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A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése 

Dátum: 2012. április 14. 10 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: Németh Miklós (MFSZ elnök), Mile Lajos (elnökségi tag), Ressely Béla (ET 
elnök) 

Tagok: Apostol Ágnes (Cartoon Heroes FSE), Rácz László (Phoenix Fireball SE), Vörös 
László (Neumann FSE) 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz László 

Németh Miklós köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést, hiszen az Alapszabály 16. 
§ 2./ értelmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők szá-
mától függetlenül határozatképes. 

Javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Rácz László, a jegyzőkönyv-hitelesítők 
és szükség esetén a szavazatszámlálók Apostol Ágnes és Vörös László legyenek. A köz-
gyűlés a jelölteket egyhangú szavazással elfogadta. 

A közgyűlés a meghívókban közzétett napirendi pontok elfogadásáról dönt. Németh Mik-
lós ismerteti az elnökség által beterjesztett napirendi pontokat, ezeket a közgyűlés 3 igen 
szavazattal elfogadta. 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A 2011. június 11-én, augusztus 27-én és 2012. január 28-án tartott közgyűlések ha-
tározatainak megerősítése. 

2. Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. 
3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a mérleg 

elfogadása. 
4. Az Ellenőrző Testület beszámolója. 
5. A 2011-es év közhasznúsági jelentésének elfogadása. 
6. Alapszabály módosítása. 
7. Tisztségviselő-választás. 
8. Szükség esetén a Sportörvény módosítása és az ehhez kapcsolódó rendeletek által 

támasztott döntések, állásfoglalások meghozatala. 
9. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Apostol Ágnes Vörös László 

I. A 2011. június 11-én, augusztus 27-én és 2012. január 28-án tartott közgyűlések 
határozatainak megerősítése.  

Az Ares HC ’94 tagegyesület által felvetett szabálytalan közgyűlési összehívás, misze-
rint nem írható ki ugyanarra a napra a megismételt közgyűlés, megvizsgálását követő-
en az elnökség az E-2012/0222/1/b/i határozatával tűzte napirendre a kérdés tisztázá-
sát. Rácz László (mint főtitkár) ismertette az esetet. A 2007. június 2-án megtartott 
közgyűlés módosította az Alapszabály 16. § 3./ pontját, amely rendelkezik az ismétlő 
közgyűlés időpontjáról. Az elfogadott változtatás szerint az eredeti közgyűlést követő 
30 napon belül bármikor kiírható a megismételt közgyűlés. Ezt követően e szerint tör-
tént a közgyűlések kiírása. Ugyanakkor a módosítás bírósági bejegyzése elmaradt, így 
a módosítás előtti Alapszabály tekinthető érvényesnek, amely szerint valóban 8-15. 
nap közötti időpontra hívható össze a határozatlanképtelenség miatt megismételt köz-
gyűlés, ahogyan jelen esetben is eszerint került összehívásra a közgyűlés. Az elnökség 
kérte az Ares HC ’94 által kifogásolt 2012. január 28-ai közgyűlés mellett az elmúlt 
egy évben tartott másik kettő közgyűlés határozatainak megerősítését a közgyűléstől. 
Rácz László ismertette a szóban forgó 3 közgyűlés határozatait, szám szerint 15-öt, 
amelyek megerősítéséről egyhangú igennel szavazott a közgyűlés 

Határozat (KGY-2012/0414/1): A közgyűlés a 2011. június 11-én, augusztus 27-én 
és 2012. január 28-án tartott közgyűlések melléklet szerinti határozatait egyhangúlag 
megerősíti. 

 

II. Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. 

Németh Miklós ismerteti az elnökség 2011-es tevékenységéről írt beszámolót, amely a 
közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  

Határozat (KGY-2012/0414/2): A közgyűlés az elnökség 2011-es tevékenységéről írt 
beszámolót egyhangúlag elfogadja. 

 

III. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a mérleg 
elfogadása. 

A 2012. január 28-ai közgyűlésen elfogadásra került a szövetség 2012. évi költségve-
tése. Németh Miklós ismertette a pénzügyi beszámolót, annak létrejöttét. Kiemelte, 
hogy a szövetség nem könnyű, de rendezett pénzügyi helyzetben zárta az évet megte-
remtve az alapot egy remélt fejlődéshez. 

 

IV. Az Ellenőrző Testület beszámolója. 

Ressely Béla felolvasta az ET 2011. évi beszámolóját, amely a jegyzőkönyv mellékle-
tei között megtalálható. A közhasznúsági jelentés és a pénzügyi beszámoló az ET vé-



 
 .......................................................  .................................................................  
 Apostol Ágnes Vörös László 

leménye szerint megfelel a törvényi előírásoknak, a szövetség vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről valós és megbízható képet mutat, nem tartalmaz olyan torzító 
tényezőket, amelyek befolyásolnák a valós gazdálkodási helyzetet. Mindezek alapján 
javasolta azok elfogadását.   

Határozat (KGY-2012/0414/3): A közgyűlés ET 2011. évi beszámolóját egyhangú-
lag elfogadja. 

 

V. A 2011-es év közhasznúsági jelentésének elfogadása. 

Németh Miklós ismertette a közhasznúsági jelentés tartalmát, kiemelve szakmai be-
számolót.  

Határozat (KGY-2012/0414/4): A közgyűlés a 2001. évi pénzügyi beszámolót és 
közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja. 

 

VI. Alapszabály módosítása. 

Mile Lajos teljes részletességgel, pontról-pontra haladva ismertette a változásokat a 
módosított Alapszabályban, amelyet az elnökség az egyesületeknek előzetesen meg-
küldött. A változásokat elsődlegesen a Sporttörvény módosítása tette szükségszerűvé, 
emellett a szövetség jobb működését lehetővé tevő változtatásokra is sor került. Ezt 
követően Vörös László két pontban javasolt változtatást. Pontosítani kívánta az elnök 
utalványozási jogáról szóló rendelkezést, a 27. § (2) e) pontban, amely javaslata sze-
rint ekképpen változott: 

e) aláírási joggal önállóan rendelkezik, 
f) a bankszámla felett együttesen rendelkezik az elnökség által kijelölt taggal vagy kije-
lölt tagok közül bármelyikkel, 
 
Ezzel egyidejűleg az eddigi f) pont g) lesz. 
Másik javaslata a főtitkár aláírási, utalványozási jogának szabályozását érinti a 33. § 
(4) f) pontban, amely javaslata szerint ekképpen változott: 
 
f) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben 
meghatározott körben és mértékig, 

Határozat (KGY-2012/0414/5): A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Alapszabály 
előzetesen kiküldött és megismert módosítását a jegyzőkönyvben rögzített változtatá-
sok beiktatásával. 

 

 

 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Apostol Ágnes Vörös László 

VII. Tisztségviselő-választás. 

A megválasztandó Fegyelmi Bizottság tagra nem érkezett jelölés, így a választásra 
nem került sor. 

 

VIII. Szükség esetén a Sportörvény módosítása és az ehhez kapcsolódó rendeletek ál-
tal támasztott döntések, állásfoglalások meghozatala. 

Rácz László ismertette, hogy jelenleg nincs igény a közgyűlés hatáskörébe tartozó 
döntés meghozatalára az sportirányítási rendszer átalakulásával kapcsolatban. 

 

IX. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

Nem érkezett napirendi javaslat. 

 

Németh Miklós 12.30-kor berekesztette a közgyűlést, és megköszönte a megjelentek részvé-
telét. 
 
 
 
Budapest, 2012. április 14. 

 ..............................................  ..............................................  
 Németh Miklós Rácz László 
 
 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 PH. 
 
 



Dátum: 2011. június. 11. 
 
 
I. napirendi pont: Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása: 

 
Határozat (KGY-2011/0611/1): A közgyűlés az elnökség 2010-ről szóló beszámolóját 
10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 

II. napirendi pont: Az ellenőrző testület beszámolója: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/2): A közgyűlés az ET 2008-as beszámolóját 10 igen, 1 
nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
 
III. napirendi pont: A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/3): A közgyűlés a 2008. évi közhasznúsági jelentést 11 
igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 

IV. napirendi pont: 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/4): Az ET 2019-es beszámolóját és a 2009. évi 
közhasznúsági jelentést 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 

VI. napirendi pont: A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a 
mérleg elfogadása: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/5): A közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúan 
határozatot hoz arról, hogy az Elnökség a következő közgyűlés 2011. július 31-ig írja ki és 
arra a 2011-es költségvetést terjessze be. 

 
 
VII. napirendi pont: Elnök választása: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/6): A közgyűlés titkos szavazással Németh Miklóst 
választotta a szövetség elnökévé 12 igen szavazattal. 

 
 
VIII. napirendi pont: Elnökségi tagok választása: 

 
Határozat (KGY-2011/0611/7): A szavazatok és az alapszabály alapján az elnökség 
tagjai: Gál Tamás, Mile Lajos, Kovács Gergely, Vörös László, Apostol Ágnes. 
  

IX. napirendi pont: Ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztása: 
 

Határozat (KGY-2011/0611/8):A szavazatok és az alapszabály alapján az Ellenőrző 
Testület elnöke: Ressely Béla, tagjai: Strauss Tamás, Kovács Barna. 

 
 
 



Dátum: 2011. augusztus 27. 
 
 
I. Ellenőrző Testület beszámolója a 2010-es évről 
 

Határozat (KGY-2011/0827/1): A közgyűlés a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadja. 

 
 
II. 2010-es év pénzügyi beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyása 
 

Határozat (KGY-2011/0827/2): A közgyűlés a 2010-es év pénzügyi beszámolóját, 
mérlegét és közhasznúsági jelentését 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja. 

 
 
III. 2011-es év költségvetésének elfogadása: 
 

Határozat (KGY-2011/0827/3): A közgyűlés a 2011-es év költségvetését 5 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
 

IV. Elnökségi tag választása 
 

Határozat (KGY-2011/0827/4): A közgyűlés 5 igen szavazattal megválasztja elnökségi 
tagnak Türinger Józsefet. 

 
 
VII. A Pridentum Kft. által indított perben hozott elsőfokú ítélet fellebbezésének kérdése 
 

Határozat (KGY-2011/0827/6): A közgyűlés 5 igen szavazattal a fellebbezéstől való 
eltekintés mellet dönt és megbízza az elnökséget a per lehetőség szerinti minél kedvezőbb 
lezárására. 

 
 
 

Dátum: 2012. január 28. 
 
 
I. 2012-es év költségvetésének elfogadása 
 

Határozat (KGY-2012/0128/1): A közgyűlés a 2012-es év benyújtott költségvetését 
elfogadja. 

 
 
II. Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása 
 

Határozat (KGY-2012/0128/2): A közgyűlés Dr. Sztrókay Zsoltot és Dr. Tóth Bars 
Pétert megválasztotta a Fegyelmi Bizottság tagjaivá. 
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Elnökségi beszámoló 
2011 

 

Elnökség 

A 2011 júniusában tartott közgyűlés után 6 tagú Elnökség kezdte meg munkáját a következő 

tagokkal: Németh Miklós (elnök), Apostol Ágnes, Gál Tamás, Kovács Gergely, Mile Lajos, 

Vörös László. Az augusztusi közgyűlés Türinger Józsefet választotta meg 7. elnökségi tagnak. 

Az új Elnökség 2011-ben 8 ülést tartott. 

Először az elnökségen belüli fő felelősségi területek meghatározása, személyekhez rendelése 

történt meg. 

 Apostol Ágnes – válogatottak kapcsolattartás, eü. és antidopping 
 Gál Tamás – szövetségen belüli és kívüli kommunikáció 
 Kovács Gergely – játékvezetés, szakmai képzés 
 Mile Lajos – szabályzatok, egyéb jogi ügyek 
 Türinger József – utánpótlás 
 Vörös László – versenyrendszer, Versenybizottság 

 

Az elnökség megalakulásakor 3 fő célt tűzött ki 2011-re: 

1. működtetés, azaz „döccenés-mentesen” biztosítani a vezetésben történt változások 

mellett a szövetség feladatainak elvégzését, betöltését; 

2. helyzetértékelés, azaz feltérképezni a jelenlegi állapot erős és gyenge területeit; 

3. tervezés, azaz a feltárt állapot alapján rövid-, közép és hosszú távú tervek készítése a 

sportág fejlesztésére. 

