze kell hívni, a közgyűlés helyének, idejének és napirendjének megjelölésével.
A napirendnek tartalmaznia kell az összehívást kezdeményező napirendi javaslatait.
(4) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az
irányadóak
A tisztségviselők választása
20.§
(1) A közgyűlés az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait határozott időre választja meg oly módon,
hogy a mandátum a tisztség elfogadásával jön létre, és a nyári olimpiai játékokhoz igazodva, a soron
következő olimpia bejezését követően, tárgyév november 30. napján szűnik meg.
(2) A választást napirendre tűző közgyűlésen jelöltté az a személy válik, akit a Szakszövetség teljes
tagságának több mint egytizede legkésőbb a közgyűlésen jelöltnek állít, feltéve, hogy a jelölést a jelölt
személy elfogadja.
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség elnökét, majd az
elnökség tagjait, ezt követően a Felügyelőbizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint
felének szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg,
újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt,
valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem
vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz
szükséges szavazatot meg nem szerzi.
(5) Ha a Szakszövetség elnöki tisztsége, illetve felügyelőbizottsági elnöki tisztsége a határozott idő
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letelte előtt megüresedik, akkor rendkívüli közgyűlést kell összehívni, és az elnökség, illetve a
felügyelőbizottság többi tagját vissza kell hívni és az olimpiai ciklus hátralévő részére újra kell
választani a teljes testületet.
(6) Amennyiben az elnökség létszáma öt, a Felügyelőbizottság létszáma két főre csökken, abban az
esetben rendkívüli közgyűlést kell összehívni, amelyen a megüresedő helyekre az olimpiai ciklus
hátralévő részére a közgyűlés új tagot választ.
VIII.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség feladata és hatásköre
21.§
(1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban, ügyvezető szervként a
Szakszövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi
kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy
a Szakszövetség más szerveinek hatáskörébe utalt.
(2) Az elnökség feladata és hatásköre:
1/ a Szakszövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala
2/ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
3/ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése
4/ a szakszövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása
5/ a közgyűlés összehívása, a tagság és a Szakszövetség szerveinek értesítése
6/ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
7/ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Szakszövetséggel kapcsolatos kérdésekre
8/ a tagság nyilvántartása
9/ a Szakszövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
10/ a Szakszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése
11/ az Szakszövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele
12/ a tag felvételéről való döntés
13/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
14/ döntés a Szakszövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek
bármilyen üzleti alapon, vagy egyéb módon történő hasznosításáról
15/ állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására irányuló szakági javaslatok egyeztetése
és továbbítása az adományozó részére
16/ a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése
17/ a szakágak tevékenységének koordinálása
18/ szakágak versenynaptárainak egyeztetett jóváhagyása, a versenynaptár végrehajtásának ellenőrzése,
19/ a szakágak előterjesztése alapján a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, és előterjesztése a
közgyűlés részére,
20/ a szakágak előterjesztése alapján a sportág négyéves olimpiai felkészülési programjának
jóváhagyása, ennek alapján az éves felkészülési program jóváhagyása,
21/ a szakágak előterjesztése alapján a sportág szövetségi kapitányi rendszerének kialakítása, a
szövetségi kapitányok kinevezése, leváltása
22/ a válogatott keretek felkészülési programjainak jóváhagyása,
23/ az éves költségvetésben támogatásra meghatározott keret felosztása a tagok között,
24/ a sportszakemberek képzése, továbbképzése területén a Szakszövetségi feladatok irányítása,
25/ Tiszteletbeli címek adományozására javaslattétel a közgyűlés számára,
26/ területi és helyi szervezeti egységek létrehozása és megszüntetése,
27/ a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzatának, valamint egyéb, a hatáskörébe sorolt
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szabályzat elfogadása,
28/ a jelen alapszabály által a hatáskörébe sorolt szervek és tisztségek megválasztása, visszahívása,
megszüntetése,
29/ alapszabály szerinti fegyelmi jogkör gyakorlása
30/ a tagsági jogviszony felmondása
Az elnökség tagjai
22.§
(1) A Szakszövetség elnöksége 9 főből áll, tagjait a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg és
hívja vissza.
(2) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, ügyvezetési feladataikat
személyesen kötelesek ellátni, tisztségükben újraválaszthatók.
(3) Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) négy sportszakmai alelnök,
c) négy elnökségi tag.
