A
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének
Alapszabálya
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

I.
1.§
Általános Rendelkezések
(1) A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (továbbiakban Sportszövetség) a sportról szóló
2004. évi I. törvényben (Sport tv.) meghatározott, a sportág sportszervezetei által létrehozott,
önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező, közhasznú szervezetként működő, országos
jellegű, sportági szövetség – Sport tv. 19.§ (3). bek. b.) pont -, mely jogi személy – továbbiakban:
sportszövetség.
(2) A Sportszövetség a Sport tv. rendelkezésein túl a 2011. évi CLXXV. Törvény (Civil tv.) előírásainak
megfelelően közhasznú szervezetként működik – különös tekintettel a tv. 2. § 20. pontjában, valamint
a 31-46. §-ban 75. § (5) bek. foglaltakra, sport, illetve egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
célokkal. Ezen célok mint közfeladatok ellátását a 2004. évi I. tv. (a Sportról) és az 1997. évi
CLIV. tv. (az Egészségügyről) írják elő, mely jogszabályokban megjelölt állami feladatokat az
Alaptörvény XX. Cikk (1) és (2) bek. határozza meg.
(3) A Sportszövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait és beszámolóját saját weblapján történő internetes közzététel útján nyilvánosságra hozza.
(4) A Sportszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.
2.§
(1) A Sportszövetség neve: Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
(2) A Sportszövetség rövidített neve: MSZÚOSZ
(3) A Sportszövetség idegen nyelvű – angol - elnevezése: Hungarian Masters Swimming Association
(4) A Sportszövetség székhelye: H-1027 Budapest, Vitéz utca 5-7. I. em. 2.
(5) A Sportszövetség működési területe: Magyarország
(6) A Sportszövetség alapítási éve: 2006.
3.§
(1) A Sportszövetség emblémája: később kerül meghatározásra
(2) A Sportszövetség pecsétje: később kerül meghatározásra
4.§
A Sportszövetség tagja az Európai Úszóligának (LEN), és a Nemzetközi Úszószövetségnek (FINA),
amelynek alapszabályát, szabálykönyvét és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II.
A Sportszövetség célja és feladatai
5.§
A sportszövetség célja
A Sportszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a szenior úszósportban
(továbbiakban szakág) folyó tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, az
Alapszabályban és egyéb jogszabályokban meghatározott sportfeladatok ellátásában, képviseli
sportágának és tagjainak érdekeit. Olyan versenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyek
célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye – döntően az úszás segítségével – az egészséges
életmód kialakítását, folytatását.
6.§
A sportszövetség feladatai
(1)A sportszövetség feladata és hatásköre:
- a Sporttörvény 28.§ (2) bekezdés f.) pontjában és a 23.§ (1) bekezdésében meghatározott, így a
versenyszabályzat, igazolási és nyilvántartási szabályzat, sportfegyelmi szabályzat, illetve a
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) megállapítása, érvényesülésük biztosítása.
- a hazai versenynaptár meghatározása és kiadása
- a sportág versenyrendszerének kialakítása, folyamatos korszerűsítése.
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- a sportági nemzetközi szövetség illetve külföldi szövetségek által megkívánt, a magyar sportolók
külföldi versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez szükséges
hozzájárulás megadása vagy megtagadása
- a sportág képviselete belföldön és belföldi szervezetekben
- a sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célok meghatározása, erre koncepciók
kidolgozása, és megvalósítása
- a fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása
- a dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és
módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés a sportmozgalomban ható valamennyi káros
jelenség ellen
- a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok meghatározása
- a sportág képviselete az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a Nemzeti Sportszövetség, a
Nemzeti
Szabadidősport
Szövetség,
a
Fogyatékosok
Nemzeti
Sportszövetsége,
a
sportközalapítványok, a sportszövetségek és szakszövetségek, illetve a civil szervezetek felé
- közreműködés a tagok közötti viták rendezésében
- a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása
- a sportág központi nyilvántartásának vezetése
- feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az országos szövetség vagyonával és szükség
szerint vállalkozási tevékenység kifejtése
(2) A Sportszövetség kizárólag azokat a versenyjegyzőkönyveket és korcsoportos ranglistákat illetve
egyéb sportszakmai kiadványokat ismeri el a magyar szenior úszósport hivatalos dokumentumainak,
amelyeket a Sportszövetség hitelesített.