A kitűzött célokat alapvetően sikerült betölteni, sajnos a vártnál lényegesebben nagyobb ener-

giát kötött le a működtetés, így a másik két területre, különösen a tervezésre kevesebb erőfor-

rás jutott. 

 

Versenyrendszer 

Az elnökség megválasztásához és „munkába” állásához sajnos rendkívül közel volt a 2011-

2012 év kezdete. Minimális idő maradt a szabályzatok áttekintésére, a legégetőbb változások 

véghezvitelére, a bajnokságok, diákolimpiai versenyek kiírására. Az első hónap feszített mun-

kájával sikerült mindezeket elvégezni, és rendezett körülmények között indulhatott az új baj-

noki év, többek között egy megújult Versenyszabályzattal, amely jobban segítette a versenyek 

lebonyolítását. Nagy előrelépés történt a versenyengedélyek területén is, főleg a Nemzeti 

Sportszövetség felé. Sikerült 1% alá csökkenteni azoknak a játékosok az arányát, akik adataik 

hiányossága miatt nem kerültek a SIR-ben rögzítésre. 
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A bajnokságok működtetésében jelentős változás nem történt az elmúlt évben kialakulthoz 

képest, megmaradt a koordinátori rendszer a VB elnökének felügyeletével. A régebbi aktivis-

ták mellé sikerült újakat bevonni, ami fontos tényezője mindig a jövőbeni munkának. Érezhe-

tően javult az adminisztráció, könnyebben működtethetőek az egyes versenyek. Összességé-

ben elmondható, hogy ha nem is egy tökéletes, de egy stabil versenyrendszer működik, és ez 

mindenképpen megfelelő alapnak tűnik a további fejlődéshez. 

 

Válogatottak 

A szövetség négy válogatott (lány U19, női, fiú U19, férfi) versenyeztetését igyekszik segíte-

ni. A férfi és lány u19 válogatott számára az elmúlt év a felkészülés jegyében zajlott. Sajnos 

mindkét válogatottnál jelentkeztek létszámgondok. Az U19-es lány válogatott esetében az ob-

jektíven alacsony versenyzői létszám okozott nehézséget a válogatás során, míg a férfi válo-

gatott esetén a meghívottak viszonylag nagy száma mondta vissza a meghívást, vagy egysze-

rűen jelzés nélkül nem jelent meg a hétvégéken. Továbbra is Petri Tuiminen vezetésével zaj-

lott a felkészülés, ahová a májusi fiú U19 VB után többen bekapcsolódtak az U19-es csapat-

ból, köztük Pafféri András edző, aki elsőszámú segítő lett a szakmai területen a felnőtt válo-

gatottnál. 

A női és fiú U19 válogatott számára volt éles az elmúlt év. A női válogatott februárban kihar-

colta helyét az első alkalommal rendezett új rendszerű világbajnokság 16 csapatos mezőnyé-

be. A sikert követően kisebb hullámvölgy volt tapasztalható a válogatott körül, de ősztől újult 

erővel fogtak a felkészülésbe és a nem túl könnyű csoportbeosztás mellett tisztes helytállással 

fejezték be a sorozatot. 

A fiú U19 válogatott mind szakmailag, mind szervezésileg egy igen magas színvonalú felké-

szülést maga mögött tudva utazott a németországi világbajnokságra, ahol folyamatos fejlődés-

sel a B-csoport döntőjéig jutottak, de az A-csoportba való feljutás sajnos nem sikerült. 

 

Utánpótlás, diákolimpia 

Továbbra is egyik kulcskérdése a sportág fejlődősének ez a terület. Jelentős áttörésre nem ke-

rült sor az elmúlt évben, mondhatni egyfajta stagnálás jellemző. Van, ahol növekedés látható 

(unihoki bajnokságok, diákolimpia), de van, ahol visszalépés figyelhető meg (lány utánpót-

lás). Egyértelmű célkitűzés, hogy meg kell találni a módját, hogyan lehet a fejlődő területeken 

elért eredményeket tartósan beintegrálni a versenyrendszerbe. 
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Edzők, Játékvezetők 

Sajnos tovább tapasztalható a passzivitás, a lemorzsolódás. A tavaly befejezett edzői tréning 

nem hozta meg a várt eredményt, minimális érdeklődés mellett zajlottak az alkalmak. Kihí-

vást jelent a szövetség számára a megújított Sporttörvényben foglalt előírások betartása, be-

tartatása a sportszakemberek előírt végzettségére vonatkozóan. Emiatt is nehezen érthető a 

belső képzéstől való nagyarányú távol maradás. 

A játékvezetőket tekintve megegyező tendenciákat lehet megfigyelni. Előre lépés nem történt 

ezen a területen az elmúlt évben. Érdekes és figyelemfelkeltő, hogy mennyire más a megítélé-

se játékvezetőinknek itthon és külföldön. 

 

Pénzügyek 

A működtetés másik igen fontos területe a pénzügyek. Sikerült az elmúlt évek pénzügyi ren-

dezetlenségét áttekinteni és a csapatokkal is tisztázni és rendezni a szövetség felé fennálló tar-

tozásokat/követeléseket. Ez nagyrészt szeptemberre be is fejeződött, egy-két bonyolultabb 

ügy tisztázása húzódott a bajnokságok kezdete utáni időszakra. Az egész évről elmondható, 

hogy az eddigi évekhez képest ezen a területen jelentős fejlődés volt tapasztalható. Köszönt-

hetően a szövetség és egyesületek fegyelmezettségének elmondható, hogy év közben nem ke-

letkeztek újabb tartozások Az aktuális pénzforgalmon kívül egy-két függőben lévő eset említ-

hető, de ezek mindegyike kezelt, mondhatni menedzselt tartozás. 

A szövetség külső pénzügyeiben is sikerült hasonlóan előre lépni. Egyrészt lezárult a 2005 óta 

húzódó, sok részletében tisztázatlan Pridentum kölcsön ügy, ahol a bírósági ítélethez képest 

kedvezőbb fizetési feltételben sikerült megállapodni. Befejeződött az felhalmozott tagi köl-

csönök visszafizetése, a rendezetlen szállítói számlák kiegyenlítése, így a szövetségnek év vé-

gével nincsen külső tartozása/követelése. Nemzetközi szinten is sikerült részben előre lépni. 

A 2008-as szlovén, spanyol tartozás és az ezeknek megfelelő IFF követelés kérdésén kívül 

minden aktuális nemzetközi kötelezettségünket teljesítettük, nincsenek a szövetség előtt gör-

getett kifizetetlen számlák. A szövetség alapvetően rendezett helyzetben fordulhatott az új 

pénzügyi évbe.  

 

Szövetség 

Az általános működésben tapasztalhatóak előre lépések. Az új elnökség elkötelezte magát az 

átlátható működés mellett. Fontos szempont, hogy mindenki számára jól követhetően történ-

jenek az események a szövetségen belül. Sikerült elérni, hogy minden ún. szövetségi ese-
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ményről (elnökségi, bizottsági ülés, közgyűlés stb.) rövid határidőn belül eljussanak az infor-

mációk a tagegyesületekhez. A gyorsaság mellett a kommunikáció minőségén is sikerült javí-

tani. Ez megnyilvánul mind az általános tájékoztatás (pl. hunfloorball), mind a specifikus 

kommunikációban az érintettekkel. 

 

Akadályok, nehézségek. 

Nyilvánvalóan nagyobb megelégedettséget jelentene, ha még nagyobb ütemben tudna az el-

nökség, a szövetség haladni az általa kitűzött úton. Legnagyobb akadályként a forráshiány ne-

vezhető meg. 

Egyrészt a megfogalmazott tervekhez, projektekhez a pénzügyi források biztosítása. Jól is-

mert a jelenlegi gazdasági, társadalmi környezet. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy a 

meglévő forrásokat minél hatékonyabban használja a szövetség. Ez jelenleg egymással ellen-

tétes folyamatokat is jelent, hiszen a fejlődés magával vonzza a gazdálkodás láthatóságának, 

átláthatóságának növekedését, amely pluszforrásokat igényel, miközben azok hiányától szen-

vedünk (ld. játékvezetői díjak). A belső bevételek növelése gátja lehet a fejlődések, szükséges 

a külső források intenzívebb bevonása, a nem túl kedvező a gazdasági viszonyok mellett is . 

A másik terület az emberi erőforrás, ahol szűk a keresztmetszet. Érdekes kettősség figyelhető 

meg a floorball környékén. Egyfelől van egy sok szemszögből jelentősnek nevezhető érdek-

lődés, (ld. diákolimpia, online közvetítés), másfelől megfigyelhető az érdektelenség is (ld. 

közgyűlési részvétel, edző- és bíróprogramok). Nincsenek sokan, akik hajlandók tevőlegesen 

is részt venni a munkában, keveseknél megy át az érdeklődés konstruktivitásba. Ez a hiányos 

állapot több olyan következménnyel jár, amelyek nagyban gátolják a fejlődést. Ilyen pl. az 

egy főre eső felelősség, munka nem ideális mértéke, ilyen az elkerülhetetlen összefonódás a 

különböző ágak között stb. 

Vannak mindkét területen biztató fejlemények is (pl. új szponzor a válogatottak támogatására, 

új személyek a VB-ben), de az elnökség megítélése szerint a fejlődés egyik kulcskérdése, 

mennyire sikerül elmozdulni ezeken a területeken a jelenlegi helyzetből. 

 

 

Budapest, 2012. március 28. 

 Németh Miklós 

 MFSZ elnök 
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Keltezés:

Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Magyar Floorball Szakszövetség

az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

egyéb szervezet megnevezése

1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
címe

Budapest, 2012. április 12.
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sor Előző évek(ek)
szám helyesbítése

a d e

1 0 539

2

3 539

4

5

6 0 3 038

7 0

8 2 034

9

10 1 004

11

12 0 3 577

13 0 1 459

14

15 142

16

17

18 1 317

19

20

21 0 1 607

22

23 1 607

24 511

25 0 3 577

1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.

ÉV

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)

(képviselője)

Az egyéb szervezet címe:

Az egyéb szervezet megnevezése:

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Az egyéb szervezet vezetője

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok)

I.   KÉSZLETEK

II.  KÖVETELÉSEK

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

C. Aktív id őbeli elhatárolások

IV. PÉNZESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)

D. Saját tőke (14. - 19. sorok)

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK

G. Passzív id őbeli elhatárolások

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

E. Céltartalékok

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

Előző év

c

702

702

3 221

F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)

0

2 737

484

3 923

142

586

-444

0

3 781

Magyar Floorball Szakszövetség

Statisztikai számjel vagy adószám

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Budapest, 2012. április 12.

adatok E Ft-ban

3 781

0

3 923

Tárgyév
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sor Előző évek(ek)
szám helyesbítése

a d e

2 3 723

3

4 2 855

5 0

6 868

7 1 127

8 7 049

9 460

10 10 690

11 0

12 23 049

14 14 204

15 1 838

16 226

17 5 009

18 455

19 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.

ÉV

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Floorball Szakszövetség

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

1

13

           b) központi költségvetéstől

           c) helyi önkormányzattól

           d) egyéb, ebből 1 % 868

        2. Pályázati úton elnyert támogatás

        3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

        4. Tagdíjból származó bevétel

C. Összes bevétel (A + B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

20

A tétel megnevezése

b

    (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)

        1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

           a) alapítótól

          6. Rendkívüli ráfordítások

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

      (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

          1. Anyagjellegű ráfordítások

          2. Személyi jellegű ráfordítások

          3. Értékcsökkenési leírás

          4. Egyéb ráfordítások

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

          6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

900

          4. Egyéb ráfordítások

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

          1. Anyagjellegű ráfordítások

          2. Személyi jellegű ráfordítások

          3. Értékcsökkenési leírás

        5. Egyéb bevétel

B. Vállakozási tevékenység bevétele

Előző év

c

12 581

1 050

150

0

1 189

9 846

485

11

0

12 581

24

0

0

13 025

11 919

780

227

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Tárgyév

23 049

21 732

0

Keltezés: Budapest, 2012. április 12.
Az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

adatok E Ft-ban



1 8 2 5 0 6 7 1 9 2 6 2 5 2 1 0 1

2 0 1 1

sor Előző évek(ek)
szám helyesbítése

a d e

27 0 21 732

28 0 1 317

29 0 0

30 0 0

31 0 1 317

32 0 1 317

33 1 838

34 1 090

35 0

36 0

37 442

38 306

39 0

1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.

