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I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

1. § 

A Magyar Súlyemelő Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyarországon működő, a 

súlyemelő sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek tevékenységét 

összehangoló, munkájukat elősegítő, a súlyemelő sportágat irányító, önkormányzattal és 

nyilvántartott tagsággal rendelkező, kiemelkedően közhasznú szervezet, amely működését a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény), az egyesülési jogról, a 

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

évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyéb 

jogszabályok rendelkezései szabályozzák. 

 

2. §  

a) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

b) A Szövetség cél szerinti tevékenysége a Sporttörvény 49. § c)-e) pontjai, illetve 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység.  

c) A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az állami 

sportirányítási szerv hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra.  

 

3. §  

A Szövetség neve: Magyar Súlyemelő Szövetség, rövidített neve: MSSZ 

A Szövetség székhelye: 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

A Szövetség működési területe: Magyarország 

Az alapítás éve: 1957 

Szövetség elnöke: Dobos Imre 

Szövetség tiszteletbeli elnöke: Dr. Dénes Ákos 

Elnökségi tagok: 

- szakmai tagok: Herczeg Antal János, Fehér Márton, Hudák Gábor János, Kerekes Gábor, 

Schmidt László 

- nem szakmai tagok: Szatlóczky Zoltán Rudolf, Tarkó László Vilmos, Pham Ngoc Chu 

Tisztségviselők lakóhelye, elérhetősége megtalálható a Szövetségben. 



Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabálya 
A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2017. február 11-én megtárgyalt és jóváhagyott változat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4/37 

4. § 

A Szövetség: 

1) zászlaja: háromszög alakú, az egyik oldalon piros,fehér, zöld színű sávok, a másik oldalon 

fehér alapon a Szövetség emblémája és neve, mindkét oldal aranyszínnel szegélyezett 

2) pecsétje: kör alakú, benne a Szövetség nevével 

3) emblémája (logója): háromszög alakú, arany szegéllyel, benne piros fehér zöld sávok, középen 

súlyemelő figurával 

 

5. § 

A Szövetség tagja a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnek (International Weightlifting Federation - 
IWF), az Európai Súlyemelő Szövetségnek (European Weightlifting Federation - EWF) amelyek 
alapszabályát, egyéb szabályzatait, határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
A Szövetség tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB), valamint alapítója a CEWF-nek 
(Central Eurpean Weightlifting Federation). 
 

II.  

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI  

 

6. § 

1) A Szövetség célja  

A súlyemelő sport működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek 

megvalósítása.  

 

2) A Szövetség alap- és szakmai feladatai  

A Szövetség a súlyemelő sportban kizárólag jogosult:  

a) szabályzatok [szervezeti és működési (a továbbiakban: SZMSZ), verseny-, igazolási és 

átigazolási, sportfegyelmi, gazdálkodási, vagyoni jogok hasznosításáról szóló] kiadásával 

biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,  

b) a súlyemelő sport nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág 

versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a súlyemelő versenyeket 

(megrendezni a felnőtt és a korosztályos országos bajnokságokat, a magyar kupát stb.), 

meghatározni a hazai versenynaptárat és a nemzetközi versenyeken való részvételt, 

c) részt venni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF), Európai Súlyemelő Szövetség 

(EWF) munkájában, szervezni a részvételt a nemzetközi sportkapcsolatokban,  
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d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportághoz tartozó sportolók 

részvételét a nemzetközi sporteseményeken.  

e) meghatározni a súlyemelő sport stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-

nevelés fejlesztését, valamint az edzői program alapelveit és feltételeit) és gondoskodni ezek 

megvalósításáról,  

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar 

Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, 

valamint a nemzetközi sportéletben,  

g) jelen alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 

közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágban működő 

sportszakemberek képzését és továbbképzését,  

h) a szövetség szervezetei útján gondoskodni a versenyzők és versenyeredményeik 

nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint a nyilvántartási rendszer alapján 

adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek, működtetni a szövetség 

szervezeteit és szakmailag felügyelni a szövetség területi szervezeti egységeinek 

tevékenységét,  

i) megadni vagy megtagadni az IWF, EWF, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt 

hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon 

történő versenyzéséhez, 

j) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 

sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni,  

k) érvényesíteni a doppingtilalmat,  

l) meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket,  

m) a versenybírók képzésének és továbbképzésének a szervezése, 

n) a sportág propagandájának elősegítése és szervezése,  

o) felvilágosítás adása sportági kérdésekben,  

p) a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve a sportolók olimpiai felkészülésének a 

szervezése, az olimpiai játékokon való részvétel előkészítése és szervezése,  

q) a szövetség a szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a 

közbiztonsági követelményeket érvényesíteni. (2004. évi I. tv. 23.§. (5). 

 

3) A Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve a sportági 

sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.  
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III.  

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 

7. § 

A Szövetség tagsági viszonyai 

1) A Szövetségnek csak az a sportági versenyrendszerben résztvevő, új értéket létrehozó 

sportszervezet (sportegyesület, sportvállalkozás) lehet a tagja (rendes tagság), amelyet az 

SZMSZ meghatározott kritériumai alapján az Elnökség felvesz.  

2) A Szövetség tagja tagként vehet részt a Szövetség egy területi szervezeti egységének 

tevékenységében.  

3) A Szövetségnek pártoló vagy tiszteletbeli tagként természetes személyek is tagjai lehetnek.  

4) A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szövetség Alapszabályát 

magára nézve kötelezően elfogadja, és a tagság jogszabályi, jelen szabályzatbeli feltételei 

teljesülnek.  

 

8. § 

A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

1) A sportszervezet a tagfelvételi kérelmét a Szövetség Titkárságán nyújtja be.  

2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.  

3) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és:  

a) a tagok és pártoló tagok esetében kilépéssel, kizárással, felmondással, jogutód nélküli 

megszűnéssel;  

b) a tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással, felmondással, valamint jogutód 

nélküli megszűnéssel szűnik meg. 

c) A szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökével.  

4) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a 

Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni.  

5) A Szövetség tagjai – kivéve a tiszteletbeli tagokat – az Elnökség által megállapított éves 

tagdíjat fizetik.  

6) Az éves tagdíjat tárgyév február 15. napjáig kell megfizetni.  

7) A tagdíjfizetés (6) bekezdésben megállapított határidejének elmulasztása esetén, a megfizetés 

időpontjáig a Főtitkár köteles felfüggeszteni a rendes tag sportolójának versenyzési jogát. 
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8) A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony szövetség általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag jogutód nélküli megszűnésével. 

A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti (felmondhatja). 

9) Szövetség általi azonnali hatályú felmondással szűnik meg a rendes tagság,  

a) ha egy versenyév alatt a sportszervezet egy sportolója sem indul valamelyik MSSZ 

versenynaptárban szereplő versenyen,  

b) ha a tagszervezet tárgyév február 25-ig az éves tagdíjat nem fizette meg.  

c) Belépő tag esetén, a tagfelvételtől számított 60 napon belül tagdíjfizetést nem teljesítő tag 

esetében az Elnökség határozata alapján azonnali hatályú felmondással szűnik meg a 

tagsági jogviszony.  