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a szakágakkal kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) meghatalmazás alapján a Szakszövetség képviselete,
f) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(5) Az elnökségi tagság megszűnik:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással; A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szakszövetséghez címzett, a Szakszövetség
másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(6) Az elnökség mindenkor hatályos összetételét jelen alapszabály melléklete tartalmazza.
A Szakszövetség elnöke
23.§
(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke. Az elnök az elnökség tagjaként
irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, napirendi pont felvétele,
b) a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása, közgyűlési napirendi pont felvétele,
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c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) két elnökségi ülés között a Szövetség működésének biztosításához szükséges döntési jogkör
gyakorlása,
e) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az
elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés,
az elnökség a hatáskörébe utal.
g) munkáltatói jogok gyakorlása a Szakszövetség alkalmazottai felett,
h) etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése
i) kollégiumi, tanácsi, bizottsági ülések összehívása, napirendi pont felvétele, és tanácskozási joggal
történő részvétel az ülésen.
(3) A Szakszövetség elnöke a Szakszövetség törvényes képviselője. Képviseleti jogának terjedelme
általános, gyakorlásának módja önálló.
(4) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök és a főtitkár
megfelelően helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
(5) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
(6) Az elnök tisztségének megüresedése esetén a közgyűlésen az elnökség tagjait vissza kell hívni és a
teljes elnökséget újra kell választani.
Az elnökség működése
24.§
(1) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Ülést kell összehívni, ha azt az
elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza.
(2) Az elnökség üléseit az elnök, vagy a jelen alapszabályban meghatározott esetben a
felügyelőbizottság hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről a
meghívóban legalább egy héttel korábban, írásban kell értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelőbizottság elnökét, a főtitkárt,
továbbá az őket érintő napirend tárgyalására az érintett személyeket.
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben - különösen üzleti titok,
személyiségi jogvédelem esetén - ettől eltérően is rendelkezhet.
(5) Az elnökségi ülést az elnök vezeti, azonban ezt a tisztséget másra is átruházhatja. Az elnökség a
határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Bármelyik
elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással is meghozhatja, kivéve, ha a titkos
szavazást jogszabály, vagy jelen alapszabály kizárja. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
(6) Az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg.
25. §
(1) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A
jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve
a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). A határozatokat a főtitkár
köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni.
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(2) Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és a főtitkáron keresztül az érintett
szervekkel és személyekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon
is közli, a határozatoknak a Szakszövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
IX.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
A felügyelőbizottság tagjai
26. §
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
felügyelőbizottságot választ. A felügyelőbizottság létszáma három fő, tagjai megválasztása és
visszahívása a közgyűlés egyszerű többséget igénylő hatáskörébe tartozik, és az elnökség tagjainak
megválasztásának és visszahívásának szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A felügyelőbizottság mindenkor hatályos összetételét jelen alapszabály melléklete tartalmazza,
tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek.
A felügyelőbizottság feladata, működése
27.§
(1) A felügyelőbizottság feladatai:
a) a Szakszövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának
ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
h) etikai és fegyelmi eljárás kezdeményezése
i) véleményezési, javaslattételi és tanácskozási jog gyakorlása az elnökség és a bizottságok ülésén.
(2) A felügyelőbizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdálkodásával
kapcsolatosan bármely könyvbe, iratba betekinteni, tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól
tájékoztatást kérni.
(3) Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szakszövetség
elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a felügyelőbizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(4) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül
tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít
meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(5) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével
számított 30 napon belül a felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(6) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az érintett szerv ügyintéző-képviselő vezetése nem ismeri el,
vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A
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felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelőbizottság indítványára 30 napon belül össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést
nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
(8) A felügyelőbizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, üléseit vezeti. A felügyelőbizottság
határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A bizottság feladatainak ellátása érdekében külső
szakembereket is igénybe vehet.
(9) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(10) A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség elnökségét
tájékoztatja.
(11) A felügyelőbizottság évente legalább egy alkalommal átfogó ellenőrzést köteles tartani.
(12) A felügyelőbizottság tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
(13) A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a bizottság szervezetére, működésére,
megszűnésére az elnökségre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
X.
A SZAKSZÖVETSÉG HIVATALA
28. §
(1) A szakszövetségi feladatok ellátására az elnökség hivatali szervezetet hozhat létre. A hivatali
szervezet szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és
gazdaságos ellátását.