ÉV

 Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Floorball Szakszövetség

Az egyéb szervezet címe:

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TárgyévA tétel megnevezése

-444 

0

b

   F. Összes ráfordítás (D. + E.)

  G. Adózás el őtti eredménye (B. - E.)

c

13 025

       2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

              Tárgyévi eredmény (I. + J.) -444 

Keltezés: Budapest, 2012. április 12.

       3. Bérjárulékok

B. A szervezet által nyújtott támogatások

       1. Bérköltség

              ebből:  - megbízási díjak

                          - tiszteletdíjak

adatok E Ft-ban

Előző év

A. Személyi jelleg ű ráfordítások

-444 

0

  J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

  H. Adófizetési kötelezettség

   I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.)



Magyar Floorball Szakszövetség
2011.12.31 leltár: követelés- kötelezettség- pénzes zközök

Követelések Kötelezettségek
311 Vevők - belföldi 440140 454 181106

361002 Devizás vevő 1 373356 455006 1259535
361003 Devizás vevő 2 1220874 462 18000

Összesen: 2034370 471 97350
4731 38760
4732 12000

Összesen: 1606751
Pénzeszközök

Pénztár 7910
Bank 995952
Összesen: 1003862

Bevételek és költségek, ráfordítások levezetése

Összes bevétel: 23049043

Központi költségvetést ől kapott támogatások 4022724
Nemzeti erőforrás minimsztérium 2854616
SZJA 1% 868108
NCA ORSZ -11-1332 300000

Egyéb támogatás 7303592
Bérleti dij -NS 827282
Magánszemélytől 2861000
Nem magánszemélytől 473500
NS támogatás 3141810

Közhasznú tevékenység bevétele: 7509248
Tagdij 460000
Nevezési díj 2354000
Játékengedély 2925352
Átigazolási díjak 317500
Kölcsönadás 113500
Sportszolgáltatás 495000
Telefon átterhelések 360140
Egyéb továbbszámlázás 458100
Egyéb bevétel 25656

Kapott kamatok hitelintézett ől 24601 24601

Pénzügyi bevétel - deviza átértékelés 323936

Előző évek helyesbítésének bevétele 3864942

Költségek, ráfordítások: 21732285

Sportszerek 152500
Irodaszerek 34495
Fogyóeszközök 1090214



Posta és telefon 691457
Számviteli és jogi szolg 525625
Rendezvények költségei 7068520
Reklám, propaganda 10588
Bérleti díjak 1299782
Tagdíjak 3105778
Egyéb 113200
Hatósági díj, illeték 3000
Bankköltség 108997
Anyag jelleg ű ráfordítások 14204156

Bérköltség 1089727
Nyugdíjjárulék 186654
Egbizt járulék 38332
Start kártya 31200
Természetbeni szja 49977
Egészség pénztár 60000
Kieg nyugdíj ptár 15000
kiküldetési rendelvény 228486
Ebédcsekk 126000
Reprezentáció 12230
Személyi jelleg ű ráfordítások 1837606

Azonnali 62478
Terv szerinti 163630
Értékcsökkenési leírás 226108

Egyéb ráfordítás 5009721
Kártérítés 1000000
Kerekítés 844
Előző évek helyesíbtése 4008877

Püi ráford - árf. veszteség 454694

Eredmény - nyereség 1316758

Budapest, 2012. április 12.



 
 

Magyar Floorball Szakszövetség 
1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

A.sz.: 18250671-1-01 
 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNÚ JELENTÉSE.  
 
 

2011-12-31. év 
 

Közhasznúsági fokozat: közhasznú 
 
Tartalom: 
 

- számviteli beszámoló közhasznú besorolású közhasznú szervezet egyszerűsített 
mérlege és eredmény levezetése az egyszeres könyvvezetési sajátosságok alapján 

 
- költségvetési támogatás felhasználásnak jelentése 

 
- vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 
- cél szerinti juttatások kimutatása 

 
- központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól,  a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások 
mértékének bemutatása 

 
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke 

 
 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

 
 
 
Budapest, 2012. április 12. 
 
 
 

 
 Németh Miklós 
 elnök 



1. Számviteli beszámoló közhasznú besorolású közhasznú szervezet egyszerűsített 
mérlege és eredmény levezetése az egyszeres könyvvezetési sajátosságok alapján 

 
 

Jelen jelentéshez külön nyomtatványon elkészítve, csatolva megtalálható, mely a 
beszámolót alátámasztó részletes kimutatást és leltárt is tartalmaz. 

 
 
2. Költségvetési támogatás felhasználásnak jelentése 
 
 

A közhasznú szervezetnek költségvetési támogatási bevételeinek bemutatása a 
beszámolóhoz csatolt mellékletben található.   

 
 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 

Szervezet saját tőke állományváltozása, a 2011 évi 1,317 eFt összegű pozitív 
közhasznú eredményből adódott.  Vállalkozási tevékenységet a szervezet nem 
folytatott. Saját tőke állomány így 142 eFt – ról 1,459 eFt - ra emelkedett. 
 
A szövetség működéséhez a tárgyévben kisértékű tárgyi eszközöket vásárolt csupán, a 
befektetett eszközök állomány változása e tételből illetve az éves amortizáció 
elszámolásából adódott. Jelen jelentéshez külön csatolva található a szervezet 2011. 
évi tárgyieszköz leltára is.  
 
A szakszövetség a tárgyévben és előző években vásárolt valamennyi sporteszközét és 
sportruházatát használatba vette, ezért a készletek értéke a tárgyévben ismét nulla 
forint.  
 
Költségek és bevételek részletes kimutatása a számviteli beszámoló mellékletéhez 
csatolva részletesen megtalálható.  
 
A devizában megjelenő követelések és kötelezettségek 2011.12.31 MNB által 
közzétett árfolyamokra átértékelésre kerültek. Passzív időbeli elhatárolások között 
2,000 CHF összegű IFF várható kötelezettség értéke szerepel. 
 
2011,12,31-i fordulónappal a szövetség rendezte előző évek rendezetlen követelés-
kötelezettség állományait, melye a 8635 és 9635 főkönyvi számlákon kerültek 
rögzítésre.  
 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
 

A közhasznú szervezetnek célszerinti juttatású bevétele nem volt.  
 

 



5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól,  a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások 
mértékének bemutatása 

 
 

Bevételek részletes kimutatása a számviteli beszámoló mellékletéhez csatolva 
részletesen megtalálható.  

 
 

6. A közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás mértéke 
 
 

A Szakszövetség nem nyújtott támogatást a szervezet vezetőjének.  
 
 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

 
 

A közhasznú tevékenysége keretében az MFSZ irányítja, szervezi és ellenőrzi a 
floorball sportágban hazánkban folyó tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti 
azt. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi 
sportszervezetek tevékenységében. 
 
Az MFSZ szolgáltatásait amatőr sportolóknak nyújtja, a szabadidő-sportolóktól 
kezdve egészen a versenysportig igyekszik minden érintettnek a lehető legjobb 
körülményeket megteremteni. Ennek keretében 1997 óta szervezi és irányítja a 
floorball országos bajnokságokat felnőttek és utánpótláskorúak részére, az általános és 
középiskolák részére szervezi és lebonyolítja a floorball diákolimpia versenyeit, 
támogatja a floorball nemzeti válogatottak versenyeztetését, népszerűsíti és fejleszti a 
sportágat. 
 
A 2011-es évben a válogatottak szereplése nagyszerűnek mondható. Ebben az évben a 
felnőtt női és az utánpótlás fiú válogatott volt érdekelt világversenyen. A női VB 
először került megrendezésre az új kvalifikációs rend szerint. Megszűnt az A-B 
csoport, a legjobb 16 csapat közé selejtező tornán keresztül lehetett bekerülni. A 
magyar csapat sikeresen szerepelt a februári selejtezőn Lengyelországban, így 
decemberben utazhatott Svájcba, ahol a világ elit csapatai között tisztesen helytállt. Az 
U19 VB-k még A-B csoportrendszerben zajlanak. A fiúk célja a B csoport döntőjébe 
kerülés volt, amit sikeresen megvalósítottak. A döntőben Dánia örülhetett, hiszen ha 
csak egy hajszál híján is, de ők nyerték a mérkőzést és jutottak fel az A csoportba. Így 
is az eddigi legnagyobb sikert érték el a magyar fiú U19 csapatok történetében. 
 
Hasonló sikerről tudunk beszámolni a versenyzés mondhatni ellentétes oldaláról, a 
diákolimpiákról. Tovább emelkedett a résztvevő csapatok és nevezett játékosok 
száma. Pl. a kispályás versenysorozatba a 2010-es 417 csapattal szemben, 2011-ben 
438 csapat nevezett. 
 
2011-ben lezárult az az edzőképzési sorozat, amelyet Petri Tuiminen, a férfi válogatott 
szövetségi kapitánya tartott. 



A számviteli beszámolóban kimutatott alaptevékenység bevételei az alábbi 
tevékenységekből adódtak: 
- nevezési díjak, 
- tagdíjak, 
- játékengedélyek díjai. 
- átigazolási díjak, 
- kölcsönadási díjak, 
- sportszolgáltatás, 
- telefonköltségek átterhelése, 
 
Ezek részletes bemutatása a számviteli beszámolóhoz csatolt mellékletben 
megtalálható.  

 
 
 
 
Budapest, 2012. április 12. 
 
 
 
 
 
 Németh Miklós 
 elnök 
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Ellenőrző Testületi Beszámoló  
 

A Magyar Floorball Szakszövetség 2011. évi közhasznúsági jelentéséről, 
valamint a szövetség 2011. évi gazdálkodásáról 

 
 
A Magyar Floorball Szakszövetség – mint „egyéb szervezet” – egyszerűsített 
éves beszámolót készít (Üzleti év: 2011. január 1. – 2011. december 31.). A 
beszámoló részét képezi a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő 
melléklet.  
Az Ellenőrző Testület feladata, hogy megvizsgálja, hogy a Magyar Floorball 
Szakszövetség egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-
kimutatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette-e el. 
Az Ellenőrző Testületnek állást kell foglalnia arról, hogy a beszámoló valós képet 
ad-e a Szakszövetség 2011. évi működésének gazdasági, pénzügyi hátteréről, a 
gazdálkodás jogszabályoknak való megfeleléséről. 
 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
Az Ellenőrző Testület 2012. március 25-i keltezéssel elvégezte (az Ellenőrző 
Testület előző beszámolójaként hivatkozunk a továbbiakban ezen beszámolóra) 
a Magyar Floorball Szakszövetség 2012. március 20-i keltezésű egyszerűsített 
éves beszámolójának, mérlegének és eredmény-kimutatásának a fentiek szerinti 
vizsgálatát, melynek eredményeképpen a részletes hiányosságok leírását 
követően az alábbi összefoglaló megállapítást tette: 

„Összességében  a  2011 évi közhasznúsági jelentés áttekintését követően az 
Ellenőrző Testület egyhangúlag úgy határozott, az Egyszerűsített Éves 
Beszámoló a Szakszövetség vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós és 
megbízható képet oly mértékben torzító  tényezőket tartalmaz, amelyek 
jelentősen befolyásolják a valós helyzetet, nem felelnek meg teljes mértékben a 
számviteli, pénzügyi szabályoknak.  

A vizsgálatunk során feltárt hibák, hiányosságok azonnali kezelését különösen 
fontossá teszi az, hogy a hibák, hiányosságok döntő többsége már több éve 
fennáll, eddig azonban nem történt meg feltárásuk, orvoslásuk, így ezeket az 
előző Beszámolók is vélhetően így tartalmazzák. 

Ezért az Egyszerűsített Éves Beszámolót nem javasoljuk elfogadásra. Új 
Beszámolónak kell elkészülnie május 31-ig, amelyben a fenti hiányosságok, 
hibák kiküszöbölésre kerülnek. Amennyiben a fenti határidőig nincs lehetőség új 
Beszámoló elkészítésére, akkor azzal a korlátozással fogadják el a Beszámolót, 
hogy 2012. szeptember 30-ig a leírt hibákat ki kell javítani, a szükséges 
korrekciókat el kell végezni és önrevízióval korrigálni kell ezt a Beszámolót.                                                                      

Ebben az esetben erre felelősöket, határidőket tartalmazó munkatervet kell 
elkészíteni 2012. április 15-ig.” 
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Ezt követően a Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége az Ellenőrző 
Testületi Beszámolóban leírtakat megtárgyalta, egyeztetéseket végzett a 
könyveléssel és elkészíttette a jelen vizsgálat tárgyát képező, 2012. április 12-i 
keltezésű, javított egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-
kimutatását. 
 
