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PREAMBULUM 

 
A Triatlon sport az a sportág, amely: 

 

 a hagyományosan úszásból, kerékpározásból és futásból álló összetett sport; 

 fontos szerepet játszik a fenntartható és felelősségteljes természeti és fizikai erőforrásokkal 
történő gazdálkodásban, különösen azokkal az erőforrásokkal – kiemelten a tiszta levegő és 
a tiszta víz -, amelyek szükségesek a triatlon sportág gyakorlásához; 

 

 lehetővé teszi a fizikai állóképesség fenntartását a fiatal kortól egészen az időskorig; 

 egy versenyszerű és egyúttal rekreációs tevékenység is mindenki számára, nemre, korra, 

képességre tekintet nélkül; 
 

 közösséget vállal minden olyan sportággal, amely hasonló elveket vall és együttműködésben 

szolgálja a sport kulturális, egészségmegőrző-fejlesztő és nevelési céljait, valamint vállalja a 

sport egyéb társadalmi funkcióit; 
 

 a hagyományok tiszteletben tartására nevel, és erősíti a generációkon átívelő 
együttműködést; 

 célja a „civil” műveltség, az általános iskolázottsági szint emelése, a kettős életpálya modell 
(sport és általános szakmai képzettség) megteremtése, magas szintű erkölcsiség kialakítása, 
valamint a sportban és a magánéletben egyaránt példamutató, tiszta magatartás terjesztése; 

A Magyar Triatlon Szövetség országos sportági szakszövetség, amely a triatlon sport 

működési feltételeit kizárólagos jelleggel biztosítja, valamint ellátja a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság, a WORLD TRIATHLON (Nemzetközi Triatlon Szövetség), a EUROPE TRIATHLON 

(Európai Triatlon Szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság 

jelen szakszövetségre hatályos belső szabályzataiban és a magyar jogszabályokban 

meghatározott feladatait. 
 

A Szakszövetség küldetésének tekinti azt, hogy az általa preferált sportágak az azt gyakorlók 

számára a fizikai állóképesség fenntartását szolgálják egész életre szóló programként. 

Támogatja az olimpiai és a paralimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az 

olimpiákon és paralimpiákon, továbbá kiemelt figyelmet fordít a sportág utánpótlás- 

nevelésének és sportolói kettős karrierprogramjának fejlesztésére. Az eszközrendszerében 

maga is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Sporttörvény preambulumában kitűzött 

célok teljesülhessenek. Ennek megfelelően feladatának tekinti azt, hogy a triatlonsport, mint 

versenyszerű és rekreációs tevékenység, nemre, korra,képességre tekintet nélkül mindenki 

számára elérhető legyen. 
 

Közösséget vállal minden olyan sportszervezettel, amely az egyetemes sportértékeket 

magáénak vallja. A triatlonsport művelése a hagyományok tiszteletben tartása mellett 

támogatja a generációkon átívelő együttműködést, célja a magas szintű erkölcsiség 

kialakítása, valamint a sportban és a magánéletben egyaránt példamutató, tiszta és 

sportszerű magatartás (fair play) terjesztése. 
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ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK 

1. § 

 
1) A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) alapszabályában és a sportról 

szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott, a triatlon, a duatlon, 

aquatlon, aquabike, egyéb multisportverseny (tereptriatlon, terepduatlon, más sportági 

szakszövetség alá nem tartozó, több sportágból álló verseny, amely – részben vagy egészben - 

a mindenkori versenyszabályzatban foglaltak szerint kerül megrendezésre), téli triatlon (a 

továbbiakban: triatlon) sportág feladatainak ellátására, sportversenyek szervezésére és 

ellenőrzésére valamint felügyeletére, tagjai érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, 

valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, sportszervezetek 

(sportegyesületek, sportvállalkozások), a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport 

területén működő sportszövetségek, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését 

végző alapítványok, illetve ezek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő és 

támogató, nyilvántartott tagsággal rendelkező, az Stv., az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 

működő országos sportági Szakszövetség. 

2) A Szakszövetség a Civil tv. 2. §-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége 

során a Stv. 49. § c), d), e), h), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint közfeladatokat 

közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint: 

a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, 

valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak 

szerint részt vesza fogyatékosok sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai 

és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok 

által ellátott sportfeladatok támogatásában; 

b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 

sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását; 

c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, 

egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 

létesítmények létrehozását; 

d) 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; 

e) meghatározza és ellenőrzi a szervezett formában történő triatlon sportesemény 

szervezésének rendezési feltételeit; 

f) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését. 

3) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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4) A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a Szakszövetség mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: 

SZMSZ) szerint, helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A Szakszövetség a közhasznú 

tevékenysége során az Stv. alapján az állam, illetve helyi önkormányzat által ellátandó 

közfeladat megvalósításáról gondoskodik. 

5) A Szakszövetség az Stv. 21.§ (2) bekezdése alapján, jogosult elnevezésében a „magyar” 

megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára. 

6) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

7) A Szakszövetség a jelen Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a Szakszövetség mindenkori SZMSZ szerint honlapján hozza 

nyilvánosságra. A közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 

annak elfogadását követő 15 napon belül az SZMSZ szerint honlapján közzéteszi. 

 

 
2. § 

 
A Szakszövetség neve: Magyar Triatlon Szövetség. 

A Szakszövetség rövidített neve: Magyar Triatlon 

A Szakszövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Triathlon Federation 

A Szakszövetség idegen nyelvű rövidített elnevezése: Hungarian Triathlon 

A Szakszövetség székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 8-12. 

A Szakszövetség működési területe: Magyarország. 

A Szakszövetség alapítási éve: 1989. 

 

 
3. § 

 
1) A Szakszövetség tagja a WORLD TRIATHLON-nak és az EUROPE TRIATHLON-nak, melyeknek 

alapszabályát és egyéb szabályzatait, illetve határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2) A Szakszövetség tagja lehet más nemzetközi és hazai sportszervezeteknek, melyeknek 

szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismerheti el. Ezen szabályok nem lehetnek 

ellentétesek az (1) bekezdésben foglaltakkal. 

3) A Magyar Triatlon Szövetség jogi személy, a Civiltörvény alapján működő civil szervezet, és a 

Sporttörvény 20. §-a szerint tevékenykedő országos sportági szakszövetség. 

4) A Szakszövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség, a törvényességi 

felügyeletet a Fővárosi Törvényszék gyakorolja. 

 

 
II. 
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A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 
 

A Szakszövetség célja 
4. § 

 
1) A Szakszövetség célja a triatlonsport népszerűsítése, a sportágban részt vevő versenyzők és az 

Szakszövetség tagjainak összefogása, tevékenységük elősegítése, összehangolása, 

irányítása, ellenőrzése és népszerűsítése Magyarország területén. 

2) Közhasznú tevékenységként ellát a Sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban 

meghatározott állami sportfeladatokat, képviseli Triatlon sportnak és a Szakszövetség 

tagjainakérdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. A 

triatlon népszerűsítésével hozzájárul a rendszeres sportolás, az egészséges életmód iránti 

igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakozásához. 

3) Képviseli a triatlonsport érdekeit az állami és helyi önkormányzati szervek, a Magyar Olimpiai 

Bizottság (továbbiakban: MOB, a Magyar Paralimpiai Bizottság (továbbiakban: MPB), a 

sportszövetségek – így különösen a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, a 

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség, a Nemzeti Versenysport Szövetség, a Magyar 

Diáksport Szövetség, a Magyar Szabadidősport Szövetség, a Magyar Honvédelmi Sport 

Szövetség – és más, a triatlon sportágban érdekelt civil szervezetek előtt, valamint a 

nemzetközi sportéletben., 

4) A Szakszövetség együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, 

civil szervezettel, gazdasági társasággal, magánszeméllyel, akik segítik céljai megvalósítását. 

 

 

A Szakszövetség feladata és hatásköre 

5. § 

 
1) A triatlon sportágban a Szakszövetség alapvető feladata: 

a) a sporttörvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok megalkotása, 

érvényesülésük biztosítása, mindezek alapján a sportág rendeltetésszerű működésének 

biztosítása; 

b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni és ellenőrizni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az 

országos bajnokságot, felügyelni a Magyarországon rendezett hazai és nemzetközi 

versenyeket) meghatározni a sportág hazai versenynaptárát – a sportági nemzetközi 

Szakszövetség versenynaptárához igazodva – a nemzetközi versenyeken való részvételét; 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág 

részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban; 

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók 
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részvételét a nemzetközi sporteseményeken; 

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról; 

f) szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel 

kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit; 

g) vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni; 

h) a Magyar Olimpiai Bizottsággal (továbbiakban: MOB-bal, illetve a Magyar Paralimpia 

Bizottsággal (továbbiakban: MPB-vel) együttműködve a sportolók olimpiai felkészülését, 

valamint az Olimpiai Játékokon való részvételük előkészítését megszervezni; 

i) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 

közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 

sportszakemberek képzését és továbbképzését. 

