A Magyar Sportrijsfgir6k Sziivets6g6nek
EGYSNCES SZERI<EZETBE FOGLALT

ALAPSZABAI,YA

2017. mijus 15-i

sziivegviitozat

egys6ges szerkezetbe foglal6s6ra a 2017. m6jus 15-i 6ves rendes, megism6telt
ktizgytil{sen elfogadott m6dosit6sokra tekintettel szi.iks6ges. A szdveg a kor6bban hat6lyos viitozathoz
k6pest m6dositott sz<iveggel elfogadott rendelkez6seket piros bettivel kiemelve jel<ili.

Az Alapszab6ly

I. FEJEZET
ALTALANO S RENDELKEZESEK

l.

$

l. A Szovetseg neve: Magyar Sportfjs6gir6k Szdvets6ge (a tov6bbiakban VTSOSZ illetve Szovets6g).
2. A Szcivets6g sz6khelye: 1064 Budapest, Vcinismarty utca 471A., Sajt6h6z
2. .$

MSUSZ magyarorsz6gi sportrijs6gir6k demokratikusan szervezett p6rtokt6l ds 6llami szervektol
jogi szem6lyk6nt a
fiiggetlen szrivets6ge. s"a-t-ui 6s 6rde-kk6pviseletei szervezet. Tev6kenysdgdt 6n5ll6
jogszab6lyok 6s a saj6t Alapszab6ly6nak eloir6sai szerint vfgzl

A

CELOK gS TEIAOATOK

3.$
A

Sz<ivets6g

a)
b)
c)
d)
"i
0
g)

ki6ll a sajt6szabads6g 6rv6nyestil6se mellett, fell6p a nyilv6noss6got korl6toz6 tcirekv6sek,

k6pviseli a szakma
int6zked6sek, tov6bbl a nyilv6noss6ggal val6 b6rmilyen vissza6l6s ellen,
nyilv6nit;
v6lem6nl
jogalkotasi
k6rd6sekben
6rdekeit, fonios ktiz6leti 6i a sportsajtot 6rint6
azijs6gir6s
kiizd
6s
sportrijs6gir6s brkOlcsi tisztasigili,6polja hagyom6nyait
i;rzi
amagyar

szakmailag el6rheto legmagasabb szinvonal66rt;

tagjainak sportrijs6gir6i igazolv6nyt ad ki;
foglalkozik a sportrijs6gir6k k6pz6s6vel;
politikai megkiildnbdzte6sek ellen;
iogi es erkolcsi veAemet nyrijt tagjainak, fell6p_a
(AIPS) egyediili
nemzetkozi kapcsolatokat'tart fein, a Nemzeitoil Sportrijs6gir6-szdvets6g
nemzeti tagszervezetek6nt mtikddik;
javaslatot iesz kitiintet6sekre, jutalmakra, ilyeneket maga.is adom6nyoz^a magyat sportban
Sportol6ja" v6laszt6s
rangor szerzo,a sportrijs6g irok szavazis6ra 6itil6, haryom6nyos ,,Az Ev
eset6ben az elntiks6g
kiz6r6lagos szewez6jikeit. Azelnriks6g 6ltai adom6nyozott kitiintet6sek
esetdben a
kitiintet6sek
odait6lt
szavazat|val
tagok
tagjainak k6tharmados tdbbsege, a
6s
vizsg6lata
Bizotts6g
Etikai
az
a
visszavonhatj
kozgytil6s ketharmados ttibbs6ge ut6lag
tagjainak
a
idedrtve
kitiintet6s6t,
javaslata alapj6n b6rmely, tJraUUan adom6nyozott
amennyiben a
adom6nyozotiiisagirOi kidintet6sek et es azEv Sportol6ja-v6laszt6s dijazottlait'
vagy ut6lag
v6lt,
m6ltatlann6.
dijazott
dont6sre ;ogosuttai irry it6lik meg, hogy az illeto
tekintettel
kiildnds
kitiintetdsre,
rro"gy u kitUiietes pillana:taban m6ltatlan volt a

kidertilt,

h)
i)

vagy b6rmilyen eroszakos
doppingv6tsEgre, ruguOdsi csal6sra, btincselekmdny elkdvet6sdre
cselekm6nYre.;
szervezeteknek, illetve
eszmei es anyagi t6mogat6st nyfjthat azonos c6lokat megval6sit6 m6s
hozzlj furulhat ilyenek l6tr ehozilshhoz:
Play szellem6nek a
folyamatosan harcol a maga eszkcizeivel a sport tisztas6g6nak, a Fair
megorz6s66rt.