(3) A Sportszövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Sportszövetség
tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.

III.
7.§
A Sportszövetség tagsága
A Sportszövetségnek tagja lehet minden, a szenior úszással – 25 év felettiek -, fogyatékosok-,
transzplantáltak-, nyugdíjasok életminőségének javítására alakult szervezet, sportszervezet, amely
részt vesz a sportági versenyrendszerben, feltéve, ha a Sportszövetség Alapszabályát elfogadja.
8.§
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) A Sportszövetségbe való belépés illetve kilépés önkéntes.
(2) A Sportszövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, a tag kizárásával, jogutód
nélküli megszűnéssel, illetve a sportágban a sporttevékenység befejezésével, illetve a
tagdíjfizetési kötelezettség 1 évnél hosszabb időtartamú, felszólítás ellenére történő
elmulasztása esetén törléssel, tagsági jogviszony felmondásával, az elnökség határozata
alapján szűnik meg.
(3) A tagfelvételről első fokon az Elnökség dönt. A tagfelvételi kérelemnek tartalmaznia kell azt a
nyilatkozatot, mely szerint a kérelmező szervezet a Sportszövetség Alapszabályát elfogadja, továbbá
vállalja a sportági versenyrendszerben való részvételt. Az Elnökség nemleges döntése – felvétel
elutasítása – ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
9.§
(1) A Sportszövetségből való kilépést írásban kell bejelenteni a Sportszövetség Elnökségének A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól. A tag a kilépésen kívül
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti tagsági jogviszonyát akként, hogy az erre irányuló írásbeli
nyilatkozatát az egyesület képviselőjéhez eljuttatja.
(2) A Sportszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a fegyelmi szabályzatban
meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni. A kizárás a legsúlyosabb fegyelmi büntetés. A
fegyelmi eljárás legfontosabb szabályait a Ptk. 3:71.§ (1) bek. c) pontja alapján az alábbiak
szerint határozhatók meg:
a.) A Sportszövetség a hatáskörébe tartozó sportfegyelmi ügyekben a sportfegyelmi jogkört
első fokon az Sportszövetség közgyűlése által 4 évre választott legalább háromtagú
sportfegyelmi bizottság gyakorolja. A sportfegyelmi bizottság elnökből és a választott tagokból
áll, működési rendjét a sportfegyelmi szabályzat és a hatályos jogszabályok állapítják meg. A
sportfegyelmi bizottság első fokon hozott határozatával szemben a jogorvoslati kérelmet
másodfokon a Sportszövetség elnöksége bírálja el. A jogerős sport fegyelmi határozat ellen a
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kézbesítéstől számított 30. napos jogvesztő határidővel az érintettek fegyelmi ügyekben
keresettel a bírósághoz fordulhatnak.
b.) Sportfegyelmi eljárás a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követő 30 napon belül
illetve az elkövetését követő egy éven belül indítható. Sportfegyelmi eljárást
kötelezettségszegés alapos gyanúja esetén a fegyelmi bizottság elnöke indít, bármely e
szabályzat hatálya alá tartozó személy vagy szervezet, illetve szövetségi szerv
kezdeményezésére. A sportfegyelmi bizottság elnöke 8 napon belül köteles értesíteni az eljárás
alá vont személyt, illetve sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás megindításáról. Az
értesítésben meg kell jelölni: - a sportfegyelmi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; - a
sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekményt; - az eljárás alá vont meghallgatásának,
illetve a tárgyalásnak a helyét és az időpontját; - csatolni kell továbbá az eljárás során
bizonyítékként felhasználható íratok másolatát. Az eljárás alá vont az eljárás során jogi
képviselőt vehet igénybe.
c.) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést tárgyalás előtt legalább három
munkanappal korábban megkapják. Az eljárás alá vont az eljárás során jogi képviselőt vehet
igénybe. A tárgyaláson a tényállás tisztázása érdekében bizonyítást kell lefolytatni, amely
során a sportfegyelmi bizottság tanút, szakértőt hallgathat meg, valamint tárgyi bizonyítékként
iratokat, fénykép-, hang- és filmfelvételt szerezhet be, továbbá szemlét tarthat. A sportfegyelmi
határozatot a sportfegyelmi bizottság elnöke az eljárás befejezésétől számított 8 napon belül
minden esetben köteles írásba kell foglalni és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján kell
közölni. A határozat bevezető és rendelkező részből, indoklásból és keltezésből áll.
d.) A kizárást eredményező eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat tartalmazza.