2) A Szakszövetség ellátja továbbá a jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabályban), a sportág 

nemzetközi szövetségeinek szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott 

feladatokat. 

Ennek keretében különösen: 
 

a) megadja vagy megtagadja a sportág nemzetközi szövetségei, illetve a külföldi társ 

sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 

külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez; 

b) a jogszabályok és a szabályzatok alapján maga gondoskodik a sportágban a sportolók 

nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, versenyengedélyek kiadásáról, minősítéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáról, 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő sportszervezetekkel, 

versenyzőkkel és sportszakemberekkel szemben a sporttörvényben és a vonatkozó 

jogszabályban meghatározottak szerint fegyelmi jogkört gyakorol a Fegyelmi Szabályzat 

és az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat szerint; 

d) a hatályos jogszabályi rendelkezések és a WORLD TRIATHLON előírásaival összhangban 

meghatározza a sportlétesítmények - a sportág szempontjából történő – használatával, 

illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket; 

e) versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a versenybírók minősítése; 

f) a dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, 

készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés a sportmozgalomban 

ható valamennyi káros jelenség ellen; 

g) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai 

szabályokat; 

h) a hazai és nemzetközi versenynaptáralapján engedélyezi a sportesemények megrendezését; 

i) a WORLD TRIATHLON által meghatározott egyéb feladatok ellátása; 

j) szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében; 

k) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá 



7 

 

 

közreműködés a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában; 

l) a sportág propagandájának elősegítése és szervezése; 

m) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben; 

n) szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti 

a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését; 

o) A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 

Alapszabályban meghatározott céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végzi,. 

p) ellátja a sportág fogyatékkal élők sportjával összefüggő feladatait; 

q) sportágában ellátja a szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat; 

r) összehangolja a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységét, figyelemmel 

kíséri és elősegíti a sportágban folyó szakmai munkát; 

s) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 

valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az nemzeti sportinformációs 

rendszernek; 

t) feladatai megvalósításának érdekében gazdálkodik a Szövetség vagyonával és szükség 

szerint a vállalkozási tevékenységet folytat; 

u) támogatja a környezet- és természetvédelmi célok megvalósítását, tevékenyen 

közreműködik a környezetvédelmi szempont formálásában; 

v) sportszakmai képzések indítása; 

w) a jogszabályokban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek 

biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása. 

3) A Szakszövetség közhasznú szolgáltatásaiból nem csak tagságát képező jogi személyek 
tagjai részesülhetnek, hanem elnökségi jóváhagyás mellett bárki szabadon. Ez alól kivételt 
képeznek az engedélyköteles versenysport tevékenységgel összefüggő szolgáltatás, valamint 
sportrendezvénnyel összefüggő szolgáltatás, a sporttal vagy sportrendezvénnyel összefüggő 
támogatás nyújtása, és minden olyan egyéb közhasznú szolgáltatás, amely természeténél fogva 
nem tartozhat e körbe. 

 

 

III. 
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
 

A Szakszövetség tagjai 
6. § 

 
1) A Szakszövetségnek kizárólag olyan, a Stv. 15. §-ában meghatározott sportszervezetek, 
lehetnek tagjai (a továbbiakban: tagszervezetek), amelyek 

- létesítő okirata, alapszabálya nem ellentétes a Szakszövetség Alapszabályával, és 
-akik a Szakszövetség Alapszabályának rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 
és 
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- nincs köztartozása, valamint a Szakszövetséggel szemben nincs lejárt, nem vitatott 
tartozása 
-a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat évente a versenyengedélyek kiváltása előtt, de 
legkésőbb az adott év február 15. napjáig, valamint az új belépők tagfelvételtől számított 15. 
napig megfizették. 
- akiknek legalább egy versenyengedéllyel rendelkező sportolója a triatlon sportág a tárgyévet 
megelőző éves versenynaptárában szereplő valamelyik versenyen jegyzőkönyvileg 
igazolhatóan célba ért, vagy 
-a Szakszövetség versenyrendszerébe tartozó versenyt szervez. 

 
A tagfelvétel elbírálásáról a Szakszövetség Elnöksége dönt. 

2)A tagdíjbefizetés szabályai 

A Szakszövetség tagjai a rendes éves, mindenkori közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetnek. 
A tagdíjat a szövetség tagdíj értesítésében foglaltaknak megfelelő mértékben és módon kell 
megfizetni. 

3) A Szakszövetség ügyintéző szerve (titkárság) minden évben két alkalommal köteles ellenőrzi, 

hogy a 6.§ 1) bekezdésében foglalt együttes tagsági feltételeknek valamennyi tagszervezet 

megfelelt-e. A Szakszövetség ügyintéző szerve (titkárság) a tárgyév február 15.-én az éves 

egyesületi tagdíj megfizetését, majd november 30.- napjáig pedig a további tagsági feltételek 

teljesülését ellenőrzi. Az ellenőrzések eredményéről tájékoztatni köteles az Elnökséget. A 

tagszervezet szavazati jogát az Elnökség indoklással ellátott határozattal felfüggeszti, ha a 6.§ 1) 

szerinti a tagsági feltételek közül bármelyik feltétel már nem áll fenn. A tagszervezetet fel kell 

szólítani a tagsági feltételek maradéktalan teljesítésére. A tagsági viszony felfüggesztéséről a 

Szakszövetség Elnöksége dönt a Főtitkár előterjesztése alapján. A sportszervezet tagsági 

viszonyának megszüntetése előtti írásbeli felszólításban a tagot a következő Közgyűlést megelőző 

5. napig, de legkésőbb május 20. napjáig történő határidő tűzésével figyelmeztetni kell 

mulasztásának jogkövetkezményére, melynek nemteljesítése esetén a tagszervezet kizárható. 

A tagfelvételt megtagadó, és kizáró Elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon 

belül jogorvoslatért keresettel a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni. Az Elnökség határozatát 

a határozat meghozatalát követő 8 napon belül elektronikus levélben közölni kell tagszervezettel. 
 

Az tagsági viszony év közbeni megszűnése esetén az év közben már befizetett éves tagdíj 
időarányos része visszajár a tagszervezetnek. 

 

 

A Szakszövetség pártoló tagjai 
7. § 

 
1) A Szakszövetség pártoló tagja lehet az a magánszemély vagy szervezet, aki/amely a 

Szakszövetség Alapszabályában foglalt célokkal egyetért és a Szakszövetség tevékenységét 

pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatja. 

2) “A Szakszövetség pártoló tagja” cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
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A Szakszövetség tiszteletbeli elnökségi tagjai és Szakszövetség 

tiszteletbeli Elnöke 

8. § 

 
1) A Szakszövetség tiszteletbeli Elnöke, illetve tiszteletbeli elnökségi tagja lehet az a személy, aki 

a Szakszövetség alapszabályában foglalt célokkal egyetért és a Szakszövetség tevékenységét 

személyes közreműködésével, példamutató munkásságával, vagy kiemelkedő anyagi 

támogatásával segíti vagy segítette. 

2) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökségi tagjává azok választhatók, akik kimagasló 

tevékenységükkel a Szakszövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításához 

eredményesen hozzájárultak. 

3) A Szakszövetség tiszteletbeli Elnökévé választhatók azok a személyek, akik a Szakszövetség 

Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek és a Szakszövetség érdekében legalább 8 éven 

keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a Szakszövetség vezetésében 

valamely tisztséget betöltöttek vagy az EUROPE TRIATHLON, vagy a WORLD TRIATHLON 

vezetésében valamely tisztséget töltöttek vagy töltenek be. 

4) A tiszteletbeli Elnöki vagy a tiszteletbeli Elnökségi, valamint tiszteletbeli tagi címet a 

Szakszövetség Elnöksége adományozhat. 

5) A tiszteletbeli címek tulajdonosainak jogai és kötelezettségei: 

 a Szakszövetség erkölcsi támogatása, vagy eredményes közreműködés a Szakszövetség 

bevételi forrásainak növelésében; 

 a Szakszövetség szabályainak betartása; 

 a sportág népszerűsítése. 

6) A tiszteletbeli cím adományozását a Szakszövetség bármely tagszervezete vagy az Elnökség 

kezdeményezheti, a főtitkárhoz benyújtott kérelemmel, melyben a személy megnevezésén 

túl, a jelölt szakmai munkásságát, a jelölés okát is meg kell indokolni. A tiszteletbeli cím, 

tulajdonosát élete végéig megilleti. A közgyűlés érdemtelenség esetén azt visszavonhatja. 

Az érdemtelenség oka lehet különösen, ha 
 

a) a tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik; 

b) a Szakszövetség szabályait, különösen az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának és 

Fegyelmi Szabályzatának szabályait megsérti; 

c) a Szakszövetségnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz. 
 

