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mint országos sportági szakszövetség
ALAPSZABÁLYA
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Magyar Sárkányhajó Szövetség Magyarországon a sárkányhajó sportággal kapcsolatosan a sportról
szóló 2004. évi I. törvényben (Stv.) meghatározott sportszakmai feladatok, kötelezettségek ellátására és
jogok gyakorlására létrehozott és kizárólagosan feljogosított, a Magyarországon sárkányhajó sportágban
létrejött és törvényesen működő, az Stv. II. fejezete szerinti sportszervezetek tevékenységét összehangoló,
munkájukat segítő és támogató, a magyar sárkányhajózás nemzetközi szinten kizárólagos képviseletére
jogosult, önkormányzati elv alapján működő, az Stv. 20. §-a szerinti országos sportági szakszövetség (a
továbbiakban: Szakszövetség).
2. §
A Szakszövetség jogi személyként az Stv.-ben megfogalmazott feladatokat ellátva az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban az alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:
a.) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével.
b.) Nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
c.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
3. §
(1) A Szakszövetség
Teljes neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Működési területe:
Alapításának éve:

Magyar Sárkányhajó Szövetség
MSSZ
1118 Budapest, Rodostó u. 11.
Magyarország
1998.

(2) A Szakszövetség címere: fehér alapon körívben a „Magyar Sárkányhajó Szövetség” felirat középen a
kék hullámokból formázott sárkánnyal, melyen három db nemzeti színű sárkányhajó lapát fut keresztül
az alábbiak szerint:

A logó használatos felírat nélkül is, az alábbiak szerint:

(3) A Szakszövetség pecsétje: kör alakú pecsét, benne középen az előző leírás szerinti sárkány, alatta az
alapítva 1998 és felette félkör alakban Magyar Sárkányhajó Szövetség felirat.