10) Pártoló tag esetében a vállalt adomány, munka elmaradása miatt is jogosult a Szövetség 

azonnali hatállyal felmondani a tagsági jogviszonyt. A tagsági díj befizetési határideje a 

tárgyévre vonatkozólag január 31. Hat hónapot meghaladó tagdíjelmaradás esetén a pártoló tag 

tagsága esetén is jogosult a Szövetség azonnali hatállyal felmondani a tagsági jogviszonyt.  

11) A Szövetségből való kizárást csak a fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet 

alkalmazni. A fegyelmi eljárás részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. A fegyelmi 

eljárás során a tagot megilleti a védekezés joga, amit szintén tartalmaz a fegyelmi eljárás 

részletes szabályait tartalmazó szabályzat. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején 

keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye.  

12) A sportszervezet tagságát a Szövetség azonnali hatállyal  felmondja, amennyiben a súlyemelő 

szakosztályt megszünteti, vagy más sportszervezet részére átadja.  

13) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról a Szövetség elnöksége hoz határozatot.  

 

9. § 

A Szövetség pártoló tagjai 

1) Pártoló tag lehet az, aki adományával, munkájával vagy tagsági díjfizetéssel a Szövetséget 

támogatja.  

2) A természetes személy tagfelvételi kérelmét a Szövetség Titkárságán nyújthatja be, a 

kérelemről az Elnökség dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a Szövetség közgyűléséhez 

lehet fellebbezni. 
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10. § 

A Szövetség és az Elnökség tiszteletbeli tagjai 

1) A súlyemelő sportág Nemzet Sportolója és az olimpiai bajnok súlyemelő a Szövetség 

tiszteletbeli tagja, a tiszteletbeli taggá nyilvánítás az Elnökség feladata.  

2) A Szövetség további tiszteletbeli tagjaivá az Elnökség javaslatára a közgyűlés azokat a 

személyeket választhatja, akik kimagasló tevékenységükkel dicsőséget, megbecsülést szereztek 

a magyar súlyemelő sportnak. 

3) A közgyűlés tiszteletbeli elnököt, elnökségi tagot is választhat a többi tisztségviselővel 

összhangban határozott időre. Tiszteletbeli elnök, elnökségi tag lehet az a személy, aki 

megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, vagy társadalmi pozíciója, vagyoni 

helyzete révén kimagasló támogatást nyújt a Szövetségnek céljai megvalósításához. A 

szövetségnek bármely időpontban legfeljebb egy tiszteletbeli elnöke lehet.  

 

IV.  

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

 

11. § 

A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

1) A Szövetség rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.  

2) A Szövetség tagjának – képviselője útján gyakorolható – jogai: 

a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,  

b) részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában,  

c) választhat és megválasztható a Szövetség szervezeteibe,  

d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint 

szerveinek működésével kapcsolatban,  

e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések 

megtárgyalására,  

f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről.  

3) A Szövetség tagjának kötelezettségei:  

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 

hozott határozatoknak a megtartása, valamint megtartatásának biztosítása, 
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c) a szövetségi célkitűzések megvalósítása és ennek elősegítése,  

d) tagdíj befizetése, melynek összegét minden év végén, a következő évre, az Elnökség 

határozza meg.  

e) a tagszervezet a szövetség versenyrendszerében a szabályokat betartva részt vesz,  

f) a sportág népszerűsítése.  

3) A tagszervezet évente legalább egy versenyzőt indít a szövetség versenyrendszerében 

kiemeltként megjelölt, a szakosztályi pontverseny alapjául szolgáló hazai versenyek egyikén. 

A következő naptári évre kiemelt hazai versenyek listáját az Elnökség minden év utolsó ülésén 

határozza meg. 

4) A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség 

tevékenységét. 

5) A jogszabályt, az Alapszabályt vagy a Szövetség bármely határozatát sértő vagy a Szövetség 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a 

taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a mellőzését külön szabályzat 

tartalmazza. 

 

12. § 

A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 

1) A pártoló tag részt vehet a bizottságok munkájában, és a közgyűlésen. A tiszteletbeli tag jogai: 

tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén, az Elnökség ülésein;  

2) A pártoló és a tiszteletbeli tag kötelezettségei: a Szövetség Alapszabályának, egyéb 

szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak megtartása. A pártoló tag kötelezettsége 

a 9. § (1) bekezdés szerint vállalt adomány, munka, tagsági díj fizetési kötelezettség teljesítése. 

3) A tiszteletbeli elnöknek azonos jogai és kötelezettségei vannak, mint a tiszteletbeli tagoknak, 

részletes feladatát a 26.§. paragrafus szabályozza.  
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V. 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

 

13. § 

A Szövetség szervei: 

a) Közgyűlés,  

b) Elnökség,  

c) Felügyelő Bizottság,  

d) Titkárság,  

e) bizottságok  

f) területi szövetségek,  

 

VI.  

KÖZGY ŰLÉS 

14. § 

A közgyűlés összehívása 

1) A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok küldötteiből álló közgyűlés.  

2) A közgyűlésre minden rendes tag sportszervezet az Alapszabály 14. §. (3) bekezdése szerint 

küldöttet delegálhat.  

3) A rendes tag sportszervezetek előző évi (hazai, külföldi) kiemelt versenyeredményei alapján 

rangsorolásra kerülnek (szakosztályi pontverseny). Ebben az 1-13-ig rangsorolt tagok 3, azaz 

három szavazatra, a 14-26-ig rangsorolt tagok 2, azaz kettő szavazatra, a 27-től rangsorolt 

tagok 1, azaz egy szavazatra jogosultak.  

4) A (3) bekezdés szerinti eredménytáblázatot (sportszervezeti rangsort) minden év január 31. 

napjáig a Szövetség Titkársága megküldi a tagszervezetek részére. Az ehhez csatolt 

értesítésben külön meg kell jelölni azokat a sportszervezeteket, akik az adott évi közgyűlés(ek)en 

2 vagy 3 szavazatra jogosultak. 

5) Amennyiben a sportszervezet (3) bekezdés szerint megállapított küldöttek számával nem ért 

egyet, az értesítés kézbesítését követő öt napon belül írásban kifogást emelhet a Szövetség 

Elnökségénél.  

6) A kifogásról a Szövetség Elnöksége a kézhez vételt követően 15 napon belül határoz. A 

Szövetség a jogerős határozatot haladéktalanul megküldi a kifogást előterjesztő 
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sportszervezetnek, egyéb érintettnek.  

7) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.  

8) A közgyűlés összehívásának joga az Elnökséget illeti meg. 

9) A közgyűlést az Elnökség meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak 

tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, a közgyűlés idejének és helyszínének 

megjelölését, a közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 

feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívót, továbbá a beterjesztett javaslatokat a szavazásra jogosultaknak az 

Elnökség elektronikus úton jogosult megküldeni, feltéve, hogy a szavazásra jogosult 

rendelkezik elektronikus postacímmel, azt kifejezetten bejelentette a Szövetség részére, és a 

küldemény megküldésének időpontja igazolható, egyéb esetben postai megküldésre kerül sor.  

