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A Magyar Gószövetség Alapszabálya
A Magyar Gószövetség a 2005. július hó 26-án megtartott alakuló ülésén a Magyar Go
Egyesület, a LoGOsz Egyesület, az Agyar Sport Egyesület Budakeszi, a Barcza Gedeon Sport
Club, a Duna Go Egyesület, a XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék Sport Egyesülete, a
Kelenföldi Go Egyesület, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club, a Pagoda Go Egyesület és
a Székesfehérvári Origó Sportegyesület — mint alapító tagok — a gósport országos megismertetése, elismertetése és további terjesztése, a magyarországi versenyzési és továbbképzési
lehetőségek összehangolása, bővítése érdekében, a magyar gómozgalom több évtizedes hagyományaira és elért eredményeire támaszkodva alakult meg.
I. cím
Általános rendelkezések
A szövetség neve, székhelye, pecsétje
1. §
(1) A szövetség neve: Magyar Gószövetség (angolul: Hungarian Go Association)
Rövidített neve: MGSZ (HGA)
(2) A szövetség székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
(3) A szövetség működési területe Magyarország területe.
(4) A szövetség pecsétjének tartalmaznia kell a szövetség nevét.
Az MGSZ jogállása
2. §
(1) A Magyar Gószövetség (a továbbiakban: MGSZ) a gó sportág országos megismertetésére,
elismertetésére és további terjesztésére, a magyarországi versenyzési és továbbképzési lehetőségek összehangolására, bővítésére létrehozott, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.), valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján közhasznú szervezetként
működő országos sportági szakszövetség.
(2) Az MGSZ tagja a Nemzetközi Gószövetségnek (IGF) és az Európai Gószövetségnek
(EGF), ezért e szervezetek alapszabályai és egyéb szabályzatai is érvényesek rá.
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II. cím
Az MGSZ működési köre, célja, feladatai
Az MGSZ működési köre
3. §
(1) Az MGSZ az Ectv. 2.§-ának 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége az
Ectv. 2.§-ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49.§ d), e), m) pontok szerinti állami
feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:
• a sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában;
• az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a
családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását;
• támogatja sportolóinak részvételét a sportág kiemelkedő jelentőségű nemzetközi
sportversenyein.
Az MGSZ célja, feladatai
4. §
(1) Az MGSZ Magyarország területén összehangolja, szervezi, irányítja és ellenőrzi a gó
sportágban folyó tevékenységet és a sportágban működő sportszervezetek tevékenységét.
Közreműködik a Stv.-ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami illetőleg helyi önkormányzati sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit
belföldön és külföldön, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
(2) Az MGSZ feladatai:
• a magyarországi sportszövetségekkel és a külföldön működő nemzeti
gószövetségekkel kapcsolatot épít ki;
• képviselni a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB,
a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, a társadalmi
szervezetek felé, valamint a sportág nemzetközi szervezeteiben (IGF, EGF);
• a gósport népszerűsítésével és az általa őrzött kulturális értékek terjesztésével kapcsolatban támogatja és ösztönzi a góval foglalkozó tanfolyamok, előadások, bemutatók rendezését, kiadványok megjelentetését;
• a gósport magyarországi elterjesztése érdekében az utánpótlás nevelésére megkülönböztetett figyelmet fordít.
• szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,
• a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét,e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit, meghatározni a
sportág hazai és — a Nemzetközi Gószövetség (IGF) és az Európai Gószövetség
(EGF) versenynaptárához igazodva — a nemzetközi versenynaptárát és nemzetközi
versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,
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részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,
működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését,
meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról,
a gó sport szellemi jellegéből fakadóan nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és fiatalok támogatására, nevelésére, oktatására és érdeklődésük felkeltésére. Törekszik
számukra minél több programot biztosítani.

(3) Az MGSZ ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
• a Sportörvény 23. § (1) bekezdése szerinti, sporttevékenységgel összefüggő szabályzatok (versenyszabályzat, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, sportfegyelmi szabályzat, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat, doppingszabályzat, gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat), valamint a külön
jogszabályokban és az alapszabályban előírt más szabályzatok megalkotása, érvényesülésük biztosítása.