(4) A Szakszövetség a bírósági nyilvántartásba vételével együtt megszűnt Magyar Sárkányhajó Szövetség
(alapítva: 1998), mint sportszövetség általános jogutódja, azaz a megszűnt sportszövetség vagyona,
jogai és kötelezettségei a Szakszövetségre, mint általános jogutódra szállt át.
(5) A Szakszövetség
a.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, fővárosi és megyei képviselőt nem állít, és nem
támogat,
b.) Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a küldöttgyűlés és
Elnökség határozatai a Szakszövetség székhelyén előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők,
c.) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A Szakszövetség befektetési tevékenységet a küldöttgyűlése által elfogadott
befektetési szabályzat alapján folytathat,
d.) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen Alapszabályban meghatározott
tevékenységre fordítja,
e.) éves közhasznúsági mellékletbe előzetes egyeztetés alapján, a Szakszövetség székhelyén bárki
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
4. §
A Szakszövetség emblémáját, bélyegzőjét és zászlaját az Elnökség határozza meg.
5. §
A Szakszövetség 1999. január 1-től tagja az International Dragon Boat Federation-nek (IDBF, Nemzetközi
Sárkányhajó Szövetség), amely tagja a General Association of International Sports Federations-nek
(GAISF/SportAccord, Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének) és az AIMS- nek (Alliance of
Independent Recognised Members of Sport), a Szakszövetség tagja továbbá a European Dragon Boat
Federation-nek (EDBF, Európai Sárkányhajó Szövetség), amelyeknek alapszabályait, szabályzatait és
határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szakszövetség 2008. november 27-től teljes jogú tagja a Magyar Nemzeti Sportszövetségnek, 2012.
február 26-tól tagja a Magyar Olimpiai Bizottság nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai
tagozatának és 2016. december 21-től Nemzeti Versenysport Szövetség alapító tagja.
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II. A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA
6. §
(1) A Szakszövetség célja:
A sárkányhajózás, mint a GAISF/SportAccord által önálló és más sportágaktól függetlenül kialakult
sportágat űző sportszervezetek összefogása, szakmai munkájuk egységesítése, segítése, érdekeik
képviselete. Kapcsolattartás más sportágak magyarországi szövetségeivel, továbbá a magyar
sárkányhajózás kizárólagos képviselete a nemzetközi sportszervezetekben. Ellátja mindazon
feladatokat, melyeket az Stv. az országos sportági szakszövetségek számára előír.
(2) A Szakszövetség feladatai:
a) a sárkányhajó sportág fejlődésének elősegítése,
b) a sárkányhajó sportághoz fűződő érdekek képviselete, ezek összehangolása és érvényre juttatása,
c) a sárkányhajózást sportágként választó emberek sportolási lehetőségeinek felkutatása, biztosítása,
d) a sárkányhajó sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának meghatározása, és gondoskodása ezek
megvalósításáról,
e) szabályok kiadásával biztosítja a sárkányhajó sportág rendeltetésszerű működését,
f) a sárkányhajó sportágat űző sportszervezetek létrehozásának támogatása,
g) elősegíti a sárkányhajó sportágban működő sportszakemberek képzését,
h) a sárkányhajó sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét,
e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, bajnokságait, nemzetközi versenyekre
vonatkozó válogatókat, meghatározza a hazai és nemzetközi versenynaptárat,
i) megszervezi tagjai részvételét a sárkányhajó sportág nemzetközi versenyein, továbbá a
magyarországi nemzetközi versenyeket,
j) működteti a nemzeti válogatott keretet, elősegíti a sárkányhajó sportághoz tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
k) Magyarország képviselete a nemzetközi a sárkányhajó sportrendezvényeken,
l) a Szakszövetség tagjainak sportszakmai és sportdiplomáciai képviselete,
m) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Verseny Sportszövetség, a Magyar
Olimpiai Bizottság és a többi hazai sportszövetség, sportszervezet, illetve más társadalmi
szervezetek előtt és ezen szervezetekkel a jogszabályok keretei között együttműködik,
n) a Magyarország képviselete a sárkányhajó sportág nemzetközi szervezeteiben, részvétel azok
munkájában és a sportág részvételének szervezése a nemzetközi sportkapcsolatokban;
o) vezeti a sárkányhajó sportág központi nyilvántartását, adatot szolgáltat az állami sportinformációs
rendszernek,
p) gyakorolja a tagszervezetekkel szemben a sárkányhajó sportágban a sportfegyelmi jogkört;