 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

9. § 

 
A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. A Szakszövetségi tagság felvétellel 
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keletkezik és a tagszervezet kilépéséével, kizárásával, tagsági jogviszonyának felmondásával, 

felszámolási eljárás alá kerülése esetén, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén szűnik meg. 

 
 

9/ A§ A tagsági viszony keletkezése: 
 

1) A tagfelvételi kérelmet a kérelmező sportszervezetnek igazolható módon papíralapon és 

elektronikus levélben kell benyújtania Szakszövetség titkárságára. 
 

2) A tagsági viszony tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség határoz 

azzal, hogy a kérelem abban az esetben tagadható meg, ha jelen Alapszabály 6. § 1) 

bekezdésébenfoglalt tagsági feltétel valamelyikének nem felel meg, továbbá, ha a kérelmező 

elnevezése, Alapszabálya olyan szót, rendelkezést, kifejezést használ vagy alkalmaz, ami 

ellentétes a Szakszövetség hagyományokra épülő célkitűzéseivel és alkalmas lehet arra, hogy a 

Szakszövetségről kialakított közvélekedést hátrányosan befolyásolja. 
 

3) A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a jogszabályokban és az Alapszabályban 

meghatározott feltételeknek megfelel. 
 

4) A tagfelvétel, és a tagsági jogviszony megszűnése kérdésében a Szakszövetség Elnöksége 

dönt. A tagfelvételt az Elnökségtől írásban kell kérni. Az Elnökség a soron következő Elnökségi 

ülésen köteles a kérelemről dönteni. 
 

5) A tagsági viszony az Elnökség döntése napjával jön létre. 
 

6) A felvételt megtagadó, valamint a tagot kizáró és a tagsági jogviszonyt felmondó 

határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Főtitkáron keresztül lehet fellebbezni 

írásban. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. 

 
 
 

9/B § A tagsági viszony megszűnése 

(1) A tagsági viszony 
a)kilépéssel, 
b) kizárással, 
c) felmondással vagy 
d) jogutód nélküli megszűnéssel 

szűnik meg. 

(2) Az Szakszövetségből való kilépés önkéntes, a tag tagsági jogviszonyát a Szakszövetség 
főtitkárához intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés 
bejelentésének napjától a tag jogai megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején 
keletkezett kötelezettségek alól. 

3) A Szakszövetségből való kilépést és a tag jogutód nélküli megszűnését írásban kell közölni a 

Szakszövetség Elnökségével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag tagsági viszonya megszűnik. A 

kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett anyagi kötelezettségeinek megfizetése 

alól. 
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4) A tagszervezetnek jogszabályt, a Szakszövetség Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség, vagy bármely tagszervezet 

kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le a Szakszövetség Elnöksége. A 

tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal postai és elektronikus úton írásban 

is közölni kell. Az Szakszövetségből való kizárást csak a jelen Alapszabályban részletezett vagy 

fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként lehet alkalmazni. 

5) A Szakszövetség fegyelmi bizottsága a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban 

(fegyelmi határozatával) felmondja, ha a tag a jogszabályokban, az alapszabályban és az egyéb 

szabályzatokban meghatározott kötelezettségét vétkesen megszegi. A tagsági jogviszony 

felmondását csak fegyelmi eljárás során kiszabott, a fegyelmi szabályzatban meghatározott 

joghátrányként lehet alkalmazni. 

 

 

A tagok jogai és kötelezettségei 

10. § 

 
1) Szakszövetség tagjai tagsági jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük útján gyakorolják, 

illetve teljesítik. 

2) A Szakszövetség tagjának jogai: 

 részt vehet szavazati joggal a Szakszövetség közgyűlésén, határozatainak meghozatalában; 

 részt vehet a Szakszövetség tevékenységében és rendezvényein; 

 választhat és választható a Szakszövetség szerveibe, amennyiben legalább 6 hónapja tagja 

a Szakszövetségnek; 

 írásban észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség 

Elnöksége felé, valamint szerveinek működésével kapcsolatban; továbbá betekinthet a 

Szakszövetség irataiba, az Iratbetekintési szabályzat szerint; 

 ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések 

megtárgyalására; 

 írásban tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről; 

 a Szakszövetség közgyűlésén a közgyűlés ügyrendje szerint felszólalhat, javaslatokat, 

észrevételeket tehet. 

 a közgyűlést megelőző 5 napon belül a tagszervezetek a közgyűlést összehívó Elnökségtől 

a napirend rendkívüli kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
 

3) A Szakszövetség tagjának kötelezettségei: 
 

 a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése; 

 a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség 

szervei által hozott határozatainak a betartása, illetőleg betartásának biztosítása; 
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 a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése; 

 a sportág népszerűsítése; 

 a tagdíj határidőben történő megfizetése. 

 
 

IV. 

A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

 
11. § 

 
A Szakszövetség szervei: 

 

a) a Szakszövetség közgyűlése; 

b) a Szakszövetség Elnöksége; 

c) Ellenőrző Testület; 

d) Ügyintéző szervezet; 

e) Bizottságok. 
 

 
A Szakszövetség vezető tisztségviselője 

 

Elnök. 
 

 
Tisztségviselők 

 

a) Elnökségi tagok; 

b) Ellenőrző testület Elnöke és tagjai; 

c) Főtitkár. 
 

 
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 

 
 

A közgyűlés összehívása és a közgyűlésen részvétel 

12. § 

 
1) A Szakszövetség legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló Közgyűlés (a 

továbbiakban: Közgyűlés). A Szakszövetség Elnökségének a Közgyűlését évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívnia a tagszervezet vezető tisztségviselőknek meghívó elektronikus 

küldésével vagy a Szakszövetség honlapján történő közzétételével. 
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A meghívónak tartalmaznia kell a szakszövetség nevét és székhelyét. A Közgyűlés időpontját 

a Szakszövetség Elnökségének legalább 15 nappal korábban meg kell állapítania, és annak 

helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a 

közgyűlésen szavazásra jogosultakat a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal 

írásban tagszervezetek e-mail címén a teljes körű dokumentáció megküldésével együtt 

értesíteni kell. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

2) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén vagy a közgyűlési 

meghívóban feltüntetett helyen tartja, továbbá az Elnök javaslatára elektronikus úton 

történő ülés tartására is lehetőség van, melyre vonatkozó szabályok megegyeznek az ülés 

tartására vonatkozó 1) bekezdés szerint szabályokkal. 

3) Sürgős vagy rendkívüli esetben a Közgyűlés 8 napon belülre is összehívható e-mail 

útján, illetve a Közgyűlés távszavazás útján is határozhat. A rendkívüli, illetve sürgős 

esetben – ülés megtartása nélkül, írásban –e-mail útján PDF-ben, vagy digitális aláírással 

ellátottan leadott szavazatok alapján is hozhat határozatot (távszavazás). Távszavazás 

esetén a tagszervezetek szavazatukat rövid úton a Szakszövetség nyilvántartásában 

szereplő tagszervezetet képviselő személy e-mail címéről e-mailben a képviseletre jogosult 

aláírásával szkennelve kötelesek megküldeni a Főtitkárnak a távszavazást elrendelő 

levelében foglaltaknak megfelelően, az abban megjelölt, meghatározott formában és 

határidőn belül. A tagszervezet szavazata ilyen esetben akkor érvényes, hogyha szavazatát 

egyértelműen jelzi, a határozati javaslatra „igen” vagy „nem” megjelöléssel szavaz. A 

távszavazásról és távszavazás során leadott szavazatok összesítéséről jegyzőkönyv készül, 

rögzítve abban a távszavazás eredményeképpen meghozott határozatot. Amennyiben a tag 

nem küldi vissza a megadott határidőn belül szavazatát, az tartózkodásnak minősül, úgy a 

tagszervezet vonatkozásában a tartózkodás nem kerül figyelembevételre, nem kell 

figyelembe venni a szavazatok számlálásánál. 

4) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul 

az ülés megtartásához. 

5) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt, a normál napirenden szereplő 

kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

6) Változás esetén a titkárság feladata a közgyűlésen szavazásra jogosultak értesítése 

elektronikus úton. 

7) A közgyűlést megelőző 5 napig a tagszervezetek a közgyűlést összehívó Elnökségtől 

a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend rendkívüli 

kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend rendkívüli kiegészítése 

iránti kérelemről a közgyűlést összehívó Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönthet a napirend 

rendkívüli kiegészítése tárgyában. Ennek előterjesztését a levezető elnök köteles feltenni 

szavazásra. 
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8) A részvételre jogosult egyéb személyeket (Elnökség által meghívott személyek, 

Ellenőrző testület elnöke, tiszteletbeli tagok,) a közgyűlés helyéről és időpontjáról a 

Szakszövetség honlapján keresztül vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A 

közgyűlésre a Szakszövetség Elnöksége vagy/és Elnöke a részvételre jogosultakon kívül 

tanácskozási joggal mást is meghívhat. 