(3) A sportszervezet tagságát az Elnökség határozatban megszünteti, amennyiben a sportegyesület
sportági tevékenységét megszünteti, továbbá a sportszervezet a sportági versenyrendszerben évente
legalább egy alkalommal nem vesz részt.
(4) A kizárást vagy a tagságot megszüntető határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül
a Sportszövetség Közgyűléséhez írásban lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő Közgyűlés
tárgyalni köteles. Döntése végleges. A jogszabályt sértő határozat, a határozat kézbesítésétől
számított 30 napon belül támadható meg a bíróság előtt.
10.§
(1) A Sportszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
(2) A Sportszövetség tagjai a Közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek.
11.§
A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A Sportszövetség tagjának jogai:
- meghatalmazott képviselője útján képviseltetheti magát a Közgyűlésen
- a képviselő választhat és választható a Sportszövetség szerveibe tisztségviselőnek vagy elnökségi
tagnak
- észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportszövetség működésével kapcsolatban
- ajánlásokat tehet a Sportszövetséget, annak szerveit, tisztségviselőit és a sportágat érintő egyéb
kérdések megtárgyalására
- jogorvoslati joga van a Sportszövetség bármely szervének határozata ellen.
(2) A Sportszövetség tagjának kötelezettségei:
- a sportág fejlődésének és eredményességének érdekében cselekedni
- a Sportszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, illetve a Sportszövetség szerveinek
határozatainak betartása
- nem veszélyeztetheti a Sportszövetség céljának megvalósítását és a Sportszövetség
tevékenységét
- a sportág népszerűsítése
- a tagdíj fizetése.

IV.
12.§
A Sportszövetség szervezete
(1) A Sportszövetség szervei:
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) a Felügyelő Bizottság
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d.) a Jogi Bizottság
e.) a Fegyelmi Bizottság
f.) eseti bizottságok
(2) A Sportszövetség tisztségviselői:
a.) az elnök
b.) alelnökök 2 fő
c.) Felügyelő Bizottság elnöke
d.) Jogi Bizottság elnöke
(3) Egy személy egyidejűleg csak egy tisztséget tölthet be.
(4) A tisztségviselő(k)nek megválasztás vagy kinevezés esetén írásban kell nyilatkoznia a tisztség
elfogadásáról és az összeférhetetlenségéről.

V.
13.§
A Sportszövetség Közgyűlése
(1) A Sportszövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlést legalább
évenként egy alakalommal össze kell hívni. A közgyűlést az Elnökség hívja össze.
(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. A tagokat a tagok elnökei
képviselik. A képviseleti jogosultságot okirattal kell igazolni. Egy tagot egy képviselő képviselhet.
Minden szavazásra jogosult képviselő egy szavazattal rendelkezik.
(3) A közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a Felügyelő Bizottság, a Jogi Bizottság elnökei,
illetve akiket az elnök, vagy elnökség meghív.
(4) A közgyűlés nem nyilvános, azon a Szövetség tagjai, azok képviselői (tagjai), valamint az elnökség
által meghívottak vehetnek részt.
14.§
A közgyűlés összehívása
(1) A közgyűlés időpontját a Sportszövetség elnöksége állapítja meg legalább 30 nappal korábban és
annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban
(levél, email, stb.) értesíti.
(2) A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a Közgyűlés helyéről és időpontjáról
hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell értesíteni.
(3) A Sportszövetség tagjainak a Közgyűlés megkezdéséig írásban kell bejelenteniük az Elnökségnek
azt a személyt, aki őket képviseli és a szavazati jogot gyakorolja.
15.§
A Közgyűlés határozatképessége
(1) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint fele jelen van.
(2) Ha a Közgyűlés eredeti időpontban határozatképtelen, a megismételt közgyűlés megtartásának
időpontját a határozatképtelen közgyűlés időpontjától számított 1 óra múlva változatlan napirendi
pontokkal, kell megtartani. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet.
(3) A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a megválasztott levezető elnök és két hitelesítő
ír alá.
16.§
A Közgyűlés napirendje
(1) A Közgyűlés napirendjét a Sportszövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé.
