SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2018. november 28.
2019. március 27.

I.
Általános rendelkezések

1. §
A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban SIOSZ illetve szövetség) az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus
önkormányzattal rendelkező civil szervezet.
2. §
1.
A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szerv ezete
pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.
A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
3.
A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, a zt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
4.
A szövetség cél szerinti tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontjában meghatározott tevékenység, illetve
sporttevékenység.
5.
A szövetség tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a
mindenkor sportot felügyelő minisztérium, állami főhatóság hivatalos lapjában, a
Civil portálon és saját honlapon, a www.siosz.hu oldal on hozza nyilvánosságra. A
szövetség a honlapon hozza nyilvánosságra a közgyűlési valamint az elnökségi
határozatokat is, amelyekről nyilvántartást vezet.
3. §
A szövetség neve:

Sportiskolák Országos Szövetsége

Rövidített neve:

SIOSZ

A szövetség székhelye:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A szövetség működési területe:

Magyarország

A szövetség alapításának éve:

2002.
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4. §
A szövetség
(1) emblémája (logo): az 1. sz. mellékletben feltüntetett, kereskedelmi célra használható logo
(2) pecsétje: körbélyegző, körben „Sportiskolák Országos Szövetsége”, középen „SIOSZ” felirat
5. §.
1. Sportiskola: A jelen alapszabályban sportiskola alatt a mindenkor hatályos jogszabályok által
meghatározott sportiskolát kell érteni.
2. Köznevelési típusú sportiskola: A jelen alapszabályban köznevelési típusú sportiskola alatt
a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott köznevelési típusú sportiskolát kell
érteni.
3. Egyesületi jellegű sportiskola: A jelen alapszabályban az egyesületi jellegű sportiskola alatt
a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott egyesületi jellegű sportiskolát kell
érteni.
4. A szövetség működése nyilvános, szolgáltatásait tagságán kívül igénybe vehetik az ország
területén működő sportági területi és helyi szövetségek és tagjai (egyesületek, köznevelési
intézmények).

II.
A szövetség célja, feladatai, közhasznú tevékenysége
6. §
1. A szövetség célja
a) Az utánpótlás neveléssel szervezett formában foglalkozó, a sportnevelést, sportoktatást
és sportági képzést korcsoportos szervezeti formában megvalósító szervezetek
(sportiskolák) összefogása, szakmai érdekérvényesítés céljából.
b) Szoros együttműködés kialakítása a sportiskolák két nagy típuscsoportja között
(köznevelési típusú és egyesületi jellegű sportiskola) továbbá a sportiskolák és a további
sportszervezetek között
c) Sportszakmai és sportpedagógiai programok, képzések, továbbképzések szervezése.
d) Kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az állami sportirányító szervekkel, az
oktatási kormányzattal, az érintett intézmények mindenkori fenntartóival és
működtetőivel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Diáksport Szövetséggel, a
Sportszövetségekkel, a sportszakember és pedagógusképzésben érintett felsőoktatási
intézményekkel, a Magyar Testnevelési Egyetemmel, a Magyar Testnevelő Tanárok
Országos Egyesületével, a Magyar Edzők Társaságával, a Sportegyesületek Országos
Szövetségével, továbbá a sportot támogató közalapítványokkal és minden más
sportképviseleti szervezettel, mely az utánpótlás nevelést tűzte célul, illetve
tevékenységében megjelenik az utánpótlás nevelés.
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2. A szövetség célja megvalósítása érdekében együttműködik valamennyi olyan állami
szervezettel, gazdasági társasággal, jogi és magánszemélyekkel, akik elfogadják a SIOSZ célés feladat rendszerét.
3. A szövetség célja megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat.
4. A szövetség az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
a) kulturális tevékenység:
A kulturális tevékenység, mint közhasznú tevékenység keretében a szövetség
sporteseményeket szervez, illetve közreműködik sportesemények szervezésében Az e
pontban jelölt közhasznú tevékenységet a szövetség az alábbi közfeladathoz kapcsolódóan
végzi:
•
a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121 § a) pont),
mely feladat kötelezettje: települési önkormányzat, megyei önkormányzat.
A sportesemények szervezése a lakosság életmódjának javítását, mint közfeladat
teljesítését közvetlenül szolgálja.
b) sport:
A sport, mint közhasznú tevékenység keretében a szövetség sportfelszereléseket biztosít a
tagjai részére.
Az e pontban jelölt közhasznú tevékenységet a szövetség az alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi:
•
•