10) A Közgyűlés időpontját a Szövetség Elnökségének legalább 1 hónappal korábban meg kell 

állapítania, és gondoskodnia kell arról, hogy a közgyűlésre szóló meghívó a közgyűlés 

időpontját megelőzően legkésőbb 15 naptári nappal kiküldésre vagy közzétételre kerüljön.  

11) A közgyűlés helyszíne főszabály szerint a Szövetség székhelye. 

12) Amennyiben a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a 

közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

 

15. §  

A küldött  

1) A küldött teljes joggal képviselheti sportszervezetét a Szövetség közgyűlésén.  

2) Sportszervezeti képviseleti jogosultsága van:  

a) a sportegyesület által megválasztott ügyintéző-képviseleti szerv (Elnökség) tagjának, aki 

bírósági nyilvántartásban szerepel,  

b) a sportvállalkozás vezető tisztségviselőjének,  

c) az a) és b) pontok alá tartozó személyek által írásban meghatalmazott olyan 

magánszemélynek, aki az egyesületnek, vagy az egyesület súlyemelő szakosztályának 

(ennek híján az egyesületnek) a tagja, vagy sportolói szerződés alapján sportolója, illetve 

aki a sportszervezettel munkavégzésre irányuló, vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban áll.  

3) A képviseleti jog megosztható. A küldött képviseleti joga nem ruházható át.  

4) A küldöttnek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig a Mandátumvizsgáló 

Bizottságnak le kell adnia a (2) bekezdés szerinti, a legitim képviseletet igazoló okirato(ka)t.  

5) A küldöttek mandátuma a következő évi rendes közgyűlésig tart.  
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16. §  

A közgyűlés határozatképessége 

1) A közgyűlés határozatképes, ha a küldötteknek több mint a fele jelen van.  

2) Ha a közgyűlés határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan 

napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet 

nélkül határozatképesnek minősül. Ezt a közgyűlési meghívóban rögzíteni kell. 

 

17. § 

A közgyűlés napirendje 

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

2) A Szövetség közgyűlésének kötelező napirendje:  

a) az Elnökség beszámolója:  

� az éves szakmai munkáról, a számviteli és közhasznúsági tevékenységről;  

� a következő év szakmai és pénzügyi tervéről;  

b) a Felügyelő Bizottság beszámolója,  

c) a Szövetség, valamint a sportszervezetek által beterjesztett Alapszabályt módosító 

javaslatok,  

d) az Elnökség szponzori tagjai által vállalt éves kötelezettségek teljesítéséről szóló 

tájékoztató,  

e) egyéb javaslatok.  

3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti javaslatokat a sportszervezetek a Titkársághoz nyújthatják be, 

legkésőbb hat héttel a közgyűlés előtt.  

4) A tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. Tagok által tett napirendi javaslatokat abban az esetben lehet a közgyűlés 

napirendjére tűzni, amennyiben azokat a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 8 naptári nappal 

benyújtották az Elnökséghez, és azokat az Elnökség is támogatja. Ha a napirend kiegészítése 

iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában, és ebben az esetben új napirendi pont felvételéhez a közgyűlésen jelenlevő tagok 

kétharmados többségének támogató szavazata szükséges. 

5) A Szövetség Elnöksége a saját javaslatait, valamint a sportszervezetek által kezdeményezett 

valamennyi Alapszabályt módosító javaslatot, a közgyűlés egyéb tárgyalásra kerülő anyagaival 

együtt a közgyűlés előtt legkésőbb 8 naptári nappal köteles a sportszervezetekhez eljuttatni.  

6) A (2) bekezdés e) pontjában említett egyéb javaslatokat a tagok közvetlenül is tehetnek. Ezeket 

abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha a közgyűlés időpontja előtt legkésőbb 8 naptári 
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nappal benyújtották az Elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett 

javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség elfogadja. A közgyűlésen 

előterjesztett, az Alapszabály módosítására irányuló javaslat abban az esetben vehető fel a 

közgyűlés napirendjére, ha azt a jelenlévő tagok 4/5-e azt elfogadja. 

7) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

18. § 

A közgyűlés hatásköre 

1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,  

b) az Elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolójának, illetve a tárgyévet követő év 

szakmai és pénzügyi tervének (éves költségvetésének), valamint a közhasznúsági 

jelentésnek az elfogadása,  

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;  

d) a Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének illetve szétválásának elhatározása,  

e) a Szövetség egyes szervezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítása,  

f) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása,  

g) nemzetközi szervezetbe való belépés, illetve kilépés elhatározása,  

h) a vezető tisztségviselő díjazásának megállapítása, 

i) a tiszteletbeli tagok – a súlyemelő sportág Nemzet Sportolója és az olimpiai bajnok 

súlyemelők kivételével – megválasztása,  

j) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem 

elbírálása,  

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, 

l) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,  

m) az edzői program alapelveinek és a programban való részvétel feltételeinek négyévenkénti 

meghatározása, azok módosítása, 

n) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

o) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 

döntés,  

p) a Szövetségnek sportági szövetséggé való átalakulása a Sporttörvény 28. §-a alapján, 

q) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,  
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r) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

s) a végelszámoló kijelölése. 

2) Az (1) bekezdés f) pont alapján a közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szövetség feloszlását, 

ha a Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.  

 

 

19. § 

A közgyűlés lebonyolítása és határozathozatala 

1) A közgyűlés kezdetekor a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbséggel (50%+1 szavazat) 

megválasztják a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyv hitelesítő Bizottság 2 szavazati 

jogú küldöttből álló tagjait, illetve a szavazatszámláló személyeket. 

2) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással - az Alapszabály megállapítása és 

módosítása [18. § 1) bekezdés a) pontja], a Szövetség más szakszövetséggel való 

egyesülésének illetve szétválásának elhatározása [18. § 1) bekezdés d) pontja], és a Szövetség 

önkéntes feloszlásának kimondása [18. § 1) bekezdés f) pontja] kivételével – a jelen lévő tagok 

egyszerű szótöbbségének (50%+1 szavazat) igenlő szavazata mellett hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetésre kerül. 

a) Az Alapszabály megállapításához és módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

b) A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

c) A Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének illetve szétválásának 

elhatározásához, a Szövetség összes tagja minősített többségének – a mindenkori tagok 

50%-a és egy fő – igenlő szavazata szükséges. 

3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség tisztségviselőinek 

megválasztásakor, illetve más esetben, ha a szavazásra jogosultak egyszerű szótöbbssége (50% 

+ 1 szavazat) azt indítványozza. 

4) A közgyűlésről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közgyűlésen megválasztott 

2 szavazati jogú küldött (Jegyzőkönyv hitelesítő Bizottság tagjai) hitelesít. 

5) Az emlékeztető jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges 

észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.  
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6) A Szövetség közgyűlése nyilvános.  

7) A nyilvánosságot a közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-ának „igen” szavazatával 

korlátozhatja, vagy kizárhatja.  

8) A közgyűlés gondoskodik a közgyűlésen hozott határozatok kihirdetéséről, oly módon, hogy 

azokat a Szövetség honlapján közzéteszi. 