q) érvényt szerez a doppingtilalomnak,
r) rendelkezik a sárkányhajó sportág tekintetében a magyar versenyzők, sportszervezetek külföldi,
valamint a külföldi versenyzők, sportszervezetek Magyarországon történő versenyzése felett,
s) a sárkányhajó sportág sporteseményeinek publicitása érdekében együttműködés a hírközlő
szervekkel és a médiával.
III. A SZAKSZÖVETSÉG TAGJAI
7. §
(1) A Szakszövetség tagja lehet minden olyan törvényesen működő sportszervezet, érdekvédelmi
sportszervezet csoportja, intézmény és gazdálkodó szervezet, alapítvány, amely a sárkányhajó sportág
működését biztosítja, továbbá minden olyan törvényesen működő szervezet, amely sárkányhajó sporttal
összefüggő tevékenységet folytat, ha a Szakszövetség Alapszabályát feltétel nélkül és kifejezetten
elfogadja, a Szakszövetség tevékenységét erkölcsileg támogatja és kifejezetten elismeri a sárkányhajó
sportágban a Szakszövetség törvényben biztosított kizárólagos jogosítványait.
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(2) A Szakszövetség tagjai – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján
– lehetnek:
a) rendes tagok,
b) tiszteletbeli tagok,
c) pártoló tagok.
8. §
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) A Szakszövetségi tagság önkéntes.
(2) A Szakszövetségi rendes tagság felvétellel, a tiszteletbeli tagság választással, a pártoló tagság elnökségi
határozattal keletkezik és lemondással, kizárással, valamint törléssel szűnik meg.
(3) A Szakszövetség tagjai – kivéve a tiszteletbeli tagokat – a küldöttgyűlés által az éves költségvetéssel
együtt meghatározott összegű tagdíjat kötelesek fizetni.
(4) A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony tárgyév június 30ig.
(5) A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős határozattal lehet
alkalmazni.
(6) A fegyelmi eljárást a Szakszövetség fegyelmi szabályzatának és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kell lefolytatni. A fegyelmi szabályzatnak tartalmaznia kell az eljárás elrendelésének
módját, az eljárás alá vont tag értesítését, meghallgatását és a védekezéshez illetve jogorvoslathoz való
jog biztosítását.
9. §
A Szakszövetség rendes tagja
(1) A Szakszövetség rendes tagja lehet minden olyan sportszervezet, amely a sárkányhajózást kizárólag a
következő kereteken belül űzi:
a) IDBF vagy EDBF által elismert vagy szervezett nemzetközi versenyek,
b) Szakszövetség versenyrendszere (Magyar Kupa, Magyar Bajnokság, Országos Bajnokság),
c) Szakszövetség által szakmailag támogatott versenyek,
d) olyan egyéb versenyek, melyeken való részvételt a Szakszövetség Elnöksége nem talál Alapszabály
ellenesnek, engedélyez.
A sárkányhajó sportágban tevékenykedő sportszervezetek felvétele a Szakszövetségbe nem tagadható
meg, ha a sportszervezet magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szakszövetség jelen Alapszabályában
előírt kötelezettségeket és rendelkezéseket és megfelel az Alapszabályban előírt feltételeknek, továbbá
létesítő okirata szerint a sárkányhajózás sportágat is űzi.
(2) Amennyiben a tagnak jelentkező nem felel meg a fenti feltételeknek, a felvételi kérelem benyújtásától
számított 60 napon belül igazolhatja, hogy valamennyi előírásnak megfelel. Ezen határidő
eredménytelen eltelte után a jelentkező tagsági kérelmét el kell utasítani.
(3) A Szakszövetség rendes tagjának a Szakszövetség által meghatározott tartalmú és mellékleteket is
tartalmazó tagfelvételi kérelmét a felvételi kérelemről döntő Elnökséghez kell benyújtani. A felvételt
megtagadó határozat ellen a kézhez vételtől számított 15 napon belül a Szakszövetség küldöttgyűléséhez
lehet írásban fellebbezni. A fellebbezésről a soron következő éves küldöttgyűlés köteles tárgyalni és
határozattal dönteni.
(4) A tagfelvételi kérelem elbírálásához a felvételét kérő sportszervezetnek legalább a következő
dokumentumokat kell a kérelemmel együtt benyújtania:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

a sportszervezet létesítő okirata,
a sportszervezet 30 napnál nem régebbi NAV 0-s igazolásának eredeti példánya (elfogadható a
köztartozás mentes adatbázisból lekért igazolás is),
nyilvántartási adatairól 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példánya,
eredeti írásbeli nyilatkozata arról, hogy tagja-e más országos sportági szakszövetségnek
sárkányhajó sportágban,
nyilatkozat a sárkányhajó sportágban eddig végzett sporttevékenységéről (mikor, milyen célból
alakult, milyen tevékenységet folytat),
szervezeti felépítését, vezetők, edzők megnevezését tartalmazó eredeti írásbeli nyilatkozat.