az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése (e
közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.
§ c) pont), mely feladat kötelezettje: állam.
sport, ifjúsági ügyek (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 15. pont),
mely feladat kötelezettje: helyi önkormányzat.
A sportfelszerelések biztosítása az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlását,
továbbá a sportot, ifjúsági ügyeket, mint közfeladatok teljesítését közvetve szolgálja.

A szövetség közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
A szövetség, mint közhasznú szervezet működéséről, a szolgáltatása igénybevételének
módjáról és a beszámolóiról az elnök helyi sajtóorgánumon, illetve lehetőség szerint a
szövetség honlapján keresztül nyújt tájékoztatást.
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A szövetség, mint közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni, melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
7. §
1. A szövetség feladata
a) Ajánlásokat tesz a sportiskolák jogállásának, feladatainak meghatározására,
egyeztetésére, finanszírozási rendszerének kialakítására.
b) A SIOSZ-on belül a köznevelési típusú és egyesületi jellegű sportiskolai tagozat
tevékenységének összehangolása.
c) Hosszú, közép- és rövid távú szakmai koncepciók kidolgozása az utánpótlás-nevelés
folyamatossága, minőségének megőrzése és a sportiskolák fejlődési lehetőségeinek
érdekében.
d) Ajánlások kidolgozása a sportkormányzat és a MOB felé, a sportiskolák azonos nevelési,
oktatási és képzési elveire, cél-és feladatrendszereire, módszereire és munkaformáira,
továbbá a minőségfejlesztésére, valamint tevékenységük monitorozására.
e) A mindennapos munka segítése érdekében kapcsolatfelvétel sporttudományi feladatokat
ellátó szervezetekkel (pl.: MSTT, MET, sportszakemberek és pedagógusok képzésében
érintett felsőoktatási intézmények stb.).
f) A szövetség célja megvalósítása érdekében folytatott gazdasági vállalkozási tevékenység
működtetéséhez szükséges szakmai képzés, felkészítés, továbbképzés biztosítása a tagjai
számára.
g) A sportiskolák közötti és egyéb sportversenyek és sportrendezvények rendezése.
h) Sportutánpótlással kapcsolatos továbbképzések és konferenciák szervezése.
i) Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a szövetség vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a szövetség
alaptevékenységének minősül.
8. §
1. A szövetség tevékenységének nyilvánossága
a) A szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa
végzett szolgáltatás igénybevételének módját a SIOSZ honlapján www.siosz.hu,
valamint országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
b) A szövetség működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói
közlésekről a rendszeresen frissített www.siosz.hu honlapján keresztül nyújt bárki
számára elérhető tájékoztatást.
c) Az évente kötelező közhasznúsági mellékletet (éves beszámolót) az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az adott üzleti év
mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni az
Országos Bírósági Hivatalnál, valamint közzétételéről gondoskodni kell.
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d) A szövetség, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
a szövetség elnökével történő előzetes egyeztetés alapján, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglalt szabályoknak megfelelően bárki betekinthet.
e)
d) A szövetség, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
– a törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – a szövetség elnökével történő
előzetes egyeztetés alapján a szövetség székhelyén bárki betekinthet és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban a
szövetség elnökéhez címzetten írásban kell kezdeményezni, aki a kezdeményezést követő
15 napon belül köteles a betekintést biztosítani a szövetség székhelyén munkanapokon
9.00 óra és 15 óra között. A betekintés teljesítéséért a szövetség elnöke a felelős.
e) A SIOSZ központi web-lapjának megszerkesztése, üzemeltetése, karbantartása.

