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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
1) A Magyar Sportlövők Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a sportról szóló 2004.
évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény), valamint a Nemzetközi Sportlövő
Szövetség (ISSF) és az Európai Sportlövő Szövetség (ESC) alapszabályában
meghatározott, a sportlövő sportág feladatainak ellátására, a sportlövő sportversenyek
szervezésére, tagjai érdekvédelmére és részükre szolgáltatások nyújtására, valamint a
sportág nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétele szervezésére létrehozott
szervezet. A Szövetség az e sportágban működő, sportszervezetekre épülő,
tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató, önkormányzattal
rendelkező, a Sporttörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvényköny alapján működő országos sportági
szakszövetség.
2) A Civil tv. alapján a Szövetség 2014. május 31. napjáig gyakorolta a kiemelkedően
közhasznú minősítéséből származó jogait, ezt követően pedig a Civil tv. és a
Sporttörvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételre törekedve folytatja
működését.
3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4) A Szövetség közhasznú tevékenysége során a Sporttörvény alapján az állam, illetőleg
helyi önkormányzat által ellátandó közfeladat megvalósításáról gondoskodik. Többek
között:
-

-

egyesületein keresztül az igazolt versenyzőknek, a tagságnak biztosítja az országos
versenyeken, bajnokságokon való részvétel és az edzés lehetőségét,
az egészség megőrzése és az edzettségi állapot megerősítése érdekében koordinálja
a megfelelő szabadidős versenylehetőségeket,
a helyi önkormányzatokkal szoros együttműködésben szervezi a fiatalok
egészséges életmódra, a honvédelemre történő oktatását, nevelését,
meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának
szervezeti feltételeit, versenyrendszerét (Sporttörvény 49.§ (a) pont),
elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését (Sporttörvény 49.§ (c) pont),
részt vesz a sportlövészet, mint versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és
diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja,
valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatokkal kapcsolatos
teendők ellátásában, illetve koordinálásában (Sporttörvény 49.§ (d) pont),
érvényesíti a doppingtilalmat, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek,
készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellép a
sportmozgalomban ható valamennyi káros jelenség ellen (Sporttörvény 49.§ (f)
pont),
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- a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító
egyéb követelmények figyelembevételével sportlövő rendezvények lebonyolítására
alkalmas létesítményeket hoz létre a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása
során a világesemények (olimpia, paralimpia, világbajnokságok, Európabajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi,
sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra
kialakításának lehetőségére is figyelemmel (Sporttörvény 49.§ (h) pont),
- részt vesz a sportággal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben (Sporttörvény
49.§ (l) pont),
- elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlövő létesítmények építését,
karbantartását,
korszerűsítését,
akadálymentesítését,
illetve
fejlesztését
(Sporttörvény 49.§ (j) pont),
- támogatja az olimpiai, a paralimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és más, az épek és fogyatékosok
sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein (Sporttörvény 49.§
(m) pont),
- támogatja a sportlövő sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos
tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását
(Sporttörvény 49.§ (n) pont). ,
A Magyar Sportlövők Szövetsége által folytatott közhasznú tevékenységekhez
kapcsolódó közfeladatok teljesítését a Sporttörvény 49.§-a, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 15. pontja írja elő.
A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja.
5) A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenyégének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait a honlapján nyilvánosságra hozza.
6) A Szövetség felvállalja az ISSF valamennyi versenyszámát, valamint más Nemzetközi
Lövészszövetség versenyszámai irányítását, szervezését: a puska, a pisztoly, a futócél, a
korong, a korongvadászat, az IPSC, a feketelőporos, a számszeríjász, a
mozgáskorlátozott, a western lövészet szakágak versenyszámait.
7) A sportlövészet definíciója: Az MSSZ versenyszabályzata által elfogadott
sporteszközzel (fegyverrel) rendszeresen végzett sporttevékenység (edzés, verseny,
amely figyelembe veszi a biztonságot és a szakszerűséget), törekvés a céltábla közepét
jelentő legjobb köregység, vagy céltárgy meglövésére. Cél: a minél magasabb szintű
eredmény elérése.
2. §
1) A Szövetség neve:
Rövidített neve:

Magyar Sportlövők Szövetsége
MSSZ

2) A Szövetség székhelye:
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3) A Szövetség működési területe: Magyarország
4) Az alapítás éve: 1871.
3. §
1) A Szövetség logója: 3.sz. melléklet szerint.
2) A Szövetség pecsétje: köralakban felírás: Magyar Sportlövők Szövetsége
Budapest, középen a szövetség logója
3) A Szövetség hivatalos lapja: A Szövetség honlapja: www.hunshooting.hu
4. §
A Szövetség tagja a Nemzetközi Sportlövő Szövetségnek (ISSF) és az Európai Sportlövő
Szövetségnek (ESC), valamint a működő szakágak Nemzetközi Szövetségeinek, melyek
alapszabályát és szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
5. §
A Szövetség a Sporttörvényben foglaltak szerint Magyarország területén kizárólagos
jelleggel szervezi, irányítja, ellenőrzi és koordinálja a sportágban folyó tevékenységet,
mint közhasznú tevékenységet, ellátja a Sporttörvényben, valamint más jogszabályokban
az országos sportági szakszövetségek részére meghatározott feladatokat, képviseli
sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek
tevékenységében, a Sporttörvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol.
A Szövetség célja továbbá a sportlövő kultúra ápolása, fejlesztése és terjesztése.
6. §
1) A Szövetség ellátja a sportlövő sportágban a Sporttörvényben meghatározott
alapfeladatait, valamint a jelen Alapszabályban, a nemzetközi szövetségek
szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat.
2) A Szövetség alapfeladata:
a. A sportág rendeltetésszerű működésének biztosítása a b) pontban meghatározott
szabályzatok kiadásával,
b. A Sporttörvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok, így a
versenyszabályzat (beleértve a minősítési szabályzatot), a nyilvántartási-,
igazolási és átigazolási szabályzat, a sportfegyelmi szabályzat, a sportrendezvény
biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat, a
doppingszabályzat, a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait
tartalmazó szabályzat, a gazdálkodási-, pénzügyi szabályzat, a vagyoni értékű
jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat, valamint a külön jogszabályokban
előírt más szabályzatok megállapítása, érvényesülésük biztosítása,
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.
n.
o.

p.