(2) A Sportszövetség évi rendes közgyűlésének napirendjének tartalmaznia kell:
- a Sportszövetség éves szakmai és pénzügyi tervének elfogadása
- a Felügyelő Bizottság beszámolója
- a Sportszövetségi tagok által beterjesztett javaslatok
- a mérleg és a közhasznúsági melléklet elfogadása
(3) A Közgyűlésen beterjesztett javaslatok - előzetes bejelentés nélkül - akkor tárgyalhatók, ha ezzel a
megjelent szavazásra jogosultak többsége egyet ért.
17.§
A Közgyűlés hatásköre
(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály elfogadása és módosítása
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b.) az Elnökség szakmai és pénzügyi éves beszámolójának valamint a közhasznúsági mellékletnek
és mérlegnek az elfogadása, továbbá az éves költségvetés elfogadása, valamint az előző évi
pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
c.) a Sportszövetség tisztségviselői – elnök, alelnökök, felügyelő bizottság elnöke - és az elnökség-,
bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása
d.) az éves szakmai és pénzügyi terv elfogadása
e.) a sportág fejlesztési programjának elfogadása
f.) a Sportszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról
g.) a tagfelvétel, kizárás, valamint a tagság megszüntetése kérdésében hozott elnökségi határozatok
elleni fellebbezések elbírálása
h.) tagdíj megállapítása - azzal, hogy annak mértéke évente: 10.000.-Ft, melyben az
alakulás/felvétel/belépés évére eső töredék évre eső tagdíj is beleértendő
i.) az elnökség által előterjesztett szabályzatok elfogadása
j.) bizottsági beszámolók elfogadása
k.) másodfokú eljárás fegyelmi ügyekben
l) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
o) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
p) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
q) a végelszámoló kijelölése;
r) a Szövetség céljainak és feladatainak megváltoztatása;
s) mindaz, amit jogszabály illetve alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
18.§
A Közgyűlés határozathozatala
(1) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosultak több mint felének
„igen” szavazatával hozza.
(2) Az Alapszabály módosításához (a) pont), valamint a 17.§ (1) bekezdés b.), d.) és f) pontjaiban
meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak 3/4-ének „igen”
szavazata szükséges. A 17.§ (1) bekezdés r.) pontjában meghatározott kérdésben a
határozathozatalhoz a szavazati joggal rendelkezők 3/4-ének „igen” szavazata szükséges.
(3) A Közgyűlés – ezzel ellentétes határozat hozatalának kivételével - titkos szavazással hoz
határozatot a tisztségviselők megválasztásakor, illetve bármely esetben, ha azt a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint fele írásban indítványozza.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:
- az elhangzott észrevételek, javaslatok lényegét
- az ezzel kapcsolatban hozott határozatokat
- választások esetén a szavazás lefolyását.
(5) A határozatokat sorszámmal kell ellátni és törni az aktuális évvel, és nyilván kell tartani.
(6) A határozatokat – ha az személy szerint érintő - az érintettel, 15 napon belül, írásban kell közölni.
A mindenkit érintő határozatokat a Sportszövetség hivatalos honlapján kell közzétenni –
www.mszuosz.hu
(7) A sportszervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, ha azt
előzetes egyeztetés mellett kéri az elnöktől. A betekintést az elnök nem tagadhatja meg.
(8) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója és/vagy hozzátartozója [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. és 2. pont] a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
(9) A közgyűlésen a határozati javaslatokra leadott szavazatok számlására legalább 1, legfeljebb 3
tagot kell választani a közgyűlésen jelenlevők közül (szavazatszámláló).
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19.§
A tisztségviselők választása, visszahívása
(1) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket és az elnökség tagjait öt évre választja.
(2) A választást napirendre tűző közgyűlés előtt egy hónappal a Sportszövetség elnöksége jelölő
bizottságot választ, mely köteles a Sportszövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés
lehetőségét biztosítani. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl, vagy a
Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatával a jelölőlistára
felvesz.
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik. Egyszerre lehet szavazni olyankor, ha a jelöltek
száma megegezik a választhatók számával. /pl. bizottsági tagok esete/
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadható szavazatok több mint felét
megszerezte. Többes jelölésesetén az, aki/akik a legtöbb igenlő szavazatot megszerezte/k/.