III.
A szövetség tagsága
9. §
1. A szövetség tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme
alapján:
a) rendes tag
b) pártoló tag
c) tiszteletbeli tag
A jelen alapszabályban „tag” elnevezés alatt a rendes tag értendő.
2. A szövetség rendes tagja lehet a Magyarországon nyilvántartásba vett sportiskolai
tevékenységet folytató, utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezet (köznevelési típusú
sportiskola, egyesületi jellegű sportiskola, függetlenül a szervezet működési formájától és
fenntartójától), aki a belépési nyilatkozattal a szövetség alapszabályát elfogadja és a tagsági
viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
3. A szövetség pártoló tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, illetve jogi
személyiség nélküli bármilyen szervezet is, aki a szövetség célkitűzéseit erkölcsileg és
anyagilag támogatja.
4. A szövetség tiszteletbeli tagként az a magánszemély vehető fel, aki a sport, illetőleg a
szövetség érdekében végzett kimagasló tevékenységével a szövetség célkitűzéseit
erkölcsileg támogatja.

6
Rózsa József
elnök

dr. Farkas Attila Erik
ellenjegyző ügyvéd

10. §
1. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
a) A szövetségbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.
b) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik. A tagsági jogviszony megszűnik:
• a tag kilépésével;
• a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával;
• a tag kizárásával;
• a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát a szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
c) A tiszteletbeli tag kivételével a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz.
d) A felvételt megtagadó határozat ellen a szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely
fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalja.
d) A szövetség rendes tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az elnökség nyilvántartást
vezet.
e) Rendes tag és pártoló tag esetén az elnökség, míg a tiszteletbeli tag esetén a közgyűlés dönt a
tagfelvételről.
f) A szövetségből való kilépést a szövetség elnöksége részére írásban kell bejelenteni,
mellyel a tagsági viszony a bejelentés időpontjától azonnali hatállyal megszűnik.
g) A tagnak jogszabályt, a szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő, vagy egyébként a szövetség céljával összeegyezhetetlen
magatartása esetén az elnökség – bármely szövetségi tag vagy szövetségi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárásának
kérdésében hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az
indokolásnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal közölni
kell.
A szövetség elnöksége által kizárt tag a kizárásról szóló határozat ellen annak
személyesen történő átvételétől, illetve kézbesítésétől számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet a szövetség közgyűléséhez. A fellebbezést a szövetség elnökének
személyesen kell átadni, illetve részére a szövetség címére postai úton kézbesíteni. A
szövetség elnöke köteles a kizárás elleni fellebbezés tárgyában a közgyűlés összehívása
iránt a fellebbezés részére történő átadásától, illetve kézbesítésétől számított 15 napon
belül intézkedni. A tag mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárás során védekezhet
az ellene felhozott kötelezettségszegésekkel szemben, illetve észrevételezheti az ellene
felhozott kötelezettségszegéseket. Mind az elnökség, mind a közgyűlés csak és
kizárólag abban az esetben jogosult a tag kizárásáról dönteni, amennyiben előtte a tag
számára biztosították a fent megjelölt védekezési és észrevételezési jogot.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével.
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A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább
hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és
a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.
Az elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli
időpontra köteles az elnökségi ülést összehívni. A kizárási eljárásban érintett tagot az
elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű
meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt
nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az
ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárásáról lehetőleg az ezzel
a napirendi ponttal összehívott első elnökségi ülésen határozni kell. Az elnökségi ülést
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal lehet elhalasztani. A tag kizárása tárgyában az
indítvány beérkezésétől számított három hónapon belül az elnökségnek határozatot kell
hozni. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A határozatot a meghozatalát követő
8 napon belül a kizárással érintett tagnak írásban, postai szolgáltató útján tértivevényes
levélben meg kell küldeni.
11. §
A tagok jogai és kötelességei
1.