(5) A rendes tagnak jelentkező köteles a tagsági jogviszony létesítésének előfeltételéül teljesítendő, a
Szakszövetség küldöttgyűlése által évente meghatározott összegű egyszeri vagyoni hozzájárulását a
tagságra jelentkezését követő 8 napon belül a Szakszövetség részére teljesíteni. Ezen egyszeri vagyoni
hozzájárulást a tag a Szakszövetségtől nem követelheti vissza.
(6) Azon rendes tagot, melynek egy versenyzője sem rendelkezik a Szakszövetség által kiadott érvényes
versenyengedéllyel, a versenyengedély kiváltásáig a 14. §-ban meghatározott jogok illetik és
kötelezettségek terhelik.
10. §
A Szakszövetség tiszteletbeli tagja
A Szakszövetség küldöttgyűlése tiszteletbeli tagjává azt a személyt választja, aki kimagasló tevékenységével
dicsőséget, megbecsülést szerzett a magyar sárkányhajó sportnak.
11. §
A Szakszövetség pártoló tagja
A Szakszövetség pártoló tagja lehet a Szakszövetség célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag is támogató
természetes személy vagy törvényesen működő szervezet.
A pártoló tag az általa vállalt értékben és rendszerességgel nyújtott támogatáson túl a rendes tagokra
vonatkozó tagdíjat köteles az arra megállapított rendszerességgel és összegben a Szakszövetségnek
megfizetni.
A Szakszövetség pártoló tagja cím adományozása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
12. §
(1) A Szakszövetség tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet.
(2) A Szakszövetség rendes és pártoló tagjai a küldöttgyűlés által évente előre meghatározott mértékű
tagdíjat fizetnek.
IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13. §
A rendes tag jogai és kötelezettségei
(1) A Szakszövetség rendes tagjának jogai:
a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, bajnoki versenyrendszerében,
b) részt vehet a Szakszövetség küldöttgyűlésén és határozatainak meghozatalában,
c) tisztviselőket jelölhet, választhat és tagja választható a Szakszövetség szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
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e)
f)
g)

sárkányhajó sportágban való tevékenységéhez anyagi támogatást kérhet és kaphat a
Szakszövetségtől az Elnökség döntése alapján,
ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, annak szerveit és a sárkányhajó sportágat érintő ügyek és
kérdések megtárgyalására,
tájékoztatást kap a Szakszövetség tevékenységéről.

(2) A Szakszövetség rendes tagjának kötelezettségei:
a) a sárkányhajó sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szakszövetség Alapszabályának és ügyrendjének, valamint a Szakszövetség küldöttgyűlése,
Elnöksége illetve egyéb szervei által hozott határozatoknak, valamint a sportra, a
doppingellenességre és sportszerűségre vonatkozó szabályok megtartása,
c) a Szakszövetség célkitűzéseinek, érdekeinek és jogainak érvényre juttatása,
d) a sárkányhajó sportág népszerűsítése,
e) a Szakszövetségtől sárkányhajó sportágban való tevékenységéhez kapott anyagi támogatást csak a
Szakszövetségi tagsága keretében használhatja fel és köteles a felhasználásról elszámolni az
Elnökség felé,
f) tagsági jogviszonya keletkezésekor esedékes egyszeri hozzájárulás és a tagdíj megfizetése.
14. §
A tiszteletbeli és pártoló tag jogai és kötelezettségei
(1) A Szakszövetség tiszteletbeli és pártoló tagjának jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség küldöttgyűlésén, de nem szavazhat,
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint szerveinek működésével
kapcsolatban,
c) javaslatokat tehet a Szakszövetséget, annak terveit, valamint a sárkányhajó sportágat érintő
kérdések megtárgyalására.
(2) A Szakszövetség tiszteletbeli és pártoló tagjának kötelezettségei:
a) a Szakszövetség Alapszabályának és ügyrendjének, valamint a Szakszövetség küldöttgyűlése,
Elnöksége illetve egyéb szervei által hozott határozatoknak, valamint a sportra, a
doppingellenességre és sportszerűségre vonatkozó szabályok megtartása,
b) a Szakszövetség célkitűzéseinek, érdekeinek és jogainak érvényre juttatása.
(3) Pártoló tag további kötelezettsége legalább a rendes tag által fizetendő tagdíjjal megegyező összegű
pártolói tagdíj megfizetése, melyen felül saját döntése szerinti rendszerességgel és értékben további
támogatást is nyújthat a Szakszövetségnek.
V. A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
15. §
A Szakszövetség szervei:
A Szakszövetség működését az alábbi szervezeti egységek biztosítják:
a)
b)
c)
d)
e)