(5) Tisztségviselő visszahívására az elnökség legalább 3 tagja - együttesen - tehet javaslatot a
megválasztásra jogosult szervnek. Ezen szerv következő ülésén köteles a kérdést tárgyalni és
dönteni.
(6) Tisztségviselő visszahívását akkor lehet kezdeményezni, ha a tisztségviselő olyan magatartást
tanúsít – tesz, vagy mulaszt – ami ellentétes az alapszabállyal, vagy a Sportszövetség érdekeivel.
20.§
A Sportszövetség rendkívüli közgyűlése
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a.) a Sportszövetség Elnökségének határozata alapján
b.) ha a Sportszövetség tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kezdeményezi
c.) ha a Bíróság elrendeli
d.) ha a Sportszövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból
megüresedik, továbbá ha az Elnökség létszáma négy főre csökken, a Felügyelő Bizottság létszáma
egy főre csökken.
e.) ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi;
f.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
g.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
h.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került
i.) ha jogszabály a rendkívüli közgyűlés összehívását előírja.
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, a kezdeményezés
kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
(4) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Sportszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok
az irányadóak.

VI.
A Sportszövetség Elnöksége
21.§
Az Elnökség feladata és hatásköre
(1) A Sportszövetség tevékenységét két közgyűlés között a Sportszövetség 7 tagú elnöksége irányítja.
Az elnökség a Sportszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály rendelkezése értelmében a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Sportszövetség
más szervének hatáskörébe utalt.
(2) Az Elnökség jóváhagyása szükséges a LEN-hez, illetve a FINA-hoz történő versenyszámonkénti
nevezés elküldéséhez.
(3) Az Elnökség feladatai:
a.) A Sportszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Fegyelmi Szabályzatnak, a
gazdálkodás szabályzatának, a sportág versenyszabályainak, továbbá a Nyilvántartási-, Igazolási-, és
Átigazolási Szabályzatának megalkotása, megállapítása és módosítása, melyet a közgyűlés fogad el.
b.) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása
c.) sportszakmai és egyéb bizottságok létrehozása illetve megszüntetése, azok tagjainak
megválasztása és felmentése
d.) a Sportszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete
e.) gondoskodni a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és ennek ellenőrzéséről
f.) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása
g.) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatok szervezése
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h.) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elkészítése, és annak elfogadásáig a
Sportszövetség gazdálkodásának folyamatos biztosítása
i.) a bajnokságok kiírása
j.) a sportág hazai versenynaptárának jóváhagyása
k.) a tagfelvételi kérelmek elbírálása (Ptk. 3:80.§ m) pont)
l.) a nemzetközi sporteseményekre történő részvétel engedélyezése
m.) gazdálkodás az éves költségvetés szerint
n.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a Sportszövetség
egyéb szabályzatai illetve a Közgyűlés a hatáskörébe utal, vagy amelyeket az Elnökség hatáskörébe
von, különös tekintettel a Ptk. 3:80.§ foglaltakra.
(4) Az elnökség vezeti a szükséges nyilvántartásokat. /pl. tagok, határozatok, stb./
(5) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni a hatályos jogszabályokban meghatározott tartalommal és feltételekkel.
22.§
Az elnökség tagjai
(1) A 7 tagú Elnökségnek az a magyar állampolgár, illetve bevándorlási engedéllyel rendelkező nem
magyar állampolgár lehet tagja, akit bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, a
Sportszövetségen kívül nem tagja más országos szövetség vagy szakszövetség elnökségének. Ezen
kívül az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagja, mint vezető
tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
(2) Az Elnökség tagjai:
a.) az Elnök
b.) a 2 Alelnök
c.) a Közgyűlés által választott 4 tag
(3) Nem lehet a Sportszövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetben töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig-vezető
tisztséget, ezen közhasznú szervezet megszűnésétől számított 3 évig,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
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.
e) Nem lehet továbbá az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
f) Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
g) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a.) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel
b.) észrevételek, javaslatok tétele a Sportszövetség működésével és a sportággal kapcsolatban
c.) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban
d.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására
e.) megbízás alapján a Sportszövetség képviselete
f.) a Sportszövetség határozatainak és ajánlásainak megtartása, illetve végrehajtása
g.) folyamatos kapcsolattartás a Sportszövetség tagjaival és szerveivel
h.) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
i.) Az Elnökség tagja ezen tevékenysége során a Sportszövetségnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Sportszövetséggel
szemben.