A szövetség rendes tagjainak – a rendes tagok képviselőin keresztül gyakorolható - jogai:
a) Szavazati joggal részt vesz a szövetség közgyűlésén, a szövetség vezető szerveinek
megválasztásában, a határozatok meghozatalában.
b) Részt vesz a szövetség tevékenységében és rendezvényein.
c) Választható a szövetség szerveibe és tisztségeibe.
d) Észrevételt, javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít a szövetséget érintő bármely
kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
e) A szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól
számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
f) Részt vesz a szövetség elnöksége által meghatározott feltételek szerint a szövetségi
bizottságok munkájában.
g) Igényelheti a szövetség szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott
módon)
h) Részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben.
i) Igénybe veheti a szövetség szolgáltatásait.
j) Kiadványain feltüntetheti szövetségi tagságát.

2. A szövetség rendes tagjainak kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak megtartása.
b) A szövetség, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának
elősegítése.
c) A tagdíj megfizetése.
d) A szövetség vagyonának megóvása.

8
Rózsa József
elnök

dr. Farkas Attila Erik
ellenjegyző ügyvéd

3. A pártoló tagok jogai:
a) Magánszemély személyesen, jogi személy képviselője útján tanácskozási joggal részt
vehet szövetség közgyűlésén, ott javaslatokat tehet a szövetség működésével
kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján igényelheti a szövetség szakembereinek segítségét. Részt
vehet szövetség által szervezett rendezvényeken.
4. A szövetség pártoló tagjainak kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának, szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása.
b) A szövetség, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának
elősegítése.
c) A vállalt támogatási összeg megfizetése.
5. A tiszteletbeli tagok jogai:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén.
b) Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a szövetség működésével kapcsolatban.
c) Részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben.
6. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
a) A szövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak
megtartása.
b) A szövetség népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
c) A szövetség célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.

IV.
A szövetség szervezete
12. §
1.) A szövetség a szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Felügyelő Bizottság
2.) A Szövetség vezető tisztségviselői
a) elnök
b) alelnök
c) elnökségi tagok
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d) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai

V. A Szövetség szervei
Közgyűlés
13. §
1. A szövetség döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni.
2. A szövetség közgyűlését szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgyűlés
időpontját az elnökségnek legalább 1 hónappal korábban kell megállapítania, és azt követően
annak helyéről, időpontjáról, továbbá tervezett napirendjéről a szövetség tagjait értesítenie kell.
A közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a meghívót tagok a közgyűlés időpontját megelőzően
legalább 8 nappal kézhez kapják. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és
napirendjét. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak a szövetség
rendes tagjai rendelkeznek. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról
kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben (a személyiségi jogok védelmében, illetve
adatvédelmi okokból) a levezető Elnök jogosult dönteni.
3. A közgyűlést össze kell hívni az alábbi esetekben is (rendkívüli közgyűlés):
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Az elnökség többségi határozata alapján;
A Felügyelő Bizottság többségi határozata alapján;
Amennyiben az elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság létszáma a jelen
Alapszabályban meghatározott létszám kevesebb mint a felére csökken valamely
tagjának megbízása bármely okból megszűnik, a tag pótlására;
Ha a szövetség rendes tagjainak legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban
indítványozza.
Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
Egyéb, alapszabályban meghatározott esetben.