• a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét és ez alapján szervezi a gósport versenyeit;
• évente megrendezi a Magyar Góbajnokságot;
• sportolói által képviseli a Magyarországot a nemzetközi sportrendezvényeken. A
sportolók kiküldésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ)
kell szabályozni;
• szabályzatban rendezi a góversenyekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításának módját és feltételeit, ezen jogok hasznosításáról szerződést köt.
• meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról;
• gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek;
• megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,
• a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sport törvényben és a
külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
• érvényesíti a doppingtilalmat,
• meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket.
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meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat;
a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a gyermek-, ifjúsági és sportminiszterrel a támogatási szerződést;
a szövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket
köt a sportág céljainak elérése érdekében;
az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését;
támogatja a szabadidő-, tömeg-, senior-, és diáksport mozgalmat;
ellátja a sportági nemzetközi szakszövetségeinek alapszabályában, a jogszabályokban, illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat.
A sportág céljainak elérése érdekében az MGSZ szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köthet, ideértve a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosítását is.

(4) Az MGSZ nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
(5) Az MGSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
III. cím
A tagsági viszony
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
5. §
(1) Az MGSZ-nek kizárólag olyan, a sportág versenyrendszerében részt vevő, az Stv. 16-17.§
szerinti sportegyesület, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a
18.§ szerinti sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet) lehet tagja, amelyek
részt vesznek az gó sportág versenyrendszerében, feltéve, hogy az MGSZ alapszabályát
magára nézve kötelezőnek elfogadja. A sportág versenyrendszerét a tárgyévi versenynaptárba felvett versenyek alkotják. A sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetnek az a sportszervezet tekinthető, amelynek legalább egy olyan sportolója van, aki rendelkezik az MGSZ által kiadott versenyengedéllyel és a sportszervezet legalább egy sportolója indul a tagfelvétel időpontja szerinti naptári évben, vagy ha ebben az időszakban
nincs már verseny azt ezt követő naptári évben az MGSZ versenynaptárában szereplő versenyen, vagy olyan nemzetközi versenyen, amelyen való részvételhez szükség van az
MGSZ által kiadott versenyengedélyre.
(2) Az MGSZ-be való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség alapszabályát
elfogadja, a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak és eleget tesz az
Igazolási, Nyilvántartási, és Átigazolási szabályzatban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének;
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(3) A tagot a képviseletére jogosult természetes személy képviselheti.
(4) A tagsági viszony megszűnik:
• a tag jogutód nélküli megszűnésével;
• az MGSZ jogutód nélküli megszűnésével;
• a kilépés írásbeli bejelentésével;
• törléssel;
• kizárással.
(5) A tag a megszűnéséről köteles írásban értesíteni a szövetséget.
(6) A szövetség megszűnéséről köteles értesíteni a tagjait.
(7) Törölni kell az MGSZ tagjainak sorából azt a tagot, amely a tagsági díj megfizetésével
legalább négy negyedéves hátralékba kerül, illetve amely két évig nem vesz részt az
MGSZ versenyrendszerében. A törlés előtt legalább tizenöt nappal a tagot fel kell hívni a
tagdíjhátralék megfizetésére. A felhívásban adott tizenöt napos határidő eredménytelen eltelte után van lehetőség a tag törlésére. A törlésről az Elnökség írásban értesíti az érdekeltet. A törlés ellen a tag tizenöt napon belül a Közgyűléshez fordulhat.
(8) Kizárható a tag, ha az MGSZ alapszabályát vagy egyéb szabályzatát megszegi. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntését az Ptk.-ban szabályozott bírósági úton lehet
megtámadni.
(9) A kilépett, kizárt vagy törölt tag csak egy év eltelte után nyújthat be újból tagfelvételi kérelmet.
(10) A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
A tagok jogai és kötelezettségei
6. §
(1) Az MGSZ minden tagja — az 5.§ 3. pontja szerinti képviselője útján — jogosult:
• a Közgyűlésben szavazati joggal részt venni;
• az MGSZ tisztségeire jelöltet állítani;
• az MGSZ irattárába a 14.§ szerint betekinteni.