9) A közgyűlés összetétele: 

a) A Szakszövetség közgyűlésében a tagszervezeteket a tagszervezetek Elnöke vagy 

az általa megbízással rendelkező személy képviselheti, aki a tagszervezet szavazati jogát 

gyakorolja. A meghatalmazott legkésőbb 2 nappal az ülés tartása előtt a Főtitkárnak 

megküldi a sportszervezeti képviseleti jogának igazolását. A meghatalmazással eljáró 

tagszervezeti képviselő az egyesületi tagokon kívül bármely más személy is lehet, aki 

büntetlen előéletű, eltiltás hatálya alatt nem áll, fegyelmi eljárás nincs ellene folyamatban, 

nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt. 

b) A tagszervezetek tagdíjnyilvántartásának egyenlegét és a jelen Alapszabály 6.§ 

szerinti együttes tagsági feltételek meglétét a Közgyűlés napját megelőző napig a 

Szakszövetség ügyintéző szerve (titkárság) ellenőrizni és a szavazásra jogosult 

tagszervezetekről és képviseleti jogosultságukról a Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget. 

Amennyiben a tagszervezetnek a Közgyűlés napját megelőző 15 napnál régebbi tartozása áll 

fenn és az írásbeli felszólítás ellenére a közgyűlést megelőző napig nem rendezi a 

tagdíjtartozását, a Közgyűlésen nem élhet szavazati jogával tekintettel a 9.§ (12) 

bekezdésére. 

c) Az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Testület elnöke személyesen, tanácskozási joggal 

vesznek részt a közgyűlésen. 

d) A pártoló és tiszteletbeli tagságú magánszemélyek, valamint a bizottságvezetők 

személyesen, jogi személyiségű támogató tagok személyesen tanácskozási joggal vesznek 

részt a közgyűlésen, amennyiben az adott napirend folytán az elnökség szükségesnek tartja és 

az Elnök meghívja. 

10) A Szakszövetség döntéshozó szervének ülése személyes részvétel helyett 

elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lefolytatható videokonferencia 

alkalmazásokkal, melynek során auditált rendszer számolja és összesíti a szavazatokat. A 

napirendi pontok szavazásra bocsátását megelőzően próbaszavazásra kerül sor. 

Az Elnökség az általa jóváhagyott közgyűlési témakörök kapcsán előterjesztéseket 

tartalmazó felhívást küld valamennyi tag részére. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést 

igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati 

javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A 

közgyűlési előterjesztésekre a tag igen vagy nem vagy tartózkodom szavazat elküldésével 

tud szavazni. Amennyiben a tagszervezet képviselője nem küldi vissza a megadott határidőn 

belül szavazatát, az tartózkodásnak minősül, úgy a tagszervezet vonatkozásában a 

tartózkodás nem szavazatként kerül figyelembevételre a szavazatok számlálásánál. A 

határidőt óra és perc pontossággal kell megadni. A határidő lejártával már nem lehet további 

szavazatokat befogadni. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével lefolytatott 
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közgyűlést úgy kell lefolytatni, hogy a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikáció biztosított legyen. 

 

 
Szavazati jog a közgyűlésen 

13. § 

 
1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok törvényes képviselői vagy az általuk meghatalmazott 

személy rendelkezik. Minden képviselőnek egy szavazati joga van. 

2) - a Közgyűlésen tagszervezetenként 1 képviselő vehet részt, azzal, hogy további maximum 2 

képviselő delegálható a következő kritériumok szerint: 

- a  tagszervezet  legalább  30  versenyzője  a  közgyűlést  megelőző  évben  a  Szakszövetség 
versenyrendszerét képező versenyen érvényes eredménnyel rendelkezik, vagy az amatőr 
egyesületi pontversenyben a legjobb 3 tag pontátlagának 25 %-át elérte (maximum 1 fő) 

- a   tagszervezet   a   közgyűlést   megeloz̋  ő   évben   az   elit   vagy   az   utánpótlás   egyesületi 

pontversenyben a legjobb 3 tag pontátlagának 25 %-át elérte, (maximum 1 fő) 
 

- a tagszervezet versenyzője a közgyűlést megelőző Olimpián vagy Paralimpián triatlon 

sportágban részt vett, (maximum 1 fő) 

3) A közgyűlés megkezdése előtt a tagok képviselőinek képviseleti jogosultságukat a 12.§ 9./a 

pontjában foglaltak szerint meghatalmazásukat igazolniuk kell, ellenkező esetben jogaikat nem 

gyakorolhatják. 

4) A közgyűlésen a szavazati jogot más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. 
 

 

A közgyűlés határozatképessége 
14. § 

 
1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

2) Ha egy tagszervezet valamely ügyben a 17.§ (11) bekezdésben foglaltak szerint nem 

szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 

figyelmen kívül kell hagyni. 

3) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt 

közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követően 30 perccel később ugyanolyan 

napirenddel, ugyanazon a helyszínen meg kell tartani, mely már a megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképesnek minősül. Ezt a tájékoztatást a közgyűlési meghívóban 

rögzíteni kell. A megismételt Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult tagok számától 

függetlenül határozatképes, amelyről már az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a tagokat. 
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A közgyűlés napirendje 

15. § 

 
1) A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. 

 

2) A Szakszövetség évi rendes közgyűlésének legalább az alábbi napirendeket kötelezően 

tartalmaznia kell: 

a) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása; 

b) a Szakszövetség előző évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) 

elfogadása; 

c) a Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása; 

d) közhasznúsági jelentés elfogadása; 

e) az Ellenőrző Testület beszámolója. 
 

 

A közgyűlés hatásköre 
16. § 

 
1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály módosítása; 

b) az Elnökség éves szakmai és pénzügyi (ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének) beszámolójának elfogadása, 

c) a számvitelről szóló hatályos törvény szerinti beszámoló (mérleg) elfogadása; 

d) a tárgyévi szakmai terv és pénzügyi költségvetés elfogadása; 

e) a közhasznúsági jelentésének elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szakszövetséggel munkaviszonyban áll; 

h) a Szakszövetség más Szakszövetséggel való egyesülésének, megszűnésének, illetve 

szétválasztásának elhatározása; 

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

feltéve, hogy az Elnökség a szerződés megkötését előzetesen írásban támogatta. A 

közgyűlés a jóváhagyást utólagosan, a szerződés megkötését követő közgyűlésen is 

megadhatja; 

j) a Szakszövetség feladatainak ellátásához jogi személyiségű szervezeti egységek 

létrehozása, alapító okirataiknak elfogadása; 

k) gazdasági társaságalapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés; 

l) Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, melyre csak abban az esetben kerülhet 

sor, ha a Szakszövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére, 
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rendelkezés a fennmaradó vagyonáról; 

m) nemzetközi szervezetbe való belépés vagy onnan történő való kilépés elhatározása; 

n) az éves tagdíj megállapítása; 

o) a jelenlegi és a korábbi szakszövetségi tagok, a vezető tisztségviselő és az ellenőrző testületi 

tagok vagy más szakszövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

p) a Szakszövetség Elnökségi tagjainak és az Ellenőrző testület tagjainak megválasztása, 

visszahívása; 

q) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

r) szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, annak visszavonása; 

s) a végelszámoló kijelölése; 

t) tagfelvételi, tagsági jogviszonyt megszüntető eljárásban hozott határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása; 

2) A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról az Ellenőrző Testület írásos jelentése hiányában döntést 
nem hozhat. 

 

 

A közgyűlés határozathozatala 
17. § 

 
1) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének 

"igen" szavazatával (a továbbiakban: egyszerű többség) hozza. 

2) Az Alapszabály elfogadásához, jóváhagyásához és módosításához, a jelenlevő szavazásra 

jogosult tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szakszövetség 

céljának módosításához és a Szakszövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok minősített szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

minősített többség: a jelenlévő tagok kétharmadának egybehangzó szavazata; 

egyszerű többség: a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata 

3) A közgyűlés titkos szavazással hozhatározatot a Szakszövetségnek - a 18. §-ban meghatározott 

- tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 1/3-a 

indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással dönt a tisztségviselő 

megválasztásáról. 

4) A közgyűlésről hangfelvétel útján rögzített, kivonatos, írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és 

javaslatokat, a közgyűlés döntéseit, a hozott határozatokat, azok időpontját és hatályát, 

valamint a döntést támogatók, ellenzők, illetve tartózkodók arányát. A jegyzőkönyvet a 

közgyűlés levezető Elnöke, aki a Szakszövetség Elnöke, vagy az általa javasolt Elnökségi tag 

és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A 

hitelesítés a jegyzőkönyv érvényességének alaki kelléke. A közgyűlésen elhangzottak 
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hanganyagát meg kell őrizni a közgyűlés befejezésétől számított 1 évig. 
 