(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a.) a mandátum lejártával
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b.) lemondással
c.) visszahívással
d.) elhalálozással
e.) összeférhetetlenség esetén, amennyiben az összeférhetetlenség 60 napon belül nem szűnik meg.
23.§
Az Elnökség működése
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni,
ha azt az Elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és acél megjelölésével indítványozza.
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha a személyiségi
jogok védelme indokolja - az Elnökség a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja.
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, a
bizottságok vezetőit.
(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a
meghozott határozatokat. A határozatokról az érintett szerveket, személyeket értesíteni kell.
(6) Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről az előterjesztések megküldésével-legalább 8 nappal korábban értesíteni kell az elnökség
tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is
megállapíthat.
(7) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén
az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni, amennyiben a napirendi pontok között
határozathozatalt igénylő is van. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe
felvett kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.
(8) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a megjelent elnökségi tagok több mint felének ”igen”
szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni.
(9) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára.
(10) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a
hozzátartozója a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
24.§
A Sportszövetség elnöke
(1) A Sportszövetség legfőbb tisztségviselője.
(2) Az Elnök feladatai és hatásköre:
a.) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése
b.) az Alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának ellenőrzése
b.) a Sportszövetség képviselete, önállóan
c.) a hírközlő szervek részére nyújtott tájékoztatás koordinációja
d.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, Alapszabály, illetve a Közgyűlés
vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte, akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén a kijelölt alelnök/ök/
helyettesíti/k/, szükség esetén külön meghatalmazás alapján.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét a Sportszövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
(5) A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a két alelnök közül egy fő aláírása szükséges.
25.§
A Sportszövetség alelnökei
(1) Az Elnököt, annak akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesítik, kijelölés alapján, vagy
szükséges esetekben.
(2) Az Elnök felkérésének megfelelően konkrét, eseti ügyekben eljárnak, képviselik és érvényesítik a
Szövetség érdekeit.
(3) Az elnökség konkrét feladatokkal bízhatja meg az alelnököket.
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VII.
Bizottságok
26.§
A Felügyelő Bizottság
(1) A közgyűlés a Sportszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. A felügyelőbizottság
tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben nem korlátozták.
(2) A Felügyelő Bizottság tagja a Sportszövetségben más tisztséget nem tölthet be. A
felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
A felügyelőbizottság tagjai a Sportszövetség vezetésétől, Elnökségéől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban
kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság
megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Sportszövetség
vezető tisztségviselőjéhez (Elnökhöz) intézi.
(3) - Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető
szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
előbb felsorolt személyek hozzátartozója. (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. és 2. pont)
- Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.
(4) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(5) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Sportszövetség elnökségét
tájékoztatja. A bizottság a tervétől saját döntése alapján eltérhet.
(6) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a.) a Sportszövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata
b.) a civil szervezetek 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 Sportszövetség vagyona megőrzése érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
(7) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Sportszövetség működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Sportszövetség tisztségviselőitől,
munkavállalóitól tájékoztatást kérni.
(8) Az ellenőrzés megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Sportszövetség
elnökét. Ellenőrzése során a bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályok alapján jár el.
(9) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül
tájékoztatja a Sportszövetség elnökségét. Amennyiben szabálytalanságot állapít meg, ennek
megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet, egyebekben évente beszámol a közgyűlésnek.
(10) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől
számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(11) Ha az elnökség a kifogásolt gyakorlat fennállását nem ismeri el, a Felügyelő Bizottság közvetlenül
az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés
összehívását.
(12) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a Sportszövetség működése során olyan jogszabálysértést vagy a Sportszövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
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következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi
szükségessé.
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(13) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult. 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 Ügyészséget.
(14) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Sportszövetség Közgyűlésének köteles beszámolni.
(15) A Felügyelő Bizottság eljárására a jelen szakaszban nem szabályozott kérdésekben az elnökség
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
27.§
Jogi Bizottság
(1) A közgyűlés megválasztja a Jogi Bizottság 3 tagját.
(2) A Jogi Bizottság a Sportszövetség Elnökségének, tisztségviselőinek és bizottságainak jogi
ügyekben javaslatot tehet, felkérésükre tanácsot, tájékoztatást adhat, önállóan állást foglalhat.