a küldöttgyűlés,
az Elnökség,
a Felügyelő Bizottság,
a Fegyelmi és Etikai bizottság,
a sportági és sportszakmai bizottságok,
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VI. A KÜLDÖTTGYŰLÉS
16. §
A küldöttgyűlés
(1) A küldöttgyűlés a Szakszövetség legfőbb szerve, melyet a szavazati joggal rendelkező rendes tagok által
delegált képviselők, valamint a tanácskozási joggal bíró más személyek alkotnak.
(2) Az arányosság elvének betartásával a küldöttgyűlésen a rendes tagot a küldöttgyűlést megelőző
versenyévadban versenyengedéllyel rendelkező tagjainak létszáma alapján az alábbi számú küldött
képviselheti. Minden küldött egy szavazattal bír, így minden rendes tagnak a küldöttgyűlésen annyi
szavazata van, ahány küldöttje a küldöttgyűlésen megjelent. A szavazati joggal rendelkező rendes tagok
küldöttjei képviseleti jogukat a küldöttgyűlésen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással kötelesek igazolni.
A küldöttgyűlésre a rendes tag
a 20-40 versenyengedéllyel rendelkező tagjainak száma alapján ............................................... 2 küldöttet
a 41-60 versenyengedéllyel rendelkező tagjainak száma alapján ............................................... 3 küldöttet
a 61-80 versenyengedéllyel rendelkező tagjainak száma alapján ............................................... 4 küldöttet
a 81-100 versenyengedéllyel rendelkező tagjainak száma alapján ............................................. 5 küldöttet
a 100-nál több versenyengedéllyel rendelkező tagjainak száma alapján .................................... 7 küldöttet
jogosult delegálni.
(3) A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt (kivéve, ha egyben szavazati joggal bíró rendes tag
küldöttje, mely esetben szavazati jogát is gyakorolhatja):
a) a Szakszövetség Elnöksége, a Felügyelő Bizottság és a bizottságok elnökei,
b) a tiszteletbeli tagok,
c) a pártoló tagok,
d) nemzetközi tisztségviselők,
e) az Elnökség által megbízott más szakértők.
(4) Az Elnökség köteles a Szakszövetség küldöttgyűlését évente legalább egy alkalommal összehívni. A
küldöttgyűlés időpontját a Szakszövetség Elnökségének legalább 15 nappal korábban meg kell
állapítania, és ezen határidőn belül annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a Szakszövetség
tagjait, a tanácskozási joggal bírókat az általuk előzetesen megadott e-mail címükre küldött meghívóval
elektronikus úton elküldött meghívóval értesíteni kell. A címzettek kötelesek a meghívó kézhezvételét
elektronikusan visszaigazolni. A meghívóban rögzíteni kell a határozatképtelenség miatt megismétlendő
küldöttgyűlés időpontját A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a küldöttgyűlés helyéről
és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni.
17. §
A küldöttgyűlés határozatképessége
(1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult összes küldötteknek több mint fele jelen van,
és megfelelően igazolták képviseleti jogosultságukat.
(2) Ha a küldöttgyűlés meghirdetett kezdési időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt meg kell ismételni, Ha a közgyűlés
határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt
nappal követő időpontra hívják össze.
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18. §
A küldöttgyűlés napirendje
(1) A küldöttgyűlés napirendjét a Szakszövetség Elnöksége javasolja és terjeszti a küldöttgyűlés elé.
(2) A Szakszövetség éves küldöttgyűlésének kötelező napirendje:
a) a Felügyelő Bizottság beszámolója,
b) döntés az Elnökségnek a Szakszövetség éves szakmai tevékenységéről szóló beszámolójáról,
c) döntés a Szakszövetség előző éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolóról,
d) döntés a közhasznúsági melléklet,
e) döntés a tárgyévre vonatkozó pénzügyi tervről (költségvetés).
(3) A Szakszövetség rendes tagjai, valamint a sportági és sportszakmai bizottságok által beterjesztett
témákat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a küldöttgyűlés meghívójának kiküldését
megelőzően legalább két héttel benyújtották az Elnökséghez.
(4) A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
19. §
A küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre
az Alapszabály megállapítása és módosítása,
a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
döntés az Elnökségnek a Szakszövetség éves szakmai tevékenységéről szóló beszámolójáról,
döntés az Elnökség által beterjesztett, tárgyévi szakmai tervről,
döntés a Szakszövetség előző éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerint készített beszámolójáról,
f) az éves költségvetés elveinek meghatározása, illetve jóváhagyása,
g) döntés a tagdíj és a Szakszövetségbe való felvételének előfeltételeként a rendes tag által tagsági
jogviszonya keletkezésekor fizetendő egyszeri vagyoni hozzájárulás összegének megállapításáról,
módosításáról
h) nemzetközi és hazai sportszervezetbe való belépés, illetve kilépés elhatározása,
i) a Szakszövetség elnökének, az Elnökség tagjainak megválasztása, a 21. § (6) bekezdésében írt okból
történő visszahívása,
j) az ügyintéző és képviseleti szervek, a Felügyelő Bizottság megválasztása, a 21. § (6) bekezdésében írt
okból történő visszahívása,
k) közhasznúsági melléklet elfogadása,
l) a Szakszövetség tiszteletbeli tagjának és Tiszteletbeli Elnökének választása,
m) a Szakszövetség más szövetséggel való egyesülésének elhatározása,
n) a feloszlás és szétválás elhatározása,
o) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés,
p) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve a
küldöttgyűlés saját hatáskörébe von.
a)
b)
c)
d)
e)