4.$
azokkal ellent6tben
A Szdvets6g a 3. g-ban felsorolt c6lok anyagi forr6sainak megteremt6se 6rdek6ben jogosult'
nem 6116 - az azokmegval6sitisrlval kdzvelleniil dsszefii ggo gazdasigi tev6kenysegv'gzesere

I

s.$
A

Sz<ivetsdg <in5ll6an

a) fell6p a munka dijaz6s6nak, a

sportrijs6gir6k foglalkoztat6s6nak,

6let-

6s

munkakdriilm6nyeinek, eg6szs6gtigyi 6s szoci6lis ell6t6s6nak, az ijsilgirils anyagi 6s technikai

b)
c)

felt6teleinek j av it6s66rt;
seg6lyt nyrijt a tagjainak az illtala l6trehozott alapitv6nyon keresztiil vagy kdzvetleniil;
a tagiainak jogi tan6csad6st nyrijt 6s megszervezi a jogi k6pviseletet szakmai iigyekben.

II. FEJEZET
A TAGOK JOGALLASAROL
6.$

1. A

MSOSZ rendes tagia lehet minden nagykoru szem6ly, 6llampolg6rsigdt6l fiiggetleniil

(tov6bbiakban: egy6ni tag), valamint minden olyan jogi szem6ly, amely sportrijs6gir6tat tlmOrit.

2.

A term6szetes szem6lyek kdziil azlehetrendes tag, aki munkaviszony vagy egydb, munkav6gz6sre
ir6nyul6 jogviszony keret6ben sportrijsSgir6i munkSt v1gez, ide6rtve a sporttal foglilkoz6
nyomtatott, elellronikus vagy online sajt6term6kek el66llft6s6ban t6rt6n6 r6szv6teli is (pl.
szerkeszt6, t<jrdel6, korrektor, operat6r, lapmenedzser, hangmester, stb.).

3.

Az MSUSZ tiszteletbeli tagja lehet, akit kdz6leti tev6kenys6ge alapjrin az Eln<iks6g javaslatiira a
Kdzgyiilds hatirozatiwal megvillaszt. A tiszteletbeli tagsrigi jogviszony a tisalletbeli taggri
villasztott szem6ly a megv6laszt6s6t elfogad6 nyilatkozat6val jrin l6tre. A iisaeletbeli tug tug{iiirt
nem ftzet, aKozgyil6sen tan6cskozhsi joggal vehet r6szi. A tiszteletbeli tags6g a tisztelitbeli tag
kil6p6sr6l sz6l6 nyilatkozathval, illetve a Kdzglnildshathrozata alapj6n sziinik meg. Tiszteletbeli
tags6got adom6nyozhat a tagfelv6teli bizotts6g javaslati{ra az Eln<iks6g is azoknak a hat6ron trili
vagy magyarorszdgi, magyar nyelven alkot6 sportrijs6gir6knak, akik igazoljik hogy valamely mis,
ak6r hat6ron tuli magyar vagy kiilftildi hivatalos rijs6gir6-szervezetn& agdijat frnt6, aktfv tagiai.
Ha egy ilyen tiszteletbeli tag tags6gi jogviszonya a m6sik szervezetben megsziinik, akkor a
Szcivets6gnek csak tendes, tagdijfizetl tagk6nt maradhat a tagSa, a rendes tagfelv6teli procedrira
lebonyolftrisa n6lkiil a Sz<ivets€gben is megsziinik atagshga, eiE t atagdijbefriet6s6t rendszeresen
igazolni kell. M6s rijsSgir6-szewezettagdijfizeto taglak6nt b6rki magJis kdrelmezheti tiszteletbeli
tags6g6t a szdvets6gben az ezzel jdr6 sporhijsilgir6-igazolv6nnyal egytitt.