5) A Közgyűlés határozatait írásban, 8 napon belül a Szakszövetség honlapján történő 

közzététel útján köteles nyilvánosságra hozni. 

6) A közgyűlési jegyzőkönyvbe a Főtitkárral történt előzetes egyeztetés alapján a tagok 
képviselői betekinthetnek. 

7) A jegyzőkönyveket, valamint a Szakszövetség éves közhasznúsági jelentését és a 
Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett további iratokat (együttesen: 
közhasznúsági iratok) a Szakszövetség székhelyén 1-1 eredeti példányban kell elhelyezni. A 
közhasznú iratokba – az igények főtitkárhoz intézett, igazolt jelzését követő 15 napon belül- az 
adat- és titokvédelmi szabályok megtartásával, a Szakszövetség képviselőjével előzetesen 
egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról vagy annak egyes részeiről saját költségére 
másolatot készíthet. 

8) A Szakszövetség jegyzőkönyveit nyilván kell tartani. A Szakszövetség testületi ülésein hozott 

határozatokról nyilvántartást kell vezetni, a Szakszövetség működésével kapcsolatos iratokat 

szolgáltatásai igénybevétele módját, beszámolóit a székhelyen található hirdetőtáblán, 

továbbá a Szakszövetség honlapján történő legkésőbb 15 napon belül közzététel útján 

nyilvánosságra kell hozni. E kötelezettségek a Szakszövetség Főtitkárát terhelik. Fenti 

dokumentumokat az iratkezelési szabályzat előírásai szerint kell kezelni. 

9) A közgyűlés, valamint a rendkívüli közgyűlés összehívására szóló meghívókat a jelen 
alapszabály szerit meghatározott időpontban, míg a közhasznúsági jelentés, a költségvetés és 
az éves beszámoló tárgyában hozott közgyűlési határozatokat – az azok keletkezésétől 
számított 8 napon belül – a Szakszövetség főtitkára a Szakszövetség honlapján történő 
közzététellel nyilvánosságra hozza. 

10) A Szakszövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot jogszabályokban meghatározott 
esetekben a Közgyűlés a jelen levő szavazásra jogosult tagszervezetek egyszerű többségi 
határozattal korlátozhatják vagy kizárhatják. 

11) Közgyűlés határozathozatalában nem szavazhat az 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít 

b) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt vagy akinek hozzátartozója 

vagy a tagszervezetének tagja érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem 

tagja. 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, 

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben 

g) akinek a Szakszövetséggel szemben fennálló lejárt és nem vitatott 

tartozása van 
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A tisztségviselők választása 

18. § 

 
1) A közgyűlés által választandó tisztségviselők: 

 a Szakszövetség Elnöke; 

 a Szakszövetség szakmai/társadalmi Alelnöke 

 a Szakszövetség Elnökségének további 4 tagja; 

 az Ellenőrző Testület Elnöke és 2 tagja. 

2) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket –a következő Olimpiai Játékok évének 

december 31. napjáig rendkívüli tisztújító közgyűlésen választja. Tisztségviselőnek nem 

jelölhető az a személy, aki ellen fegyelmi eljárás alapján jogerősen büntetés kiszabására 

került sor, és fegyelmi büntetésként a Szakszövetségben történő további tisztségviseléstől 

eltiltás büntetést szabtak ki, vagy aki nem nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról, és arról, 

hogy megválasztása esetén vele szemben a Ptk. szerinti kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

nem áll fenn. 

3) A választást napirendre tűző Közgyűlés napját megelőző 1 hónappal a Szakszövetség 

Elnöksége minimum 3 tagú Jelölő Bizottságot választ. Jelölő Bizottság tagja lehet az a 

személy, akit az Elnökség a Jelölő Bizottság tagjának jelöl, megfelel az Alapszabályban 

meghatározott feltételeknek, és írásban nyilatkozik a jelöltség elfogadásáról, valamint arról, 

hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A 

Jelölő Bizottság a jelölő listát a tagszervezetek javaslatai alapján állítja össze. A Jelölő listára 

leadni a jelöléseket a Jelölő Bizottság elnökségi kijelöléséről szóló határozat honlapon történő 

közzétételének napjától lehet. A Jelölő Bizottság a jelölő listát a Közgyűlés időpontja előtt 5 

nappal zárja le. A Közgyűlésen a Jelölő Bizottság által a Közgyűlés időpontja előtt 5 nappal 

lezárt jelölő listán szereplő személyekre lehet csak szavazni. A Közgyűlésen már nem lehet 

jelöltet állítani. Az Elnökség által meghatározott jelölti feltételeknek ezen időpontig 

megfelelő személyt a Jelölő Bizottság köteles a jelölő listára felvenni. Egy személy több 

tisztségre is jelölhető. A jelölő lista összeállítása után a Jelölő Bizottság mandátuma lejár. 

4) Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi szavazással 3 tagú Szavazatszámláló 

Bizottságot választ, amelynek tagjaira a közgyűlés levezető Elnöke tesz javaslatot. A 

Szavazatszámláló Bizottság Elnöke és tagjai nem lehetnek azok a személyek, akik a jelölő listán 

szerepelnek. 

5) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség Elnökét, az 

Alelnökeit ezt követően, az Elnökség további tagjait, majd az Ellenőrző Testület Elnökét és 

tagjait kell megválasztani. Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott 

tisztségre történő megválasztása esetén további tisztségre nem választható. 

6) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki személyesen jelenlévő szavazásra 

jogosultak egyszerű többségének érvényes, "igen" szavazatát megszerezte. 

Ha ezt a többséget a szükségesnél kevesebb jelölt érte el, újabb szavazást kell elrendelni, 
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amelyen a legkevesebb szavazatot elért jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A szavazást újabb 

fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelöltek közül kellő számú jelölt a többséget nem 

kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) tekinthető(k) megválasztottnak, 

aki(k) a több szavazatot kapta(k). 

7) Ha az Elnökség létszáma 4 fő alá csökken, vagy ha az Ellenőrző Testület létszáma 1 főre csökken, 

akkor a Szakszövetség Elnökségének vagy Elnökének rendkívüli közgyűlést kell összehívnia. 

8) A Szövetség tagjai törekszenek arra, hogy az Elnökségi tagok közé nőt is válasszanak, 

tekintettel arra, hogy a triatlon sportágat nők és férfiak egyaránt űzik, továbbá a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság elvei között is szerepel a nők olimpiai mozgalomban való részvételének 

megerősítése. 

 

 

Tisztségviselői megbízatás megszűnése 

19. § 

 
1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

1. a mandátum lejártával; 

2. visszahívással; 

3. lemondással; 

4. elhalálozással; 

5. az összeférhetetlenség megállapítását követő 30 nap elteltével, ha a tisztségviselő az 

összeférhetetlenség okát nem szünteti meg, és nem jelzi írásban az Elnökség részére. 
 

2) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívását a Közgyűlésen jelenlevő tagok 
többsége, valamint az Elnökség minősített többsége (kétharmada) írásban indítványozhatja. Az 
indítványt az Elnökhöz kell benyújtani, aki a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint 
köteles közgyűlést összehívni, amely dönt a visszahívásról. 

 

 

A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése 
20. § 

 
1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

a) a Szakszövetség Elnökségének határozata alapján; 

b) ha a szavazásra jogosult tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kérik; 

c) ha a bíróság elrendeli; 

d) ha a Szakszövetség Elnöki tisztsége vagy az Ellenőrző Testület Elnöki tisztsége bármilyen 

okból megüresedik, továbbá az Elnökség és az Ellenőrző Testület létszáma a 

határozatképesség alá csökken; 

e) 30.§-ba foglalt esetekben az Ellenőrző Testület határozata alapján; 

f) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben. 
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2) Rendkívüli közgyűlést az 1) bekezdésben megjelölt okok esetén, annak írásos 

kezdeményezésétől számított legkevesebb 16, legfeljebb 45 napon belüli időpontra kell 

összehívni. Ha az Elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök, 

annak hiányában a helyettesítésre jogosult személy hívja össze. Mindezek hiányában a 

közgyűlést az Ellenőrző Testület hívja össze. 

3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó 

szabályai az irányadóak. 

4) Azonnali intézkedés esetében az Elnökség is eljárhat az Ellenőrző Testület bevonásával, 

melyhez azonban a közgyűlés utólagos jóváhagyása szükséges. 

 

 
V. 

A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 
 
 

Az Elnökség feladata és hatásköre 

21. § 

 
1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban 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. 