 

 

20. § 

A tisztségviselők megválasztása 

1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:  

a) elnök, társelnök, és tiszteletbeli elnök;  

b) Elnökség tagjai,  

c) Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.  

2) Az Elnökség (a szövetség elnöke, mint sportszakmai tag mellett további) 5 sportszakmai tagját, 

a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés az olimpiát követő első rendes 

közgyűlésen, 4 évre, de legfeljebb egy olimpiai ciklusra választja. Az olimpiát követő első 

rendes közgyűlést követő későbbi közgyűlésen (az olimpiai ciklus közben) választott elnökségi 

tag mandátuma is legfeljebb az olimpiai ciklus végéig tart. A sportszakmai tagok több 

alkalommal is újraválaszthatók.  

3) Az Elnökség 3 nem szakmai tagját a közgyűlés 4 évre választja. A folyamatos kapcsolat 

tartásért, rendszeres tárgyalásokért a nem szakmai tagokkal a Szövetség képviseletre jogosult 

személye felelős (továbbiakban Szövetség Elnöke), ezért a nem szakmai tevékenységről, az 

abban megfogalmazott kötelezettségvállalásokról áttekintés után évente legalább egy 

alkalommal a Szövetség Elnöke az Elnökséget tájékoztatja. Értékelése alapján tesz javaslatot 

az Elnökségnek, majd a Küldötteknek a nem szakmai tagság fenntartásáról vagy 

megszüntetéséről. A közgyűlés olyan tisztségviselőket is választhat, akik nem a tagszervezetek 

képviselői. 

4) Az (1) bekezdésben felsorolt tisztségviselők megválasztása céljából az Elnökség háromtagú 

Jelölő Bizottságot választ a 15. § (2) bekezdése alá tartozó azon személyek közül, akik nem az 

Elnökség, illetőleg a Felügyelő Bizottság tagjai, és a soron következő választáson nem is 

pályáznak ilyen tisztségre. 

5) Jelöltet a szövetség bármely tagja javasolhat a Jelölő Bizottsághoz eljuttatott írásbeli 

javaslatában. A javaslatnak legkésőbb a közgyűlés előtt 20 nappal kell megérkeznie a Jelölő 

Bizottsághoz, a jelölést leadó tag 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatának kíséretében. A 

Jelölő Bizottság ellenőrzi, hogy a javasolt személy megfelel-e a jogszabályi és az 
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Alapszabályban rögzített feltételeknek. Jelölt lehet az, akit a Jelölő Bizottság az (1) bekezdés 

szerinti tisztségre jelöl és megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételeknek, valamint jelen Alapszabály összeférhetetlenségre 

vonatkozó szabályoknak, továbbá a jelöléssel egyidejűleg írásbeli nyilatkozat benyújtásával 

elfogadja a jelölést, valamint érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja a tényt, hogy 

büntetlen előéletű. A jelöltekre vonatkozó javaslatot a Jelölő Bizottság elnöke terjeszti a 

közgyűlés elé. A jelölőbizottság által előterjesztett jelöltek listáját a közgyűlés fogadja el, a 

jelenlévő küldöttek egyszerű többségének nyílt szavazásának támogatásával. 

6) A választás tisztségenként külön-külön, az (1) bekezdés szerinti sorrendben titkos szavazással 

történik.  

7) Megválasztottnak az a jelölt tekintendő, aki a szavazásra jogosult jelenlévő küldöttek szavazatának 

többségét, de legalább az 50%+1 szavazatát megszerezte.  

a) Több jelölt esetén mindaddig új választási fordulót kell tartani, amíg az egyes jelölt, a 

küldöttek szavazatának többségét, de legalább az 50%+1 szavazatát nem kapja meg.  

b) Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt.  

 

VII.  

RENDKÍVÜLI KÖZGY ŰLÉS 

 

21. §  

1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha:  

a) a Szövetség tagjainak 50 %-a + 1 azt kezdeményezi az ok és cél megjelölésével, 

b) a bíróság azt elrendeli,  

c) a Szövetség Elnöksége 2/3-os többséggel elfogadott határozatban azt kezdeményezi,  

d) a Szövetség elnöki, Felügyelő Bizottsági elnöki tisztsége megüresedik,  

e) egyéb az Alapszabályban, törvényben meghatározott esetekben.  

2) A rendkívüli közgyűlést az Elnökségnek lehetőség szerint az erre vonatkozó kezdeményezés 

kézhezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb negyvenöt napon belüli időpontra 

össze kell hívnia.  

3) A rendkívüli közgyűlésen csak az előre meghirdetett napirendi pontokban lehet határozatot 

hozni. 
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VIII.  

ELNÖKSÉG  

 

22. § 

Az Elnökség működése, feladatai, hatásköre 

1) Az Elnökség működése  

a) a Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség Elnöksége 

irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 

jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartoznak,  

b) az Elnökségi ülések állandó meghívottja tanácskozási joggal a főtitkár, továbbá 

meghívottjai lehetnek meghívás alapján a szövetségi kapitány(ok), a Szövetség 

bizottságainak elnökei, az IWF és EWF magyar tisztségviselői, valamint a sportág 

tiszteletbeli elnöke és társelnöke, valamint a tiszteletbeli elnökségi tagok.  

c) az Elnökség maga állapítja meg a munkatervét és az SZMSZ-ben ügyrendjét,  

d) az Elnökség az éves ülésterv alapján ülésezik,  

e) az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések 

megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az 

Elnökség tagjait, illetve a meghívottakat, 

f) az Elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozat-

képtelenség esetén az elhalasztott Elnökségi ülést 1 órán belül ismételten össze kell hívni, 

mely esetben az Elnökség a megjelent elnökségi tagok számára tekintet nélkül 

határozatképes. Az ismételt Elnökségi ülés napirendjére új napirendi pont nem vehető fel; 

g) Az Elnökség határozatait a jelenlevő elnökségi tagok egyszerű többségének (50% + 1 fő) 

szavazatával hozza;  

h) amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, akkor újbóli szavazást 

kell elrendelni, vagy a napirendet el kell napolni a következő elnökségi ülésre;  

i) az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevő tagok több mint felének 

igenlő szavazatával hozza meg. A jelenlévő elnökségi tagok egyszerű többségének 

indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg,  

j) az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban az Elnökség indokolt esetben – különösen üzleti 

titok, személyiségi jog védelme esetén – ettől eltérően is rendelkezhet,  

k) az Elnökség üléseiről emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 

a napirendet, megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, 



Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabálya 
A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2017. február 11-én megtárgyalt és jóváhagyott változat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18/37 

javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát 

(ha lehetséges, személyét). Az Elnökség határozatairól az érintett szervezetet, valamint a 

Szövetség tagságát írásban (akár elektronikus úton) tájékoztatni kell,  

2) Az Elnökség feladatai  

a) meghatározza a súlyemelő sport olimpiai ciklusra és évekre lebontva szóló fejlesztési 

céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról,  

b) jogszabályok és belső szabályzatok alapján gondoskodik a súlyemelők és 

versenyeredményeik nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,  

c) meghatározza a sportlétesítmények – a súlyemelés szempontjából történő – használatának 

feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket,  

d) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat, 

e) fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek 

használatával szemben, 

f) a területi szövetségek Alapszabályban meghatározott kötelességszegése esetén határoz a 