(2) Az MGSZ minden tagegyesületének valamennyi tagja jogosult:
• az MGSZ szakmai és egyéb rendezvényein részt venni;
• az MGSZ által biztosított kedvezményeket igénybe venni;
• megválasztása esetén az MGSZ bármely tisztségét ellátni.
(3) Az MGSZ tagjainak jogai azonosak.
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(4) Az MGSZ minden tagja köteles:
• az MGSZ céljaival összhangban, az alapszabály, az egyéb szabályzatok és az MGSZ
szervei által hozott határozatok előírásainak megfelelően tevékenykedni;
• a tagdíjat fizetni.
• saját rendezvényein a szövetség többi tagszervezetének versenyengedéllyel rendelkező tagjai számára ugyanazokat a nevezési kedvezményeket biztosítani, mint saját
tagjai számára.
IV. cím
Az MGSZ szervezete
Közgyűlés
7. §
(1) A Közgyűlés az MGSZ legfőbb szerve.
(2) A Közgyűlést az MGSZ tagjainak összessége alkotja.
(3) A Közgyűlésben a tagszervezetek egy-egy szavazattal rendelkeznek.
(4) A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülések nyilvánosak,
de hozzászólási és szavazati joggal csak a tagszervezetek törvényes képviselői, illetve a
tagszervezetek képviseletére meghatalmazott személyek rendelkeznek.
(5) A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a tagszervezetek képviselőivel való előzetes egyeztetés alapján, ami történhet hagyományos, vagy elektronikus levélben. Össze kell hívni a
Közgyűlést, ha azt a tagok legalább egyharmada — az ok és cél megjelölésével — írásban
kezdeményezi, vagy ha azt a bíróság elrendeli. Amennyiben a kezdeményezés ellenére az
Elnökség a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra nem hívja össze, úgy a Közgyűlés öszszehívására az elnök, a Felügyelő Bizottság illetve a kezdeményező tagok bármelyike jogosult.
(6) A Közgyűlés ülésének meghívóját a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 nappal
meg kell küldeni a tagoknak. Ez történhet hagyományos, vagy elektronikus levélben egyaránt. A meghívóban meg kell határozni az ülés helyszínét, időpontját, napirendjére vonatkozó javaslatot. A meghívóban meg kell hirdetni az ülés esetleges határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt ülés helyszínét és időpontját. A meghívóban a tagok
figyelmét feltétlenül fel kell hívni a távolmaradás következményeire. Ebben az esetben a
Közgyűlés megismételt ülésére újabb meghívót küldeni nem szükséges. A megismételt
ülés időpontját legkorábban 3 nappal az eredeti időpont utánra lehet kitűzni.
(7) A Közgyűlés az ülésén akkor határozatképes, ha a tagok képviselőinek több mint a fele
jelen van. A Közgyűlés megismételt ülése, az eredeti napirendi pontokban, a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.
(8) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az alapszabály megállapítása, illetve módosítása;
• a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása;
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az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés,
valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása;
az MGSZ elnökének, az Elnökség többi tagjának és a Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása, illetve visszahívása;
az MGSZ más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
az MGSZ szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása;
gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló
döntés;
az MGSZ önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
mindaz, amit a Stv., más jogszabály, illetve az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal;
az Elnökség adott évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása;
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása;
döntés nemzetközi szövetségekhez való csatlakozásról vagy az azokból való kiválásról;
a tagdíj mértékének megállapítása;
döntés kizárásról;
döntés a tag törlés ellen beadott jogorvoslati kérelmek ügyében;
döntés az MGSZ vagyonának felhasználásáról annak megszűnése esetén;
az alapszabály és a 4.§ 3. pontjában leírt szabályzatok megállapítása és módosítása.

(9) A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének hiányában a Közgyűlés a számviteli törvény
szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
(10) A Közgyűlés csak akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha a szövetség képes
bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
(11) A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek
kell tekinteni.
(12) A 11. ponttól eltérően, titkos szavazással történik:
• a tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
• döntés személyi kérdésekben;
• minden olyan kérdés eldöntése, amiről a jelen lévő tagoknak legalább 20 százaléka
ezt indítványozza.
(13) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek jelenlévő képviselőinek háromnegyedes szótöbbségével hozott határozat szükséges az alapszabály módosításához.