 
Ennek megfelel ően az  Ellen őrző Testület a 2012. április 12-i 
keltezés ű, javított egyszer űsített éves beszámoló mérlege és 
eredmény-kimutatása vonatkozásában az alábbi értéke lést 
készítette el:  
 
 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:  539e Ft 
 
Tárgyi eszközök: 539e Ft 
 
A tárgyi eszközök összege előző évhez képest 702e Ft-ról 539e Ft-ra csökkent. 
A tárgyi eszközökről csak analitikus nyilvántartást kaptunk a könyveléstől, aláírt 
leltárbizonylatot nem. Ebben az esetben a vezetőség aláírása szükséges a 
nyilvántartásban szereplő eszközök meglétének igazolására, amit kérünk pótolni, 
azaz kérjük az analitikus nyilvántartások vezetőség általi aláírását. 
 
A főkönyvi karton adatai alapján, az azonnali értékcsökkenési leírás sorban 
szereplő adat szerint 62 eFt összegben kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 
került sor, azonban a befektetett eszközök között ez változatlanul nem került 
könyvelésre, az analitikus nyilvántartásban azonban szerepel.  
A főkönyvi kivonatban nem szerepel változatlanul a kisértékű tárgyi eszközök 
bruttó értéke, elszámolt értékcsökkenése, mindkettő összege 1.766.865,- Ft. Ez 
nem változtat semmit a mérlegen, mert az összhatása nulla, csak a főkönyvi 
számlák nem egyeznek így pontosan a leltár szerinti értékadatokkal.  
 
 
FORGÓESZKÖZÖK:  3.038e Ft 
 
Követelések: 2.034e Ft 
 
A követelések összege előző évhez képest 2.737 e Ft-ról 2.034e Ft-ra csökkent. 
2011.12.31-i fordulónappal a Szövetség rendezte az előző évek rendezetlen 
követelés állományait. 
A devizában megjelenő követelések a 2011.12.31-i MNB által közzétett 
árfolyamokra átértékelésre kerültek.  
 
Követelések  

311 Vevők - belföldi 440140 
361002 Devizás vevő 1 - Spanyol szövetség - 1.200 EUR 373356 
361003 Devizás vevő 2 - Szlovén szövetség - 3.924 EUR 1220874 

 Összesen:  2034370 
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- A belföldi vevőkkel szembeni követelés összege: 440.140,-Ft, ami két fő 
tételből adódik össze: 60.000,-Ft tagdíj és 360.140,-Ft telefon átszámlázás 
tisztségviselők felé. Mindkét esetben javasoljuk a folyamatos és gyors követelés 
behajtást, különösen a telefonköltséget illetően, ahol adott esetben 
személyenként 70-80e Ft-os összeg is előfordul, aminek kifizetése az adott 
személynek is nehézséget okozhat. Javasoljuk a negyedéves behajtás 
megvalósítását.  
- Devizás vevő 1-2: A követelésekkel kapcsolatosan az Ellenőrző Testület 
ismételten kiemeli, hogy a 2008-ról áthozott két nagy összegű vevőkövetelés 
2009-hez, 2010-hez hasonlóan 2011-ben sem került behajtásra. Ezek a spanyol 
floorball szövetség (1200 EUR), valamint a szlovén floorball szövetség (3924 
EUR) tartozásai.  
Az Ellenőrző Testület ismételten fokozottan felhívja a figyelmet ezen követelések 
hatékonyabb kezelésére, igénybe véve a Nemzetközi Floorball Szövetség  vagy 
adott esetben az illetékes bíróság segítségét is. 
A Szakszövetség vezetőségének információi szerint az IFF ezen követelés 
„erejéig” hallgatólagosan elfogadja, hogy az MFSZ ilyen összeggel tartozzon az 
IFF felé.  
Az Ellenőrző Testület ezt a helyzetet nem tartja fenntarthatónak, mindenképpen 
a jelzett követelések rendezését, ezzel párhuzamosan az IFF felé fennálló 
tartozások megfizetését kéri a MFSZ vezetésétől. 
 
Pénzeszközök: 1.004e Ft 
 
A pénzeszközök összege előző évhez képest 484e Ft-ról 1.004e Ft-ra 
növekedett, a Pénztár 7.910,-Ft, a Bank 995.952-Ft egyenleget mutat. 
A pénztár egyeztetése megtörtént, az év végi pénztárjelentés és a 
beszámolóban szereplő érték megegyezik. 
 
 
SAJÁT TŐKE: 1.459a Ft 
 
A Szakszövetség 2011. évi gazdálkodását 1.317 eFt összegű pozitív közhasznú 
eredménnyel zárta.  Vállalkozási tevékenységet a szervezet továbbra sem 
folytatott. Saját tőke állomány így 142 eFt – ról 1.459 eFt - ra emelkedett. 
 
 
KÖTELEZETTSÉGEK:  1.607e Ft 
 
2011.12.31-i fordulónappal a Szövetség rendezte az előző évek rendezetlen 
követelés-kötelezettség állományait. 
A devizában megjelenő kötelezettségek a 2011.12.31-i MNB által közzétett 
árfolyamon kerültek könyvelésre.  
 
Rövid lejáratú kötelezettségek: 1.607e Ft 
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A Szakszövetségnek 2008-ban igen jelentős mértékű rövid lejáratú 
kötelezettsége keletkezett (8.176e Ft), amelynek átütemezése, majd teljesítése a 
2009-es évben megkezdődött és 2011-ben is folytatódott. A beszámoló adatai 
alapján 2011. év végére ennek egyenlege az év eleji 3.781e Ft-ról 1.607e Ft-ra 
csökkent. A Szakszövetség információi szerint a 2011. évben beérkezett állami 
támogatásból (2.854e Ft) került kiegyenlítésre ezen kötelezettség nagy része. A 
Szakszövetség által 2011. második felére összeállított költségvetés szerint a 
MFSZ a rövid lejáratú kötelezettségeinek év végére történő teljes kiegyenlítését 
tűzte ki célul, amit az  Ellenőrző Testület is támogatott. Ezen célkitűzés részben 
teljesült.  
 
A megmaradt 1.607e Ft kötelezettség a következőkből tevődik össze: 
  
Kötelezettségek 

454 Belföldi szállító:                                                                                  181.106 
455006 Külföldi szállító-IFF:                                                                         1.259.535 

462 Személyi jövedelemadó - December havi bérek után:                         18.000 
471 Jövedelemelszámolási számla - December havi bér:                          97.350 

4731 Nyugdíjbiztosítás - December havi bérek után :                                  38.760 
4732 Egészségbiztosítás - December havi bérek után:                                12.000 

Összesen:                                                                                                         1.606.751 
 
Az Ellenőrző Testület előző beszámolójában kifogásolta, hogy az IFF felé 
fennálló kötelezettségek nem szerepeltek az egyszerűsített éves beszámolóban. 
Ennek javítása megtörtént. 
 
Az IFF felé fennálló tartozás részletezése: 

• 1000 CHF - WFCQ 2010 bírói költség  
• 1421,79 CHF - U19 WFC 2010 bírói költség  
• 2500 CHF - 2011 tagdíj  

Itt is meg kell jegyezni, hogy a passzív időbeli elhatárolások között 2,000 CHF 
összegű IFF kötelezettség értéke szerepel, ami a 2008 évi kartali U19-es VB 
selejtező rendezési díja, amiről még az IFF nem adott bizonylatot. 
Természetesen ezen összeg növeli az IFF felé fennálló tartozás összegét, ami 
így összességében 6.921,79,-CHF. 
 
Mint már írtuk,  a  Szakszövetség vezetőségének információi szerint az IFF a 
spanyol és a szlovén követelés „erejéig” hallgatólagosan elfogadja, hogy az 
MFSZ ilyen összeggel tartozzon az IFF felé.  
(Az Ellenőrző Testület már jelezte, hogy ezt a helyzetet nem tartja 
fenntarthatónak, mindenképpen a jelzett követelések rendezését, ezzel 
párhuzamosan az IFF felé fennálló, lejárt tartozások megfizetését kéri a MFSZ 
vezetésétől.) 
 
 
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:  511e Ft 
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Passzív időbeli elhatárolások között (mint már jeleztük) 2,000 CHF összegű IFF 
kötelezettség értéke szerepel, ami a 2008 évi kartali U19-es VB selejtező 
rendezési díja, amiről még az IFF nem adott bizonylatot. Természetesen ezen 
összeg növeli az IFF felé fennálló tartozás összegét. 
 
 
AZ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE:  23.049e Ft 
 
Az Összes közhasznú tevékenység bevétele előző évhez képest 12.581e Ft-ról 
23.049e Ft-ra növekedett, amiben a következő tényezők játszották a döntő 
szerepet: 
- a 2010. II-IV. negyedévi állami támogatás folyósítása a 2011. évre csúszott át, 
- a devizás követelések előírásszerű átértékelése – 323.936,-Ft, 
- az Ellenőrző Testület előző beszámolójában kifogásolt vevő/szállító állomány 
rendezése kapcsán az előző évek helyesbítésének bevétele (ebben az esetben 
feltételezhető, hogy a befizetésekről nem került bizonylat, számla kiállításra, 
ezért maradt el a bevételkénti elszámolás) – 3.864.942,-Ft. 
 
A bevételek részletezése: 
 
Összes bevétel:    23.049.043 
     
Központi költségvetést ől kapott támogatások 4.022.724  
Nemzeti erőforrás minimsztérium   2854616 
SZJA 1%    868108 
NCA ORSZ -11-1332   300000 
     
     
Egyéb támogatás   7.303.592  
Bérleti dij -NS   827282 
Magánszemélytől   2861000 
Nem magánszemélytől   473500 
NS támogatás   3141810 
     
     
Közhasznú tevékenység bevétele:  7.509.248  
Tagdij  460000   
Nevezési díj 2354000   
Játékengedély 2925352   
Átigazolási díjak 317500   
Kölcsönadás 113500   
Sportszolgáltatás 495000   
Telefon átterhelések 360140   
Egyéb továbbszámlázás 458100   
Egyéb bevétel 25656   
     
Kapott kamatok hitelintézett ől 24601  24.601 
     
Pénzügyi bevétel - deviza átértékelés  323.936  
     
Előző évek helyesbítésének bevétele  3.864.942  
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A Szakszövetség vezetése információi alapján a tagdíjból származó bevételek 
befolytak, ami alól a Bajai sportegyesület képez kivételt.  
 
 
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI:  21.732e Ft 
 
Az Összes közhasznú tevékenység ráfordításai előző évhez képest 13.025e Ft-
ról 21.732e Ft-ra növekedett. 
 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
     (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 13 025 0 21 732 

          1. Anyagjellegű ráfordítások 11 919   14 204 

          2. Személyi jellegű ráfordítások 780   1 838 

          3. Értékcsökkenési leírás 227   226 

          4. Egyéb ráfordítások 75   5 009 

          5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 24   455 

          6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 
 
 
A növekedést zömét három fő tétel, az anyagjelleg ű, a személyi jelleg ű és az 
egyéb ráfordítások  adják. 
 
Az anyagjelleg ű ráfordításokat tételesen (2010, 2011) az alábbi tá blázatok 
mutatják: 
2010.          2011. 
Sportszerek 512 250 
Irodaszerek 52 545 
Fogyóeszközök 724 085 
Posta és telefon 910 530 
Számviteli és jogi szolg 120 000 
Programszervezés 6 650 085 
Reklám, propaganda 205 480 
Bérleti díjak 1 742 554 
Tagdíjak  616 296 
Egyéb  44 230 
Hatósági díj, illeték 4 500 
Biztosítás  152 000 
Bankköltség 184 467 
Anyag jelleg ű ráfordítások 11 919 022  
 
A táblázatokból látható, hogy a tagdíjak mutatnak a két év vonatkozásában 
szignifikáns különbséget, ami magyarázatát a Szakszövetség információja 
alapján az adja, hogy nem minden esetben az adott években kerültek 
könyvelésre az adott évekhez tartozó tételek, valamint az IFF nevezési díjak is 
tagdíjként kerültek elszámolásra 2011-ben.  
Ezen gyakorlat torzítja a valós gazdálkodási képet, ezért kérjük a jövőben ezen 
gyakorlat megszüntetését. 