20. §
A küldöttgyűlés határozathozatala
(1) Amennyiben jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a küldöttgyűlés a határozatait nyílt
szavazással, a jelen lévő küldöttek egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a
levezető elnök szavazata dönt.
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(2) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetség tisztségviselőinek megválasztásáról,
visszahívásáról, illetve ha azt a jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek több mint fele indítványozza.
Egy jelölt esetén a küldöttgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról.
(3) A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a kisebbségi véleményt, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés levezetőelnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a
küldöttgyűlés kezdetén megválasztott két személy hitelesít.
(5) A Szakszövetség küldöttgyűlése nyilvános. Amennyiben ezt adatvédelmi szabályok vagy személyiségi
jogok védelme indokolja a küldöttgyűlés a jelenlevő szavazásra jogosult küldöttek kétharmadának igen
szavazatával a nyilvánosságot korlátozhatja és kizárhatja.
(6) A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét, illetőleg a Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratait
bárki – előzetes egyeztetés után – megtekintheti.
21. §
A tisztségviselők megválasztása, visszahívása
(1) A küldöttgyűlés által választott tisztségviselők az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai.
(2) A Szakszövetség tisztségviselőit a küldöttgyűlés a nyári olimpiai játékok előtti évben tartott éves
küldöttgyűlésen választja meg. A tisztségviselő mandátuma a megválasztását követő nyári olimpiai
játékokat megelőző évben tartott éves küldöttgyűlésig tart.
(3) A választást napirendre tűző küldöttgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szakszövetség
Elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szakszövetség tagjai számára a
tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság
tisztségre jelöl vagy a küldöttgyűlésen jelenlevő szavazásra jogosultküldöttek több mint felének „igen”
szavazatával a jelölőlistára felkerül.
(4) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a küldöttgyűlés
többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet.
(5) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség Elnökét, majd
elnökhelyetteseit, ezt követően az Elnökség további tagjait, majd a Felügyelő Bizottság elnökét és
tagjait kell megválasztani. Megválasztottnak az a személy tekinthető, akit a jelenlevő szavazásra
jogosult küldöttek több mint felének a szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási
fordulóban egyik jelölt sem kapja meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót
kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. A választást mindaddig ismételni
kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.
(6) A küldöttgyűlés által választott tisztségviselő visszahívható. A visszahívás kezdeményezéséhez a rendes
tagok által delegálható küldöttgyűlési küldöttek számának alapul vételével a rendes tagok 1/3-ának
indítványa szükséges. A visszahívás kérdésében a Szakszövetség küldöttgyűlése egyszerű többséggel,
titkosan határoz.
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A választott tisztségviselő akkor hívható vissza, ha tisztségével, a Szakszövetség céljaival, érdekeivel,
jelen Alapszabállyal, vagy a Szakszövetség egyéb szabályzatával, rendelkezésével illetve határozatával
ellenétben jár el. Visszahívható továbbá, ha jogerősen szabadságvesztésre ítélik, ennek hiányában is, ha
a Szakszövetség, vagy annak tagja vagy tisztségviselője ellen szabálysértést vagy bűncselekményt követ
el, illetve bármely okból a tisztségére vonatkozó szabályok szerint összeférhetetlenségi ok merül fel
vagy tisztségére egyébként méltatlanná válik.
(7) Az Elnökség által választott tisztségviselők: a Fegyelmi Bizottság tagjai, a 35. § (1) bekezdésben
felsorolt sportági és sportszakmai bizottságok tagjai, a Szövetségi Kapitány és a divízióvezetők.
22. §
Rendkívüli küldöttgyűlés
(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni:
a) a Szakszövetség Elnökségének határozata alapján,
b) ha a Szakszövetség rendes tagok által delegálható küldöttgyűlési küldöttek számának alapul
vételével a rendes tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével az Elnökségnél írásban kezdeményezi,
c) ha a Bíróság elrendeli,
d) ha a Szakszövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból
megüresedik, az Elnökség tagjainak létszáma a kötelező taglétszámnak kevesebb, mint felére, a
Felügyelő Bizottság tagjainak létszáma egyre csökken.
(2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül
kell össze hívni.
(3) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben az éves küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
VII. AZ ELNÖKSÉG
23. §
A Szakszövetség tevékenységét két éves küldöttgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az
Elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az
ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés hatáskörébe tartoznak vagy a Szakszövetség más
szervének hatáskörébe utalt.
24. §
(1) Az Elnökség feladatai és hatásköre:
a) a Szakszövetség küldöttgyűlésének összehívása,
b) a Szakszövetség törvényes, Alapszabály szerinti működésének biztosítása,
c) gondoskodás a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
d) a Szakszövetség ügyrendjének, munkatervének és gazdálkodási szabályzatának megállapítása és
módosítása,
e) az Etikai Szabályzat megalkotása,
f) a Szakszövetség működésével, valamint a sárkányhajó sportággal kapcsolatos szabályok
(Versenyszabályzat, Igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, Válogatási Szabályzat, Dopping
ellenes Szabályzat, Sportfegyelmi Szabályzat, Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat,
Szponzorációs Szabályzat) megalkotása,
g) a sárkányhajó sportág fejlesztési programjainak kidolgozása és az éves programok jóváhagyása, a
küldöttgyűlés elé terjesztése,
h) nemzetközi tevékenység irányítása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
i) az éves költségvetés-tervezet kidolgozása, és a küldöttgyűlés által történő elfogadásáig a
Szakszövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása,
j) speciális, sportági szakmai bizottságok létrehozása,
k) a rendes tag felvétele,
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítése,
döntés a rendes tag anyagi támogatásáról,
a sárkányhajó sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának meghatározása,
a válogatási elvek kidolgozása és elfogadása, az elfogadott válogatási elvek alapján, a nemzetközi
sporteseményeken résztvevő csapat kijelölése és jóváhagyása,
bajnokságok és Szakszövetségi versenyek kiírása,
a „Szakszövetség tiszteletbeli tagja” címek adományozására javaslattétel a küldöttgyűlés részére, a
pártoló tag cím adományozása,
a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetve fegyelmi jogkör gyakorlása,
a sportszakemberek képzése, továbbképzése területén a szakszövetségi feladatok irányítása,
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetőleg a Szakszövetség
küldöttgyűlése a hatáskörébe utal.

(2) Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő,
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról, a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról,
átcsoportosításáról.
(3) A Szakszövetség által az Elnökség döntése alapján a rendes tagjának nyújtott támogatásának összege és
rendszeressége függ a támogatásban részesülő tag Szakszövetségben (ide értve annak jogelődjét is)
eltöltött tagsági idejétől, a teljesített tagi hozzájárulásától (tagdíj, versenyengedély díj), továbbá
Szakszövetség (ide értve annak jogelődjét is) bajnoki rendszerében és az IDBF/EDBF általrendezett
nemzetközi versenyeken való részvétel számától, eredményességétől, utánpótlás nevelés koncepciójától.
A támogatás kedvezményezettjének személyéről, a részére nyújtott szakszövetségi anyagi támogatásról
és egyéb feltételeiről az Elnökség a Szakszövetség éves költségvetésében meghatározott elvek alapján
kizárólag előzetesen meghirdetett és nyilvános ülésen dönthet.
(4) Szakmai kérdések megvitatásában az Elnökségnek a sportszakmai bizottságok véleményét ki kell
kérnie.
(5) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.
A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot kérhet. A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az évi pénzügyi tervet,
b) a számviteli beszámolót,
c) a költségvetési támogatás felhasználását,
d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
e) a cél szerinti juttatások kimutatását,
f) a központi szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét,
g) a közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,
h) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(6) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
25. §
Az Elnökség tagjai:
(1) Az Elnökség tagjainak létszáma 7 fő.
(2) Az Elnökség tagjai:
 1 fő Elnök,
 1 fő általános elnökhelyettes,
 1 fő szakmai elnökhelyettes,
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4 fő elnökségi tag.