4-

Az MSUSZ p6rtol6 tagja lehet az, akia Sz<ivets6g anyagit6mogat6s6ban r6sz vesz. A piirtol6 tag
felv6tel6r6l 6s tags6grinak megsziin6s6r6l az Eln<iksdg dcint, 6s a Krizglnil6sen tan6cstoiasi.logga'i
veszr6szt, atagdija pedig a mindenkori tagdij k6tszerese, de az Elndksdg d6nthet a rendes tagdij
mdrt6ket meghalad6 tagdij elenged6s6r6l.

5.

Az Msusz-tags6ggal rendelkez6 jogi szemdlyben tags6gi jogviszonnyal rendelkezri term6szetes
szem6ly a jogi szem6ly tag tags6gi jogviszony6nak l6trejcitt6vel nem v6lik automatikusan a
szdvets6g egy6ni tagfvS.
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l.

A tagfelv6telt kdrelmezni kell.
Az rij tagok felvdtel6r6l - ajelentkezo iiltaladdig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az elektronikus
sajt6ban megjelent) anyagok k<iziil legal6bb <it cikkel, produkci6i megtekintve 6s 6rt6kelve a
Kdzgyiil6s rillal megv6lasztott h6romtagri Tagfelv6teli Bizottsiig egy6ni elbir6l6s alapjtu drint.- A
jelentkez6shez sztiks6ges dokumentumok:

a) K6t MSUSZ-tag aj6nl6sa (e-mailben ktildheti maga azaj6nl6),
b) A jelentkezl iiltal addig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az elektronikus sajt6ban
megjelent) anyagok kdziil legal6bb 6t cikk, produkci6 vagy fot6 vagy egy6b munka,
)

c)
d)

Kitdltdtt jelentkezdsi lap,
Igazolv6nyk6p (digit6lis).

Olyan tagok esetdben, akik kor6bban kdztudomSsrian tagjai voltak a Szovets6gnek, de ez nem
dokument6lhat6, vagy a tags6gi jogviszonyuk trirl6se utiin a 10. $ 3. d) pontja 6rtekn6ben 3 6v
eltelt6vel rijra k6rik felveteliiket a Sz<ivets6gbe vagy a tagfelv6teli bizotts6g tagjainak ttibbs6ge
szerint r6g6ta, kdztudom6sri m6don sportrijs6gir6i tev6kenys6get vflgenrck, el lehet tekinteni a 2
ajanl6t6l (itt tulajdonk6ppen a tagfelv6teli bizotts6g legal6bb k6t tagja az ajinl6) 6s az 6t produkci6
bemutat6srit6l is, rigynevezett egyszeriisitett felv6teli eljrir6s keretdben. A jelen pont szerinti
feltdtelek telj esit6s6r6l a tagfe lvdteli bizotts6g ddnt.
A
2.

jogi szem6ly tagfelvdteli k6relm6r6l

az Elntiks6g dtint.

A Tagfelv6teli Bizottsdg elutasit6 d<intise ellen a k6relmez6 az Elnoks6ghez fordulhat

panasszal.

Az Elndks6g d6nt6se ellen tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs, az Elnoks6g d<int6se ameghozatala
id6pontj6t6l kezd6d6en jogeros.
J.

A tagfelvdteli k6relem elutasitasa esetdn a tagfelv6teli k6relem az elutasitfsr6l sz6l6joger6s d6nt6s
meghozatala napj6t6l sz6mitott k6t 6v eltelte ut6n nyfjthat6 be ismdtelten. A k6t 6v letelte el6tt
benyfjtott tagfelvdteli k6relem 6rdemi vizsgillatn6lkiil automatikusan elutasit6sra keriil.

8.$
1.