Sportszerek 152 500 
Irodaszerek 34 495 
Fogyóeszközök 1 090 214 
Posta és telefon 691 457 
Számviteli és jogi szolg 525 625 
Rendezvények költségei 7 068 520 
Reklám, propaganda 10 588 
Bérleti díjak 1 299 782 
Tagdíjak  3 105 778 
Egyéb  113 200 
Hatósági díj, illeték 3 000 
Bankköltség 108 997 
Anyag jelleg ű ráfordítások   14 204 156 
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A személyi jelleg ű ráfordításokat tételesen (2010, 2011) az alábbi tá blázatok 
mutatják: 
2010.         2011.  
          
Bérköltség 354 545 
Járulék terhek 35 454 
Kiküldetési rendelvény 389 140 
Személyi jelleg ű kifizetések 779 139  
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyi jellegű ráfordítások 1.838e Ft-ot tettek ki, ami 1.090e Ft bérköltségből, 
442e Ft személyi jellegű egyéb kifizetésekből, valamint 306e Ft bérjárulékból 
tevődik össze. Ezen tételek döntő részt a kiterjesztett feladatkörű főtitkár 
bérköltségéből (havi bruttó 118e Ft) és járulékaiból állnak. A főtitkár 
alkalmazásával a számviteli fegyelem (számlák időben történő kiállítása és 
kiküldése), valamint a vevőkkel való kapcsolattartás, így a vevőkövetelések 
behajtása nagymértékben javult, az Ellenőrző Testület előző beszámolójában 
kifogásolt hiányosságok, feltárt rendezetlen tételek tisztázásában is jelentős 
szerepet töltött be. 
 
Az egyéb ráfordítások: 
 
Az előző évhez képest 75eFt-ról 5.009e Ft-ra növekedett. 
 
Ennek magyarázatát a következő tényezők adják: 
- a  Szakszövetség ellen a Pridentum Kft. pert indított egy 2005-ös, 800e Ft 
értékű kölcsön visszafizetése ügyében, mely perben 2011. júniusában első fokon 
a Szakszövetséget a bíróság a kölcsön és kamatai visszafizetésére kötelezte, 
amit jogi szakértőkkel egyeztetetten a Szakszövetség nem fellebbezett meg, így 
jogerőre emelkedett - 1.000.000,-Ft, 
- az Ellenőrző Testület előző beszámolójában kifogásolt vevő/szállító állomány 
rendezése kapcsán az előző évek helyesbítésének ráfordítása (ez nagy 
valószínűséggel abból adódott, hogy hiányoztak számlák a könyvelésből, úgy 
került sor kifizetésre, hogy a számla nem állt rendelkezésre, költség, ráfordítás 
nem lett ezért elszámolva)– 4.008.877,-Ft. 
 
A ráfordítások között meg kell említeni a számviteli és jogi szolgáltatás 120.000,-
Ft-ról 525.625,- Ft-ra történő emelkedését, amiből 180.000,-Ft-ot tett ki a 
könyvelési díj, ami valójában a 2010. év könyvelési díja, csak 2011-ben került 
számlázásra, kifizetésre. Ugyanezen gyakorlat alapján a 2011. évi könyvelési 
szolgáltatás díja (220.900, - Ft-növekedése a bérszámfejtés igénybevételéből és 
az ÁFA emelkedéséből adódik) 2012-ben kerül majdan kifizetésre, könyvelésre. 
Ezen gyakorlat jelentősen nem befolyásolja a Szakszövetség beszámolóját, de a 

Bérköltség 1 089 727 
Nyugdíjjárulék 186 654 
Egbizt járulék 38 332 
Start kártya 31 200 
Természetbeni szja 49 977 
Egészség pénztár 60 000 
Kieg nyugdíj ptár 15 000 
kiküldetési rendelvény 228 486 
Ebédcsekk 126 000 
Reprezentáció 12 230 
Személyi jelleg ű ráfordítások 1 837 606  
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szabályszerű eljárás, hogy az adott évre vonatkozó költségeket az adott évben 
kell elszámolni. Ez egyéb tételekre is igaz. Kérjük a jövőre vonatkozólag az e 
szerinti gyakorlat kialakítását.  

Fentiekkel kapcsolatban az Ellenőrző Testület az előző évekhez hasonlóan, most 
is szükségesnek véli felhívni a Szakszövetség figyelmét arra, hogy működése 
során törekedjen a költségtakarékosság valamennyi ésszerű lehetőségének a 
kihasználására és a kinnlevőségek még hatékonyabb kezelésére.  

 

EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK - AJÁNLÁSOK:  

1. Az Ellenőrző Testület előző beszámolójában kifogásolt szállító és vevő 
folyószámlák rendezése megtörtént. Kérjük, hogy a jövőben az év végi   
követeléseket, kötelezettségeket alátámasztó elismert egyenlegközlő levelek 
álljanak rendelkezésre, amennyiben a pénzügyi rendezés a mérlegkészítés 
időpontjáig nem történt meg. 
 
2. Az Ellenőrző Testület előző beszámolójában kifogásolt, a devizában fennálló 
követelések átértékelése megtörtént. 

3. A tagegyesületekkel és a szállítókkal, vevőkkel kapcsolatos elszámolások 
egyeztetését folyamatosan el kell végezni, a tartozások, követelések egyenlegeit 
folyamatosan követni és rendezni kell, a szükséges és előírás szerinti 
dokumentálásokat el kell végezni. 

4. Tovább kell erősíteni a számviteli, pénzügyi, bizonylatolási rendet, fegyelmet, 
erősíteni kell a gazdálkodás rendjét. Tovább kell erősíteni a hatályos 
jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő számviteli rendet,  a folyamatosan 
átlátható és nyomon követhető pénzügyi működést, az előző évekből adódó 
rendezetlen tételeket ki kell tisztázni. 

5. El kell jutni odáig, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló ne tartalmazzon 
egyetlen nem rendezett, nem dokumentált, a számviteli és egyéb vonatkozó 
szabályoknak nem eleget tevő tételt sem, ezt a helyzetet folyamatosan fenn kell 
tartani. 

6. Meg kell valósítani, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló a Szakszövetség 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós és megbízható képet 
mutasson, a torzító  tényezőket meg kell szüntetni, újbóli kialakulásukat 
megakadályozó gyakorlatot kell kialakítani. 

7. Kérjük jelen Beszámolónkban jelzett kisebb hiányosságok jövőbeni 
kiküszöbölését, javítását. 

8. Eddig is igényként merült fel, ezért is javasoljuk a különböző válogatottak 
esetében, hogy az edzőtáborok, nemzetközi tornák, versenyek vonatkozásában 
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készüljenek előzetes költségvetések, amelyek az egyének és egyesületeik 
számára is lehetővé teszik az előzetes kalkulációt. Készüljenek továbbá a 
költségekről utólagosan tételes, analitikus kimutatások, amelyek mindenki 
számára transzparensé teszik ezen események költségeit. 

 

ÖSSZESSÉGÉBEN: 

Az Ellenőrző Testület 2012. március 25-i keltezésű beszámolójában 
megvizsgálta a Magyar Floorball Szakszövetség 2012. március 20-i keltezésű 
egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-kimutatását. 
Ezen Beszámolójában részletesen leírta a feltárt hiányosságokat, hibákat. 
Ezt követően a Magyar Floorball Szakszövetség Elnöksége az Ellenőrző 
Testületi Beszámolóban leírtakat megtárgyalta, egyeztetéseket végzett a 
könyveléssel és elkészíttette a jelen vizsgálat tárgyát képező, 2012. április 12-i 
keltezésű, javított egyszerűsített éves beszámolóját, mérlegét és eredmény-
kimutatását. 
A fentiekben jelzett, 2012. április 12-i keltezésű, javított egyszerűsített éves 
beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás,  a 2011. évi közhasznúsági jelentés 
áttekintését követően az Ellenőrző Testület egyhangúlag úgy határozott, az 
Egyszerűsített Éves Beszámoló a Szakszövetség vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről valós és megbízható képet mutat, nem tartalmaz oly 
mértékben torzító  tényezőket, amelyek jelentősen befolyásolnák a valós 
gazdálkodási helyzetet. 

Mindezek alapján az Egyszerűsített Éves Beszámolót javasoljuk elfogadásra.  

Az Ellenőrző Testület jelen beszámolója a Magyar Floorball Szakszövetség által 
kiadott, 2012. április 13-i keltezésű “Teljességi nyilatkozat”-ával érvényes. 
 
 

Budapest, 2012. április 13. 

 
 
 
……………………………….. 
Ressely Béla 
Ellenőrző Testület 
elnöke 
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A Magyar Floorball Szakszövetség 2012. április 14-én megtartott Közgyűlése a szervezet 
Alapszabályát módosítja (*-gal jelölve), és egységes szerkezetben a következő Alapszabályt 
lépteti életbe: 

 
A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG 

ALAPSZABÁLYA 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. §  

 
(1) A Magyar Floorball Szakszövetség - a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Bíróságon Pk.62. 

számon nyilvántartásba vett Magyar Floorball Szövetség általános jogutódja –a floorball 
sportág magyarországi szervezésére és irányítására létrehozott, a sportág versenyrendsze-
rében résztvevő sportszervezetek tevékenységét összefogó és összehangoló, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény 19-30. §, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény alapján, közhasznú szervezetként működő sportszövetség.* 

 
(2) A Szövetség tagja a Nemzetközi Floorball Szövetségnek (IFF), annak alapszabályát és 

szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja. A nemzetközi szakszövetség által szerve-
zett és felügyelt sportág a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágak között 
szerepel.* 

 
(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-

len, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

(4) A Szakszövetség szerepel a Fővárosi Törvényszék sportági országos szakszövetségek 
nyilvántartásában és alapszabályán kívül a Stv-ben, valamint más jogszabályokban 
meghatározott, a Szakszövetségek részére kötelezővé tett szabályzatokat alkot. 

 
2. §  

 
(1) A  Szakszövetség neve: Magyar Floorball Szakszövetség, rövidítve: MFSZ 

 
(2) A Szakszövetség neve angolul: Hungarian Floorball Federation 

 
(3) A Szakszövetség székhelye: 1146, Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 
(4) A Szakszövetség alapítási éve: 1997 

 
(5) A Szakszövetség pecsétje: Körpecsét, kör alakban a Magyar Floorball Szakszövetség, 

alatta körben a cím: 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3. 
 

(6) A Szakszövetség zászlaja: egyik oldala fehér színű, arany színű szegéllyel, benne a 
szövetség emblémája. 
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(7) A Szakszövetség emblémája:  
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II. 
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
A Szakszövetség célja 

 
3. §  

 
(1) A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a floorball sport-

ágban folyó közhasznú tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik 
a Stv-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. 
Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszer-
vezetek tevékenységében. Szervezi a magyarországi floorball tevékenységet az IFF aján-
lásának megfelelően az állami és más társadalmi szervektől elvárt módon. 

 
(2) A Szakszövetség elkötelezett a sportág megismertetése és népszerűsítése iránt a gyerme-

kek és ifjak körében; a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése és támogatása a sport-
kultúra fejlődése érdekében. Melynek részét képezi az egészségfejlesztés, közösségfej-
lesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegség megelőzés, mozgás-
gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.* 

 
(3) A Szakszövetség közhasznú sporttevékenység körében nyújtott szolgáltatásait a szakszö-

vetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. 
 

(4) A Szakszövetség célja szerinti tevékenysége: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi 
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 

 
 

A Szakszövetség feladatai 
 

4. §  
 

(1) A szakszövetség alapvető feladata:* 
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág 

versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. 
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág 
hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét, 

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

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

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-
nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a 
többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi 
sportéletben, 

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, 
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő 
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sportszakemberek képzését és továbbképzését, 
h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 

végrehajtásáról, 
i) az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szabályzatában meghatározottak alapján 

ellenőrizni a versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként 
szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását. 

 
(2) A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének 

szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében 
különösen:* 
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, 

átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami 
sportinformációs rendszernek, 

b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

d) érvényesíti a doppingtilalmat, 
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel 

kapcsolatos sportági követelményeket, 
f) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit 

az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni, 
g) sportágában elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit 

az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni. 
 