(3) Az Elnökségnek csak olyan magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától vagy egyéb okból a tisztség viselésével nem összeférhetetlen.
Elnöknek és szakmai elnökhelyettesnek csak az választható meg, aki legalább 5 éve tagja a
Szakszövetség rendes tagjának, sport szakirányú képesítéssel rendelkezik, és sportvezetőként vagy
versenyzőként nemzetközi IDBF/EDBF VB, EB eredménnyel (1.-6. helyezés) rendelkezik. Az általános
elnökhelyettes ugyanezen feltételeknek kell megfelelnie azzal az eltéréssel, hogy sport szakirányú
képesítésessel nem kell rendelkeznie. Ezen feltételek meglétét a jelölő bizottság felhívására a jelölt
köteles hitelt érdemlően igazolni.
Elnökségi tagnak csak az választható meg, aki legalább 4 éve tagja a Szakszövetség olyan rendes
tagjának, amely legalább 4 éve a Szakszövetség rendes tagja (ideszámítva a Szakszövetség jogelődjénél
eltelt rendes tagsági időt is), továbbá sportvezetőként vagy versenyzőként IDBF vagy EDBF által
szervezett Európa-, illetve Világbajnokságon legalább 1.-6. helyezést ért el. Ezen feltételek meglétét a
jelölő bizottság felhívására a jelölt köteles hitelt érdemlően igazolni.
(4) Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(5) 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 sárkányhajó sportággal
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sárkányhajó sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete,
f) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(6) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(7) Az Elnökség tagjai tisztségüket a küldöttgyűlés által az éves költségvetéssel együtt elfogadott díjazás
ellenében látják el.
(8) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) elhalálozással.
26. §
Az Elnökség határozathozatala
(1) Az Elnökség az elnökségi tagok személyes jelenlétével tartott ülésen, távollévő résztvevők közötti
telekommunikációs konferenciabeszélgetéssel, vagy elektronikus levélben tárgyalja és hozza meg
döntéseit.
(2) Az Elnökség az elnökségi tagok személyes jelenlétével vagy telekommunikációs
konferenciabeszélgetéssel tartott ülését az Elnök az elnökségi tagok által előzetesen megadott emailcímére meghívóval hívja össze. A meghívó tartalmazza a hely, az időpont illetve a mód (személyes
jelenlét vagy konferenciabeszélgetés) mellett a megtárgyalandó napirendi pontokat és az azokhoz
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tartozó előterjesztéseket. A meghívót az időpontot megelőző egy héttel korábban kell megküldeni.
Sürgős esetben ennél rövidebb határidő is lehet.
(3) Az Elnök az Elnökség tagjait elektronikus úton a válaszadás határidejének megadásával felhívhatja emailben történő szavazásra is. Az erről küldött elektronikus levélnek tartalmaznia kell az eldöntendő
témákat és az azokhoz kapcsolódó dokumentációt. A válaszadás határideje nem lehet kevesebb, mint a
felhívás kiküldésétől számított 8 munkanap. Az elnökségi tag ezen határidőn belül e-mailben kérhet
további információt és az eredeti határidőt egy alkalommal, legfeljebb további 8 munkanappal emailben meghosszabbíthatja. Ha valamelyik elnökségi tag a határidő meghosszabbította, akkor más tag
már nem hosszabbíthat, de az új határidő a többi tagra is irányadó lesz. Sürgős esetben ennél rövidebb
határidő is lehet.
A határozatképességnél és a határozathozatalnál a megadott határidőben elektronikusan szavazó
elnökségi tagokat kell figyelembe venni. Amennyiben a felhívás kiküldésétől számított 16 munkanapon
belül valamelyik témában nem születik döntés, akkor azt elvetettnek kell tekinteni.
(4) Az Elnökséget az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább negyedévenként ülésre vagy
konferenciabeszélgetésre össze kell hívni.
(5) Rendkívüli ülést vagy konferenciabeszélgetést kell összehívni, ha azt az Elnök, vagy az Elnökség
tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
(6) Az Elnökség ülései és konferenciabeszélgetései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen,
ha adatvédelmi szabályok vagy a személyiségi jogok, illetve üzleti titok védelme indokolja – az
Elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja.
(7) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni, illetve a konferenciabeszélgetésbe és az emailen történő határozathozatalba be kell vonni a Felügyelő Bizottság elnökét is.
(8) Az Elnökség határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint fele az ülésen jelen van
vagy a konferenciabeszélgetésben részt vesz, illetve elektronikusan szavaz.
(9) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést illetve konferenciabeszélgetést 8 napon belül
ismételten meg kell tartani.
(10) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség
esetén az Elnök, távolléte esetén, az ülésen illetve konferenciabeszélgetésen elnöklő szavazata dönt.
(11) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve 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 rendes tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(12) Az Elnökség üléseiről illetve konferenciabeszélgetéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek illetve résztvevők felsorolását, az ülésen,
konferenciabeszélgetésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. Az e-mail útján történő határozathozatallal kapcsolatos elektronikus levelezést a
jegyzőkönyvre és határozatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően archiválni kell, továbbá be kell
vezetni a Határozatok Könyvébe.
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27. §
A Szakszövetség Elnöke
(1) Az Elnök vezeti a Szakszövetség tevékenységét.
(2) Az Elnök feladatai és hatásköre a 25.§ (5) bekezdésében foglaltakon túl:
a) a küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Szakszövetség törvényes képviselete,
c) az Alapszabály és az ügyrend, valamint egyéb szabályzatok, a küldöttgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése,
d) két elnökségi ülés között a Szakszövetség működésének biztosításához szükséges döntési jogkör
gyakorlása a két elnökhelyettessel történő egyeztetés után,
e) a Szakszövetségi bizottságok munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása,
f) előkészíti az Elnökség üléseit,
g) kapcsolattartás a tagszervezetekkel,
h) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, valamint a bankszámla feletti rendelkezési jog
gyakorlása bármely elnökhelyettessel együttesen,
i) személyi javaslatok tétele az Elnökség által megbízott bizottságok szakvezetőire és a Szövetségi
Kapitányra és divízióvezetőkre,
j) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak a küldöttgyűlés, az
Elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
k) munkáltatói jogkör gyakorlása a Szakszövetség alkalmazottai felett,
l) gondoskodik a Szakszövetség nyilvántartásának vezetéséről,
m) figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályokat és biztosítja a Szakszövetség azoknak megfelelő
működését, szükség esetén kezdeményezi a Szakszövetség szabályzatainak módosítását,
n) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
küldöttgyűlés, az Elnökség a hatáskörébe utal,
o) a szakmai elnökhelyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén annak helyettesítése,
p) tájékoztatja a Szakszövetség munkájáról a sajtót és más hírközlő szerveket.
(3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatai, és hatáskörei ellátásában az általános illetve
a szakmai elnökhelyettes vagy az Elnök által írásban megbízott más elnökségi tag helyettesíti.
28. §
A Szakszövetség általános elnökhelyettese:
Az általános elnökhelyettes feladatai és hatásköre a 25.§ (5) bekezdésében foglaltakon túl:
a) a Szakszövetség törvényes képviselete,
b) az Elnök helyettesítése megbízása alapján, illetve az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén,
c) az Elnökkel és a szakmai elnökhelyettessel történt munkamegosztás alapján szervezi és irányítja a
Szakszövetség tevékenységét,
d) Elnök megbízása alapján aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
e) végrehajtja az Elnök által részére meghatározott feladatokat,
f) az Elnökkel történő előzetes egyeztetés alapján tájékoztathatja a Szakszövetség munkájáról a
hírközlő szerveket.
29. §
A Szakszövetség szakmai elnökhelyettese:
A szakmai elnökhelyettes feladatai és hatásköre a 25.§ (5) bekezdésében foglaltakon túl:
a) a Szakszövetség törvényes képviselete,
b) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
c) a szakmai bizottság vezetése,
d) a sportszakmai feladatok megvalósítása terén az elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