A hazai versenynaptár és a nemzetközi versenyeken való részvétel feltételeinek
meghatározása és szervezése,
A sportág szakágainak, felnőtt és utánpótlás versenyrendszerének kialakítása,
folyamatos elemzése és korszerűsítése, valamint a versenyek, ezen belül a
Magyar Bajnokságok meghirdetése és szervezése, illetve tagjai számára sportlövő
versenyek, események szervezésének engedélyezése a Sporttörvény 65.§-a
alapján,
A válogatott keretek működtetése, Magyarország képviselete a nemzetközi
sporteseményeken; a sportághoz tartozó sportolók részvételének engedélyezése,
elősegítése a nemzetközi sporteseményeken,
A Magyar Olimpiai Bizottsággal (továbbiakban: MOB) együttműködve a
sportolók olimpiai felkészülésének szervezése, az olimpiai játékokon való
részvétel előkészítése és szervezése,
A sportági nemzetközi szakszövetség, illetve a más nemzeti szövetség által
megkívánt, a magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy a külföldi sportolók
magyarországi versenyzéséhez szükséges hozzájárulás megadása vagy
megtagadása,
Magyarország képviselete a sportág nemzetközi szervezetében; részvétel a
sportág nemzetközi szövetségeinek munkájában, a sportág részvételének
szervezése a nemzetközi sportkapcsolatokban,
A sportág képviselete belföldön, belföldi szervezetekben, különösen az állami
szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, civil
szervezetek, más egyesületek, szövetségek előtt,
A Szövetség által szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos
vagyoni értékű jogok hasznosítása módjának és feltételeinek szabályzatban
történő meghatározása,
A (j) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szerződéskötés
jogának szervezeti egységeire vagy tagszervezeteire történő átruházása,
A közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység
folytatásához előzetes hozzájárulás kiadása,
Feladatai megvalósításával szolgáltatások nyújtása tagjainak, közreműködés a
tagok közötti viták rendezésében,
A sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójának meghatározása és gondoskodás
annak végrehajtásáról,
A szabályzatában meghatározottak alapján a versenyrendszerében szervezett,
vagy versenynaptárban szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolításának
ellenőrzése,
A sportágban működő sportszakemberek képzésének és továbbképzésének
elősegítése.

3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl sportlövészet sportágban a Szövetség feladata:
a. A sportág működésének és fejlesztési célkitűzéseinek, a sportág stratégiai
fejlesztési koncepciójának meghatározása és megvalósításuk elősegítése,
b. A versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a versenybírók
minősítése,
c. Külön jogszabályban és a (2) bekezdés (a) pontja alapján készült saját
szabályzatokban meghatározottak szerint a sportolók nyilvántartásával,
versenyzési engedélyük megadásával, valamint minősítésével kapcsolatos
feladatok ellátása,

5

d. A versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a
Sporttörvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi
jogkör gyakorlása,
e. A dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek,
készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés a
sportmozgalomban ható valamennyi káros jelenség ellen,
f. A hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a sporteseményeken
való
részvételnek az engedélyezése,
g. A Nemzetközi Sportlövő Szövetség által meghatározott egyéb feladatok ellátása;
h. A sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok
meghatározása,
i. A sportlétesítményekkel szembeni szakmai és sportszakmai követelmények és a
sportlétesítmények használata sportszakmai feltételeinek meghatározása,
j. A sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása,
a sportágban folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése,
k. Hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése,
továbbá közreműködés a sportág szakmai színvonalának emelését segítő
tudományos kutatómunkában,
l. A sportág propagandájának elősegítése és szervezése, média megjelenésének
szélesítése,
m. Felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben,
n. Támogatási szerződés megkötése, a támogatás felosztása a Szövetségen belül,
o. Szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportágak céljainak
elérése érdekében; hosszú vagy rövid távra, akár az olimpiai ciklus időtartamára is,
p. A sportágak érdekeinek képviselete az állami szervek és a helyi önkormányzatok,
a MOB, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a civil szervezetek
felé,
q. A sportág központi nyilvántartásának vezetése,
r. Feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szövetség vagyonával és
szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése,
s. A (2) bekezdés (b) pontban fel nem sorolt, a sportág és a Szövetség működéséhez
szükséges további szabályzatok megállapítása,
t. A sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatainak ellátása,
u. A sportág szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatainak ellátása,
v. A jogszabályokban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek
biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása.
4) A Szövetség a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szövetség tagjain kívül harmadik személy is igénybe veheti.
5) A küldöttgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza a Szövetség elnökét,
főtitkárát, illetve a Szövetség elnökségét, hogy a sportág működtetése érdekében
szükség esetén úgy döntsön, hogy szponzorálási, hirdetési, reklám, közvetítői joggal
kapcsolatos vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó időtartamra kössön.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
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A Szövetség tagjai
7. §
1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan sportegyesület, sportiskola, utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítvány és a Sporttörvény 18.§-a szerinti sportvállalkozás,
amely részt vesz a sportági versenyrendszerben (a továbbiakban együtt: sportszervezet),
feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek fogadja el.
2) A sportági versenyrendszerben az vesz részt, akinek versenyzője sportági
versenyengedéllyel rendelkezik és a sportegyesület pedig a versenynaptárban
meghatározott versenyek valamelyikén szerepel.
„ A Szövetség tiszteletbeli tagja” kitüntető cím
8. §