(2) A Szakszövetség a sportszakmai feladatainak ellátására sportszakembereket és egyéb feladatainak
ellátására szakapparátust alkalmazhat.
(3) A hivatali szervezet szervezeti felépítését és feladatait a Szakszövetség szervezeti és működési
szabályzata (SZMSZ) határozza meg.
(4) A hivatal munkaviszonyban álló dolgozói felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
A Főtitkár
29. §
(1) A Szakszövetség hivatali szervezetének vezetője a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár.
(2) A főtitkárt az elnök saját megbízatásának időtartamára, vagy határozatlan időre nevezi ki, gyakorolja
fölötte a munkáltatói jogokat.
(3) A főtitkár feladatai és hatásköre:
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a) összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági
munkáját, összehangolja az Elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban
álló dolgozók munkáját,
b) szervezi a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását,
c) előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken,
d) megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget,
e) a Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri
teendőket lát el,
f) működteti a sportág kommunikációs rendszerét,
g) gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok
nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről,
h) végrehajtja illetve végrehajtatja az elnök, illetve az elnökség határozatait,
i) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását,
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását,
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(4) A főtitkár feladatait és hatáskörét az elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja, operatív
irányítási hatáskört gyakorol a hivatali szervezetben alkalmazottak felett.
(5) A Főtitkár gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában,
valamint szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie
a döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát
támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).
XI.
ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG
30. §
(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel
szembeni etikai és fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség öttagú etikai és fegyelmi bizottságot
választ.
(2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait fegyelmi ügyekben a
Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata, etikai ügyekben az Etikai Kódexe állapítja meg.
(3) Az etikai és fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. Az etikai és fegyelmi bizottság tagjai a
Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak. Az etikai
és fegyelmi bizottság tagjait az elnökség hívhatja vissza.
31.§
fegyelmi eljárás és büntetés
(1) A fegyelmi eljárást az arra jogosult kezdeményezésére az etikai és fegyelmi bizottság folytatja le.
Fegyelmi vétség megállapításának alapjául szolgálhat jogszabály, az alapszabály, a Szakszövetség
valamely szervének határozatát, vagy a Szakszövetség célját sértő magatartás. Az eljárás alá vont
személyt a bizottság ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen az eljárás alá vont személy képviselővel is
képviseltetheti magát. A fegyelmi vétség megállapításáról és a fegyelmi büntetés kiszabásáról döntő
határozatot a bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt. A határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot igazolható módon kell közölni az eljárás alá vont
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személlyel, aki a határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet a
Szakszövetség elnökségéhez címzett írásos nyilatkozatával.
(2) Az eljárás alá vont személy fellebbezése folytán a fegyelmi büntetést kiszabó határozat a
Szakszövetség elnöksége elé kerül jogorvoslati eljárásra. A jogorvoslat ügyében az elnökség saját
tagjaiból felállított eseti másodfokú fegyelmi bizottság ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
dönt. Döntését igazolható módon közli az etikai és fegyelmi bizottsággal és az eljárás alá vont
személlyel.
(3) A kiszabható fegyelmi büntetések:
1/ megrovás
2/ pénzbüntetés
3/ meghatározott kedvezmények csökkentése, vagy megvonása
4/ sporttevékenységtől eltiltás
5/ átigazolástól való eltiltás
6/ kölcsönadástól való eltiltás
7/ kizárás
(4) A fegyelmi eljárás szabályait a Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.
XII.
ESETI BIZOTTSÁGOK
32. §
(1) Az elnökség egyes szakfeladatok, projektek ellátására bizottságokat hozhat létre, illetőleg
referenseket jelölhet ki. A bizottság vezetőjét és a referenst az elnökség választja és hívja vissza. A
bizottság tagjait a bizottság vezetője nevezi ki.
(2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szakszövetség szervezeti és működési
szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját
működési szabályzatuk, projekttervük határozza meg. A Szakszövetségre vonatkozó
kötelezettségvállalásra nem jogosultak.
(3) A bizottságok és referensek az elnökség és a Szakszövetség többi szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehetnek. Véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. Feladatuk ellátása során a Szakszövetség
projektben érintett szerveivel, szakágaival kötelesek együttműködni, és az elnökségnek teljeskörűen
beszámolni.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szakszövetség
elnökét és főtitkárát.
XIII.