32. § (12) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazásáról,  

g) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a helyi és területi önkormányzatok, a 

Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF), az Európai Súlyemelő Szövetség (EWF), a 

Közép-Európai Súlyemelő Szövetség (CEWF,) a sportközalapítványok, a sportszövetségek, 

illetve a társadalmi szervezetek felé, 

h) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek 

képzését és továbbképzését, 

i) ellátja az IWF és az EWF alapszabályában, egyéb szabályzataiban, a jogszabályokban 

meghatározott feladatokat,  

j) irányítja a Szövetség nemzetközi tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését,  

k) fegyelmi, doppingellenes és sportszakmai bizottságokat hoz létre és szüntet meg. Szükség 

esetén a bizottságokból kivált személyek helyett újakat kooptál,  

l) másodfokon jár el sportfegyelmi, doppingfegyelmi ügyekben,  

m) dönt a főtitkár, a szövetségi kapitány(ok) kinevezéséről, a munkajogi rendelkezések 

figyelembe vételével határoz a felmentésükről,  

n) javaslatot tesz állami, a sportszakmai, illetve az önkormányzati kitüntetésekre és 

mesteredzői címekre, szövetségi elismerésekről dönt,  

o) lehetőségeinek kihasználásával szélesíti a sportág pénzügyi alapjait, és kötelességének 

tartja a Szövetség tulajdonát képező anyagi eszközök megőrzését,  

p) kialakítja az egyéni edzői és versenyzői szponzorálás alapelveit és a kollektív támogatás 
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szabályait,  

q) megválasztja a MOB által meghatározott időben és időtartamra, a kontingensnek megfelelő 

létszámú, a Szövetséget képviselő MOB tagot,  

r) megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint 

az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Az előirányzat felhasználási jogkörében dönt a 

költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról,  

s) az SZMSZ-ben meghatározottak szerint foglalkozik az utánpótlás-neveléssel és a 

szabadidős tevékenységekkel, 

t) az Elnök javaslata alapján dönt a bizottságokról, a bizottsági tagok kinevezéséről és 

visszahívásáról, 

u) dönt a Gerevich-ösztöndíjas edzők személyéről, évente értékeli munkájukat, melynek 

alapján dönt a programban valórészvétel meghosszabbításáról, vagy a visszahívásról, 

v) az elnökség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 

készíteni.  

3) Az Elnökség hatásköre  

a) a Szövetség közgyűlésének összehívása,  

b) a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése,  

c) a 6. § (2) a) pontjában felsorolt és egyéb szabályzatok jóváhagyása,  

d) a súlyemelő sport fejlesztési programjainak közgyűlés elé terjesztése,  

e) a versenyrendszer, a bajnoki és szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása,  

f) a versenynaptár jóváhagyása,  

g) az országos csúcsok jóváhagyása,  

h) a válogatott keretek jóváhagyása,  

i) a nemzetközi versenyeken résztvevő sportolók, sportszakemberek és sportvezetők 

jóváhagyása,  

j) az éves szakmai programok és a pénzügyi terv közgyűlés elé terjesztése,  

k) a sportolókkal szemben másodfokú sportfegyelmi jogkör, doppingfegyelmi ügyekben 

döntési jogkör gyakorlása,  

l) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,  

m) a szervezeti egységek beszámoltatása, felügyelete. Ez utóbbi gyakorlása körében jogosult a 

szervezeti egység legfőbb szervének összehívására, 

n) a szövetségi kapitány kiemelt nemzetközi versenyek utáni beszámoltatása,  

o) javaslattétel az IWF és az EWF tisztségviselőire,  

p) jóváhagyja a szakmai bizottságok összetételét, 

q)  döntés a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásáról. 
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23. § 

Az Elnökség tagjai 

 

1) Az Elnökség létszáma 10 fő, akik közül 8 főt a Közgyűlés választ, a Közgyűlés (a szövetség 

elnöke, mint sportszakmai tag mellett) 5 főt szakmai munkájuk, szakmai indokok alapján a 

20. § (2) bekezdése szerint 4 évre választ (szakmai tag), további 3 fő megválasztására 4 évre 

– a szövetség gazdasági érdekeinek figyelembe vételével – a szövetség támogatói, illetve a 

támogatók képviselői közül kerül sor (szponzori tag). Az Elnökség az elnök javaslata 

alapján, a jelenlévő tagok 2/3-os többségének szavazata alapján jogosult további 1 fő 

elnökségi taggá (Elnökség által választott tag) történő megválasztására. Az Elnökség által 

választott tag mandátuma az Elnökség által történő visszahívásig, legfeljebb az olimpia évét 

követő év első rendes közgyűléséig tart. A szövetség elnöke az Elnökség sportszakmai tagja. 

2) Az Elnökség tagjává választható a Jelölő Bizottság által beterjesztett személyek közül:  

a) akit az Elnökség vagy az elnök jelöl, vagy 

b) aki a rendes tagok legalább egyharmadának írásos ajánlásával rendelkezik, vagy 

c) akinek jelöltté válásáról a Közgyűlés kétharmados többséggel határoz; 

d) az a nagykorú magyar állampolgár, vagy Magyarországon jogszerűen tartózkodó EU-s 

állampolgár, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező, harmadik országbeli külföldi 

állampolgár, 

e) akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától, 

f) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,  

3) Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel 

összefüggésben költségtérítésben részesülhetnek.  

4) Az Elnökség közgyűlés által választott tagjai:  

a) elnök,  

b) 8 elnökségi tag, akik közül 5 fő sportszakmai tag és 3 fő szponzori tag.  

5) Az Elnökség saját tagjaiból alelnököket választhat.  

6) Nem lehet az Elnökség tagja a főtitkár, szövetségi kapitány(ok), az FB elnöke és tagjai, 

valamint a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy, továbbá aki a Szövetség előző évi edzői eredményességi listáján 

edzőként szerepelt.  

7) Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  

b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban, 
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c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban, 

d) javaslattétel Elnökségi ülés összehívására,  

e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,  

f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása 

g) szavazati jog a közgyűlésen.  

8) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.  

9) Az elnökségi tagság megszűnik:  

a) a mandátum lejártával,  

b) visszahívással amennyiben a szponzori tag az általa vállalt támogatási összeget az adott 

pénzügyi évben nem teljesítette, vagy a szakmai tag esetén az adott pénzügyi évben az 

elnökségi ülések legalább feléről hiányzik és az MSSZ elnöke a felmentésére javaslatot 

tesz,  

c) elhalálozással,  

d) állampolgári választójogának elvesztésével,  

e) lemondással. 

 

IX.  

ELNÖKÖK  

24. § 

Az elnök 

1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az Elnökség közreműködésével irányítja és 

vezeti a Szövetség tevékenységét. 