(3) A Jogi Bizottság saját maga választja meg elnökét, állapítja meg ügyrendjét. A Jogi Bizottság
elnöke és tagjai a Sportszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak, más tisztséget nem
viselhetnek. Kivétel a Fegyelmi Bizottságban betöltött tisztség illetve tagság.
28.§
Fegyelmi Bizottság
(1) A Sportszövetségség közgyűlése 3 tagú Fegyelmi Bizottságot választ – elnök, két tag - azon
elsőfokú ügyek elbírálására, amelyek nem tartoznak a tagszervezetek hatáskörébe. A Fegyelmi
bizottság határozata ellen a kézbesítéstől számított15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni.
(2) A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(3) A Fegyelmi Bizottság tagjai a Sportszövetséggel nem állhatnak munkaviszonyban, és nem
tölthetnek be más tisztséget sem, kivéve a Jogi Bizottsági tagság.
(4) A Fegyelmi Bizottság eljárására a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a Sportszövetség
Fegyelmi Szabályzata az irányadóak.
(5) A Fegyelmi Bizottság évente írásban beszámol a közgyűlésnek.

VIII.
A Sportszövetség gazdálkodása és vagyona
29.§
(1) A Sportszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Sportszövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a.) tagsági díjak
b.) az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás
c.) közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére adományozott egyéb összeg
d.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel
e.) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel
f.) vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
(3) A Sportszövetség költségei:
a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek
b.) vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek
c.) egyéb költségek
(4) A Sportszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
(5) A Sportszövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. (Civil tv. 38-46. §)
(6) A Sportszövetség közhasznú céljainak elérése érdekében végezhet vállalkozási tevékenységet, de
az a közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetheti. Váltót, más, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül nem szolgálhat, illetve hitel
törlesztésére nem fordítható. A Sportszövetség a cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozási
tevékenységből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartja nyilván.

- 10 -

(7) A Sportszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat vagy olyan vállalkozásban vehet részt,
amelyben felelőssége korlátozott és e felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba vitt
vagyon mértékét.
(8) A Sportszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a sportszövetség gazdálkodási
szabályzata határozza meg.

IX.
A Sportszövetség megszűnése
30.§
(1) A Sportszövetség megszűnik:
a.) feloszlásának a közgyűlés általi kimondásával;
b.) feloszlatásával;
c.) bíróság általi megszüntetéssel;
d.) más szövetséggel történő egyesüléssel, vagy további szövetségekre történő szétválás esetén
(jogutódlás);
e.) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
f.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
g.) az arra jogosult szerv megszünteti;
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
(2) Ha a Szövetséget a Bíróság szünteti meg, a fennmaradó vagyont a Nemzeti Sportszövetség
rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben az egyesület a bíróság törlésével szűnik meg, úgy a
bíróság a fennmaradó vagyon átruházásának teljesítésére ügygondnokot rendel ki, a vagyon feletti
rendelkezési jog pedig az egyesület törlésével száll át a jogosultra. A jogutód nélkül megszűnt
Szövetségnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a tagjait, tagság nélküli jogi
személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők
vagy jogelődjük a Szövetség javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. A jogutód nélkül
megszűnt Szövetség tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig
kötelesek helytállni a megszűnt Szövetség ki nem elégített tartozásaiért.
(3) A Szövetség jogutód nélkül a jogi személyek jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl
abban az esetben szűnhet meg, amennyiben a Szövetség megvalósította célját, vagy a Szövetség
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy a Szövetség tagjainak
száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. A megszűnés egyéb szabályait a Ptk. 3:48.§ és a
3:83-3:87.§ foglaltak az irányadók.

X.
Záró rendelkezések
31.§
(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok – különös
tekintettel a Ptk. (2013. évi V. tv.), Civil tv és Sport tv rendelkezéseire - az irányadók.
(2) Ezen Alapszabályt a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének 2014. szeptember 20-án
tartott rendkívüli közgyűlésén hozott 11/2014. Közgyűlési Határozatával, egyhangúan elfogadta,
azzal, hogy vastag aláhúzással szerepelnek a módosítások.
Eger, 2014. szeptember 20.

………………………………………
Csaba László
Elnök
Az okiratot készítettem és ellenjegyezem:
Eger, 2014. szeptember 20.
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