SZAKMAI KOLLÉGIUMOK
33.§
(1) A Szakszövetség egy adott szakmai területet érintő szakembereinek stratégia-, irányelv- és
szabályalkotó szervezete. A kollégiumot az elnökség hozza létre, a kollégiumvezetőt az elnökség
választja meg és hívja vissza.
(2) A kollégiumok szervezetére, működésére, hatáskörére vonatkozó szabályokat a Szakszövetség
SZMSZ-e tartalmazza.
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XIV.
A SZAKÁGAK
34. §
(1) A Szakszövetség XCO/XCM, BMX, országúti, pálya, triál, DH/4X, terem, cyclocross,
szabadidősport és parasport szakágakból áll.
(2) A szakágak feladatai:
a) a UCI által elfogadott szabályok hazai érvényesítése, a szakág nemzetközi szabályaival összhangban
kialakítani a szakág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer alapján
szervezni a szakág versenyeit;
b) gondoskodni a magyar (országos, nemzeti) bajnokság, illetve a magyar (köztársasági) kupa
megrendezéséről és felügyelni azokat;
c) meghatározni és kiadni a hazai és - a szakági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához igazodva
- a nemzetközi versenynaptárt;
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyar Köztársaságot a
nemzetközi sportrendezvényeken;
e) a hivatásos és vegyes (nyílt) versenyrendszer adminisztratív, szakmai, technikai és pénzügyi
követelményeinek megállapítása.
f) meghatározni a szakág fejlesztési céljait, erre koncepciók kidolgozása és gondoskodás ezek
megvalósításáról;
g) a jogszabályok és egyéb sportági szabályzatok alapján gondoskodás a szakágban a sportolók
nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról;
h) meghatározni a sportlétesítmények - a szakág szempontjából történő - használatának feltételeit, a
létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket;
i) meghatározni a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos szakági szakmai szabályokat;
j) gondoskodni a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről,
k) közreműködni az egyéb sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
l) a szakágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a szakágban folyó
szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése,
m) a szakág propagandájának elősegítése és szervezése,
n) felvilágosítás és véleményadás szakági kérdésekben,
o) a szakág elláthat szabadidős kerékpársport tevékenységgel összefüggő feladatokat.
(3) A szabadidősport szakág feladata a kerékpársport népszerűsítése, ezen belül különösen kerékpáros
szabadidősport programok előkészítése és lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó kommunikációs
tevékenységek és szolgáltatások nyújtása, ennek révén a többi szakág utánpótlás-nevelési bázisának
szélesítése.
(4) A szakágak feladatainak végrehajtására a szakág vezetőjét az adott szakág versenyrendszerében az
előző naptári évben résztvevő (legalább egy, az MKSz vagy az UCI versenynaptárában szereplő
versenyt legalább egy igazolt versenyzővel értékelhetően teljesítő) sportszervezetek javaslatára a
Szakszövetség elnöksége választja meg és hívja vissza, nyílt szavazással, egyszerű többséggel. A
szakágvezető szakági tanácsot állít fel. Tíz tagnál kevesebb létszámú szakág vezetője dönthet úgy, hogy
nem állít fel szakági tanácsot, amely esetben a szakágvezetőre a szakági tanácsokra vonatkozó
szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Amennyiben egy szakág, a szakágvezetői pozíció bármely
okból történő megerüsedése esetén, annak betöltésére 30 napon belül nem tesz javaslatot a
Szakszövetség elnökségének, úgy az elnökség, a szakág működőképességének biztosítása céljából saját
hatáskörben nevez ki vezetőt a szakág élére.
(5) A szakági tanácsok ügyintéző szervvel és elkülönített költségvetéssel rendelkező, de önálló jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek.
(6) A szakágak szabályzatai, ügyvezető-képviselő szervének határozatai nem állhatnak ellentétben a
Szakszövetség alapszabályával, határozataival, illetve egyéb szabályzataival.
(7) A szakágak vezetésének és működésének rendjét, szabályzatait a Szakszövetség elnöksége hagyja
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jóvá.
(8) A szakágak határozataikat a határozathozatalt követően 15 napon belül kötelesek megküldeni a
szakszövetség elnökségének jóváhagyásra.
(9) A szakágak kötelesek félévente tevékenységükről beszámolni a szakszövetség elnökségének.
(10) A Szakágak gazdálkodásuk során kötelezettségeket csak a Szakszövetség ellenjegyzésével
vállalhatnak.