2) Az elnök feladatai és hatásköre:  

a) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,  

b) a Szövetség képviselete,  

c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és Elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,  

d) a szövetségi testületek és sportszakmai bizottságok munkájának figyelemmel kisérése,  

e) kapcsolattartás a területi szövetségekkel,  

f) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,  

g) személyi javaslatok tétele a főtitkárra, a szövetségi kapitány(ok)ra, az Elnökség tagjaira, 

tiszteletbeli tagokra, a tiszteletbeli elnökre és a társelnökre, valamint az Elnökség által 

létrehozott bizottságok elnökeire,  
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h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, 

az Elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe,  

i) támogatási, szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportág céljainak 

elérése érdekében,  

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

Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.  

k) a munkáltatói jogkör gyakorlása a főtitkár, a szövetségi kapitány(ok) vonatkozásában.  

3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén első helyen az általa kijelölt alelnök 

helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott.  

4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.  

5) Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – a helyettesítésre egyéb ügyekben megbízott 

alelnök egyetértésével – a Főtitkár képviseli a Szövetséget a Magyar Olimpiai Bizottságban, 

valamint az állami sportvezetésnél.  

 

25. § 

A társelnök  

1) A Szövetség társelnöke részt vesz a hazai és a nemzetközi kapcsolatok építésében, ápolásában.  

2) Az Elnökség az elnök javaslatára az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök ellátásával bízza 

meg a társelnököt.  

3) Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlésen és az Elnökségi ülésen.  

 
26. § 

A tiszteletbeli elnök 

1) A Szövetség tiszteletbeli elnöke felkérés alapján részt vehet a hazai és a nemzetközi 

kapcsolatok építésében, ápolásában.  

2) Meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen és az Elnökség munkájában. 

 

27. § 

Az alelnökök 

1) A Szövetség elnöke által kijelölt alelnök az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén 

helyettesíti az elnököt. 

2) Az Elnökség az elnök javaslatára az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök ellátásával 

bízza meg az alelnököket.  
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X. 

FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG  

 

28. § 

1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő 

Bizottságot (a továbbiakban: FB) választ. Az FB-t az elnök és a 2 tag alkotja, akik 

újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.  

2) Az FB tagjai:  

a) a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek,  

b) a tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket csak személyesen 

gyakorolhatják.  

3) Nem lehet az FB tagja  

a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó 

személy, továbbá az a személy, aki a Szövetség Elnökségének tagjával, illetőleg a 

Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az FB 

tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. (A hozzátartozó fogalmát a Polgári 

Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.)  

b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek; 

vagy aki büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;  

c) akit a Szövetség tevékenységi körébe tartozó valamely foglalkozástól eltiltottak;  

d) aki egyidejűleg másik 5 non-profit szervezet, közhasznú társaság felügyelő bizottságának 

elnöke vagy tagja.  

e) az FB érintett tagja a többes választásáról köteles 15 napon belül az FB elnökét, illetve a 

Szövetség Elnökségét tájékoztatni.  

4) Az FB tagság megszűnik, ha:  

a) a megbízatás időtartama lejár,  

b) a tagot a közgyűlés visszahívja,  

c) a tag a megbízatásról lemond,  

d) a törvényben szabályozott kizáró ok következik be,  

e) a tag elhalálozik. 

5) Az FB tagja közgyűlés hozzájárulása nélkül a Szövetség tevékenységi körébe eső, üzletszerű 

gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat. 

6) Az FB azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági 

viszony időtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn, (pl. 



Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabálya 
A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2017. február 11-én megtárgyalt és jóváhagyott változat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24/37 

összeférhetetlenség), az köteles az FB elnökének, illetve a Szövetség elnökének a körülményei 

változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani.  

7) Ha az FB tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, vele szemben a közgyűlés a 

meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti.  

8) Az FB elnöke:  

a) a közgyűlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként,  

b) felelős az FB tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a működés feltételeinek 

megteremtéséért,  

c) javaslatot tehet általános megbízatású helyettes megválasztására, 

d) akadályoztatása esetében jogosult eseti helyettest kijelölni az FB ülésének levezetésére,  

e) gondoskodik az FB ülés munkaterv szerinti, illetve a rendkívüli ülés összehívásáról, annak 

levezetéséről, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról (emlékeztető, jegyzőkönyv, stb.),  

f) meghívás alapján részt vehet a Szövetség Elnökségi ülésein, tájékoztatja az Elnökséget az 

FB által végzett munkáról, a hozott döntésekről, valamint tájékoztatja az FB tagjait az 

Elnökségi ülésen az FB munkáját, tevékenységét érintő döntésekről, felvetésekről, 

kérésekről,  

g) köteles figyelemmel kísérni az FB rendes- és rendkívüli ülésein hozott döntések 

végrehajtását. 

9) Az FB feladatai:  

a) a Szövetség és szervezeti egységei gazdálkodásának ellenőrzése (pénz- és 

vagyonkezelésének vizsgálata),  

b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 

ellenőrzése,  

c) a pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés felülvizsgálata, 

d) az éves tevékenységéről szóló jelentés elkészítése,  

e) a szövetségi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése,  

f) tagdíjak befizetésének ellenőrzése,  

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

teljesítésének félévente történő vizsgálata.  

10) Az FB éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség Elnökségét tájékoztatja. 

Szükség esetén az FB feladatai ellátásához a Szövetség költségére külső szakértőt vonhat be, 

az Elnökség előzetes hozzájárulásával.  

11) Az FB tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség és a szervezeti egységek 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség és a szervezeti egységek 
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tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.  

12) Az ellenőrzések megkezdéséről az FB elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és a 

főtitkárát, a szervezeti egység ellenőrzésekor annak vezetőjét. Az ellenőrzés során az FB az 

érvényes jogszabályok, illetve belsőrendelkezések szerint jár el.  

13) Az ellenőrzés tapasztalatairól az FB elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül 

tájékoztatja a Szövetség Elnökségét, szervezeti egység ellenőrzését követően annak vezetőjét 

is. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek 

megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a megoldásra.  

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

számított 30 napon belül – az FB utóvizsgálat keretében ellenőrzi.  

15) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem 

vezetett eredményre, az FB közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség 

esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását. Az FB köteles az intézkedésre 

jogosult szervezetet tájékoztatni, és köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról 

szerez tudomást, hogy  

a) a szövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése, vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szervezet döntését 

teszi szükségessé,  

b) vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. 

16) Az intézkedésre jogosult szervezetet az FB indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szervezet összehívására az FB jogosult.  

17) Ha az arra jogosult szervezet a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges 

intézkedést nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervezetet.  

18) Az FB tevékenységéről annak elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.  

19) Az FB-nek joga van a (15) bekezdés alkalmazása esetén a közgyűlésnek javaslatot tenni a 

felelős személyek alkalmasságának felülvizsgálatára.  

20) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 

nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervet.  
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XI.  

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS  

 

29. § 

Összeférhetetlenség a határozathozatalban és a tisztségviselésben 

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

hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

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

Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának – 

tagsági jogviszony által nyújtott – az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

c) aki az Szövetség előző évi edzői eredményességi listáján edzőként szerepelt.  

2) Nem lehet az FB elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki:  

a) az Elnökség elnöke vagy tagja  

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, 

e) akivel szemben az Alapszabály 28. § 2) a) pontjában, illetve 3) pontjában foglalt 

összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll.   