4. A rendkívüli közgyűlésre – a közgyűlés időpontjának megállapítására vonatkozó, a jelen
alapszabály 13.§ 2. pontjában meghatározott 1 hónapos határidő kivételével - a rendes
közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
5. A Közgyűlésen minden egyes szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik
(meghatalmazott képviselő útján).
14. §
1. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
2. Ha a Közgyűlés eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a
közgyűlést el kell halasztani.
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A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes a
meghívóban megjelölt időponttól számított 1 órával későbbi időpontban. Az ismételten
összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes, abban az esetben, amennyiben erre a tagokat a meghívóban
külön is figyelmeztették. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem ugyanazon a napon
kerül megtartásra, úgy a tagok részére ismételten meghívót kell megküldeni, melyben a
tagokat ismételten figyelmeztetni kell a távolmaradásuk következményeire.
3. A közgyűlésen az alábbi tisztségviselők megválasztása kötelező: levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, valamint szükség szerint szavazatszámlálók.
A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással, a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével történik.
15. §
A közgyűlés napirendje:
1. A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg, és terjeszti a közgyűlés elé.
2. A jelen alapszabály 13.§ 2. pontjában foglaltak alapján, az évente egy alkalommal
kötelezően lebonyolítandó közgyűlésen az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:
a) Könyvvizsgálói jelentés;
b) A Felügyelő Bizottság beszámolója
c) Döntés a szövetség előző évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi
beszámolójáról;
d) Döntés a szövetség következő évi szakmai és pénzügyi tervéről;
e) Döntés a szövetség elnöksége, illetve tagjai által beterjesztett alapszabály
módosító javaslatokról
16. §
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

az alapszabály módosítása,
a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
az éves költségvetés elfogadása,
az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az szövetség vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása,
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
szövetséggel munkaviszonyban áll,
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt,
a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés,
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
11

Rózsa József
elnök

dr. Farkas Attila Erik
ellenjegyző ügyvéd

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
a végelszámoló kijelölése,
a tagok kizárását kimondó elsőfokú elnökségi határozat elleni fellebbezés elbírálása,
a tiszteletbeli tag megválasztása,
a tiszteletbeli tag kizárása tárgyában hozandó határozat meghozatala,
a közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni,
az alapszabály által a közgyűlés hatáskörébe utalt egyéb döntés.

17. §
1. A közgyűlés határozathozatala:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

A közgyűlés határozatait főszabály szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. A közgyűlésen a szövetség minden rendes tagját egy szavazat illeti meg.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást – egy alkalommal - meg kell ismételni.
Ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A közgyűlésen a
jelen lévő tagok dönthetnek úgy, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezéstől eltérően
a tisztségviselőket nyílt szavazással választják meg.
A 15. 17. § 1. b) pontja esetében a határozat meghozatalához a jelenlévő tagok
legalább 2/3-os többsége szükséges.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak legalább
1/3-a indítványozza.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A hozott határozatokról az érintett szervezeteket vagy személyeket értesíteni kell.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint két, a
közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlésen hozott
határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti, azokat a
szövetség honlapján elérhetővé kell tenni, valamint ki kell függeszteni a szövetség
székhelyén lévő hirdetőtáblán, legkésőbb a határozatok meghozatalát követő 15
napon belül. A közgyűlésen hozott határozatokról az érintetteket a határozat,
illetve a jegyzőkönyv kivonatának postai úton, igazolható módon történő
megküldésével kell értesíteni, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül. Más
személyek a döntések tartalmáról a szövetség székhelyén található hirdetőtáblán,
valamint a szövetség honlapján keresztül szerezhetnek tudomást.
A szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok legalább
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szövetség céljának
módosításához és az szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szövetség
terhére másfajta előnyben részesít,
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•
•
•
•
•

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem
tagja,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll.
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