(3) A sportág céljainak elérése érdekében – összhangban a sportág stratégiai fejlesztési 
koncepciójában foglaltakkal – a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi 
szerződéseket köthet, ideértve – a Stv. 36-37. §-ában meghatározott módon - a 
versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint a 
versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos 
vagyoni értékű jogok hasznosítását is.* 

 
(4) Ellátja a jelen Alapszabályban, illetve a Sporttörvényben és más jogszabályokban megha-

tározott egyéb feladatokat.* 
 
 

A Szakszövetség szabályzatai 
 

5. §  
 

(1) A Szakszövetség alapszabálya biztosítja a Szakszövetség demokratikus, önkormányzati 
elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. 

 
(2) A sportág rendeltetésszerű működése érdekében - a külön jogszabályokban előírt más 

szabályzatok mellett - a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő 
szabályzatokat köteles megalkotni:* 
a) versenyszabályzat, 
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b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzők 
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai előírásokat is, 
kiemelt figyelemmel a kiskorú versenyzőkre, 

c) sportfegyelmi szabályzat, 
d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 

szabályzat, 
e) doppingszabályzat, 
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú 

támogatások Stv-nek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályoknak és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
szóló miniszteri rendeletnek megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is, 

g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat. 
 

(3) Amennyiben a szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert 
(bajnokságot) működtet, úgy a versenyszabályzatban külön rendelkeznie kell a hivatásos 
vagy a vegyes bajnokságban részt vevő sportszervezetekkel, illetve sportolókkal szemben 
támasztott követelményekről.* 

 
(4) A versenyszabályzatban kell rendelkezni a sportág jellegének megfelelően a sportolók 

élet-, sportbaleset- és vagyonbiztosításának rendszeréről.* 
 

(5) A szakszövetség – az Stv. 36-37. §-ban foglaltakra figyelemmel – szabályzatban 
rendelkezhet a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok 
hasznosításáról.* 

 
(6) A szakszövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a 

közbiztonsági követelményeket is érvényesíteni.* 
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III. 
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
A Szakszövetség tagja 

 
6. §  

 
(1) A Szakszövetség tagja lehet minden Stv. rendelkezéseinek megfelelő sportszervezet, 

amely a sportági versenyrendszerben rögzített versenyeken részt vesz. 
 

(2) A Szakszövetségbe tagként való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a 
Szakszövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállnak. 

 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 
7. §  

 
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 
(2) A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli 

megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő 
elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. 

 
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó 

határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a 
következő közgyűlés tárgyalni köteles. Ez esetben a következő közgyűlést a fellebbezés 
beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra össze kell hívni. 

 
8. §  

 
(1) A tagsági viszony a Szakszövetség Elnökségéhez intézett írásbeli közléssel bármikor 

megszüntethető. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett 
kötelezettségei alól. 

 
(2) A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős 

büntetésként lehet alkalmazni, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a 
Szakszövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti. 

 
(3) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát 

megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja.* 
 

9. §  
 

(1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartás kell vezetni. 
 

(2) A Szakszövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat 
kötelesek fizetni. 
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(3) A tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlésnek akkor van helye, ha a tag – a tagdíj 

megfizetésére harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításra – nem tett 
eleget kötelezettségének. A törölt tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti 
ismételt felvételét a Szövetség tagjai közé.* 

 
A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai 

 
10. §  

 
(1) A Szakszövetség tiszteletbeli illetve pártoló tagként természetes személyek is részt 

vehetnek. A Szakszövetség tiszteletbeli, illetve pártoló tagja lehet az a természetes 
személy, illetve jogi személy, aki a Szakszövetség alapszabályában, szabályzataiban 
foglalt célokkal egyetért és a Szakszövetség tevékenységét támogatja. 

 
(2) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjává választhatja azt a természetes személyt, aki a 

Szakszövetség érdekében kimagasló tevékenységet fejtett ki.* 
 

(3) A Szakszövetség pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki pártoló 
tagként történő felvételét kéri, és külön megállapodásban vállalja a Szövetség 
tevékenységének erkölcsi és anyagi támogatását.* 

 
(4) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjait a Közgyűlés választja, míg a pártoló tagok felvételi 

kérelme ügyében az Elnökség határoz. 
 

(5) A tiszteletbeli és pártoló tagok 
a) tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség közgyűlésén, 
b) javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetség, valamint szervei 

működésével kapcsolatban, 
c) tájékoztatást kérhetnek a tagokat érintő minden kérdésben. 

 
(6) A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei: 

a) A Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a 
Szakszövetség határozatainak megtartása, 

b) a sportág népszerűsítése. 
 

(7) Megszűnik a tiszteletbeli, valamint pártoló tagság elhalálozással, lemondással és a 
Közgyűlés általi – pártoló tag esetében az Elnökség általi – visszavonással. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
11. §  

 
(1) A Szakszövetség tagjának jogai: 

a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség által 
kiírt bajnokságokon, kupaversenyeken, 

b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, 
c) választhat és választható a Szakszövetség szerveibe, 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, 
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valamint a szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a 
Szakszövetség irataiba, 

e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat, a mentő 
tevékenységet érintő kérdések megtárgyalására, 

f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről. 
g)  

(2) A fentiekben meghatározott b)-f) pont szerinti jogait a tag képviselője útján 
gyakorolhatja. 

 
12. §  

 
(1) A Szakszövetség tagjainak kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
b) a Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség 

szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg a megtartásának biztosítása, 
c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
d) az általános sporterkölcsi normák betartása, 
e) a sportág népszerűsítése, 
f) a tagdíj megfizetése. 
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IV. 

A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

13. §  
 

(1) A Szakszövetség szervei: 
a) Közgyűlés 
b) Elnökség, 
c) Ellenőrző Testület 
d) Fegyelmi Bizottság 
e) Titkárság 
f) Játékvezetői Testület 
g) Bizottságok* 
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V. 
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGY ŰLÉSE 

 
A közgyűlés összehívása 

 
14. §  

 
(1) A Szakszövetség legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 
 

(2) A Szakszövetség rendes közgyűlését évenként össze kell hívni. A Szakszövetség elnöksé-
ge a közgyűlés helyéről, időpontjáról, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról szóló 
meghívóval a tagokat és az Ellenőrző Testület elnökét legalább egy hónappal a közgyűlés 
időpontja előtt írásban meghívja, az egyéb tanácskozási joggal rendelkezőknek ugyanezen 
időben, ugyanezen írásbeli tartalommal írásbeli értesítést küld. 

 
(3) A Szakszövetség közgyűlése nyilvános. 

 
(4) A közgyűlésen minden jelenlévő (jogszerű képviselettel rendelkező) tag egy szavazattal 

rendelkezik. 
 

(5) A közgyűlésen a tagot csak a bejegyzett képviselő vagy a bejegyzett képviselő által meg-
hatalmazott képviselő képviselheti. A tag köteles a képviseleti jog megállapítása érdeké-
ben a sportszervezete hatályos cégkivonatát (bírósági végzését) a közgyűlésen, illetve an-
nak előtte benyújtani, melyből a képviselő személye kiderül. Ha a tagot meghatalmazott 
képviseli, akkor ezen túlmenően magánokiratba foglalt meghatalmazást kell benyújtania. 
A meghatalmazásban szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott a tag képviseletében a 
közgyűlésen részt vegyen, ott nyilatkozatokat tegyen, és szavazati jogot gyakoroljon.* 

 
A közgyűlés határozatképessége 

 
15. §  

 
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. 

 
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképes-

sé, a megismételt közgyűlést 30 napon belül bármely időpontra össze lehet hívni. Az is-
mételten megtartott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. E tényre a közgyűlés résztvevőinek figyelmét a 
számukra kézbesített meghívóban kifejezetten fel kell hívni. 

 
A közgyűlés napirendje 

 
16. §  

 
(1) A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés 

elé. 
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(2) A Szakszövetség éves rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartal-
maznia kell: 
a) az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 
b) a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet el-

fogadása, 
c) az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve, 
d) az Ellenőrző Testület beszámolója. 
 

(3) A Szakszövetség tagjai napirendi pont javaslattal élhetnek, amelyek tárgyalásáról a Köz-
gyűlés jogosult javaslatonként dönteni.* 

 
(4) A (3) bekezdésében említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azo-

kat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban benyújtották az elnökséghez. 
Az Elnökség a javaslatokat a Közgyűlés elé terjeszti, és az ülés előtt legalább 8 nappal a 
módosított napirendről tájékoztatja a tagokat.* 

 
A közgyűlés hatásköre 

 
17. §  

 
(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály meghatározása, és módosítása, 
b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a 

továbbiakban Sztv.) szerinti beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, a kö-
vetkező évi szakmai és pénzügyi tervének az elfogadása, 

c) az Elnökség és az Ellenőrző Testület elnökének, továbbá tagjainak, a tiszteletbeli ta-
goknak megválasztása és visszahívása,* 

d) a Szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválasztásá-
nak meghatározása, 

e) a Szakszövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása, 
f) A Szakszövetség a Stv. 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása,* 
g) a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó va-

gyonról,* 
h) nemzetközi szervezetekbe való belépés és kilépés elhatározása, 
i) a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása, 
j) a Szakszövetség feladatainak ellátásához regionális, megyei és helyi szervezeti egy-

ség létrehozása, 
k) az éves tagdíj mértékének megállapítása, 
l) éves költségvetés megállapítása, 
m) mindaz, amit jogszabály, illetve az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal. 
 

(2) A közgyűlés a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. 
 

(3) Az Elnököt, az Elnökség további tagjait, az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait a Köz-
gyűlés öt évre választja. Ezen tisztségviselők mindegyike újraválasztható. A Stv. 24. § (4) 
bekezdése szerint az is megválasztható, aki nem a tag képviselője.* 
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(4) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szakszövetség feloszlását, ha a Szakszövetség 
képes bármilyen jogcímen fennálló tartozása kiegyenlítésére. 

 
(5) A közgyűlés által jóváhagyott, Sztv. szerinti beszámoló hiányában új hivatásos verseny-

rendszer nem hirdethető meg. 
 

A közgyűlés határozathozatala 
 

18. §  
 

(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak 
több mint felének „igen” szavazatával hozza meg. 

 
(2) Az alapszabály módosításához, továbbá az alapszabály 17. § (1) bekezdésének d)-g)  

pontjaiban megjelölt ügyekben a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának „igen” 
szavazata szükséges. 

 
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek – a 17. § (1) bekezdé-

sének c) pontjában meghatározott – tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a 
szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetében a közgyűlés nyílt 
szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról. 

 
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a köz-

gyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat 
és a határozatok meghozatalának szavazati arányát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesí-
ti. 

 
(5) A Szövetség Közgyűlése nyilvános, zárt tárgyalás csak kivételesen, a személyiségi jogok 

és az adatvédelem érdekeire tekintettel, a Közgyűlés határozatával rendelhető el. A zárt 
közgyűlésen a szavazásra jogosultak, a tiszteletbeli és a pártoló tagok, valamint az elnök-
ség által meghívott személyek vehetnek részt.* 

 
A tisztségviselők választása 

 
19. §  

 
(1) A választást napirendre tűző közgyűlésen a jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre 

jelöl. 
(2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Elnököt, utána az 

Elnökség tagjait, majd ezt követően az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait kell megvá-
lasztani. 

(3) Megválasztottnak a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több 
mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén kellő számú jelölt a 
szükséges szavazatmennyiséget nem kapta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az 
új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A vá-
lasztást ezen elv alapján mindaddig ismételni kell, amíg a kellő létszámú jelölt az előírt 
többségi szavazatot meg nem kapja. Amennyiben a megválasztottak száma meghaladja a 
létszámkeretet, közülük a több szavazatot kapott személy nyeri el a tisztséget. 
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(4) A tagok legalább 1/3-a kezdeményezheti a Közgyűlés által választott tisztségviselők visz-

szahívását.*  
 

A Szakszövetség közgyűlésének rendkívüli ülése 
 

20. §  
 

(1) Az Elnökségnek a Közgyűlést rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés kéz-
hezvételétől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra, a 
tagok legalább 8 nappal előtte történő meghívásával össze kell hívnia, ha:*  
a) a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kéri, 
b) a Szakszövetség Elnökségének többségi határozata elrendeli,* 
c) a bíróság azt elrendeli, 
d) a Szakszövetség Elnökének, elnökségi tagjának, az Ellenőrző Testület elnökének 

vagy tagjának tisztsége bármely ok miatt megszűnik és emiatt az Elnökség, az Ellen-
őrző Testület létszáma az alapszabályban meghatározott minimális mérték alá csök-
ken, illetve az elnöki funkció nincs betöltve, 

e) az Ellenőrző Testület kezdeményezi, 
f) egyéb, alapszabályban meghatározott esetben. 
 