3) Az Elnökség tagjainak, valamint a Szövetség elnökének, társelnökének, tiszteletbeli elnökének, 

illetve alelnökeinek összeférhetetlensége kérdésében az Alapszabály 23. § 6) pontja irányadó. 

4) A megválasztott tisztségviselő összeférhetetlenségének okát 60 napon belül köteles 

megszüntetni, ennek hiányában a tisztség megszűnik. 
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30. § 

Vezető tisztségviselőre vonatkozó korlátozás 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

XII.  

TITKÁRSÁG  

 

31. §  

1) A szövetségi feladatok ellátására az Elnökség titkárságot hoz létre. Az iroda létszámát, 

valamint szervezetét a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok 

hatékony és gazdaságos ellátását. A működéshez szükséges költségeket az Elnökség javaslata 

alapján a Közgyűlés az éves költségvetésben állapítja meg.  

2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 

(SZMSZ) alapján a főtitkár határozza meg. Az iroda minden hónap első és harmadik hétfőjén 

10-14 óra között tart ügyfélfogadást.  
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XIII.  

SZAKMAI BIZOTTSÁGOK  

 
32. § 

A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó, vagy ideiglenes – szakmai 

bizottságokat hozhat létre. 

A bizottságok működésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ határozza meg. 

 

XIV.  

TERÜLETI SZÖVETSÉGEK  

 

33. §  

1) A megyei szövetségek, a budapesti szövetség, a regionális szövetségek (a továbbiakban: 

területi szövetségek) a Szövetség jogi személyiséggel rendelkező területi szervezeti egységei, 

az 1. sz. melléklet szerint. 

2) A területi szövetségeket a működési területükön székhellyel rendelkező, a Szövetséggel tagsági 

viszonyban álló sportszervezetek alkotják. 

3) Az a sportszervezet, amelynek a működési területén területi szövetség nem működik, 

választása szerint bármely területi szövetség tagja lehet. 

4) A területi szövetségek működési területükön:  

a) elősegítik a súlyemelő sportág működését, meghatározzák a fejlesztési célkitűzéseket, és 

gondoskodnak azok megvalósításáról, együttműködnek az éves versenynaptár 

összeállításában,  

b) megrendezik a Szövetség hatáskörébe nem tartozó hazai és nemzetközi versenyeket,  

c) képviselik a súlyemelő sportág érdekeit,  

d) intézik a súlyemelés azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak a Szövetség vagy más szerv 

hatáskörébe,  

e) vezetik a sportági nyilvántartásokat,  

f) ellátják a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatban hatáskörükbe utalt 

feladatokat,  

g) ellátják a jogszabályban, a Szövetség Alapszabályában meghatározott, illetőleg a közgyűlés 

vagy a Szövetség Elnöksége által hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat,  

5) A területi szövetségek elnevezése: „(megye neve) megyei Súlyemelő Szövetség”, „Budapesti 
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Súlyemelő Szövetség”, illetve „(régió neve) Súlyemelő Szövetség”.  

6) A területi szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik az ügyintéző és képviseleti szerv 

megválasztása.  

7) A területi szövetség bevételei:  

a) a működési területén székhellyel rendelkező sportszervezetek által fizetett tagdíj,  

b) az általa megkötött szponzori, támogatási szerződésekből származó bevétel,  

c) a Szövetség által nyújtott támogatás.  

8) A területi szövetség jogosult saját nevében szponzori, illetve a működési területe szerinti 

megyei vagy helyi önkormányzattal támogatási szerződés megkötésére.  

9) A területi szövetség más sportszövetségek területi szervezeti egységeivel területi társadalmi 

szervezetet hozhat létre. A területi szövetség legfeljebb két így létrehozott társadalmi 

szervezetben lehet tag. A társadalmi szervezet bevételeihez a területi szövetség legfeljebb 

25.000 Ft éves tagdíjjal járulhat hozzá.  

10) A területi szövetség a következő évi költségvetési tervét tárgyév január 31-ig, valamint a 

szakmai munkáról és a számviteli tevékenységről szóló beszámolóját a Szövetség rendes 

közgyűlésének időpontja előtt legalább 30 nappal megküldi a Szövetség részére. 

11) A területi szövetség a naptári évben a kötelezettségvállalásról szóló szerződését köteles 

megküldeni a Szövetség Elnökségének tájékoztatásul. A naptári évben az egymillió, vagy azt 

meghaladó összegű szponzori szerződést a területi szövetség ugyanúgy köteles a szövetség 

Elnökségének megküldeni azzal, hogy ha az a MSSZ szabályait sérti, vagy azzal ellentétes, 

továbbá ha a MSSZ jó hírnevét vagy érdekeit sérti, úgy az Elnökség a területi szövetséget 

felszólítja a szerződés felbontására, ha ennek nem tesz eleget, akkor az Elnökség a 33.§. 12) 

bekezdésben foglalt joghátrányokat alkalmazza. A szerződésről az Elnökségnek a soron 

következő ülésén tárgyalnia kell. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a területi szövetség 

egy naptári évben ugyanazon személlyel több szerződést köt, és amelyek értéke összesen az 

egy millió forintot meghaladja. 

12) Amennyiben a területi szövetség a (8-10) bekezdésben foglaltakat megszegi, a Szövetség 

Elnöksége az alábbi joghátrányokat alkalmazhatja: 

a) figyelmeztetésben részesítheti a területi szövetség ügyvezető szervét,  

b) kezdeményezheti a területi szövetség közgyűlésének összehívását, 

c) összehívhatja a területi szövetség közgyűlését, 

d) kizárhatja a területi szövetséget a további anyagi támogatásból,  

e) visszavonhatja az addigi támogatást, 

f) legfeljebb 60 napra felfüggesztheti a területi szövetség működését, 
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g) végső esetben megszüntetheti a területi szövetséget. 

13) A (12) bekezdés f) pontja szerinti szankció alkalmazása esetén a törvényesség helyreállításáig 

a Szövetség Elnöksége felügyelő biztost nevez ki, aki gyakorolja a területi szövetséget 

megillető jogköröket. 

14) A területi szövetségek működésének, szervezetének főbb rendelkezéseit az SZMSZ 

tartalmazza. 

15) A területi szövetségek a szervezetükhöz és működésükhöz kapcsolódó részletes szabályokat 

maguk határozzák meg. Ez a szabályzat nem állhat ellentétben a Szövetség Alapszabályával, 

illetőleg egyéb szabályzataival. 

 

XV.  

FŐTITKÁR, SZÖVETSÉGI KAPITÁNY  

34. § 

A főtitkár  

1) A Szövetség hivatali szervezetének – a Titkárságnak– vezetője a főtitkár.  

2) A főtitkár a jogszabályokban előírt szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkező személy. 

3) A főtitkárt – az elnök javaslatára – az Elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói 

jogokat az elnök gyakorolja. A főtitkár tevékenységét munkaviszony, vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony keretében fejti ki. 