1) „A Szövetség tiszteletbeli tagja” kitüntető cím azoknak a személyeknek
adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseinek,
feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették elő és
erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség
rendelkezésére állnak vagy a Szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló
tevékenységet fejtettek ki és korábban a Szövetség vezetésében valamely tisztséget
betöltöttek vagy a Nemzetközi Sportlövő Szövetség vezetésében valamely tisztséget
betöltenek.
2) A sportág olimpiai bajnokai részére – eredményük alapján – „a Szövetség tiszteletbeli
tagja” kitüntető cím adományozható.
3) A tiszteletbeli tag kitüntető cím adományozása a Szövetség küldöttgyűlésének
hatáskörébe tartozik.
„A Szövetség pártoló tagja” támogatói cím
9. §
„A Szövetség pártoló tagja” támogatói cím azoknak a természetes személyeknek és
szervezeteknek adományozható, akik a Szövetség célkitűzéseit, feladatainak
megvalósítását elsősorban társadalmi, gazdasági kapcsolatokkal támogatják és a
Szövetség Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. „A Szövetség pártoló tagja”
támogatói cím adományozása az elnökség hatáskörébe tartozik.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
10. §
1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a Szövetség általi felmondással,
kizárással, a tag jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg.
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3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó
határozat ellen a Szövetség küldöttgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a
következő küldöttgyűlés tárgyalni köteles.
11. §
1) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével. A kilépés a
tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
2) A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként,
a fegyelmi szabályzatban meghatározott joghátrányként lehet alkalmazni azzal
szemben, aki jogszabályt, az Alapszabályt vagy küldöttgyűlési határozatot súlyosan
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárásról való döntés a Szövetség
elnökségének hatáskörébe tarozik. Az eljárás során az eljárás alá vont tagot
személyesen meg kell hallgatni, de jogában áll védekezését írásban is beterjeszteni. A
védekezés előterjesztése/meghallgatása után részletes bizonyítási eljárást kell
lefolytatni.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
A kizáró határozat ellen fellebbezésnek van helye a határozat meghozatalától számított
15 napon belül. A fellebbezés elbírálására a Szövetség küldöttgyűlése jogosult.
3) Az elnökség felmondással szüntetheti meg a tagsági viszonyt, ha a tag a tagdíjfizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és azt írásbeli felszólítás ellenére
legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig nem pótolja.
4) A sportszervezet tagságát az elnökség felmondással határozatban megszünteti,
amennyiben sportegyesület esetén a sportágban működő szakosztályát megszünteti,
vagy más sportegyesület részére átadja, továbbá a sportegyesület vagy a
sportvállalkozás a versenyrendszerben évente egy alkalommal sem vesz részt.
5) Annak a sportszervezetnek a tagságát az elnökség határozatban egy évre
felfüggesztheti, amely tagjai és/vagy vezetői révén az MSSZ céljaival, érdekeivel
ellentétes magatartást tanúsít, ilyen tevékenységet folytat. A Szövetség tagjai más
szövetség versenyén és külföldi versenyeken MSSZ engedéllyel vehetnek részt. Az
MSSZ-nél öt évig nem tölthet be tisztséget az a személy, vagy sportszervezet
tisztségviselője, aki az MSSZ Alapszabályával, érdekeivel ellentétes tevékenységet
folytat, vagy folytatott, és ezen magatartását a hatáskörrel rendelkező szerv jogerősen
megállapította.
12. §
1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
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2) A Szövetség tagjai a küldöttgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat
fizetnek. A tagdíjfizetés határideje tárgyév március 31., illetőleg belépő tag esetében a
tagfelvételről szóló határozat kézhezvételétől számított 30 nap.
IV.
TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai és kötelezettségei
13. §
1) A Szövetség tagjának jogai:
a. Részt vehet a Szövetség versenyrendszerében, tevékenységében, rendezvényein;
b. Részt vehet a Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában;
c. képviselője vagy képviselői választhat/nak és választható/ak a Szövetség
szerveibe, szervezeteibe;
d. Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség
irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit;
e. Ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szervezeteit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására;
f. Tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről,
g. Igénybe veheti a 6.§ (2) bekezdés m. pontja szerinti szolgáltatásokat.
2) A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a. Részvétel a Szövetség versenyrendszerében, sportrendezvényein,
b. A sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése;
c. A Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint a
Szövetség szervei által hozott határozatok a megtartása, illetőleg megtartásának
biztosítása;
d. A Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése;
e. A sportág népszerűsítése;
f. A tagdíj megfizetése.
„A Szövetség tiszteletbeli tagja” kitüntető cím viselőjének jogai és kötelezettségei
14. §
1) A tiszteletbeli tag cím viselőjének jogai:
a. Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség küldöttgyűlésén;
b. Javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban;
c. Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására.
2) A tiszteletbeli tag cím viselőjének kötelezettségei:
a. A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
határozatainak megtartása;
b. A sportág népszerűsítése.
„A Szövetség pártoló tagja” támogatói cím viselőjének jogai és kötelezettségei
15. §
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1) A pártoló tag cím viselőjének jogai:
a. Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség küldöttgyűlésén;
b. Javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban;
c. Javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására.
2) A pártoló tag cím viselőjének kötelezettségei:
a. A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
határozatainak megtartása;
b. A sportág népszerűsítése;
c. Vagyoni hozzájárulás nyújtása.