(14) A 11. ponttól eltérően, a tagszervezetek háromnegyedes szótöbbségével hozott határozat
szükséges
• az MGSZ céljainak módosításához
• az MGSZ más sportszövetséggel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondásához.
(15) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bár-8-
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milyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az MGSZ tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabályban megfogalmazott cél szerinti juttatás.
(16) A Közgyűlés ülésének levezető elnöke az MGSZ elnöke. Egyszerű szavazattöbbséggel a
Közgyűlés dönthet más levezető elnök megválasztásáról is.
(17) A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a jegyzőkönyvvezető, az ülés
levezető elnöke és két, a Közgyűlés által jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztott jelenlévő személy ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni, a szövetség tagjai számára elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni és kérésre minden tagnak egy-egy másolati példányt el kell juttatni.
(18) A Közgyűlésben minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésben a szavazati jogot más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. A Közgyűlés ülése
előtt igazolt képviseleti joggal rendelkező személynek a szavazati jog átadható (váltott
képviselet, tartalék képviselő), ha egyébként az átvevőnek más szavazati joga nincs.
(19) A tagszervezeteknek legkésőbb a Közgyűlés ülése megkezdésének időpontjáig írásban
be kell jelenteniük azt a személyt, aki nem törvényes képviselőként, hanem meghatalmazottként a sportszervezetet képviseli.
Tisztségviselők
8. §
(1) Az MGSZ választott tisztségviselői az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai.
Egyéb tisztségviselőket az Elnökség nevezhet ki.
(2) A Közgyűlés a szövetség választott tisztségviselőit titkos szavazással, ez egyes tisztségekre külön-külön, három év időtartamra választja.
(3) A választott tisztségviselők a tagszervezetek tagjai közül kerülnek ki.
(4) A hároméves időszak közben megüresedett helyre választott tisztségviselő megbízatása
csak az adott hároméves időszak végéig tart.
(5) A tisztségviselők újraválaszthatók.
Elnökség
9. §
(1) Az Elnökség az MGSZ legfőbb ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai az elnök, az alelnök, a gazdasági alelnök, és két elnökségi tag, akik közül az egyik az utánpótlás nevelését,
a másik az MGSZ céljainak regionális megvalósítását közvetlenül felügyeli.
(2) Az elnökségi tag, illetve az elnökségi taggá jelölt személy, ha vezető tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles a Közgyűlést erről előzetesen tájékoztatni.
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(3) Nem lehet elnökségi tag:
• aki bármely más tisztséget visel az MGSZ-ben;
• aki el van tiltva a közügyek gyakorlásától;
• aki két éven belül egy olyan, azóta megszűnt közhasznú szervezetnek volt — megszűnését megelőzően legalább egy évig — vezető tisztségviselője, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki;
• aki sportegyesületnél elnökségi tag vagy sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő
volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet
felszámolták.
(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
• az MGSZ Közgyűlése rendes és rendkívüli ülésének összehívása;
• a Közgyűlés két ülése között döntés minden olyan kérdésben, amelyik nem tartozik
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;
• a Közgyűlés ülése napirendjének előkészítése;
• a Közgyűlés határozatainak végrehajtása és végrehajtatása;
• az MGSZ főtitkárának kinevezése;
• az MGSZ munkaszervezetének kialakítása;
• javaslattétel a Közgyűlés felé a tagdíj mértékéről;
• döntés a támogatások elfogadásáról és odaítéléséről;
• az MGSZ szabályzatainak elkészítése és betartatása;
• tevékenységéről évente a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
(5) Az Elnökség csak az MGSZ tagegyesületei véleményének írásbeli kikérése után nyolc
nappal — a beérkezett vélemények ismeretében — dönthet a következő kérdésekben:
• az MGSZ főtitkárának kinevezése;
• javaslattétel a Közgyűlés felé a tagdíj mértékéről;
• döntés törlésről;
• döntés a támogatások elfogadásáról.
(6) Az 5. pontban felsorolt ügyekben a vélemények előzetes kikérése hiányában hozott döntés
érvénytelen, ahhoz joghatály nem fűződik.