A tag jogai:

a) r6szt vehet a Ktizryrildsen;
b) v6laszthat 6s v6laszthat6. a Sz6vets6g szerveibe;
c) javaslatokat lehet a MSUSZ-nak 6s szerveinek;
d) betekinthet a Ktizrytil6s 6s az eln6ks6g iil6seinek jegyz6konyveibe;
e) t6mogat6s6rt, jogseg6ly6rt, erk6lcsi v6delem6rt fordulhat a Sz6vets6ghez.
Az atag, aki azadott 6vi tagdrjat megfizette,

szem6lyesen rdszt vett az 6ves rendes k6zgyiil6sen 6s

szab6lyosan szayazott a IVISUSZ Sltal szewezett Ev Sportol6ja v6lasztSson, tov6bb6 a megadott
hatririd6ig jelzi rlszvlteli szand6k6t, mindenk6ppen jogosult szem6lyesen r6szt venni az Ev
jog6t
Sportol6j-a Cam. A MSUSZ ezt a jogotgarantSlja akkor is, ha az Ev Sportol6ja G6la rendez6si
m6s szervezetre rthhzza 6t.

tev6kenys6g6ben csak vagyoni hozzfujirul6ssal vesz r6szt, ha pedig
tiszteletbeli tags6got, :iigy az ilyen tagot az egyesiilet tagSaiv6lasztj6k meg e tags6gra. A p6rtol6 6s a
tiszteletbeli tag az egyesilet szerveinek iil6s6n tanicskozisi joggal vehet r6szt 6s vezetd

A p6rtol6 tag a Szovets6g

tiszts6gvisel6v6 nem v6laszthat6.
2.

A

jogi szem6ly tagok torv6nyes k6pvisel6jiik, illetve ir6sbeli meghatalmazhssal igazolt megbizottaik

utjrin gyakoroljak az

l. a)-c)pontokban

irt jogokat, a term6szetes szemdlyek pedig csak szemdlyesan

jtuhatnak el.
J.

A tag ktitelezetts9ge;

-

a Szovets6g Alapszabillyilban 6s a Magyar OlsagirOk Orsz6gos Sz6vetsdge (MUOSZ) etikai
k6dex6ben foglalt rendelkez6sek megtart6sa;
aKdzgyril6s riltal megSllapitott risszegti mindenkori tagdij hat6rid6benltirt6n6 megfizet6se;
a tags6gi jogviszony i"t-itt6ru alatt megrendezdsre keriil6 minden az Ev sportol6ja v6laszt6son
szavazat (ide6rtve a szavazfust6l val6 tart6zkod6sra vonatkoz6 nyilatkozatot is) lead6sa, illetve
bekiild6se:
elelrtronikus (e-mail), valamint postai levelez6si cime - vfiltozilsa eset6n aviitozitst k<iveto 5 (dt)
napon beliil - az Eln<iks6g rlszlre ir6sban ttirtdn6 bejelent6se;
a iagok hozzhjfurulnak ahhoz, hogy a Sz<ivets6g honlapj6n a tags6guk t6nye 6s az Sltaluk
megadott egy6b adatok mindenki szhmfira el6rhet6en meglelenjenek;

tagok nem vesz6lyeztethetik a Sz6vets6g cdljainak megval6sitrls6t 6s a Sztivets6g

3

tev6kenys696t.

e.$
[tordlve]
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l.

Az egyeni tags6g megsztinik

a) a tag kil6pds6vel;
b) a tagsrigi jogviszony Kdzgytilds 6ltali felmond6s6val;
c) atagtJzirilshval;
d) ataghaliifval vagy jogut6d ndlkiili megsziin6sdvel.

2.
3.

A kil6p6st az Eln6knek cimzett ir6sbeli nyilatkozattal kell bejelenteni.
a.\ Az Elndks6g t<irdlheti a tagok nyilvrintart6silb6l aa az egylni tagot, aki a legal6bb I (egy) 6ves

tagdijh6tral6k6t ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi, 6s a befizet6sre azefrctksegtOt truiuaetot
nem kapott. A felsz6lit6st igazolhat6 m6don kell megtenni, 6s abban megfelel6 hatririd6t kell
biztositani tagdij megfizet6s6re, tov6bb6 figyelmeztetni kell a tagot a fiz-et6s elmulaszt6s6nak
kcivetkezm6ny6re. A t<irl6si hatirozat ellen a K<izgytil6shez lehet feilebbezni.