VI. A szövetség vezető tisztségviselői
Megválasztásuk módja, össze férhetetl enségi szabál yok
18. §
1. A szövetség vezető tisztségviselői:
a) Az elnök
b) Az alelnök
c) Az elnökség tagjai
d) A felügyelő bizottság elnöke és tagjai
2. A tisztségviselők megválasztása:
A tisztségviselőket a közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja. A közgyűlésen a jelen lévő
tagok dönthetnek úgy, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezéstől eltérően a tisztségviselőket
nyílt szavazással választják meg.
3. Az elnököt távolléte esetén az alelnök helyettesíti.
4. Az elnökség tagjai maguk közül javaslatot tesznek az elnök, valamint az alelnök személyére.
5. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több, mint a felét
megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a
választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekinthető
megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg
kell ismételni, mindaddig, amíg a szavazás eredményre nem vezet.
6. A szövetség tisztségviselői tiszteletdíjban részesülhetnek, és indokolt költségeiket
elszámolhatják.
19. §
Összeférhetetlenségi szabályok:
1. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1.) pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a Szövetség által a tagjának valamint a tag sportolójának, edzőjének – a
tagsági jogviszonyból következően nyújtott -, juttatás.
2.
Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója
az a személy, aki:
a) a legfőbb szerv, az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a szövetség
legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást -, illetve,
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
3. Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
4. Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
5. A közügyektől eltiltott nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője.
20. §
1. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó -és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte,
d) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.
2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
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A szövetség elnöke, alelnöke és hatásköreik
21. §
1. A szövetség elnöke az elnökség közreműködésével irányítja a szövetség tevékenységét,
valamint a SIOSZ Központi Irodájának működését. A SIOSZ Központi Iroda működését
külön, az elnökség által elfogadott működési rend szabályozza.
2. Az elnök feladata és hatásköre:
a) A közgyűlés vezetése, az elnökség üléseinek összehívása és vezetése.
b) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának felügyelete,
c) A szövetség bizottságai munkájának figyelemmel kísérése,
d) A hírközlő szervek tájékoztatása a szövetség tevékenységéről,
e) Kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel,
f) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
g) Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés az elnökség, illetve a szövetség egyéb szerveinek kizárólagos
hatáskörébe,
h) A SIOSZ Központi Iroda munkatársai feletti munkáltatói jogok gyakorlása.
i) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, alapszabály,
illetve a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
3. A szövetség elnökét – a munkáltatói jogok kivételével - az alelnök helyettesítheti,
mindkettőjük távolléte esetén az elnök által írásban megbízott elnökségi tag a helyettesítő.
4. A szövetség bankszámlája fölötti rendelkezéshez az elnök aláírása szükséges.
5. Az elnök a közgyűlés döntéseiről, valamint az elnökségi határozatokról a hHatározatok
kKönyvét – mint az Ectv. 37. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti nyilvántartást - vezeti.
A hHatározatok kKönyvéből a döntésre jogosult szerv meghozott döntésének
tartalmaának, időpontjaának és hatályaának, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányaának (ha lehetséges, személyeének) megállapíthatónak kell lennie.

A szövetség elnöksége, az elnökség hatásköre
22. §
1. Az elnökség a szövetség ügyvezető szerve. A szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti
időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi
kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vonat, illetőleg a szövetség más szervének hatáskörébe utalt.
Az elnökség tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.
23. §
1. Az elnökség feladata
a)
b)
c)
d)

A közgyűlés összehívása.
A szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete.
A közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése, és a végrehajtás ellenőrzése.
A szövetség szervezeti és működési szabályzatának, fegyelmi szabályzatának és
gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

A szövetség működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása,
valamint a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala.
A szakbizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása.
A szövetség fegyelmi szabályzatában meghatározott fegyelmi jogkör gyakorlása.
A szövetség sportfejlesztési tervének, éves programjának jóváhagyása.
Az éves költségvetés és beszámoló elkészítése.
A szövetség eredményes működéséhez személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
A tiszteletdíjak jóváhagyása.
Megállapodások jóváhagyása.
Döntés az egyes támogatások szempontrendszeréről, kritériumairól, és a támogatások
felosztásáról.
Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket közgyűlés az elnökség hatáskörébe
utal.
24. §