V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
16. §
1) A Szövetség szervei:
a. A Szövetség küldöttgyűlése;
b. A Szövetség rendkívüli küldöttgyűlése;
c. A Szövetség Elnöksége;
d. A Felügyelő Bizottság;
e. A Fegyelmi Bizottság;
f. Az Elnökség által létrehozott egyéb bizottságok.
2) A Szövetség tisztségviselői:
a. Elnök;
b. Alelnökök;
c. Főtitkár;
d. Elnökség tagjai;
e. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai;
f. Szövetségi kapitány;
g. Technikai igazgató.
VI.
A SZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSE
A küldöttgyűlés összehívása
17. §
1) A Szövetség küldöttgyűlését legalább évente egyszer kell összehívni. A küldöttgyűlés
időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania
és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a megyei szövetségeket és a 4)
bekezdésben meghatározott sportszervezeteket írásban legalább a küldöttgyűlés időpontja
előtt 28 nappal értesíteni kell. Az írásbeli küldöttgyűlési előterjesztéseket a küldötteknek
legalább a küldöttgyűlés időpontja előtt 10 nappal elektronikus úton meg kell küldeni A
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küldöttgyűlési meghívóban az esetleges határozatképtelenség esetén összehívandó
ismételt küldöttgyűlés időpontját is fel kell tüntetni.
2) A sportszervezetek a küldöttgyűlésen megyénként 1 küldött útján rendelkeznek szavazati
joggal. Abban a megyében, amelyikben 4-nél több sportszervezet van, ott minden 4
sportszervezet után további 1 küldött képviseli a megyét.
3) A küldöttgyűlésen minden küldött 1 szavazattal rendelkezik. A küldött szavazati jogát
nem ruházhatja át.
4) A sportszervezetet a küldöttgyűlést megelőző naptári évben az Országos Bajnokságokon
(OB) elért eredmények alapján egyéni és vegyes páros eredmények után 35 bajnoki pont
elérése esetén 1 fő, minden további 75 bajnoki pont után további 1-1 küldött küldési jog
illeti meg. Ezen felül a sportszervezetet a küldöttgyűlést megelőző naptári évben a
sportszervezetnél versenyzési engedéllyel rendelkező egyéni sportoló által Olimpiai
Játékokon, valamint Ifjúsági Olimpiai Játékokon, Világ-és Európa-bajnokságon,
világkupákon olimpiai versenyszámban elért döntőbe jutás esetén további 1, nem olimpiai
versenyszámban érmes helyezés esetén szintén további 1 küldött állítási jog illeti meg. A
küldöttgyűlésre a nemzetközi eredményesség alapján állítható plusz küldöttek száma
sportszervezetenként legfeljebb három fő lehet.
5) A budapesti és megyei küldöttválasztó gyűléseket a megyei, budapesti szövetségek
kötelesek a küldöttgyűlést megelőzően legalább húsz nappal megszervezni. A
küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről a megyei, budapesti szövetségek
kötelesek valamennyi tagszervezetüket értesíteni. A küldöttválasztó gyűlés abban az
esetben határozatképes, ha azon a megyéhez tartozó tagok több mint fele megjelent. A
küldöttválasztó gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A
megyei elnökök/főtitkárok a küldöttválasztó gyűlés jegyzőkönyvét, a küldöttek személyét,
javaslataikat a küldöttválasztó gyűlés után legkésőbb 3 napon belül megküldik az országos
Szövetségnek. Küldött lehet az a személy, akit a küldöttválasztó gyűlésen jelenlévő tagok
több mint fele küldöttként megválaszt. A küldöttválasztó gyűlés működésére a jelen
bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a szövetségi küldöttgyűlésre és a
tisztségviselők választására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket kell értelemszerűen
alkalmazni.
6) A megyei, budapesti szövetségeknek és a 4) bekezdésben meghatározott
sportszervezeteknek legkésőbb a küldöttgyűlés időpontja előtt 5 nappal írásban be kell
jelenteniük az elnökségnek az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a megyei, budapesti
szövetséget, illetőleg a sportszervezetet képviseli(k).
A küldöttgyűlés határozatképessége
18. §
1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.
(50%+1 fő)
2) Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, ismételt küldöttgyűlést kell tartani. Az ismételt küldöttgyűlés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,
amennyiben a tagok figyelmét erre a meghívóban kifejezetten felhívták és az ismételt
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küldöttgyűlést az eredeti időpontot követő legalább három és legfeljebb tizenöt nappal
későbbi időpontra hívták össze.
A küldöttgyűlés napirendje
19. §
1) A küldöttgyűlés napirendjére a Szövetség elnöksége tesz javaslatot és terjeszti a
küldöttgyűlés elé.
2) A Szövetség rendes küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia
kell:
a. A sportág tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló jóváhagyása;
b. A Szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló
elnökségi beszámoló elfogadása;
c. A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a közhasznúsági melléklet
elfogadása,
d. Az éves pénzügyi (költségvetés) terv elfogadása;
e. A Felügyelő Bizottság beszámolója;
f. A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
3) A (2) bekezdés f) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni,
ha azokat a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez.
Az e határidő után vagy a Szövetség küldöttgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az
esetben tárgyalhatók, ha azt egyszerű többség indítványozza.
A küldöttgyűlés hatásköre
20. §
1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. Az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b. A Szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló
elnökségi beszámoló elfogadása;
c. A számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) és a közhasznúsági melléklet
elfogadása;
d. Az éves pénzügyi és szakmai terv (költségvetés) elfogadása;
e. A sportág tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása;
f. A sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának elfogadása;
g. Az elnöknek, alelnököknek, elnökségi tagoknak, a Felügyelő Bizottság elnökének
és tagjainak megválasztása, visszahívása;
h. „A Szövetség tiszteletbeli tagja” kitüntető cím adományozása;
i. A tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati
kérelem elbírálása;
j. A Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának
elhatározása;
k. A Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása; alapító
okiratuk elfogadása;
l. A Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása; rendelkezés a fennmaradó
vagyonról;
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m. Gazdasági- vállalkozási tevékenység elhatározása;
n. Mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe
von.
2) A küldöttgyűlés a pénzügyi beszámolóról a Felügyelő Bizottság írásos jelentése
hiányában döntést nem hozhat.
3) A Szövetség a küldöttgyűlés által elfogadott mérlegbeszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig
letétbe helyezi és honlapján közzéteszi.
A küldöttgyűlés határozathozatala
21. §
1) A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők több mint a felének
szavazatával hozza.
2) Az Alapszabály módosításához, a Szövetség céljának módosításához, a Szövetség
megszűnésének elhatározásához a jelenlévők háromnegyedes többségének egyetértése
szükséges. Kétharmados többség szükséges valamely hatáskörnek a küldöttgyűlés
hatáskörébe vonásához.
3) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott – tisztségviselőinek megválasztásakor, visszahívásakor, illetve ha a
szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a küldöttgyűlés nyílt
szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról, visszahívásáról.
4) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és
két, a küldöttgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
5) A Szövetség küldöttgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a küldöttgyűlés a jelenlévő
szavazásra jogosultak kétharmadának „igen” szavazatával korlátozhatja és kizárhatja,
amennyiben ezt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme indokolja.
6) A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
A tisztségviselők megválasztása, összeférhetetlenségi szabályok
22. §
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1) Az elnök, az alelnökök, elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Civil tv.
értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek.
2) Nem lehet vezető tisztségviselő a Civil törvény szerinti közhasznú szervezet megszűnését
követő három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
4) A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A
Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az, aki e megbízatásán kívül a Szövetséggel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a Szövetség
elnökségének tagja, illetve ezen személyek hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság tagjai
nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja,
aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági
jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e
személyek hozzátartozója.
5) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. Az elnök;
b. Az alelnökök;
c. Az elnökség tagjai;
d. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
6) A Szövetség fenti tisztségviselőit a küldöttgyűlés – a nyári olimpiai játékokhoz igazodva –
négy évre választja.
7) A tisztségviselőket megválasztó küldöttgyűlés előtt, legalább egy hónappal a Szövetség
elnöksége jelölőbizottságot hív össze. A jelölőbizottság köteles a Szövetség tagjai számára
a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. A jelölőbizottságnak az (1)
bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke
terjeszti a küldöttgyűlés elé. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság tisztségre jelöl
és a küldöttgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen"
szavazatával a jelölő listára felkerül, vagy a küldöttgyűlésen javasolt, azon jelenlévő
személy, aki a küldöttgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének "igen"
szavazatával a jelölő listára felkerül.
8) A küldöttgyűlés által választott tisztségekre kandidálni is lehet, melyet 15 nappal a
küldöttgyűlést megelőzően kell benyújtani a jelölőbizottság elnökéhez. A jelölőbizottság a
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kandidáltak névsorát is figyelembe véve teszi meg javaslatát. A kandidáltak teljes
névsorát közzé kell tenni a küldöttgyűlésen.
9) A tisztségviselők megválasztása többes jelölés esetén titkos szavazással történik. Egy
jelölt esetén a választás nyílt szavazással történhet.
10) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét,