(2) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Alapszabály a Szakszövetség rendes közgyűlés-
re vonatkozó szabályai irányadók a 14. § és 16. § kivételével.* 
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VI. 
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

 
Az elnökség feladata és hatásköre 

 
21. §  

 
(1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség elnök-

sége irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 
jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés ki-
zárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörbe utalt. A 
szövetség elnöksége jogosult a Szervezeti és Működési Szabályzat, Fegyelmi Szabályzat, 
Igazolási és Átigazolási Szabályzat, Versenyszabályzat, Gazdálkodási és Pénzügyi Sza-
bályzat, Doppingszabályzat, és Sportszakember képzési Szabályzat megállapítására, mó-
dosítására.* 

 
(2) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) a Szakszövetség szabályzatainak megállapítása, illetve módosítása 
b) a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, 
c) a főtitkár és a szövetségi kapitány kinevezése és visszahívása, a szakág vezetők meg-

választása és felmentése, 
d) bizottságok létrehozása és megszűntetése (az alapszabályban konkrétan meghatáro-

zott bizottságok kivételével), ügyrendjük elfogadása, a bizottsági tagok megválasztá-
sa, illetve felmentése, 

e) a szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése, 
f) a Szakszövetség közgyűlésének összehívása, 
g) a Szakszövetség törvénye és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyele-

te, 
h) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, 
i) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, 
j) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli elnök és elnökségi tagok 

megválasztására elnökségi javaslat előterjesztése a közgyűléshez, 
k) döntés a pártoló tagok Szakszövetségbe való felvétele tárgyában, 
l) a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása, 
m) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szerve-

zése, 
n) a bajnokságok, és a Szakszövetségi versenyek kiírása, 
o) a sportág haza és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása, 
p) a nemzetközi sporteseményeken való részvétel engedélyezése, 
q) a sportág sportolói, versenybírók, edzők, oktatók, sportszakemberek képzésének, to-

vábbképzésének meghatározása, 
r) sportolói, edzői és egyéb sportszakember prémiumának, jutalmazásának, illetve 

egyéb juttatásának meghatározása és teljesítése a hatályos jogszabályok szerint, 
s) a Szakszövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése,  

hitel felvétele, jogról való lemondás illetve hasznosítás, gazdasági vállalkozási tevé-
kenységek elhatározása, valamint olyan határozatok meghozatala, amely alapján a 
Szakszövetség számára kötelezettségek keletkeznek, 

t) az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem 
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási 
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jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításá-
ról, 

u) az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentés készítése, 
v) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály, továbbá a 

Szakszövetség egyéb szabályzata, illetve a Szakszövetség közgyűlése a hatáskörébe 
utal, 

w) ellátja a Stv-ben, illetve a sportfegyelmi felelősségről szóló 34/2001. sz. kormányren-
deletben, valamint a Szakszövetség Fegyelmi Szabályzatában előírt Fegyelmi Fel-
lebbviteli Bizottsági funkciót és feladatokat, 

x) az elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakszövetségnél foglalkoztatott min-
den munkavállaló tekintetében. 

 
(3) A Szakszövetség más társadalmi és gazdálkodó szervek, hatóságok, intézmények, vala-

mint a sajtó előtti képviseletére önállóan az elnök, illetve az elnök szabályszerű megha-
talmazása esetén más elnökségi tag jogosult. 

 
Az elnökség tagjai 

 
22. §  

 
(1) A Szakszövetség közgyűlése Elnököt és további 6 fő elnökségi tagot választ. 

 
(2) Az Elnököt és az Elnökség további tagjait a közgyűlés öt évre választja. A társelnök jog-

állása azonos az elnökségi tagokéval, azzal a különbséggel, hogy az elnök az ügyek meg-
határozott körére vonatkozóan képviseli jogát a társelnökre – mandátumának lejártáig ter-
jedő időre – átruházhatja. 

 
(3) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg 

magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, 
aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. A közgyűlés Elnökké, elnökségi taggá, illetve 
az Ellenőrző Testület elnökévé és tagjává olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag 
képviselője.* 

 
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

 
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal kapcsolat-

ban, 
c) javaslattétel rendkívüli elnökségi ülés összehívására az ok és cél megjelölésével, 
d) elnöki meghatalmazás alapján a Szakszövetség esetenkénti képviselete, 
e) a közgyűlési és elnökségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 
f) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival, és szerveivel, 
g) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 
(5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 
(6) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) visszahívással, 



Magyar Floorball Szakszövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

   
Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya  17 

d) elhalálozással. 
 

A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli elnökségi tagjai 
 

23. §  
 

(1) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökévé, illetve tiszteletbeli elnökségi tagjává választhatja 
öt éves időtartamra a közgyűlés azt a tiszteletbeli vagy pártoló tagot, aki a Szakszövetség 
érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtett ki. 

 
(2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli elnökségi tagok az elnökség ülésén tanácskozási 

joggal vehetnek részt. Egyebekben a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli elnökségi tag jogai-
ra és kötelezettségeire a tiszteletbeli tag és pártoló tag jogaira és kötelezettségeire megál-
lapított szabályok vonatkoznak. 

 
(3) Megszűnik a tiszteletbeli elnöki pozíció, illetve a tiszteletbeli elnökségi tagság a tisztség 

betöltésére meghatározott öt éves időtartam elteltével, elhalálozással, a megválasztott 
személy lemondásával, illetve közgyűlés általi visszahívásával. 

 
Az elnökség működése 

 
24. §  

 
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – a szervezeti és műkö-

dési szabályzat szerint – ügyrendjét. 
 

(2) Az elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben ülésezik. Rendkí-
vüli ülést kell összehívni, ha azt bármely elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indít-
ványozza. 

 
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét, 

továbbá az ülésen tanácskozási joggal részt venni jogosult egyéb személyeket. 
 
 

25. §  
 

(1) Az elnökség ülését az Elnök vagy a főtitkár hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és 
a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel 
korábban írásbeli meghívóval kell meghívni az elnökség tagjait és egyéb meghívottakat. 
Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható, amely azonban 3 napnál nem lehet 
rövidebb. 

 
(2) Az elnökségi ülések nyilvánosak. 
 

26. §  
 

(1) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 
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(2) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő és szavazásra jogosult 
tagok több mint a felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetében a le-
vezető elnök szavazata dönt. 

 
(3) Bármelyik elnökségi tag titkos szavazást kérhet egy-egy döntéshez. Ehhez a jelenlévő el-

nökségi tagok kétharmadának a hozzájárulása szükséges. 
 

(4) Abban az esetben, ha a két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 4 fő alá 
csökken, új elnökségi tagok megválasztása céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

 
(5) Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a napi-

rendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javasla-
tokat, illetőleg a hozott határozatokat, a szavazások során a támogatók, ellenzők és tartóz-
kodók számát. 

 
(6) Az elnökség határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szakszövetség tagságát 15 

napon belül köteles írásban tájékoztatni. Köteles továbbá az Elnökség saját határozatait a 
Szakszövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő 15 napos kifüggesztéssel 
nyilvánosságra hozni. 

 
(7) A Szövetség Elnöksége az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben elnökségi ülés tartá-

sa nélkül is határozhat.* 
 

(8) Az elnökségi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét az elnökségi 
tagoknak úgy kell elektronikus úton, vagy telefax útján megküldeni, hogy a döntésre leg-
alább 3 nap álljon rendelkezésre. Az elnökségi tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg 
írásban szavazatukat.* 

 
(9) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha vala-

mennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított há-
rom napon belül a Szövetség Főtitkára megállapítja a szavazás eredményét és azt további 
három napon belül írásban közli az elnökségi tagokkal.* 

 
(10) Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek az elnökségi tagokhoz történt 

megérkezését a Szövetség Főtitkára, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldé-
sét és a Szövetséghez történt megérkezését az elnökségi tag köteles bizonyítani.* 

 
(11) A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki – a kívánt betekintést 

megelőző öt munkanappal korábban megküldött – írásos kérelem alapján betekinthet.* 
 

(12) A szövetség közgyűlése, illetve elnöksége által hozott döntések és az elfogadott beszámo-
lók nyilvánosak. A határozatok és beszámoló nyilvánosságra hozatala a szövetség honlap-
ja útján történik. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból sa-
ját költségére másolatot kérhet.* 

 
VII. 

A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE  
 

27. §  
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(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség Elnöke. 

 
(2) Az elnök feladatai: 

a) az elnökség üléseinek összehívása, vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása, 
b) a Szakszövetség képviselete, 
c) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése, 
d) döntési jogkört gyakorolhat mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének hatáskörébe, 
e) aláírási joggal önállóan rendelkezik, 
f) a bankszámla felett együttesen rendelkezik az elnökség által kijelölt taggal vagy kije-

lölt tagok közül bármelyikkel, 
g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illető-

leg a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 
 

(3) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén általa megbízott elnökségi tag helyette-
síti. 

 
 

VIII. 
AZ ELLEN ŐRZŐ TESTÜLET  

 
28. §  

 
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének el-

lenőrzésére megválasztja az Ellenőrző testület elnökét és tagjait. Az Ellenőrző Testület 
elnökből és két tagból áll. 

 
(2) Az Ellenőrző Testület tagjai – beleértve az Ellenőrző Testület elnökét is – az Alapszabály 

35. §-ában lévő összeférhetetlenségi szabályokon túlmenően nem lehetnek egymás hozzá-
tartozói. 

 
29. §  

 
(1) Az Ellenőrző Testület tevékenységét az elnök irányítja. 

 
(2) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség el-

nökségét tájékoztatja. 
 

30. §  
 

(1) Az Ellenőrző Testület feladata: 
a) a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 
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e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének az előirányzott bevételek és ki-
adások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
g) a Szakszövetség vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 
 

(2) Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti mér-
leg és eredményi beszámolóról, valamint a közhasznúsági eredmény elfogadásáról és a 
következő évi pénzügyi tervről nem dönthet. 

 
31. §  

 
(1) Az Ellenőrző Testület ügyrendjét maga állapítja meg. 

 
(2) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdál-

kodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni a Szakszövetség tisztségviselőitől jelen-
tést, illetve tájékoztatást kérni. 

 
(3) Az Ellenőrző Testület elnöke a Szakszövetség vezető szerveinek ülésén tanácskozási jog-

gal részt vehet. 
 

(4) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a Szak-
szövetség elnökét. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a pénzügyi- gazdasági, ille-
tőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 
(5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 

napon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, 
vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére vonatkozó javaslatot 
is tesz. 

 
(6) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő eltel-

tével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 
 

(7) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem 
vezet eredményre, az Ellenőrző Testület kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehí-
vását. 

 
(8) Az Ellenőrző Testület  köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és an-

nak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Szakszövetség érde-

keit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető-
szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
 

(9) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Testület indítványára – annak megté-
telétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén  
a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Testület jogosult. 
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(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intéz-
kedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes-
ségi felügyeletet ellátó szervet. 

 
(11) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről, a Szakszövetség közgyűlésének köteles beszá-

molni. 
 

(12) Az Ellenőrző Testület működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 
 

IX. 
BIZOTTSÁGOK  

 
32. §  

 
(1) A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes bizott-

ságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb saját mandátumának le-
jártáig terjedő időtartamra választja. A bizottságok tagjai újraválaszthatók. 

 
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség által jóváhagyott saját működési sza-

bályzatuk határozza meg, a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának kere-
tei között. 

 
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek a ha-

tás – és feladatkörükbe utalt ügyekben. 
 

(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni az el-
nökséget azzal, hogy valamely tagja képviselje a bizottság ülésein. 

 
(5) A bizottságok ülései nyilvánosak. 
 

X. 
A SZAKSZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA  

 
33. §  

 
(1) A Szakszövetség adminisztratív feladatainak ellátására az elnökség titkárságot hoz létre. 