(7) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de lehetőleg legalább négyhavonta tartja. Az ülést az
elnök hívja össze, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. A meghívónak tartalmaznia
kell az ülés helyszínét, időpontját és a tervezett napirendet. Sürgős esetben a nyolc napos
határidőtől el lehet térni. Az Elnökség ülésein a Főtitkár és a Felügyelő Bizottság elnöke
tanácskozási joggal vesz részt, tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt és bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre meg kell hívni.
(8) Az Elnökség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Határozatait egyszerű
többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata
dönt.
(9) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol-
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gáltatás, illetve az MGSZ tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabályban megfogalmazott cél szerinti juttatás.
(10) Az Elnökség ülései nyilvánosak, de hozzászólási és szavazati joggal csak az Elnökség
tagjai rendelkeznek. Zárt ülés akkor rendelhető el, ha a nyilvánosság vagy az adatvédelmet
vagy a személyiségi jogokat sérti.
(11) Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
(12) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok
aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyvet a szövetség tagjai számára elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni és kérésre minden tagnak egy-egy másolati példányt el
kell juttatni.
(13) Az elnökségi tagság megszűnik:
• a határozott idő lejártával;
• az elnökségi tag halálával;
• lemondással;
• visszahívással.
Az elnökségi tag pótlására, a tisztség megüresedését követő 60 napon belül össze kell
hívni a Közgyűlést.
(14) Az elnökségi tag visszahívására a Közgyűlés jogosult. A szavazást a jelenlévő tagok
szavazat számának legalább 10%-ával rendelkezők indítványára el kell rendelni a visszahívási ok megjelölésével. A kérdésben a Közgyűlés egyszerű többséggel, titkosan szavaz.
A visszahívás okai a következők lehetnek:
• fegyelmi, vagy etikai vétség;
• szakmai alkalmatlanság;
• az elnökségi tisztségéhez tartozó feladatok ellátásának elhanyagolása;
• a személyében megrendült bizalom.
Felügyelő Bizottság
10. §
(1) A Közgyűlés az MGSZ működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére megválasztja a
Felügyelő Bizottság három tagját.
(2) A felügyelő bizottsági tag, illetve a felügyelő bizottsági taggá jelölt személy, ha vezető
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, köteles a Közgyűlést erről
előzetesen tájékoztatni.
(3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja
• aki az MGSZ-ben bármilyen más tisztséget visel, vagy az MGSZ-szel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
• ezen személyek közeli hozzátartozója;
• aki két éven belül egy olyan, azóta megszűnt közhasznú szervezetnek volt — megszűnését megelőzően legalább egy évig — vezető tisztségviselője, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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(4) A Felügyelő Bizottság jogai és kötelességei:
• véleményezi az Elnökség által a Közgyűlés elé terjesztett pénzügyi jellegű határozattervezeteket, így különösen az éves pénzügyi tervet, annak végrehajtásáról szóló, a
számviteli törvény szerinti beszámolót és tagdíj összegére vonatkozó előterjesztést;
• folyamatosan figyelemmel kíséri az MGSZ pénzügyi helyzetét;
• ellenőrzi, hogy az MGSZ működése megfelel-e a jogszabályi, alapszabályi és egyéb
szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, vizsgálatot indíthat, melynek állásáról és
lezárásáról folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget;
• az Elnökségtől vagy annak tagjaitól jelentést, a főtitkártól és az MGSZ munkavállalóitól feladatai körében tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az MGSZ könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
• megállapításait évente közli a Közgyűléssel;
• összehívhatja a Közgyűlés rendkívüli ülését.
(5) A bizottság tagjai a megválasztásukat követően elnököt választanak maguk közül.
(6) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább egy évben háromszor ülésezik. Az
ülést az elnöke hívja össze, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal.
(7) A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. Döntéseit nyílt szavazással hozza, a döntés érvényességéhez legalább két egyetértő szavazat szükséges.
(8) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, tagjai tevékenységüket egyedül is
végezhetik, de a vizsgálatok végső értékeléséhez két tag egyetértő szavazata szükséges.
(9) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha
• az MGSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
• az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
(10) Ha az Elnökség a kezdeményezéstől számított harminc napon belül sem hívja össze a
Közgyűlést, annak összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
(11) Ha az MGSZ valamelyik szerve a Felügyelő Bizottság megállapításai ellenére sem teszi
meg a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, a Felügyelő
Bizottság köteles az ügyészséget haladéktalanul értesíteni.