majd alelnökeit, ezt követően az elnökség további tagjait, ezt követően a Felügyelő
Bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani.
11) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több
mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási
fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot
kapott, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 25%-ának szavazatát
sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek
valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.
12) Vezető tisztségviselővé a Szövetség tagjait képviselő személyen kívüli személyek is
megválaszthatók.
VII.
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSE
23. §
1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni:
a. A Szövetség elnökségének többségi határozata alapján;
b. Ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja;
c. Ha a Bíróság elrendeli;
d. Egyéb, Alapszabályban meghatározott esetben; különösen, ha az évi rendes
küldöttgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el;
e. Ha a Szövetség elnöke megválik tisztségétől;
f. Ha az elnökség tagjainak ¼-e megválik tisztségétől;
g. Ha a Felügyelő bizottság működésképtelenné válik;
h. Ha a Felügyelő Bizottság azt indítványozza;
i. Ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, tartozásait
esedékességkor nem tudja teljesíteni vagy a Szövetség céljának elérése veszélybe
került.
2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől vagy a
kezdeményezés kézhezvételétől számított, legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli
időpontra össze kell hívni.
3) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben a Szövetség küldöttgyűlésére vonatkozó
szabályok az irányadóak.
VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre
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24. §
1) A Szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége
irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre
jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont
vagy a Szövetség más szervének hatáskörébe utalt.
2) Az elnökség feladatai és hatásköre:
1. A Szövetség rendes és rendkívüli küldöttgyűlésének összehívása;
2. A Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
felügyelete;
3. Gondoskodás a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról és annak
ellenőrzéséről;
4. A 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szabályzatok, továbbá a
Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatok,
a szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása;
5. A sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozása, és előterjesztése a
küldöttgyűlés részére;
6. A sportág olimpiai felkészülési programjának jóváhagyása;
7. A sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése;
8. A 20.§. c) és d) pontban meghatározott előterjesztések előkészítése, és azoknak a
küldöttgyűlés által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása
folyamatosságának biztosítása;
9. A bajnokságok és Szövetségi versenyek meghirdetése;
10. A sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása;
11. A válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása;
12. Bizottságok létrehozása és megszüntetése – a küldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozók kivételével;
13. „A Szövetség pártoló tagja” támogatói cím adományozása;
14. Az általa létrehozott bizottságok vezetőinek megválasztása, illetve felmentése;
15. A szövetségi kapitány, a főtitkár, valamint a küldöttgyűlés hatáskörébe nem
tartozó tisztségviselők kinevezése és felmentése;
16. A tagfelvételi kérelmek elbírálása;
17. A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör
gyakorlása;
18. Az éves költségvetésben sportszervezeti támogatásra meghatározott keret
(különösen a központi állami támogatás) felosztása a sportszervezetek között;
19. Javaslattétel a Magyar Sportlövők Szövetsége kitüntetés adományozására;
20. Prémiumkeretek jóváhagyása;
21. Versenybírói minősítések jóváhagyása;
22. A hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása;
23. Európa-bajnokságon, Világbajnokságon és az Olimpián résztvevő csapat
személyi összetételének jóváhagyása;
24. Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása; fegyelmi szabályzat
elfogadása;
25. Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály,
illetőleg a Szövetség küldöttgyűlése a hatáskörébe utal;
26. Nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása;
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27. Tagság nyilvántartása;
28. A Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
29. Az egy évnél hosszabb időre szóló hirdetési, reklám, illetve közvetítői joggal
kapcsolatos szerződések jóváhagyása.
3) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni és a küldöttgyűlés elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki
betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. A Szövetség a küldöttgyűlés által
elfogadott jelentést honlapján közzéteszi. A jelentésnek tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §ában meghatározott kötelező elemeket.
4) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
5) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség részére az ingatlanvagyon
megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint
minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős
vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, azzal, hogy mindez a közhasznú
tevékenység folytatását nem veszélyeztetheti.
Az elnökség tagjai
25. §
1) Az elnökség létszáma 21 fő.
2) Az elnökségnek az lehet tagja, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és magyar
állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az Elnökség tagjai
tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
3) Az elnökség tagjai:
a. Az elnök;
b. Az alelnökök;
c. Az elnökségi tagok.
4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a. Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel;
b. Észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal
kapcsolatban;
c. Felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban;
d. Javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására;
e. Megbízás alapján a Szövetség képviselete;
f. A Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.
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5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a. A mandátum lejártával;
b. Lemondással;
c. Felmentéssel;
d. Visszahívással;
e. Elhalálozással;
f. Jogszabályban meghatározott egyéb ok bekövetkezésével.
Az elnökség működése
26. §
1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább évente nyolc
alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi
tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza.
3) Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha üzleti titok,
vagy a személyiségi jogok védelme indokolja –az elnökség egyszerű szótöbbséggel a
nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja.
4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, és
a szövetségi kapitányt.
5) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket
és személyeket, a Szövetség tagságát a Szövetség hivatalos honlapján történő közzététel
útján kell értesíteni.
27. §
1) Az elnökség ülését az elnök (alelnök) hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 10 nappal
korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős
esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint felének (jelenleg 12 tag) jelenléte
esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 7 napon
belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.
28. §
1) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
2) Titkos szavazást bármely elnökségi tag indítványára el kell rendelni.
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3) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az
szükséges, az elnökség ülésen kívül, írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli
határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást
intéz saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az
elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az
írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási
határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a főtitkárnak kell
leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus
levélhez szkennert mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. A főtitkár köteles a
leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A
szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles
írásban tájékoztatni az elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról.
Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell
összehívni.
4) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozói) a határozat alapján
a. Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. Bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által a tagjának jogviszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
IX.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE
29. §
1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség és főtitkár
által irányított MSSZ iroda közreműködésével irányítja a Szövetség tevékenységét.
2) Az elnök feladata és hatásköre:
a. A küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
b. A Szövetség képviselete;
c. Az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
d. A Szövetségi testületek munkájának fegyelemmel kísérése, javaslattétel ezek
napirendjére;
e. A hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről;
f. Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása;
g. Személyi javaslatok tétele;
h. Munkáltatói jogkör gyakorlása a főtitkár, a szövetségi kapitány, a technikai
igazgató felett;
i. Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
küldöttgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe;
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j. Döntés az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben az elnökségi ülések közötti
időszakban – konzultálva az elnökség azon tagjaival, akik az adott kérdésben
szakértelemmel rendelkeznek vagy az adott szakterületet képviselik az
elnökségben -, ha az elnökség összehívásának késedelme hátrányos
következményekkel járna; az elnök e hatáskörében hozott döntéseiről a soron
következő elnökségi ülésen az elnökséget tájékoztatni köteles;
k. Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály
illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
3) Az elnököt távolléte, akadályoztatása, vagy ilyen irányú megbízása esetén az alelnökök
helyettesítik, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.