1. Az elnökség hatásköre
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
d) a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) a szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
g) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) a tagdíj megállapítása,
k) a szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
l) a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
m) a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
n) az alapszabály felhatalmazása alapján – a tiszteletbeli tag kivételével – a tag felvételéről
való döntés,
o) a rendes tag és a pártoló tag kizárása tárgyában hozandó elsőfokú határozat
meghozatala,
p) egyes szakfeladatok ellátására bizottságok, testületek létrehozása,
q) döntés a SIOSZ Központi Iroda működési rendjéről,
r) az alapszabály által az elnökség hatáskörébe utalt egyéb döntés.
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25. §
Az elnökség tagjai
1. Az elnökség létszáma 8 fő, melyből 4 fő a köznevelési típusú, 4 fő az egyesületi jellegű
sportiskolákat képviseli.
2. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok.
3. Az elnökségi tagság nem személyhez, hanem intézményi képviselethez kötődik. Az adott
személy csak addig képviselhet egy intézményt, amíg azzal munkajogviszonyban áll.
4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel,
b) Észrevételek, javaslatok tétele a szövetség működésével összefüggő kérdésekben,
c) Felvilágosítás kérése a szövetség, a szövetség szerveinek működésével összefüggő
kérdésekben,
d) Javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására.
5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
6. Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
Az elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
7. Az elnökségi tagok megbízatásának megszűnése:
Megszűnik az elnökség tagjainak megbízatása:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c) visszahívással. A szövetség tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.
d) lemondással. Az elnökségi tag megbízatásáról a szövetséghez címzett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha a szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás
az új elnökségi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.
e) az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával, az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

26. §
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Az elnökség működése:
1. Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét, továbbá a szervezeti és működési
szabályzatában az ügyrendjét.
2. Az elnökség az ügyrendben meghatározottak szerint, de legalább évente háromszor
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok 1/3-a az ok és a cél
megjelölésével kéri.
3. Az elnökség ülései nyilvánosak., Bármely elnökségi tag indokolt javaslatára, az elnökségi
tagok legalább felének szavazata alapján az elnök zárt ülést rendel el. zárt ülés tartásáról
csak a jogszabályban meghatározott esetekben (személyiségi jogok védelme, vagy
adatvédelmi okból) dönthetnek a tagok.
4. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait és
elnökét.
5. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melynek tartalmaznia kell a lényeges
észrevételeket, határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát. Az érintettekkel a határozatot írásban közölni kell. Az elnökség határozatai
bárki számára nyilvánosak, és a székhelyen megtekinthetők.
6. Az elnökség a szövetség tevékenységéről évente beszámolót készít. A beszámolót az elnök
terjeszti a közgyűlés elé, amely annak megvitatása után – a határozatképesség
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével – dönt elfogadásáról.
27.§
1. Az elnökség ülését az elnök hívja össze az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről (napirendről) – az előterjesztések megküldésével – legalább 1 héttel korábban
értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az
elnök rövidebb határidőt is megszabhat.
2. Az elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes.
3. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén addig történik a szavazás, amíg a kérdés el nem dől.
4. Az elnökség 50%-nál nagyobb többséggel hoz határozatot.
1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, átruházott hatáskörben,
2. Az ügyrendjében meghatározott egyéb esetekben.
5. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag javaslatára.

VII. A Felügyelő Bizottság
28. §
1. A közgyűlés a szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 5 éves
időtartamra Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság 1 elnökből és 3 tagból áll. A
felügyelő bizottság tagjainak megválasztására az elnökségi tagok megválasztására
vonatkozó szabályok az irányadók.
2. A felügyelő bizottsági tagságra is vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a jelen
alapszabály 17. 19. §-a tartalmazza. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
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Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.
3. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság tagjai és
elnöke tanácskozási joggal vesznek részt az elnökség ülésein. A Felügyelő Bizottság tagjai
a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő
Bizottság tagjai az egyesület elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
4. A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) A szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
b) A civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,
c) A tagdíjak befizetések ellenőrzése,
d) Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek
és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) A szövetségi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
5. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a szövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást
kérni. A Felügyelő Bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
6. Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke köteles tájékoztatni az elnököt. Az
ellenőrzés során a bizottság pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
7. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon
belül tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet
állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
8. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül – a bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
9. Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem
vezet eredményre, a bizottság elnöke kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
10. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a szövetség közgyűlésének
köteles beszámolni.