b.) Az Elndksdg trirli a tagok nyilvrintart6s6b6l a jogi szem6ly tagot, ha
- a jogi szem6ly megszrint,
- a jogi szem6ly legal6bb egy€ves tagdijh6tral6k5t inisbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi.
A t<irldsi hatfuozat ellen a Kcizglnildshez rehet fellebbezni.
c.) Az Elndks6g tcirli a tagok nyilv6ntart6srib6l art, aki legal6bb 3 (h6rom) egym6st k6,vet6 dvben
nem adja leszavazatht (ide6rtve aszavaz6st6lval6tart6zkodSsr6l sz6l6 nyiiatkozatot is) Az
Ev
sportol6ja v6lasztason. A t6rl6si hatfirozat ellen fellebbezni a Kdzgyril6shiz lehet.
d.) A tagok nyilv6ntartris6b6l tdrcilt tag a trirl6srol sz6l6 jogeros hatirozat meghozataliinak
id6pontj6t6l szimitott 3 (h6rom) 6v eltelte ut6n k6rheti rijb6la felvetel6t a Szdvets6gbe, melynek
felt6tele, hogy az fjb6li tagfelv6teli k6relem benyujtris6nak id6pontj6ban koftibbi tags6g6b6l
-legieljebb
ered6 tartozAsa nem 6ll fenn. Rendkivtili esetben, tiz 6venk6nt
egyszer, az Eln6k
javaslatiira a Kdzrytil6s d<inthet a tagdiftartoz6sok visszamen6leges 6s
6ltal6nos elt6rl6s6r6l, a
tagdijtartozhs 6s nem etikai v6ts6g miatt megsziiletett felfiiggeiz6 vagy kizino hatdrozatok
megsemmisitds6r6l.

4' A tagnak jogszabrilyt, a Szdvetsdg

Alapszabillyht vagy kiizgyiil6si hat6rozatiit srilyosan vagy
ismdtelten s6rtd magatarlisa eset6n a Kdzgyfillr
- u Szdveisdg b6rmely tagla iagy ,""ri"
kezdemdnyez',s're - ataggal szemben az 6ves rendes k6zgyril6s megtart6sak"t-Uirera"i
eljfnist
kezdem6nyezhet. Akizirisi eljar6s megindit6sar6l akizhris al6 vont tagot 6rtesiteni kell
ur.liara"
meginditrisrir6l, tovribb6 a kizrinisr6l val6 drint6s el6tt lehet6s6get kell r6sz6re biztosftani
a
v6delm6ben felhozhat6 t6nyek 6s bizonyit6kok el6ad6sira. Ha akti6r6s al6 vont tag
szem6lyesen
nincs jelen a kdzgytil6sen, fr6sban terjesztheti el6 akizArisi inditvinnyal szembeni v6dekez6s6t.
A
K6zgyiil6s tag kizdrisilt kimond6 hathrozatbt ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni; az
indokol6snak tar1talmanria kell a kizhrils alapj6ul szolgSl6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tovibb6
a
jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 t6j6koztatilst. Akizir6hithrozatotataggaligazilhat6m6don
kciz6lni
kell 6s ellene nincs helye fellebbez6sn ek. Az a tag z6rhat6 ki kiil6nrisen:
a) akit a bir6s6g biincselekmdny elk<ivetdse miattjoger6sen vdgrehajtand6 szabadsrigveszt6sre it6lt,
Yagy

b) akit Magy arorszhg teri.ilet6rdl kitiltottak.

III. FFEJEZET
A MSUSZ SZERVEI
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1.

A MSUSZ szervei

a) K<izryiil6s
b) Eln<iks6g
c) Ellen6rz6 Bizotts6g
d) Etikai Bizotts6g
e) Tagfelv6teliBizotts6g

2.