2) Az Elnökség feladatai és hatásköre: 

a) a Szakszövetség közgyűlésének összehívása; együttműködve a titkársággal; 

b) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete; 

c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése; 

d) a Szakszövetség szabályzatainak megállapítása és módosítása, az Alapszabály kivételével és 

az Arculati Kézikönyv elfogadása és módosítása; 

e) a Szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójának elfogadása módosítása; 

f) az éves költségvetés megállapítása, valamint a tájékoztató elkészítése és a közgyűlés elé 

terjesztése, az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása; 

g) költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a Közgyűlés által 

történő elfogadásáig a Szakszövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása; 

h) az általa létrehozott bizottságok Elnökeinek és tagjainak a megválasztása, működésüket 

szabályozó ügyrend elfogadása; 

i) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése; 

j) a bajnokságok és a Szakszövetségi versenyek kiírása, sportrendezvények engedélyezése, 

ellenőrzése és felügyelete; 

k) a sportág versenynaptárának jóváhagyása; 
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l) a szövetségi kapitányok, szakági vezetők, szakmai igazgatók kinevezése, visszahívása, a 

tisztújító közgyűlés jelölőbizottságának megválasztása, visszahívása; 

m) a Szakszövetség működését segítő, jogszabályban előírt és egyéb Szakszövetségi feladatok 

ellátására bizottságokat, testületeket hozhat létre és szüntethet meg – kivéve a Közgyűlés 

által választottakat. A bizottságok létrehozása és részükre feladat, hatáskör átadása nem 

mentesíti az Elnökséget a felelősség alól; 

n) a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása; 

o) sportszakmai döntések meghozatala; 

p) a sportolóik nyilvántartásával, képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása 

q) a sportbírók nyilvántartásával, képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása 

r) átigazolási ügyek elbírálása; 

s) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tagok megválasztására javaslat 

előterjesztése a közgyűléshez; együttműködve a titkársággal 

t) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, illetve a 

Szakszövetségi elismerések, tiszteletbeli tagsági címek adományozása; 

u) a Szakszövetség Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása; 

v) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása; 

w) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, a Szakszövetség egyéb 

szabályzatai, jogszabály, illetőleg a Szakszövetség Közgyűlése a hatáskörébe utal; 

x) a tagdíj megfizetési póthatáridő és a fizetési könnyítés kérdésében való döntés; 

y) az Elnökség- megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem 

szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási 

jogkörében az Elnökség dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, 

átcsoportosításáról. Erről a következő közgyűlésen a tagokat tájékoztatja. A fentiekben 

meghatározott döntéseket az Elnök előzetesen írásban hagyja jóvá; 

z) a Szakszövetség tevékenységével kapcsolatban interjú adására vagy más médiaközlésre a 

Szakszövetség Elnökén kívül az Elnökség által erre meghatalmazott személy kiválasztása, 

az Elnök akadályoztatása esetén; 

zs) önálló gazdálkodó szerv tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása. 
 

3) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést 

készíteni és a Közgyűlés elé terjeszteni. Ezen feladatok ellátásához, koordinálásához igénybe 

veheti a titkárság segítségét. A Szakszövetség a közgyűlés által elfogadott jelentést honlapján 

közzéteszi. 

4) A beszámoló tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 
 

5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 

támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. 
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Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve 

más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, 

adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program 

keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, 

előbbiekben részletezett adatokat. 

6) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 

szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 

7) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. 

8) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 

közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

9) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot 

kérhet. 

 

 

Az Elnökség tagjai 

22. § 

 
1) Az Elnökség létszáma 7 (hét) fő. Az Elnökség tagjait 4 éves időszakra kell választani. Elnökségi 

tagság 5 évnél hosszabb időtartamra nem jöhet létre, ez azonban nem érinti az elnökségi tagok 

újraválaszthatóságának kérdését. Az Elnökség tagjai tisztségükben – korlátozás nélkül - 

újraválaszthatók. 

2) Az Elnökségnek az lehet tagja, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességet a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és 

c) aki 

 magyar állampolgár vagy 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként 

látják el. 
 

3) Az Elnökség tagjai: 
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 az Elnök, 

 a szakmai Alelnök, a társadalmi Alelnök 

 további 4 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 sportággal kapcsolatban; 

c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban; 

d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására; 

e) megbízás 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 mandátum lejártával, 

 visszahívással, 

 lemondással, 

 elhalálozással 

 az összeférhetetlenség megállapítását követő 30 nap elteltével, ha az Elnökségi tag az 

összeférhetetlenség okát nem szünteti meg, és nem jelzi írásban az Elnökség részére. 

 . 

A közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívását a mindenkori szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű többsége és az Elnök, vagy az Elnökség minősített arányú többsége 

kezdeményezheti írásban az ok megjelölésével. A visszahívásról a Szakszövetség közgyűlése 

dönt, amelyhez a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségének igenlő 

szavazata szükséges. 
 

A visszahívás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt 
 

 bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 

 sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 

 megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, 

 összeférhetetlenség okát nem szünteti meg a megállapítást követő 30 nap elteltével. 
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Az Elnökség működése 

23. § 

 
1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetve készíti el - Szervezeti és Működési 

Szabályzatában – működési rendjét. Az Elnökség legalább havonként ülésezik. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha az Elnök vagy legalább 3 Elnökségi tag az ok és cél megjelölésével ezt 

indítványozza. 

2) Az Elnökségi ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) legalább 

7 nappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait, illetve a 

meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. 

3) Az Elnökség határozatképes, az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén az elhalasztott elnökségi ülést 7 napon belül ismételten össze kell hívni. 

4) Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendi pontban szereplő kérdések 

vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. 

5) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Abban az 

esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség létszáma a 4 fő alá csökken, új 

elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

6) Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a főtitkár, az Ellenőrző Testület Elnöke, a 

Szakmai Igazgató, a Versenyzői bizottság elnöke, valamint az, aki az Alapszabály szerint arra 

jogosult vagy akit az Elnökség az adott napirendi pont tárgyalására meghív. 

7) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a 

megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a 

hozott határozatokat. Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt is felvehet. Az Elnökség minden 

esetben az ülés kezdetén külön dönt arról, hogy jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt vesz-e fel. Az 

Elnökség határozatairól a nyilvánosságot, valamint a Szakszövetség tagjait az ülést követő 15 

napon belül a Szakszövetség honlapján kell tájékoztatni. 

8) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) 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. 
 

9) Az Elnökség ülés tartása nélkül, távszavazás útján írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 

határozathozatalt az Elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az Elnök felhívást intéz 

saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az Elnökség minden 

tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal 
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szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt. A 

határozathozatalhoz egyszerű többség szükséges. A szavazatokat a főtitkárnak kell leadni az 

elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt 

mellékletként kell eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott 

határozat mellékleteként megőrizni a szövetség iratkezelési szabályzata szerint. A szavazatok 

leadási határidejének lejártát követő 3 napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az 

Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli 

szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni. 

Írásbeli határozathozatal az intranet fiók használatával is kezdeményezhető, amely során az 

Elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali intranet fiókján keresztül az Elnökség minden 

tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal 

szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz 

szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az intranet fiókón keresztül kell leadni a felhívásban 

megadott határidőig. A leadott szavazatokat az intranet rendszerben a főtitkár köteles 

összegyűjteni és azokat megőrizni a szövetség iratkezelési szabályzata szerint. A szavazatok 

leadási határidejének lejártát követő 3 napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni az 

Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli 

szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni. 

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

 

A Szakszövetség tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó 
szabályozás 

24. § 

 
1) Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig az a személy, 

aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 

megelőző 2 évben legalább 1 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, illetőleg törölte. 

2) A vezető tisztségviselő, tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet előzetesen, de legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni 

arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján: 
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 

4) 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. 

5) Nem lehet az Elnökség tagja a főtitkár, a szövetségi kapitány, valamint a Szövetséggel 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személy, aki felett a 

munkáltatói jogokat, illetőleg az utasításadás jogát a Főtitkár gyakorolja. 

6) Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző 

Testületnek nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, 

aki a Szövetség Elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat 

ellátó személlyel közeli hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület tagjai nem 

lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 

7) Nem lehet az Elnökség tagja és az Elnök, valamint az Ellenőrző Testület Elnöke vagy tagja, aki 

a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül,kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági 

jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást. 

8) Az összeférhetetlenségi ok fennállásáról, illetve annak megszüntetése módjáról az érintett a 
kinevezése, megválasztása előtt köteles nyilatkozni. Amennyiben az összeférhetetlenség a 
kinevezést, megválasztást követően merül fel, a vezető tisztségviselő vagy a tisztségviselő az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles az 
összeférhetetlenséget megszüntetni és azt írásban jelezni az Elnökség részére. 

 

 

A Szakszövetség Elnöke 
25. § 

 
1) A Szakszövetség legfőbb vezető tisztségviselője a Szakszövetség Elnöke. Az Elnök az Elnökség 

és a titkárság közreműködésével irányítja és vezeti a Szakszövetség tevékenységét. 