4) A főtitkár feladatai és hatásköre:  

a) összehangolja az Elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban dolgozók munkáját;  

b) szervezi a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;  

c) előkészíti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit; 

d) szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen  

e) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört;  

f) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol az elnök felhatalmazása alapján;  

g) megbízás alapján képviseli a Szövetséget;  

h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;  

i) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;  

j) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 

végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását;  

k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg 

a közgyűlés, az Elnökség vagy az elnök hatáskörébe utal;  

l) kapcsolatot tart és együttműködik a hazai és nemzetközi sportszövetségekkel, 
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sportköztestületekkel, állami és önkormányzati szervekkel, más szervezetekkel.  

 

35. § 

A szövetségi kapitány 

1) A Szövetség sportszakmai tevékenységének vezetője a szövetségi kapitány(ok).  

2) A szövetségi kapitány tevékenységét munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony keretében fejti ki.  

3) A szövetségi kapitányt az elnök javaslatára az Elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb 

munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.  

4) A szövetségi kapitány feladatai és hatásköre:  

a) Az Edzőbizottsággal együttműködve a sportág szakmai (olimpiai) stratégiájának 

kialakítása;  

b) a felnőtt és/vagy korcsoportos válogatott keretek kialakítása, működtetése;  

c) felnőtt és/vagy korcsoportos kontinentális bajnokságokra, válogatott viadalokra a csapatok 

kialakítása;  

d) kapcsolattartás a Szövetség Edzőbizottságával, edzői szervezetekkel, szakosztályokkal, 

edzőkkel, versenyzőkkel, valamint a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és a sport-

köztestületekkel;  

e) a korcsoportos válogatottak sportszakmai tevékenységének felügyelete;  

f) szükség szerint a hazai és nemzetközi fórumokon a Szövetség képviselete.  

5) A szövetségi kapitány tevékenységéről évente vagy szükség szerint, illetve a kiemelt 

nemzetközi versenyek után a Szövetség Elnökségének számol be. További feladatait az 

SZMSZ tartalmazza.  

 

 

XVI.  

FEGYELMI, DOPPING ÜGYEK  

 

36. §  

1) A Magyar Súlyemelő Szövetség határozottan fellép a tiltott szerek használata ellen, fellép a 

doppingvétséget elkövetőkkel szemben.  

2) A Szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi, vagy dopping eljárást első fokon a Fegyelmi 

Bizottság, illetőleg az ennek tagjaiból alakuló Dopping Fegyelmi Bizottság, másodfokon az 
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Elnökség, mint sportfegyelmi fellebbviteli szerv, kizárás esetén a közgyűlés jár el.  

3) A Fegyelmi Bizottságot a Szövetség Elnöksége bízza meg.  

4) A fegyelmi eljárás, dopping eljárás részletes szabályait a fegyelmi, illetőleg a Doppingellenes 

Szabályzat tartalmazza.  

5) A Szövetség elfogadja az IWF magyar sportolóval, sportszakemberrel kapcsolatos 

doppingfegyelmi eljárásokban hozott határozatait. 

 

 

XVII.  

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA  

 

37. § 

Vállalkozói tevékenység 

1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez.  

2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában 

meghatározott tevékenységre fordítja.  

3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

4) A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt, vagy 

olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján felelőssége nem haladja meg vagyonának 

mértékét.  

5) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség Gazdálkodási, Pénzügyi és 

Munkaügyi szabályzata határozza meg.  

 

 

38. §  

Hitelek  

1) A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 

hitel törlesztésére nem használhatja fel.  

 

39. §  

Bevételek, ráfordítások 
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1) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

2) A Szövetség bevételei:  

a) az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy 

működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány,  

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,  

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel,  

d) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,  

e) a tagdíj,  

f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint 

g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  

3) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 

Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 

vagyonukkal nem felelnek.  

4) A Szövetség költségei:  

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),  

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások),  

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), valamint  

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.  

 

XVIII.  

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

40. § 

1) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha erről jogszabály rendelkezik, így különösen, ha:  

a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, 

b) megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 

nem határoztak meg,  

c) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

d) megszűnését a bíróság megállapítja, 
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e) az ügyészség törvényességi felügyelete keretében megszünteti, 

f) az ügyészség keresete alapján a bíróság feloszlatja 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli. 

2) A jogutód nélkül megszűnt Szövetségnek az esetleges hitelezők kielégítése után fennmaradt 

vagyonát a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. 

3) A jogutód nélkül megszűnt Szövetség tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való 

részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Szövetség ki nem elégített 

tartozásaiért. 

4) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül – a Szövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 

álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó szövetségi 

vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

5) Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetség vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő 

a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 

vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 

alkalmazható. 

6) A Szövetség - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a 

nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával 

szűnik meg. 

 

XIX.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

41. § 

Törvényességi felügyelet 

1) A Szövetség működése felett az ügyészség – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

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

illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott eltérésekkel - 

az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A 

törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy 

közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 
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2) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy a Szövetség belső szabályzatai, 

illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az Alapszabálynak, működése, 

határozatai, a döntéshozó szervek döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, az 

Alapszabálynak vagy az egyéb belső szabályzatoknak. 

3) Ha a Szövetség működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész 

törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. A bíróság a 

keresetet megvizsgálja és szükség esetén 

a) megsemmisíti a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség 

szerint új határozat meghozatalát rendeli el, 

b)  a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó 

szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a 

döntéshozó szervet, és minderről értesíti a Szövetségnél választott felügyelő szervet 

is, 

c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő 

eredménytelenül telt el, a Szövetséget megszünteti. 

4) A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja a Szövetséget, ha annak működése vagy 

tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (3) bekezdésébe ütközik. 

5)  A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja a Szövetség megszűnését az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. § (5) bek. a) pontjának megvalósulása esetén. 

 

 

 

42.§ 

A közgyűlést és az Elnökséget érintő ügyrendi előírások 

Az SZMSZ-ben rendelkezni kell: 

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek 

tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, illetve ellenzők számaránya és – 

amennyiben lehetséges – személye megállapítható, 

b) a közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra 

hozatali módjáról,  

c) a Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,  

d) a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a beszámolói 

közlésnek nyilvánosságáról.  
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43.§ 

Hatályba léptető rendelkezés 

A 2017. február 11-i közgyűlésen elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabály 2017. február 11-én lép hatályba. 

 
 

Záradék 
 
 
Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel az alapító 
okirat módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának: 
 
Budapest, 2017. február 11. 

 
 

…………………… 
elnök 

 
 
Tanuk: 
1./ Név:      2./  Név:  

 Cím:       Cím: 

 Szig.sz.:      Szig.sz.:
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1. sz. melléklet 
 

 

 

A SZÖVETSÉG TERÜLETI SZÖVETSÉGEI  

 

 

1) Bács-Kiskun - Csongrád Megyei Súlyemelő Szövetség  

2) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Súlyemelő Szövetség  

3) Budapesti Súlyemelő Szövetség  

4) Észak-Dunántúli Súlyemelő Szövetség  

5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Súlyemelő Szövetség  

6) Tolna Megyei Súlyemelő Szövetség  

7) Vas Megyei Súlyemelő Szövetség  

8) Zala Megyei Súlyemelő Szövetség  

9) Hajdú-Bihar Megyei Súlyemelő Szövetség  

10) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Súlyemelő Szövetség  

 