felügyeli a Szövetségi Kapitány tevékenységét,
Szövetségi Kapitány kinevezéséig a szövetségi kapitányi feladatok ellátása,
az Elnök helyettesítése megbízása alapján, illetve az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén,
az Elnökkel és az általános elnökhelyettessel történt munkamegosztás alapján szervezi és irányítja a
Szakszövetség tevékenységét,
mindezen területeken az Elnökség részére készítendő javaslatok, előterjesztések elkészítésének
figyelemmel kísérése,
az általános elnökhelyettes helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén,
tájékoztatja a Szakszövetség munkájáról a hírközlő szerveket.
30. §
A Tiszteletbeli Elnök

(1) A Szakszövetség küldöttgyűlése Tiszteletbeli Elnöknek azt a személyt választhatja meg, aki a
tiszteletbeli tagra meghatározott feltételeknek megfelel, továbbá legalább összesen 8 évig
versenyzőként, sportvezetőként aktívan részt vett a magyar illetve a nemzetközi sárkányhajó sportban.
A Tiszteletbeli Elnök tisztsége a 25. § (8) bekezdés b) – d) pontban meghatározott esetekben szűnik
meg.
(2) A Tiszteletbeli Elnök jogai:
a) az Elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a Szakszövetség küldöttgyűlésén és
az Elnökség ülésein,
b) javaslatokat és észrevételeket tehet a Szakszövetség működésével kapcsolatban,
c) az Elnökség felkérésére részt vehet a Szakszövetség protokolláris feladatainak ellátásában,
d) részt vehet a Szakszövetség által szervezett eseményeken, rendezvényeken,
e) használhatja a Szakszövetség létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a
Szakszövetség szakembereinek segítségét.
(3) A Tiszteletbeli Elnök kötelezettségei:
a) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek által hozott
határozatoknak a betartása,
b) a Szakszövetség, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának
elősegítése,
c) sportemberhez – a Szakszövetség hírnevéhez – méltó, sportszerű magatartás,
d) a Szakszövetség és a sárkányhajó sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
31. §
A szakszövetség képviselete
(1) A Szakszövetséget az Elnök és az elnökhelyettesek külön-külön önállóan teljes körűen és korlátozás
nélkül képviseli.
(2) A bankszámla feletti rendelkezési jog az Elnököt az elnökhelyettesek valamelyikével együttesen, vagy a
két elnökhelyettest együttesen illeti meg.
VIII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
32. §
(1) A küldöttgyűlés a Szakszövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és
2 tagból álló Felügyelő Bizottságot választ.
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(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai más tisztséget a Szakszövetségben nem tölthetnek be. A
Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a Szakszövetséggel, illetve annak tagjaival munkaviszonyban
álló, vagy a Szakszövetség cél szerinti juttatásában részesülő személy, továbbá az, aki a Szakszövetség
elnökségi tagjának, illetve a Szakszövetség cél szerinti juttatásában részesülő személynek
hozzátartozója.
33. §
(1) A Felügyelő Bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi, melyet a Felügyelő Bizottság elnöke
határoz meg a bizottság tagjainak egyetértésével, erről az Elnökséget tájékoztatja. Igény szerint külső
munkatársakat is bevonhat a munkájába.
(2) A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a Felügyelő Bizottságot évente legalább egyszer írásbeli
meghívóban rögzített napirenddel összehívni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő
Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
34. §
(1) A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai:
a) A Szakszövetség törvényes, Alapszabály szerinti működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
Ennek keretében:
 a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
 a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások
betartásának ellenőrzése,
 az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése,
 az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
 a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
 a szervezeti vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
 az Alapszabály, egyéb szabályzatok és határozatok betartásának ellenőrzése.
b) A küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
c) Az éves költségvetésben foglaltak betartásának ellenőrzése.
(2) A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba és könyvbe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, akik a
kért tájékoztatás nyújtását nem tagadhatják meg.
(3) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet (küldöttgyűlés vagy Elnökség)
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szakszövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, illetve
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
(5) Abban az esetben, ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a Szakszövetség feletti
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(6) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke köteles a küldöttgyűlésnek írásban
beszámolni.
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IX. BIZOTTSÁGOK, SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
35. §
Sportági és sportszakmai bizottságok
(1) Bizottságok:
a) Szakmai Bizottság,
b) Nyilvántartási Bizottság,
c) Versenybírói Bizottság,
d) Fegyelmi és Etikai Bizottság.
(2) A bizottságok vezetőit (szakvezetőit) a Szakszövetség Elnöksége bízza meg és vonhatja vissza a
megbízásukat.
(3) A bizottságok a működési szabályaikat saját maguk alakítják ki, melyet az Elnökség hagy jóvá.
36. §
A Szövetségi Kapitány
(1) A Szövetségi Kapitány megbízása az Elnökség hatáskörébe tartozik. A Szövetségi Kapitány
megbízatása legfeljebb az Elnökség megbízatásának megszűnéséig tart.
(2) A Szövetségi Kapitányt tisztségéből az Elnökség bármikor jogosult írásban, indoklás mellett azonnali
hatállyal visszahívni.
(3) A Szövetségi Kapitány az Elnökség felé írásban, megfelelő indokolás mellett bármikor lemondhat
tisztségéről, mely esetben tisztsége a versenyévad utolsó napján szűnik meg.
(4) A Szövetségi Kapitány feladatai és hatásköre:
a) az Elnökség által minden évben elfogadott válogatási szabályzatalapján kiválasztja a nemzeti
válogatott csapatok tagjait illetve a válogatott klubokat,
b) a nemzeti válogatott csapatok tagjainak illetve a válogatott klubok kiválasztásának a szakmai
bizottsága elé terjesztése, a válogatott csapatok felkészülési programja végrehajtásának
figyelemmel kisérése,
c) a Szakszövetség szakmai bizottsága elé terjeszti a válogatott keret névsorát,
d) irányítja a Szakszövetség válogatott keretét, és a divízióvezetőket,
e) ellenőrzi a válogatott csapatok felkészülési programjának végrehajtását,
f) figyelemmel kíséri az egyesületekben zajló szakmai munkát,
g) kapcsolatot tart a Szakszövetség szakmai bizottságával és tagjaival, a szakmai elnökhelyettessel,
h) javaslatot tesz a szakmai bizottságnak sportágfejlesztési témakörben.
X. A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
37. §
(1) A Szakszövetség a küldöttgyűlés által az előző év elfogadott beszámolója és mérleg adatok alapján
jóváhagyott éves költségvetés alapján dolgozik.
(2) A Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működési
költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány,
b) tagdíjak,
c) rendes tag által tagsági jogviszonya keletkezésekor fizetendő egyszeri vagyoni hozzájárulás,
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d)
e)
f)
g)
h)

közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
szponzori bevétel,
egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel.

(3) A Szakszövetség költségei az alábbiak lehetnek:
a) közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
b) egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
c) vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
d) közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket
bevételarányosan kell megosztani.
(4) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túlmenően – saját
vagyonukkal nem felelnek. A Szakszövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt jelen
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja.
(5) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási szabályzata
határozza meg.
(6) A Szakszövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet
vállalkozási tevékenységet.
(7) A Szakszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
XI. A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
38. §
(1) A Szakszövetség megszűnik:
a) a küldöttgyűlés jogutód nélküli megszűnésről szóló határozatával,
b) ha tagjainak száma 2 alá csökken,
c) Bíróság jogutód nélkül megszűnteti.
(2) A Szakszövetség küldöttgyűlés által kimondott jogutód nélkülimegszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradt vagyont a sárkányhajó sport, illetve sportolók részére, vagy hasonló célú
más szervezet javára ajánlja fel.
(3) A Szakszövetségre megfelelően alkalmazni kell az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabályait.
(4) A Szakszövetség bírósági megszűntetése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. §

(1) A küldöttgyűlés és az Elnökség döntéseit tartalmazó Határozatok Könyvéből kiolvashatónak kell lennie
a döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát
támogatók és ellenzők számarányának és személyének.

(2) A Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szakszövetség székhelyén vagy a
Szakszövetségnek számviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozás székhelyén – előre egyeztetett időpontban
– bárki betekinthet. Az iratbetekintésre vonatkozó bejelentést írásban kell az Elnöknél előterjeszteni..
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Az iratbetekintést az Elnök és annak jóváhagyásával a Szakszövetségnek számviteli szolgáltatást nyújtó
vállalkozás vezetője az általuk írásban meghatározott időpontban biztosítják.

(3) A küldöttgyűlés és az elnökségi döntéseket a közvetlenül érintettekkel igazolható módon írásban is
közölni kell.

(4) A Szakszövetség biztosítja a működésével, szolgáltatásainak igénybevételének módjával, beszámolóival
kapcsolatosan a nyilvánosságot. Ennek érdekében a jogszabályokban meghatározott módon teljesíti
közzétételi kötelezettségét, tovább eleget tesz a jelen Alapszabályban rögzített irat betekintési és
felvilágosítás adási kötelezettségének. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a
nyilvánosság, úgy a Szakszövetség vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben internetes honlapján
megjelentett közleményben teszi közzé a nyilvánosságnak szánt adatokat és információkat.
Kelt: Baja, 2017. április 30.
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