2) Az Elnök feladata és hatásköre: 

a) a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése; együttműködve a 

titkársággal; 

b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

c) a Szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése; 

d) a Szakszövetség főtitkárának kinevezése, visszahívása; 

e) a Szakszövetség főtitkára felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

f) felügyeli a főtitkár munkáját azon esetben is, amikor a főtitkár feladatait társadalmi 

munkában, vagy polgári jogi megbízás alapján végzi; 
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g) a Szakszövetség képviselete (bíróságokkal, hatóságokkal, más sportszervezetekkel, 

szerződéses partnerekkel, illetve egyéb harmadik személyekkel szemben), valamint a 

Szakszövetség képviselete a Szakszövetség tevékenységével kapcsolatban adott interjú, 

vagy más médiaközlés során; 

h) aláírási és utalványozási bankszámla feletti rendelkezési jogkört önálló aláírási jogkörrel 

gyakorolja; 

i) javaslattétel az Elnökség/titkárság hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben; 

j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, 

az Elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe; 

k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 

közgyűlés vagy az Elnökség az Elnök hatáskörébe utal. 

3) Az Elnököt - 30 napot meghaladó - távolléte vagy akadályoztatása esetén az általános vagy 
szakmai Alelnökök, továbbá az Elnök által megbízott más elnökségi tag helyettesíti, elnöki 
meghatalmazással képviseli a szakszövetséget, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának 
fenntartott. Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve a Szakszövetség más tisztségviselőjére is 
átruházhatja/delegálhatja. 

 

 

Szakszövetség Alelnökei 
26. § 

 
1) A Szakszövetségi Alelnökök főbb feladatai és jogai: 

a) folyamatosan részt vesznek a Szakszövetség Elnökségének munkájában, 

b) kijelölés alapján helyettesítik az Elnököt, 

c) az Elnököt távollétében a szakmai Alelnök helyettesíti, 

d) együttes meghatalmazással egy másik Elnökségi taggal vagy a Főtitkárral képviselik a 

Szakszövetséget harmadik személyek felé, 

e) ellátják mindazt a feladatot, amellyel az Elnökség megbízza 

f) önálló szakmai indítványok előterjesztése, a sportszakmai innováció biztosítása, 

g) véleményt nyilvánít olyan szakmai kérdésekben, amelyekre az Elnök vagy az Elnökség 
felkéri. 

 

 
A Szakszövetség főtitkára 

27. § 
 

1) A Szakszövetség főtitkára feladatait elláthatja: 

a) főfoglalkozású vagy részfoglalkozású munka jogviszonyban, 

b) megbízási szerződéssel, 

c) társadalmi munkában. 
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2) Munkáját az Elnök irányítása mellett, az elnökségi határozatok betartásával köteles végezni. 
 

3) A Főtitkár főbb feladatai: 

a) összehangolja az Elnökség és a Szakszövetség közgyűlésének munkáját, 

b) képviseli a Szakszövetséget, 

c) aláírási és utalványozási bankszámla feletti rendelkezési jogkört önálló aláírási jogkörrel 

gyakorolja; 

d) összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és 

gazdasági munkáját, 

e) ellátja mindazon feladatot, amellyel a közgyűlés, az Elnökség, az Elnök megbízza, 

f) a hírközlő szerveket tájékoztatja a Szakszövetség tevékenységéről; 

g) működteti a sportág kommunikációs rendszerét 

h) kapcsolatot tart a tagszervezetekkel 

i) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 

végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását, 

4) A Főtitkár részletes   feladatait   a   Szakszövetség   Szervezeti   és   Működési   Szabályzata 

tartalmazza. 

 

 

Az ügyintéző szervezet 
28. § 

 
1) A Szakszövetségi feladatok ellátására az Elnökség ügyintéző szervezetet hoz létre. A szervezet 

létszámát, valamint felépítését az Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a 

feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 

2) Az ügyintéző szervezet felépítését és feladatait a Szakszövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 

 

 

29. § 

 
1) Az Elnökség a felnőtt válogatott keret irányítására felnőtt szövetségi kapitányt vagy felnőtt 

szakág vezetőt, a paratriatlon keret irányítására paratriatlon szövetségi kapitányt vagy 

paratriatlon szakág vezetőt továbbá az utánpótlás válogatott keret irányítására utánpótlás 

szövetségi kapitányt vagy utánpótlás szakág vezetőt nevezhet ki. 

2) Az Elnökség a szakmai, az utánpótlás, felnőtt elit és para szakágak szakmai munkájának 

irányítása érdekében szakmai igazgatót nevezhet ki, és hívhat vissza. 

3) A szakmai igazgató, a szövetségi kapitányok feladatait és hatáskörét a Szakszövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
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A Szakszövetség Ellenőrző Testülete 

30. § 

 
1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 

ellenőrzésére az Elnökséggel azonos időtartamra Ellenőrző Testületet választ. 

2) Az Ellenőrző Testület létszáma: 3 fő, mely egy Elnökből és két tagból áll. 
 

3) Az Ellenőrző Testület tagja a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző 

Testületnek nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, 

aki a Szakszövetség elnökségi tag, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó 

személy közeli hozzátartozója. 

4) Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymásnak, és a Szakszövetség egyéb, 

Alapszabályban rögzített tisztségviselőinek hozzátartozói. Nem lehet az Ellenőrző Testület 

Elnöke vagy tagja, aki a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a 

tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 

juttatást. 

5) Az Ellenőrző Testület tevékenységét annak Elnöke irányítja, a testület feladatainak érdekében 

külső szakembereket is igénybe vehet. 

6) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a SzakszövetségElnökségét 

írásban tájékoztatja az adott év április 15. napjáig. 

7) Az Ellenőrző Testület feladata: 

a) a Szakszövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 

b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése; 

c) az éves mérleg felülvizsgálata; 

d) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata; 

e) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

f) a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése; 

g) a Szakszövetség előző éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata; 

h) a Szakszövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) vizsgálata. 

8) Az Ellenőrző Testület az ügyrendjét maga állapítja meg. 

9) Az Ellenőrző Testület feladataik ellátása során a tisztségviselőktől jelentést, a Szakszövetség 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szakszövetség 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
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10) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület Elnöke tájékoztatni köteles a 

Szakszövetség Elnökét és Főtitkárát. 

11) Az ellenőrzés tapasztalatairól a testület Elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon 

belül tájékoztatja a Szakszövetség Elnökségét és Főtitkárát. Ha a vizsgálat szabálytalanságot 

vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére intézkedési terv keretében 

is fel kell hívni a figyelmet. 

12) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől 

számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellenőrizni köteles. 

13) Ha az intézkedési tervben megfogalmazott szabálytalanságot vagy rendelleneséget az 

Elnökség nem ismeri el és/vagy a szabálytalanságot nem szünteti meg vagy az utóvizsgálat 

sem vezetett eredményre, az Ellenőrző Testület szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli 

közgyűlés összehívását. 

14) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről az Ellenőrző Testület Elnöke a Szakszövetség 

közgyűlésének köteles beszámolni. 

15) Az Ellenőrző Testület tagjai függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. 
 

16) Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Számviteli törvény szerinti 

beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. 

17) Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és a 

rendkívüli közgyűlés 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. 
 

18) A Közgyűlést az Ellenőrző Testület indítványára az Elnöknek 30 napon belül össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző Testület is 

jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

 

A szervező bizottságok 

31. § 

 
1) A Szakszövetség Elnöksége a hazai rendezésű világesemények, és a hazai versenyek szervezési 

feladatainak ellátására szervező bizottságot hozhat létre a hazai rendezésű sport 

világesemények támogatásáról szóló hatályos jogszabályokban meghatározottak alapján. 

2) A szervező bizottság az Elnökség által meghatározottak szerint végzi munkáját. 
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3) Az Elnökség felhatalmazásával a szervező bizottság önállón is eljárhat, az adott világesemény 

megrendezéséhez szükséges szerződéseket megkötheti, de csak az Elnökség előzetes 

jóváhagyásával. 

 

 

A Fegyelmi Bizottság 

32. § 

 
1) A Szakszövetség tagjaival, elnökségi és bizottsági tagjaival, valamint a sportágba tartozó 

sportolókkal szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az Elnökség 4 éves 

időtartamra Fegyelmi Bizottságot választ. 

2) A Fegyelmi Bizottság összetételét, létszámát, feladatait és hatáskörét az Elnökség oly módon 

állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet. 

3) A sportfegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség 

Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 

4) A sportfegyelmi bizottság élén a bizottság Elnöke áll. A sportfegyelmi bizottság tagjai a 

Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak. 

 

 

Szakmai Bizottság 

33. § 

 
1) A Szakmai Bizottság az Elnökség sportszakmai tanácsadó és döntés-előkészítő szervezete. 

