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BEVEZETÉS
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyv, a
sportról szóló 2004. évi I. Törvény (továbbiakban: Stv.), a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI törvény, továbbá a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
(továbbiakban: Szövetség) Alapszabálya alapján készült, figyelemmel a hatályos munkajogi
szabályozásra és a számviteli törvény rendelkezéseire.
Az SZMSZ a Szövetség szervezeti felépítésének és működésének szabályozását tartalmazza,
így:
a Szövetség irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési
rendelkezéseit, belső szabályozásait;
a Szövetség vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatát és jogkörét.
Az SZMSZ rendelkezéseinek betartása,
tisztségviselőinek elsőrendű kötelessége.

illetve

betartatása

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Szövetség legfontosabb adatai, jogállása
1.1 A Szövetség adatai, jogállása:
Neve:
Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége
Rövidített neve: MSzÚOSz
Székhely:
Jogállása:
Közhasznú szervezet
Levélcím:
Telefon:
Oldal: 1 / 4

a

Szövetség

vezető

Telefax:
Email cím:
Honlap:
Bankszámlaszáma:
1.2 A Szövetség tagjai:
2. A Szövetség feladatai
2.1 A Szövetség feladatait az Alapszabály II. fejezet 6. §-a tartalmazza.
2.2 A működési és egyéb támogatások felosztásáról az elnökség külön jogosult dönteni.
A felosztás a tagszervezetek között a következő főbb elveket figyelembe véve történik:
2.2.1. Működési támogatás:
Tagszervezetként csak a bíróság által nyilvántartásba vett, az Alapszabálynak megfelelő (III.
fejezet 7. §) szervezet vehető figyelembe.
2.2.2. Szponzori bevételekből származó támogatás
A szponzori szerződés tartalmát a szerződő felek határozzák meg. Abban az esetben, ha a
szponzori szerződésben a tagszervezetek is érintettek, az érintett tagszervezet elnökének
ellenjegyzése szükséges.
2.3. A Szövetség lehetőségeihez mérten az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Világversenyeken való részvétel adminisztrációs feladatai
Reklám és marketing tanácsadás
Sportjogi és a társadalmi szervezetek jogával kapcsolatos tanácsadás
Magasabb protokoll szervezésében segítségnyújtás
A szolgáltatások körét és az igénybevétel feltételeit az elnökség által hozott eseti határozat
tartalmazza.
3. Tagdíj
A Szövetség tagjai az Alapszabály III. fejezete 11. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak
alapján tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét a Szövetség Közgyűlése határozza meg.
4. A Szövetség képviselete:
4.1. A szövetség képviseletét a szövetségben tömörült szervezetek összessége nevében az
alapszabály VII. fejezete 24. §-ának (2) bekezdése b) pontja szerint az elnök látja el.
4.2. Egy-egy tagszervezet önálló képviseletére csak akkor jogosult az elnök, ha azt a
törvények, vagy a tagszervezet számára lehetővé teszi, vagy arra írásban felkéri.
4.3. A Szövetség más tisztségviselői az alapszabály és az SzMSz keretei között a
feladatkörükbe utalt ügyekben jogosultak a Szövetség képviseletére. Az alapszabály és az
SzMSz szerinti feladatkört meghaladó ügyekben történő képviselethez az elnök írásbeli
meghatalmazása
szükséges,
melyről
a
Szövetség
nyilvántartást
vezet.
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II. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
MEGOSZLÁSA
1. A Közgyűlés
A Közgyűlés hatásköréről, határozatképességéről
rendelkezik.

az Alapszabály V. fejezet 13-20. §-a

2. Az Elnökség működése
2.1. Az Elnökség összetételét, hatáskörét, határozatképességét és feladatait az Alapszabály VI.
fejezetének 21. §-a, ügyrendjét az ……….. számú elnökségi határozat szabályozza.
2.2. Az Elnökség a Felügyelő Bizottság ez irányú kérése esetében köteles a Felügyelő
Bizottságnak írásban válaszolni.
2.3. A két elnökségi ülés között hozott elnöki döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról az
elnökség az ülés jegyzőkönyvében is rögzített döntést hoz. Az elnökség –véleményeltérés
esetén –az elnök elnökséget helyettesítő jogkörben hozott döntését megváltoztathatja vagy
megsemmisítheti.
3. A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapszabály VII. fejezetének 26.§-a alapján látja el.
4. Az állandó és időszakos (a továbbiakban eseti) bizottságok
4.1. A Jogi Bizottság 3 tagból áll. Tevékenységét az Alapszabály VII. fejezet 27. §-a alapján
látja el.
4.2. A Fegyelmi Bizottság 3 tagból áll. Tevékenységét az Alapszabály VII. fejezet 28. §-a
alapján látja el.
4.3. Az eseti bizottságok összetételéről, működésük szabályairól, a létrehozásukról döntő
elnökségi határozatban kell rendelkezni.
4.4. A bizottságok működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, munkájuk
összehangolásáról az Elnökség és a Bizottságok elnökei gondoskodnak.
5. A kapcsolattartás szabályai
5.1 A Szövetség egészét érintő ügyekben a sajtó képviselőit – az egymás között kialakított
munkamegosztásnak megfelelően – az elnök és az alelnökök tájékoztatják. Az elnökség tagjai
a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben – az elnök egyidejű értesítésével, illetve
egyetértésével – tájékoztatást adhatnak a sajtó képviselőinek.
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5.2 A Szövetség egészét érintő ügyekben az állami sportirányítás szerveivel, a
sportközalapítványokkal, a nemzeti sportszövetségekkel és a tagszervezetekkel az elnök és az
alelnökök vagy a szövetség által delegált tag tart kapcsolatot. A Tagszervezetek
tisztségviselői, bizottságainak tagjai a feladatkörükbe tartozó ügyekben közvetlenül tartanak
kapcsolatot az érintett külső szervekkel. A Szövetség egészének működését befolyásoló
tárgyalásokról, a Szövetség részéről eljáró személy szóban vagy írásbeli emlékeztető
formájában
tájékoztatja
az
elnökséget.

III. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSI RENDJÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
1. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jog
A Szövetség bankszámlája felett a Szövetség elnöke az alelnökök bármelyikével együttesen
jogosult rendelkezni.
2. Utalványozási jog
2.1. Az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amellyel, az ezzel felruházott személy
igazolja a pénztár felé valamely kifizetés jogosultságát. Utalványozásra a Szövetség elnöke
jogosult.
2.2. Az elnökség egy választott tagját a Szövetség elnöke ruházhatja fel utalványozási joggal.
Az utalványozási jog tartalmát, esetleges korlátait írásban kell közölni az utalványozási joggal
felruházott személlyel. Az utalványozási joggal felruházott személyekről az szövetség
naprakész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az utalványozási joggal felruházott személy
nevét, az utalványozási jog tartalmát, a jog megadásának illetve megvonásának időpontját,
valamint saját kezű név aláírását.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzata a
2010. ………..napján megtartott Elnökségi ülésen került elfogadásra és lépett hatályba.

…………….....…………………..
elnök
alelnök

alelnök
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