(12) Ha az MGSZ hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot) működtet, a
Felügyelő Bizottság mellett könyvvizsgálót is kell alkalmaznia.
(13) A Közgyűlés a pénzügyi beszámolóról, a Felügyelő Bizottság, illetve a könyvvizsgáló
írásos jelentése hiányában döntést nem hozhat.
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Bizottságok és Referensek
11. §
(1) A MGSZ Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat
hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és tagjait, valamint a
referenseket az Elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A választás módját az
MGSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
(2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a MGSZ Szervezeti és Működési Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az Elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.
(3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a
MGSZ elnökét és főtitkárát.
Főtitkár
12. §
(1) Az MGSZ hivatali munkáját és gazdálkodását az Elnökség által kinevezett főtitkár irányítja a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között.
(2) Amennyiben a főtitkár az MGSZ-szel munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat
az MGSZ elnöke gyakorolja.
(3) A főtitkár feladatai:
• irányítja a szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását;
• elősegíti — különösen két elnökségi ülés között — az MGSZ tevékenységét;
• összehangolja az Elnökség, a Felügyelő Bizottság valamint a munkaszervezet tevékenységét;
• felügyeli a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;
• figyelemmel kíséri az MGSZ tevékenységére vonatkozó jogszabályok változásait;
• előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit;
• a testületi szervek döntéseit nyilvántartja a határozatok tárában, gondoskodik azok
közzétételéről;
• munkáltatói jogkört gyakorol az MGSZ-szel munkaviszonyban állók felett.
Az MGSZ képviselete
13. §
(1) A szövetséget az elnök vagy az alelnök önállóan képviseli. Akadályoztatásuk esetén a
képviseletre a gazdasági alelnök és bármelyik másik elnökségi tag együttesen jogosult.
(2) A bankszámla fölötti rendelkezéshez legalább két elnökségi tag együttes aláírása szükséges, akik közül az egyik az elnök, az alelnök, vagy a gazdasági alelnök.
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Az MGSZ határozatainak és működésének nyilvánossága
14. §
(1) Az MGSZ döntéseit az ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában.
(2) A határozatok tárában fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét.
(3) Az elnök gondoskodik az MGSZ döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.
(4) Az MGSZ a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve internetes honlapján hozza nyilvánosságra a döntéseit. Az MGSZ működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki
betekinthet, előre egyeztetett helyen és időpontban. Az iratokról saját költségére másolatot
készíthet.
(5) Az MGSZ működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
V. cím
Az MGSZ gazdálkodása, megszűnése
Az MGSZ gazdálkodása
15. §
(1) Az MGSZ saját vagyonával önállóan gazdálkodik. Bevételek elsősorban a tagok által befizetett tagdíjak, központi költségvetési és egyéb támogatások, felajánlások, valamint az
MGSZ kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.
(2) Az MGSZ kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet
részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja
meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. Ez a korlátozás érvényes az MGSZ által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és működtetése során
tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(3) Az MGSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az
MGSZ tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az MGSZ vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt ezen alapszabályban írott célokra fordítja. Az MGSZ befektetési tevékenységet csak a Közgyűlés
által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
(5) Az MGSZ céljai elérésére támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja.
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(6) Az MGSZ rendezvényeket tarthat és kiadványokat adhat ki. Ezek bevételeit a rendezvény
céljában meghatározott körben, vagy ennek hiányában saját céljainak megvalósítása érdekében használja fel.
Az MGSZ megszűnése
16. §
(7) Az MGSZ megszűnik:
• feloszlással;
• más sportszövetséggel való egyesüléssel;
• feloszlatással;
• megszűnésének megállapításával.
(8) A Közgyűlés csak akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha az MGSZ képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
(9) Az MGSZ megszűnése esetén vagyonáról — a hitelezők kielégítése után — a Közgyűlés
döntése rendelkezik.
VI. cím
Vegyes és záró rendelkezések
Vegyes rendelkezések
17. §
(1) Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a
testvér és az élettárs.
(2) Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról , a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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