X.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
30. §
1) A küldöttgyűlés a Szövetség gazdálkodásának, vagyonkezelésének és működésnek
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ, amely elnökből és négy tagból áll.
2) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.
3) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökét
tájékoztatja.
4) A Felügyelő Bizottság feladata:
a. A Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
b. A Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése;
c. A tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
d. Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata;
e. A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, előirányzott bevételének és
a kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
f. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
g. A Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
5) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség könyveibe
irataiba betekinteni, a Szövetség vezető tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást
kérni.
6) Az ellenőrzések megkezdésétől a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség elnökét és a főtitkárt. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-,
gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
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7) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül – tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
8) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül – a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
9) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyűlés összehívását. A
Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. A Szövetég működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosul szerv
döntését teszi szükségessé,
b. A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
10) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
11) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság elnöke a Szövetség küldöttgyűlésén
köteles beszámolni.
12) A Felügyelő Bizottság eljárására a Civil tv. rendelkezéseit, a jelen fejezetben nem
szabályozott kérdésekben a Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
XI.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
31. §
1) A Szövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni Szövetségi
fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség – négy éves időtartamra – Fegyelmi
Bizottságot választ. A bizottság létszámát az elnökség annak megválasztásakor oly módon
állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait, a jogszabályokat,
az Alapszabályt vagy a Szövetség határozatát sértő vagy a Szövetség céljával
összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a
taggal szembeni eljárás szabályait a Szövetség fegyelmi szabályzata állapítja meg, melyet
az elnökség hagy jóvá.
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3) A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság legalább három
tagból áll.
XII.
BIZOTTSÁGOK ÉS REFERENSEK
32. §
1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további – állandó vagy ideiglenes –
bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és
tagjait, illetve a referenseket az elnökség meghatározott időtartamra választja.
2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség 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
Szövetség illetékes tisztségviselőjét.
XIII.
FŐTITKÁR
33. §
1) A Szövetség szervezetének vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban álló Főtitkár, akit
az elnökség határozatlan időtartamára nevez ki.
2) A Főtitkár feladata és hatásköre:
a. Összehangolja a Szövetség hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját;
b. Összehangolja az Elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók
munkáját;
c. Szervezi a küldöttgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását;
d. Előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az
üléseken;
e. Gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört;
f. Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
g. Megbízás alapján képviseli a Szövetséget;
h. A Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő
menedzseri teendőket lát el;
i. Tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;
j. Gondoskodik a küldöttgyűlés, az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek,
emlékeztetőinek vezetésérő, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról;
k. Gondoskodik a Szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
l. Végrehajtja az Elnök, elletve az elnökség határozatait;
m. Figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetségi határozatok módosítását;
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n. Felelős a Magyar Sportlövők Szövetsége honlapjának megjelentetéséért,
gondozásáért és az elnökségi határozatoknak a honlapon történő megjelentetéséért;
o. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat
illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal;
p. Sportolói minősítések jóváhagyása;
q. Összehangolja a területi szövetségek működését;
r. Javaslatot ad a Fegyvertörvényben előírt fegyvervásárlási engedéllyel, annak
megújításával kapcsolatban;
s. A Szövetség képviselte.
3) Tevékenységéről a Szövetség elnökségének, illetve elnökének tartozik beszámolni.
4) A Főtitkár elnökségi tag, illetve más külső személy egyaránt lehet.
XIV.
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
34. §
1) A Szövetség első számú szakmai vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban álló
Szövetségi kapitány, akit az elnökség határozatlan időtartamára nevez ki.
2) A Szövetségi kapitány feladata és hatásköre:
a. A sportág olimpiai felkészülési programjának kidolgozása;
b. A válogatott keret felkészülési programjának kidolgozása;
c. A válogatott keret hazai és nemzetközi versenyprogramjának kidolgozása és
összehangolása a hazai versenynaptárral;
d. A válogatási elvek kidolgozása, betartása és betartatása;
e. A válogatott keretek összeállítása, világversenyekre javaslattétel, világkupákra és
nemzetközi versenyekre csapatkijelölés;
f. A válogatott keretben dolgozó szakági edzők felkérése, tevékenységük
koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a válogatott versenyzőket adó edzőkkel;
g. Az edzői szakcsoportok és a technikai bizottság munkájának segítése és
összehangolása;
h. Az edzőtáborok szakmai feltételeinek megtervezése, aktív részvétel a válogatott
keret szakmai felkészítésének végrehajtásában;
i. A válogatottak tevékenységével összefüggő orvosi, pszichológusi és gyúrói munka
koordinálása, irányítása;
j. A sportágban hasznosítható korszerű technikák, módszerek figyelemmel kísérése,
alkalmazásának elősegítése;
k. Kapcsolattartás más nemzeti válogatottak szakembereivel;
l. A hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség szakmai tevékenységéről;
m. Javaslattétel az edzők, versenyzők jutalmazására, kedvezményekre, élsportolói
díjakra;
n. Mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellátása, melyeket az Alapszabály vagy
egyéb szabályzat és az elnökség a hatáskörébe utal.
3) A Szövetségi kapitány tevékenységéről az elnökségnek köteles beszámolni. A (2)
bekezdés a)-e) pontokban meghatározott feladatok teljesítése során a programokat és
elveket az edzőbizottság véleményének figyelembevételével köteles elkészíteni és
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jóváhagyásra az elnökség elé terjeszteni, feladatait és a programokat jóváhagyás után az
elnökség határozatainak megfelelően végrehajtani.
XV.
TECHNIKAI IGAZGATÓ
35. §
1) A Szövetség elnöksége határozatlan időtartamára
munkaviszonyban álló technikai igazgatót.