 

2) A Szakmai Bizottság összetételét, létszámát, feladatait és hatáskörét az Elnökség oly módon 

állapítja meg, hogy az biztosítja a zavartalan tevékenységet. 

3) A Szakmai bizottság felkért és választott tagokból áll. 
 

4) A Szakmai bizottságot a Szakmai Alelnök vezeti. 

5) A Szakmai bizottság feladatait és hatáskörét részletesen a Szakszövetség Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

6) A bizottság üléseire meg kell hívni - tanácskozási joggal - a Szövetség Elnökét és Főtitkárát. 
 

7) A Szakmai bizottság működésének szabályait - az Elnökség által jóváhagyott - saját működési 

szabályzatában állapítja meg. 

8) 



33 

 

 

Technikai Bizottság 

34. § 
 

[A Technikai Bizottság] 
 

(1) A Technikai Bizottság az Elnökség versenytechnikai tanácsadó és döntés-előkészítő szervezete. 

(2) A Technikai Bizottság a Szakszövetség versenyrendszerében a Versenyszabályzatban 

meghatározott jogkörében döntéshozó testületi szervként működik. 

 

[A Technikai Bizottság feladatköre] 
 

(3) A Technikai Bizottság feladata 

a) a szervezőbizottsággal egyeztetve a Szakszövetség versenyrendszerében szereplő versenyek 

aa) minőségbiztosítása, és színvonaluk folyamatos fejlesztésének elősegítése, valamint 

szakmai támogatása az általa kijelölt technikai felügyelő útján, 
 

ab) sportszerű lebonyolítása érdekében a szükséges versenybírói stáb kijelölése, illetve 

küldése, 

b) a versenyek megszervezéséhez szükséges engedély kiállítása, 
 

c) a szervezőbizottságok, a versenybírók és a technikai felügyelők képzése, továbbképzése és 

minősítése, 

d) a versenybírók nemzetközi versenyeken való részvételének elősegítése, 
 

e) a versenybírók nyilvántartása, igazolványainak kiadása és érvényesítése, 

f) a Versenyszabályzat karbantartása, annak harmonizálása a World Triathlon 

szabályrendszerével, a jogszabályi előírásokkal – figyelemmel a hazai viszonyokra és 

lehetőségekre. 

(4) A Technikai Bizottság feladat- és hatáskörét egyebekben az SZMSZ határozza meg. 
 

 
Egyéb bizottságok 

35. § 

 
1) A Szakszövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes - 

bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az Elnökség legfeljebb mandátumának 

időtartamára választja. A bizottságok feladat- és hatáskörét részletesen a Szakszövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzata, és egyéb szabályzatok tartalmazzák. 

2) A bizottságok összetételét, létszámát, feladatait és hatáskörét az Elnökség határozza meg. 
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VI. 

A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 
 

36. § 

 
1) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

2) A Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek elsősorban az alábbiakból tevődnek össze: 

a) tagsági díjak (támogató tagi hozzájárulások), 

b) magán- és jogi személyek támogatásai, 

c) rendezvények bevételei, 

d) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatban - 

megállapított díjak, 

e) a Szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések, 

f) televíziós közvetítések jogdíjai, 

g) reklámtevékenységből származó bevételek, 

h) nemzetközi szervezetektől származó részesedés, 

i) költségvetési támogatás, 

j) gazdasági - vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

k) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

l) a Szakszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 

m) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

n) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás; 

o) szövetségi szolgáltatásokból származó bevételek. 
 

3) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

c) a Szakszövetség 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 leírás; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 

4) 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. 

5) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
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Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját 

vagyonukkal nem felelnek. A Szakszövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt 

az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

6) A Szövetség bevételeit, költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások 

szerint tartja nyilván. A Szövetség kettős könyvvitelt vezet. 

7) A Szakszövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez, a közhasznú 

tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás 

alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja 

fel. A Szakszövetség a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

8) Szakszövetség közhasznú működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség, az 

adóellenőrzést az adóhatóság, míg a költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését 

az Állami Számvevőszék gyakorolja. 

9) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség ügyintéző- 

képviselő szervének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost rendelhet 

ki, ha a Szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye egymást követő két 

évben negatív, és a kötelezettségei ötven százalékkal meghaladják a számviteli jogszabályok 

szerinti saját vagyonának mértékét. 

10) A felügyelő biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a tartozás megszüntetésére. Ha a 

rendeltetésszerű gazdálkodás nem állítható helyre, a felügyelő biztos javaslatot tesz az 

ügyésznek a Szakszövetség bírósági feloszlatásának kezdeményezésére. 

11) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szakszövetséget illetik, 

ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is. 

12) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben 

harmadik személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint. 

13) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet-, 

baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli. 

14) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási 

szabályzata határozza meg. 
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VII. 

MEGYEI ÉS TERÜLETI SZAKSZÖVETSÉGEK 
 
 

37. § 

 
1) A sportág megyei és területi feladatainak ellátására az Országos Sportági Szakszövetséggel 

szorosan együttműködő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, megyei és területi 

(fővárosi) szövetségek hozhatóak létre. 

2) A megyei/területi szövetség részt vesz a Szakszövetséggel egyeztetve a sportág megyei, 

területi feladatainak ellátásában, továbbá a területén működő sportegyesületek szakmai és 

egyéb érdekeinek képviseletét gyakorolja. 

3) A megyei/területi szövetség - a Szakszövetség Alapszabályának figyelembevételével - saját 

maga állapítja meg Alapszabályát, amely nem lehet jogszabállyal, illetve a Szakszövetség 

alapszabályával ellentétes, használhatja a megyére/területre utaló elnevezést, maguk 

választhatják meg a szervezeti egység vezetőit. 

4) A megyei/területi szövetség megalakulási, megszűnési szándékát a Szakszövetségnek kell 

bejelenteni. 

 

 
VIII. 

A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 
 

38. § 

 
1) A Szakszövetség megszűnik, 

a) a közgyűlés döntése alapján átalakulással; 

b) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával; 

c) ha a bíróság feloszlatja; 

d) ha a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy 

megállapítja megszűnését; 

e) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és a Szakszövetséget 

a nyilvántartásból törlik. 

2) Az 1. b-e) pontjaiban foglalt esetekben a Szakszövetség jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban 

foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontban foglalt esetekben pedig kényszer- 

végelszámolást kell lefolytatni. 

3) A Szakszövetség feloszlása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
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fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a rendelkezésére kell bocsátani, amelynek a 

Szakszövetség a felosztása vagy a jogutód nélküli megszűnése előtt tagja volt. Ha a 

Szakszövetség több sportköztestületnek is tagja volt, a feloszlatása vagy a jogutód nélküli 

megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont egyenlő arányban kell 

felosztani a sportköztestületek között. Ha a feloszlatott vagy jogutód nélkül megszűnt 

Szakszövetség egyik sportköztestületnek sem volt a tagja, a hitelezők kielégítése után 

fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 

4) A Szakszövetségnek a bírósági nyilvántartásból való megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a 

MOB igazolja, hogy a Szakszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával a 

Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szakszövetség állami sportcélú 

támogatásban nem részesült. 

 

 

IX. 

A SZAKSZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE 
 
 

39. § 

 
1) A Szakszövetség közhasznú szervezetként nyilvántartott országos sportági Szakszövetség, 

önálló jogi személy. 

2) A Szakszövetség képviseletére a Szakszövetség Elnöke jogosult. 
 

 
X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

40. § 

 
1) A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg a 

Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás 

ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyben a 

Szakszövetség Elnöksége állást nem foglalt. 

2) A Szakszövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban a Szakszövetségre 

vonatkozó nem szabályozott kérdésekben a Szakszövetség Elnöksége jogosult állást foglalni. 

Az Elnökség jogosult a szabályzatok szövegezésének vitás esetekben való értelmezésére, mely 

állásfoglalás a Szakszövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező. 

3) A szervezeti egységek felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat a Szakszövetség 
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Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
 

4) Az Alapszabály végrehajtásához szükséges részletes szabályokat szintén a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban kell meghatározni. 

5) Az ügyintéző szervezet gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a 

Határozatok Tárában. 

6) 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). Az Elnökség a testületi szervek határozatait 

a Szakszövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán, valamint a Szakszövetség www.triatlon.hu 

elnevezésű honlapján történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra. 

7) A Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szakszövetség székhelyén - 

előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet. 

8) A Szakszövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, 
illetve beszámolói közlési módjáról a Szakszövetség székhelyén lévő hirdetőtáblán történő 
elhelyezés útján, valamint a Szakszövetség www.triatlon.hu elnevezésű honlapján tájékoztatja 
a nyilvánosságot. 

http://www.triatlon.hu/
http://www.triatlon.hu/
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