VIIVIII.
A szövetség jogképessége
29. §
A szövetség jogi személy, melynek törvényes képviseletét az elnök látja el. Az elnök képviseleti
jogát önállóan gyakorolja.
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VIIIIX.
A szövetség gazdálkodása és vagyona

30. §
1. A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. A szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
3. A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4. A szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) Tagsági díjak.
b) Magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok,
támogatása, adományai,
c) Rendezvények bevételei,
d) Reklámtevékenységből származó bevételek,
e) Állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetve sportági szövetségek által
nyújtott támogatás,
f) Gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
g) Pályázatok útján nyert támogatások.
5. A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel,
tartozásaiért a tagok nem felelnek.
6. A szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági, vállalkozási
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási
tevékenységére vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján végzi.
7. A szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a SIOSZ gazdálkodási szabályzata
határozza meg.
8. A szövetség tagja – a tiszteletbeli tag kivételével – köteles a szövetség részére vagyoni
hozzájárulásként tagdíjat fizetni. A tagdíj mértékének megállapítására az elnökség jogosult. A
tagdíjat a szövetség tagja köteles a tárgyév június 30. napjáig a szövetség részére készpénzben
vagy banki átutalás útján megfizetni.
9. Az elnökség a szövetség tevékenységéről évente beszámolót készít. A beszámoló
jóváhagyásának módja: a beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely annak
megvitatása után dönt elfogadásáról. A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról határozatát
nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozza meg.
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IXX.
A szövetség megszűnése

31. §
1. A szövetség megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

Feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával
Más civil szervezettel való egyesülésével
Az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja
A tagok vagy alapítók kimondják megszűnését vagy
Az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetség jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) a szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A szövetség bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
A szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a szövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszámolt, vagy azt, hogy a szövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült.
A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú
támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült .
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XXI. Eljárás jogvitás ügyekben
32. §
A szövetség szabályzatai által nem szabályozott jogvitás ügyekben a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok szerint kell eljárni.

XIXII. Fegyelmi ügyek
33. §
1.
A szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást első fokon a szövetség sportfegyelmi
bizottsága, másodfokon a szövetség elnöksége folytatja le.
2.
A sportfegyelmi bizottságot a szövetség elnöksége bízza meg.
3.
A sportfegyelmi eljárások részletes szabályait a szövetség sportfegyelmi szabályzata
tartalmazza.

XIIXIII.
Záró rendelkezések

34. §
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cet.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetve a civil szervezetekre
vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.
35. §
Jelen alapszabályt a Sportiskolák Országos Szövetsége 2019. március 27. napján megtartott
közgyűlése elfogadta.

Budapest, 2019. március 27.
…………………………………………….
Rózsa József
elnök
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Záradék

Alulírott Rózsa József, mint a Sportiskolák Országos Szövetsége elnöke igazolom, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások
alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2019. március 27.

…………………………………………….
Rózsa József
elnök

Jelen alapszabály a 2019. március 27. napján elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt
alapszabály, melyben a módosítások dőlt, vastagított betűvel és aláhúzással készültek.

Alulírott dr. Farkas Attila Erik (Farkas Ügyvédi Iroda, 1115 Budapest, Keveháza u. 1-3.,
KASZ: 36059758) ezúton ellenjegyzem, hogy a jelen alapszabályt és annak záradékát a
szövetség képviseletére jogosult személy, a szövetség elnöke, Rózsa József előttem,
sajátkezűleg írta alá.

Budapest, 2019. március 27.
dr. Farkas Attila Erik
ügyvéd
Farkas Ügyvédi Iroda
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