Az l. c)-e) pontj6ban meghatilrozott szervek a Kdzgytil6s 6ltal tdrt6nt megvillasztilsukat k<ivet6 15
(tizen6t) napon beliil megtartj6k alakul6 iil6siiket, melyen megalkotj6k az Alapszab6ly szerinti
feladataik ellStSsa sor6n alkalmazand6 eljar6si szabillyzatukat. Az eljar6si szabLlyzatokat az
Elndks6g rlszlre 1 5 (tizenot) napon beltil - nyilv5ntart6s c6lj5b6l - meg kell ktildeni. A bizotts6gok
elj6r6si szabillyzatainak nyilv6noss6gra hozatal6r6l az Eln<iks6g az Alapszabilly 13.5 15. pontj6ban
foglaltak szerint gondoskodik.

rOzcWles
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1.

A Kiizgyrilds a Szdvets6g d6ntdshoz6 szerve.
A krizgyiildsen szavazati jog a MSUSZ rendes tagjait illeti meg.

2.

A K<lzgytil6s kizar6lagos hatiskcir6be tartozik:
a Szdvets6g c6ljainak, feladatainak, mtikiid6si ir6nyelveinek meghat6rozSsa,

az Alapszab6ly megalkot6sa 6s m6dosit6sa,
a kdz<js etikai k6dex alapelveinek 6s a MUOSZ ettkai k6dex6nek elfogad6sa
a Sz6vets6g megsztin6s6nek, egyesiil6s6nek vagy szltvill6srinak elhatinozilsa ez ut6bbi esetben
hatarozatho zatal a Sz6vets6g vagyonSnak felhaszn6l6srir6l,
az Eln6k. az Els6 Alelnrik, a M6sodik Alelnok, az Eln6ks6g tagjai, tov6bb6 azEtrkai Bizotts6g
eln<ik6nek 6s tagiainak , azBllen6rzo Bizottsfug eln<ik6nek 6s tagiainak, valamint a Tagfelvdteli

Bizotts6g eln6kEnek 6s tagjainak 4 (n6ry) 6vre t6,rt6n6 megvfulasrtitsa, esetleges dijazSs6nak
meg6llapit6sa 6s felment6se, valamint a tiszteletbeli tiszts6gvisel6k megv6lasztSsa,
u kArgyiles napirendjdnek j6v6hagyfusa, 6s az adott Kdzryiil6s eseti szavazatszAmlill6
bizotts6ga tagjainak, valamint eln6k6nek, tovSbb6 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
eln6k6nek 6s tagjainak megv6laszt6sa,
a tagdijak rendszer6nek 6s m6rt6k6nek meghat6rozisa igy, hogy a nyugdijasok, valamint a
nappali tagozatontanul6k a tobbi tagnill kisebb osszegii tagdijat fizessenek,
a Szdvetsdg 6ves kolts6gvet6s6nek elfogad6sa,
az Elnciks6gn ek az el6zo 6v gazd6lkod6sar6l kdszitett besz6mol6j6nak az elfogadSsa,
az Eln6ks6g, azBtikai Bizotts6g, azEllen(5rzb Bizotts6g 6s a Tagfelv6teli Bizotts6g munk6j6r6l
sz6l6 besz6mol6 megvitat6sa 6s elfogad6sa,
dcint6s a Kdzgyril6shez intflzett javaslatokr6l, jelent6sekrol
minden olyan fellebbez6s elbir5lSsa, amelyet az Napszabilly aKdzgstiilds hataskdr6be utal,
az olyan szerz6dds megkrit6s6nek j6vrihagy6sa, amelyet a Sz6vets€g saj6t taglSval, vezeto
tiszts{gviselojdvel, a feliigyel6bizotts6g tagS|val vagy ezekhozziltartoz6i6val kdt,
a jelenlegi 6s kor6bbi szovets6gi tagok, avezeto tiszts6gvisel6k 6s a feliigyelobizotts6gi tagok
vigy m6s szdvetsdgi szervek tagjai elleni k6rt6ritdsi igdnyek 6rv6nyesit6s6r6l val6 dcintds,
a vdgelsz6mol6 kijel6l6se.

3.

Az Elndkdt, az$lso Alelnokdt, a M6sodik Aleln<ikot, az Elnoks6g tagjait, azEtikai BizottsSg, a
Tagfelv6teli Bizotts6g, valamint az Ellenorz6 Bizotts6g elndk6t 6s tagiait a tiszts6gekre p6lyilz6
tagok koziil lehet titkos szavazhssal megv6lasztani.