nevezi

ki

a

Szövetséggel

2) A Technikai igazgató feladata és hatásköre:
a. Szakmai tanácsadói feladatokat lát el az elnök és az elnökség részére,
b. Valamennyi szakágban kapcsolatot tart a sportegyesületek sportlövő
szakosztályaival, konzultációs lehetőséget biztosít számukra sportszakmai
kérdésekben,
c. Biztosítja a Szövetség, a területi szövetségek és a sportegyesületek közötti
információáramlást,
d. Segíti a Szövetségi kapitány tevékenységét,
e. Ellátja mindazokat a szakmai tanácsadói, konzultatív és adminisztratív feladatokat,
amelyeket az elnökség vagy az elnök hatáskörébe utal.
XVI.
MSSZ IRODA
36. §
1) A Szövetségi feladatok ellátására az elnökség irodát hoz létre. Az iroda létszámát,
valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy biztosítsa a feladatok
hatékony és gazdaságos megoldását.
2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.
XVII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
37. §
1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a. tagdíj,
b. gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
c. a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
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d. az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e. más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f. befektetési tevékenységből származó bevétel;
g. szponzori bevételek, kereskedelmi jogok értékesítéséből származó bevételek;
h. önkormányzati támogatás;
i. köztestületi, közalapítványi támogatás;
j. az a)-i) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
3) A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a. alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b. gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c. a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása;
d. az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját
vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt
az Alapszabályban meghatározott tevékenységére köteles fordítani.
5) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a
közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel. A Szövetség bevételeit a 2) bekezdés szerinti részletezésben,
költségeit, ráfordításait (kiadásait) a 3) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a
számviteli előírások szerint tartja nyilván. A Szövetségnek a 3) bekezdés c) és d) pontja
szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdaságivállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. A
Szövetség cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség kettős
könyvvitelt vezet.
6) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt vagy
olyan vállalkozást végezhet, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott
felelőségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét.
7) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata
határozza meg, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások Sporttörvénynek,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az állami sportcélú
támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelő
felhasználására vonatkozó előírásokat is.
XVIII.
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A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
38. §
1) A Szövetség megszűnik:
a. a küldöttgyűlés döntése alapján egyesüléssel, szétválással,
b. feloszlásának a küldöttgyűlés által történt kimondásával,
c. ha a bíróság feloszlatja,
d. ha a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését,
e. ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
f. a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása
lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg,
g. a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tízet,
és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik.
2) A Szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a Szövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával a
Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szövetség állami sportcélú
támogatásban nem részesült.
3) A Szövetség megszűnése esetén vagyonát – hitelezők kielégítése után – a MOB
rendelkezésére kell bocsátani, és azt a sportlövő sportág utánpótlás-nevelési
programjainak támogatására kell fordítani.

XIX.
A TERÜLETI SZAKSZÖVETSÉGEK
39. §
1) A lövész sportág területi feladatainak ellátására a Szövetség Küldöttgyűlése az
Alapszabály 2. számú mellékletében felsorolt területi és helyi (a továbbiakban: területi)
szakszövetségeket hozza létre. A területi szövetség a Szövetség jogi személyiségű
szervezeti egysége, származtatott jogi személy. A jogi személy szakszövetségek
kötelezettségeiért a Szövetség kezesi felelősséggel tartozik.
2) A területi szakszövetség működési területén – a Szövetség elnökségének döntése alapján –
sporteseményeket rendezhet, részt vesz a Szövetség feladatainak ellátásában, továbbá a
tagjaiként működő sportegyesületek szakmai érdekeinek képviseletét gyakorolja. A
területi szövetség feladatai a működési területén:
a. A sportág működésének elősegítése;
b. A verseny- és fegyelmi szabályok érvényesítése;
c. A sportág megyei nyilvántartásainak vezetése;
d. Közreműködés a hatáskörébe tartozó sportszakemberek képzésében és
továbbképzésében, versenybírók képzésének, továbbképzésének szervezése, a
versenybírók minősítése, javaslattétel magasabb versenybírói fokozat elnyerésére;
e. A külön jogszabályban, az MSSZ szabályzataiban meghatározottak szerint a
sportolók minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása;
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f. A sportág fegyelmi szabályzatában meghatározott hatáskörébe tartozó
sportfegyelmi jogkör gyakorlása;
g. A terület versenyeire versenybírók küldése, együttműködés az MSSZ Versenybíró
Bizottságával;
h. Jogszabályban, az MSSZ szabályzataiban meghatározott, valamint a sportág
működési feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása;
i. A Szövetség versenynaptárába illeszkedő területi versenyrendszer működtetése.
Feladataik ellátása érdekében a megyei szövetségek és a budapesti szövetség önálló
adószámmal és bankszámlával rendelkezhetnek.
3) A Szövetség tagjai székhelyük szerinti területi szövetségben gyakorolják jogaikat,
illetőleg teljesítik kötelezettségeiket, ellátják az Alapszabályban, valamint az egyéb
szabályzatokban meghatározott faladatokat.
4) A területi szakszövetség működési területén tevékenykedő (megyei, budapesti)
szövetségek alapító okiratát javaslatuk alapján a Szövetség küldöttgyűlése állapítja meg.
5) A területi szövetségek vezető tisztségviselőit, elnökségét, felügyelő bizottságát a területi
szövetség választja.
6) Az elnökség legalább három főből áll:
-

Elnök,
Alelnök,
Főtitkár.