A titkárság létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy 
biztosítja a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 

 
(2) A titkárságot az elnökség által kinevezett főtitkár vezeti, aki tevékenységét munkavi-

szony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony formájában látja el. 
 

(3) A főtitkár irányítja a Szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az alapszabály 
rendelkezései szerint, a közgyűlés és az elnökség határozatainak keretei között. 

 
(4) A főtitkár feladatai és hatásköre különösen:* 

a) összehangolja a szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és 
gazdasági munkáját, 
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b) összehangolja a bizottságok és a szövetség más szervei munkáját, 
c) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, 
d) előkészíti az elnökség üléseit, 
e) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, felügyeli a 

szerződéssel megbízottak / válogatott keretorvosok, edzők, szertáros, stb. / tevékeny-
ségét, e jogkörét részlegesen a válogatott vezetőedzőjére vagy másra átruházhatja, 

f) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben 
meghatározott körben és mértékig 

g) megbízás alapján képviseli a szövetséget, 
h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a szövetség tevékenységéről, a szövetség sajtórefe-

rense útján rendszeres kapcsolatot tart a tömegkommunikációval, 
i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határo-

zatok nyilvántartásáról, 
j) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről, 
k) figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok vég-

rehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását, 
l) felelős az országos bajnokságok, a nemzeti kupaküzdelmek rendeltetésszerű és zavar-

talan lebonyolításáért, ennek érdekében felügyeli a Versenybizottságot és a Fegyelmi 
Bizottság tevékenységét, rendszeres munkakapcsolatot tart a Játékvezető Testülettel, 

m) felügyeli az egyéb bizottságok munkáját. 
 

(5) A titkárság szervezeti felépítését és feladatait szükség szerint a Szakszövetség Szervezeti 
és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

 
XI. 

SZÖVETSÉGI EDZŐK 
 

34. §  
 

(1) A szövetségi edzők a különböző korcsoportú /felnőtt, junior, ifjúsági, serdülő/ válogatott 
keretek szakmai vezetői.* 

 
(2) A szövetségi vezető edző irányítja a felnőtt válogatott szakmai munkáját és összehangolja 

a többi válogatottal kapcsolatos szakmai tevékenységet.* 
 

(3) A szövetségi vezető edzőt illetve a szövetségi edzőket a szövetség elnöksége bízza meg 
meghatározott időre és felmentésükre is az elnökség jogosult. A szövetségi edzők kötele-
sek a válogatott felkészítésével, versenyzésével kapcsolatos program- és költségtervezetet 
az elnökségnek bemutatni és munkájukról az elnökségnek rendszeresen beszámolni.* 
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XII. 
A SZAKSZÖVETSÉG VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐIRE VO-

NATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK  
 

35. §  
 

(1) A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b. pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hoz-
zátartozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletekben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szak-
szövetség által a tagjának – tagsági viszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
(2) Nem lehet a Szakszövetség Ellenőrző Testületének elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizs-

gálója az a személy, aki 
a) a Szakszövetség elnöke, vagy az elnökség tagja, 
b) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló mun-

kaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági 
viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

36. §  
 

(1) Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője – elnöke, elnökségi tagja, az Ellenőrző 
Testület elnöke vagy tagja – az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilván-

tartott 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,* 
ha a közhasznú szervezet megszűnése óta három év még nem telt el. 
 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasz-
nú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más köz-
hasznú szervezetnél is betölt. 

 
(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szakszövetséget előzete-

sen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is be-
tölt.* 
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XIII. 
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA  

 
37. §  

 
(1) A Szakszövetség elsősorban tagdíjakból, a központi költségvetési, illetve egyéb támoga-

tásokból, felajánlásokból és a Szakszövetség kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevé-
kenységéből, származó bevételekből gazdálkodik. 

 
(2) A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaság-

ban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem 
haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a Szakszövetség által a vállalkozás 

(gazdasági társaság) alapítása és működése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 
 

(4) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szakszövetség 
működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 
a) az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy 

működési költségei fedezésére kapott támogatás vagy adomány, 
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó be-

vétel, 
c) a költségvetési támogatás:* 

i) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 
ii)  az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás, 
iii)  az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás, 
iv) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

kiutalt összege, 
d) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsoló-

dó, illetve pályázatokból származó bevétel, 
e)  a Szakszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 
f) tagsági díjak, 
g) magán- és jogi személyek támogatása, 
h) a tagszervezetek által befizetett egyéb díjak, 
i) a nemzetközi szervezetektől kapott támogatás, 
j) vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 
k) a Szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések, 
l) igazolási és átigazolási díjakból eredő bevételek, 
m) egyéb jogszabályokban meghatározott bevételek. 

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

ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos költségek is. 
 

(6) A Szakszövetség költségei: 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, ki-

adások), 
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b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítá-
sok, kiadások), 

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

d) valamint a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közve-
tett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

 
(7) A Szakszövetség vagyona az alábbi fő elemekből tevődik össze: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 
b) készpénzre szóló követelés, 
c) értékpapír, üzletrész, vagyoni értékű jogok, 
d) ingatlan és ingó vagyon. 

 
(8) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

A Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – 
saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
(9) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érde-

kében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 

(10) A Szakszövetség a tevékenységi céljai szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-
vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi szer-
vezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

 
(11) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabály-

ban meghatározott tevékenységre fordítja. A Szakszövetség befektetési tevékenységet a 
közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 

 
(12) A Szakszövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, il-
letve a Szakszövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okirat-
nak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.* 

 
(13) A Szakszövetség bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott sza-

bályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartal-
mazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).* 

 
(14) A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fe-
dezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 
(15) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási, pénzügyi szabály-

zatban meg kell határozni. 
 

(16) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggés-
ben harmadik személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk. rendelkezései sze-
rint. 
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(17) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók 
élet-, baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli. 

 
(18) A Szakszövetség hivatásos tagozata, amennyiben közgyűlésének döntése szerint hivatásos 

versenyrendszert működtet, köteles a külön jogszabály szerinti könyvvizsgálót is alkal-
mazni (választani) gazdálkodásának ellenőrzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentések 
hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervé-
ről nem dönthet. 

 
XIV. 

A SZAKSZÖVETSÉG REGIONÁLIS, MEGYEI ÉS HELYI 
SZERVEI  

 
38. §  

 
(1) A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei a Szakszövetség jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységei. A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei ellát-
ják a Szakszövetség alapszabálya által, valamint saját alapszabályuk által meghatározott 
feladatokat. Alapszabályuk nem lehet ellentétes a Szakszövetség alapszabályával. 

 
(2) A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szerveinek a létrehozása a közgyűlés hatás-

körébe tartozik. A Szakszövetség megyei és helyi szerveinek megalakítását bármely szak-
szövetségi tag kezdeményezheti. A szervezeti egységeket a Szakszövetség veszi nyilván-
tartásba a képviseletre jogosult tisztségviselők megjelölésével együtt. 

 
(3) A területi és helyi Szakszövetségek önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, valamint a 

működéshez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkeznek. 
 

39. §  
 

(1) A Szakszövetség regionális, megyei és helyi szervei működési területükön az alábbi fel-
adatokat látják el: 
a) gondoskodnak a Szakszövetség alapszabályában foglalt feladatok végrehajtásáról, 
b) ellátják a Szakszövetség elnöksége által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, 
c) kiírják és szervezik a hatáskörükbe tartozó versenyeket, 
d) közreműködnek a Szakszövetség szervei által a sportág fejlesztéseinek irányait meg-

határozó döntések végrehajtásában, 
e) közreműködnek a sportszakemberek képzésében, és továbbképzésében, 
f) hatáskörükben képviselik a sportágat és a sportszervezetek érdekeit, 
g) vezetik a hatáskörükbe tartozó nyilvántartásokat, ellátják a szükséges adatszolgáltatá-

si feladatokat, 
h) intézik az igazolással, illetve átigazolással kapcsolatos, hatáskörükbe utalt feladato-

kat. 
 

40. §  
 

(1) A szervezeti egységek szervezetét és működését saját alapszabályuk határozza meg. 
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(2) A szervezeti egység saját hatáskörben, kötelezően alkotja meg szervezeti és működési 
szabályzatát, gazdálkodására vonatkozó szabályzatát, továbbá saját hatáskörében dönt a 
versenykiírásairól és állítja össze saját versenynaptárát. Ezen hatályos dokumentumokat a 
szervezeti egységnek a Szakszövetség rendelkezésére kell bocsátania. A versenykiírás és 
versenynaptár nem lehet ellentétes a Szakszövetség versenyszabályzatában foglaltakkal. 

 
(3) A sportszervezetek a szervezeti egységgel közvetlenül létesíthetnek tagsági viszonyt. A 

Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetek tagsági viszonyban állónak 
kell tekintetni a működési területük szerinti illetékes szervezeti egységnél is. A szervezeti 
egység a tagok számától függetlenül működhet, tagnyilvántartásukat a Szakszövetség 
rendelkezésére kell bocsátaniuk. 

 
(4)  A Szakszövetség elnökségének felhatalmazása alapján a főtitkár kezdeményezheti a 

szervezeti egység közgyűlésének, ügyvezető szervének összehívását a cél és az ok meg-
határozásával. Ez esetben a szervezeti egység közgyűlését 30 napon belül, ügyvezető 
szervét 15 napon belül kell összehívni. 

 
XV. 

A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 

41. §  
 

(1) A Szakszövetség megszűnik: 
a) feloszlásának közgyűlés által történt kimondásával, 
b) a bíróság általi megszüntetésével, megszűnésének megállapításával. 

 
(2) Ha a Szakszövetség feloszlással, jogutód nélkül szűnik meg, akkor a közgyűlés dönt a hi-

telezők kielégítése után fennmaradó vagyonról feloszlást elrendelő határozatában.* 
 

(3) A szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégí-
tése után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sport-
ág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.* 

 
(4) A sportegyesületre és a sportszövetségre a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 

1991. évi XLIX. törvény szabályait kell alkalmazni.*  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

42. §  
 

(1) A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve a 
Szakszövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben a Szakszövetséggel, Szak-
szövetségi tag sportszervezettel, sportolóval keletkezett vitás ügyekben megpróbálják tár-
gyalásos úton egymás között, vagy a Szakszövetség közreműködésével rendezni a vitát. 
Jogvita esetére előnyben részesítik a Sport Állandó Választott Bíróság eljárását és az en-
nek megalapozásául szolgáló alávetési nyilatkozat megtételét. 

 
43. §  
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(1) A Szakszövetség elnöksége köteles mind a közgyűlési határozatokról, mind a saját hatá-

rozatairól nyilvántartást vezetni. 
 

(2) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmazni: 
a) a közgyűlések az elnökségi ülések időpontját, 
b) a közgyűlések és az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást, 
c) a közgyűléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét, számát és ha-

tályát, 
d) a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és 

ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát). 
 

(3) A közgyűlési és az elnökségi határozatokat az érintettekkel a meghozataltól számított 30 
napon belül írásban közölni kell, mely történhet elektronikus úton is, valamint ki kell 
függeszteni a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán.* 

 
(4) A határozati nyilvántartás, a közhasznúsági jelentés és a Szakszövetség működésével ösz-

szefüggésben keletkezett bármilyen irat, valamint a Szakszövetség szolgáltatásainak 
igénybevételi módozatairól szóló tájékoztatás nyilvános, abba bármely érdeklődő a Szak-
szövetség székhelyén – az ott meghirdetett időpontban – beletekinthet és azokból saját 
költségére másolatot kérhet.* 

 
(5) A Szakszövetség a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat valamint a 

Szakszövetség beszámolóit a Szakszövetség internetes honlapján (www.hunfloorball.hu) 
nyilvánosságra hozza.*  

 
(6) A Szakszövetség köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznú-

sági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a zára-
dék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - 
az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 
és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.* 

 
(7) A Szakszövetség az (6) bekezdés szerinti kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatá-
rozott módon tesz eleget.* 

 
(8) A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Informáci-
ós Portál számára lehetővé kell tenni.* 

 
(9) A Szakszövetség a saját honlapján közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét leg-

alább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.* 
 

(10) A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére má-
solatot készíthet.* 

 
* Módosította a 2012. április 14-ei Közgyűlés. 