(11) A szakágak szervezetének, működésének és gazdálkodásának szabályait a Szakszövetség SZMSZe tartalmazza. Ha bármelyik szakág szabálytalanul működik, a Szakszövetség elnöksége jogosult eljárni.
(12) A jelen § rendelkezéseit a szabadidősport szakágra az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni.

XV.
TERÜLETI ÉS HELYI SZERVEZETI EGYSÉGEK
35. §
(1) A Szakszövetség adott területen működő tagjai javaslatára a Szakszövetség elnöksége nyílt
szavazással, egyszerű többséggel területi és helyi szervezeti egységeket hozhat létre és szüntethet meg,
amely egységek jogosultak nevükben a működésük szerinti geopolitikai terület vagy helység, valamint
a Szakszövetség szervezeti egysége elnevezés használatára.
(2) A területi és helyi szervezeti egységek a Szakszövetség jogi személyiséggel nem rendelkező
egységei, amelyek ügyintéző szervvel és elkülönített költségvetéssel rendelkezhetnek.
(3) A területi és helyi szervezeti egység legfőbb feladata szervezni a működési területén lévő
szakszövetségi tagok tevékenységét.
(4) A területi és helyi szervezeti egység szabályzatai, ügyintéző szervének határozatai nem állhatnak
ellentétben a Szakszövetség alapszabályával, határozataival, illetve egyéb szabályzataival.
(5) A területi és helyi szervezeti egység szervezetére, működésére, gazdálkodására vonatkozó
szabályokat a Szakszövetség SZMSZ-e tartalmazza. Ha bármelyik területi és helyi szervezeti egység
szabálytalanul működik, a Szakszövetség elnöksége jogosult eljárni.
XVI.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
36. §
(1) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
(3) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában
meghatározott tevékenységére fordítja.
(4) A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozása fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel,
valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
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nem használhatja fel.
(5) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Szakszövetség bevételei:
a) a tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
- ca.) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- cb.) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;
- cc.) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
- cd.) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g.) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(7) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai) :
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb
felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
(8) A Szakszövetség bevételeit a (6) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait)
a (7) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A
Szakszövetség (7) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.”
(9) A Szakszövetség vagyona :
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg)
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon.
(10) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
(11) A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet
részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a
vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.
(12) A (11) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szakszövetség által a vállalkozás
(gazdasági társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(13) A szakági nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szakszövetséget illetik,
ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is.
(14) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben
harmadik személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint.
(15) A szakági nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet, baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli.
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(16) Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási szabályzata
(SZMSZ) határozza meg.
XVII.
A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
37.§
(1) A szakszövetség megszűnik, ha a közgyűlés elhatározza a megszűnést, egyesülését, vagy szétválását.
A jogutód nélküli megszűnés elhatározása esetén végelszámolást kell lefolytatni.
(2) Megszűnik továbbá a szakszövetség, amennyiben a bíróság feloszlatja, megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését és a nyilvántartásból törli.
(3) A szakszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonából elsődlegesen a hitelezőket kell
kielégíteni, a fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág
utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.
XVIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. §
(1) A Szakszövetség egységes szerkezetű alapszabályát a tagok Budapesten, 2015. május 29. napján
tartott közgyűlésén, azonnali hatállyal elfogadták.

Záradék
Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Tekintettel arra, hogy a módosítás egy teljesen új szerkezettel és tartalommal bíró alapszabályt hozott
létre, ezért nincs racionális lehetőség az egyes módosítások külön-külön történő feltüntetésére.

Polony István
elnök
Ellenjegyzem
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Nagy Ádám szakmai alelnök, an: Szegő Éva, lakóhelye: 3300 Eger, Rákóczi út 57. 4/13
Dietrich Tamás szakmai alelnök, an: Mojzes Irén, lakóhelye: 1027 Bp. Szász Károly u. 5.
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4. sz. melléklet
A Szakszövetség felügyelőbizottságának tagjai (neve, anyja neve, lakóhelye)
dr. Priczinger Péter FEB elnök, an: Czeglédi Magdolna, lakóhelye: 1053 Bp. Kossuth L. u. 13.
Kádi József FEB tag, an: Varga Rozália, lakóhelye: 1097 Pilisborosjenő, Tölgyfa u. 23.
Mód Miklós János FEB tag, an: Sándor Hedvig, lakóhelye: 1037 Bp. Remtehegyi út 29.