A megyei szövetségek, illetve a budapesti szövetség alapító okirata külön nevesíti a
területi szövetség vezető tisztségviselőit. A vezető tisztségviselők aláírási joga együttes
vagy önálló.
7) A Szövetség Alapszabályának 2. számú melléklete a megyei szövetségek, illetve a
budapesti szövetség vezető tisztségviselőit azok aláírási jogának feltüntetésével
tartalmazza.
8) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben és kapcsolódó
jogszabályokban meghatározott hatósági jogkör gyakorlására a területi szövetség
kizárólag olyan személyt választhat, aki a sportág specialitásaira tekintettel a jogszabályi
feltételeknek megfelel. Nem megfelelő személy választása esetén a Szövetség elnöksége
új személy választására, kinevezésére kötelezheti a területi szövetséget.
A magánszemélyek és sportegyesületek által sportcéllal történő fegyvertartás szakmai és
adminisztratív feltételeiről, illetve ennek ügyintézési folyamatáról a Szövetség szervezeti
és működési szabályzata rendelkezik.
9) A budapesti szövetség, illetve a megyei szövetségek a tisztségviselőkön (elnök, alelnökök,
főtitkár) túl Felügyelő Bizottságot is választhatnak. A Felügyelő Bizottság elnökből és két
tagból áll.
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10) Az MSSZ küldöttgyűlése engedélyezi a területre utaló (Megyei-, és a fővárosban
Budapesti Sportlövő Szövetség) elnevezés használatát a szervezeti egység részére.
11) Az MSSZ küldöttgyűlése engedélyezi, hogy a területi szervezetek szponzorálási
szerződéseket, illetve a helyi (települési, területi) önkormányzatokkal támogatási
szerződéseket kössenek és az ebből származó bevételekkel maguk rendelkezzenek.
12) Az MSSZ küldöttgyűlése engedélyezi, hogy más szövetségek (sportszövetségek) területi,
szervezeti egységeivel területi jellegű egyesületeket hozzanak létre és/vagy azokban tagok
legyenek.
13) A jogi személyiséget kapott szervezeti egységeket a Fővárosi Törvényszék, alszámon
nyilvántartásba veszi. A jogi személyiség a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
40. §
1) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.
2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntés tartalmának, hatályának,
meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők
számarányának (lehetőség szerint személyének is).
3) Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség www.hunshooting.hu elnevezésű
honlapján történő elhelyezése útján hozza nyilvánosságra.
4) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén –
előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthet.
5) A Szövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
illetve beszámolói közlési módjáról a Szövetség www.hunshooting.hu elnevezésű
honlapján történő elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
41. §
1) A Szövetség, illetőleg a közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba vételével
kapcsolatos eljárást a Fővárosi Törvényszék folytatja le.
ZÁRADÉK
A jelen Alapszabályt a Magyar Sportlövők Szövetsége küldöttgyűlése 1996. november 30-án
elfogadta, 1997. április 28-án, 1998. március 28-án, 1998. december 5-én, 1999. június 26-án,
2001. március 24-én, 2003. május 19-én, 2004. május 3-án, valamint 2005. április 25-én,
2013. május 13. napján, 2016. május 23. napján, 2016. november 28. napján, 2017. május 15.
napján és 2019. május 13. napján módosította.
A Magyar Sportlövők Szövetségét a Fővárosi Törvényszék 01-07-0000033-as nyilvántartási
számon nyilvántartásba vette.
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Alulírott, Nagy György, a Szövetség elnöke igazolom, hogy az Alapszabály fenti, egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Budapest, 2019. május 13.
Nagy György elnök
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1. számú melléklet
Tagsági díjak
Sportszervezetek:
10.000,- Ft tagdíjat fizetnek. A megyei szövetségek és a budapesti szövetség önálló
hozzájárulási díjat állapíthat meg.
A tagsági díjat a megyei szövetségek és a budapesti szövetség részére kell befizetni a
tárgyévben március 31-ig, amelynek 10%-át az illetékes szövetség az MSSZ részére a
befizetést követő 8 napon belül átutalja.
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2. számú melléklet

A területi szakszövetségeknél egy-egy aláíró van, annak akadályoztatása esetén a
megjelölt helyettese ír alá, illetve teljes jogkörben jár el a szövetség ügyeiben.
Budapesti Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök: Prágai Pál Péter, anyja neve: Tóth Irén Lujza
Főtitkár:Kissné Oroszi Edit, anyja neve: Fockter Katalin
Budapesti Sportlövő Szövetség székhelye:
1053 Budapest, V. Curia u. 3. 3 ½ em. 4.
Baranya és Tolna Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Boris Zoltán, anyja neve: Kis-Deli Mária
Herbai János, anyja neve: Vucskics Mária

Baranya és Tolna Megyei Sportlövő Szövetség székhelye: 7622 Pécs, Nyirfa u. 34.
Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Nagy Mátyás, anyja neve: Schmiedt Mária
Szabó Ferenc, anyja neve: Kiss Magdolna

Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
6000 Kecskemét, Arany János. u. 8. III/1.
Békés Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Schupkégel Ádám, anyja neve: Nagy Erzsébet
Andrássy Árpád, anyja neve: Joó Etelka

Békés Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
6723 Szeged, Etelka sor 17.
Csongrád Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Dr. Ványai László, anyja neve: Tóth Gizella
Andrássy Árpád, anyja neve: Joó Etelka

Csongrád Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
6723 Szeged, Etelka sor 17.

31

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Dr. Halmai Gyula, anyja neve: Fink Erzsébet
Ullik Béla, anyja neve: Leskó Margit

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.
Fejér Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Tobak Balázs István, anyja neve: Nagy Erzsébet
Pintér László, anyja neve: Kovács Rózsa

Fejér Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
8000 Székesfehérvár, Segesvári utca 47.
Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Dr. Vajda Attila, anyja neve: Dr. Tatai Anna
Laczik Zsolt, anyja neve: Erdélyi Erzsébet

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
9021 Győr, Teleki út 46.
Hajdú-Bihar Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők:
Elnök:
Főtitkár:

Pető László, anyja neve: Krausz Ágnes
Nagy Lajos, anyja neve: Kovács Juliánna

Hajdú-Bihar Megyei Sportlövő Szövetség székhely:
4025 Debrecen, Piac utca 71.
Heves Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Giczey András,anyja neve: Gyarmati Zsuzsanna
Belkovics Béla, anyja neve: Koklács Erzsébet

Heves Megyei Sportlövő Szövetség székhelye: 3200 Gyöngyös, Gyártelep u. 1.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Hábencius Ferenc, anyja neve: Pető Terézia
Fegyver ügyben aláírási jog visszavonva, ügyintézés az MSSZ-ben történik
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
5100 Jászberény, Nyíl u. 8/a.
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Komárom-Esztergom Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Palkó Gábor, anyja neve: Iván Magdolna
Kisvárdai István, anyja neve: Tóth Mária

Komárom-Esztergom Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Pest Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

dr. Ronkovics József, anyja neve: Mudella Margit
Fodor László, anyja neve: Ádor Mária

Pest Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
HKLK 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
Nógrád Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Hornyák Attila, anyja neve: Nógrádi Ilona
Tálas László, anyja neve: Klcsó Anna

Nógrád Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
2660 Balassagyarmat, Ifjúság út 52.
Somogy Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Választott elnök, kinevezett főtitkár: Légrádi József, anyja neve: Dolgos Mária
Somogy Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
7400 Kaposvár, Zaranyi u. 6. Sportlőtér
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Gönczi András, anyja neve: Kiss Ilona
Veres Andrea, anyja neve: Lakatos Piroska

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 7.
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Vas Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök: Übelher Gyula anyja neve: Gyurácz Zsuzsanna
Főtitkár:Nagy István, anyja neve: Szalay Irma
Vas Megyei Sportlövő Szövetség székhely:
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma S. u. 9.
Veszprém Megyei Sportlövők Szövetségének vezető tisztségviselői
Elnök: Gerebics Roland , anyja neve: Hidai Éva Mária
Alelnök: Varjas József, anyja neve: Tóth Katalin
Veszprém Megyei Sportlövők Szövetségének székhelye:
8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

Zala Megyei Sportlövő Szövetség vezető tisztségviselők
Elnök:
Főtitkár:

Szabó Béla, anyja neve: Hegyi Julianna
Nagy György, anyja neve. Horváth Margit

Zala Megyei Sportlövő Szövetség székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45.
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