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ALAPSZABAI,Y,T

2017.

janufr 23-i

sziivegviitozat

Alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalSsara a 2017. janu6r 23-i kdzgytildsen elfogadott
m6dosit6sokra tekintettel szliks6ges. A szdveg a kor6bban hat6lyos villtozathoz k6pest m6dositou
szdveggel elfogadott rendelkez6seket piros betrivel kieme lve jel6li.

Az

I. FF^IEZET
ALTALANO S RENDELKEZESEK

l.

$

l
2.

A

Sz<ivets6g neve: Magyar SportrijsSgir6k Sz6vets6ge (a tov6bbiakban MSUSZ illetve Sz<ivets6g).

A Szdvetsdg sz6khelye: 1064 Budapest, Vcirdsmarty utca 471A., Sajt6h6z

2..$

A MSUSZ magyarorsz6gi

sportrijs6gir6k demokratikusan szervezett p6rtokt6l 6s 6llami szervekt6l
fiiggetlen sztivets6ge. Szakmai 6s 6rdekk6pviseletei szervezet. Tev6kenys6g6t 6n6ll6 jogi szem6lykdnt a
jogszab6lyok 6s a saj6t Alapszab6ly6nak el6fr6sai szerint vegzi.

CELOK BS PBIEOATOK

3.$

A

Szrivetsdg

a)

ki6ll a sajt6szabads6g 6rv6nyesiil6se mellett, fell6p a nyilvinoss6got korl6toz6 tcirekv6sek,

b)

int6zked6sek, tov6bb6 a nyilvSnoss6ggal val6 birmilyen vissza6l6s ellen, kdpviseli a szakma
6rdekeit, fontos kciz6leti 6s a sportsajt6t 6rint6 jogalkotrisi k6rd6sekben v6lem6nyt nyilv6nit;
orzi a maglar sportfjsrigirfs erkdlcsi tisztasilgit, Spolja hagyom6nyait 6s kiizd az tfjsflgirhs

c)
d)
e)
0
g)

h)
i)

szakmailag el€rhet6 legmagasabb szinvonal66rt;

tagjainak sportrijs6gir6i igazolv6nyt ad ki;
foglalkozik a sportrijs6gir6k k6pz€sdvel;
jogi 6s erkdlcsi v6delmet nyfjt tagiainak, fell6p a politikai megktildnb6ztet6sek ellen;
nemzetk6zi kapcsolatokat tart fenn, a Nemzetk6zi Sportrijs6gir6-sz6vets6g (AIPS) egyediili
nemzeti tagszewezntekdnt miik6,dik;
javaslatot tesz kitiintet6sekre, jutalmakra, ilyeneket maga is adomhnyoz a magyar sportban
rangot szerzo, a sportrijs6gir6k szavazAsrira 6pi.il6, hagyomrinyos ,,Az Ev Sportol6ja" vSlaszt6s
kizrir6lagos szervez6jekfint. Az Elnciks6g 6ltal adom6nyozott kitiintetesek eset6ben az
Elnciksdg tagjainak ketharmados tobbsege, a tagok szavazatAval odait€lt kitiintet6sek eset6ben
a kcizgyrilds k6tharmados tobbsdge ut6lag visszavonhatja brirmely. koriibban adom6nyozott
kitrintet6s6t, ide6rtve a tagjainak adomdnyozott irjs6gir6i kitiintet6seket 6s az Ev
Sportol6ja-v6laszt6s dijazottjait, amennyiben a dcint6sre jogosultak rigy itdlik meg, hogy az
illeto dijazott rndltatlann6vfit, vagy ut6lag kideriilt, hogy a kitiintetds pillanat6ban mdltatlan
volt a kitiintet6sre, kiilonos tekintettel doppingv6ts6gre, fogad6si csal6sra, btincselekm6ny
elkovetdsdre vagy brirmilyen eroszakos cselekm6nyre;
eszrnei 6s anyagi t6mogat6st nyrijthat azonos cdlokat megval6sit6 mhs szewezeteknek, illetve
hozzij irulhat i lyenek letrehozilsiltoz;
folyamatosan harcol a maga eszk6zeivel a sport tisztas6g6nak, a Fair Play szellemdnek a
me96rz6s66rt.

4.$
A

Sz<ivets6g a 3. $-ban felsorolt c6lok anyagi forr5sainak megteremt6se 6rdek6ben

nem

5116

-

- azokkal ellent6tben
az azok megval6sit6s6val kdzvetleni.il dsszefti996 gazdashgi tevdkenysegvegzdsdrejogosult.

s.$
A Szovets6g dn6ll6an

a) fell6p a munka dijazilsinak, a

sportrijs6gir6k foglalkoztat6s6nak,

6let-

6s

munkak<iriilm6nyeinek, eg6szs6giigyi 6s szoci6lis e[etes6nak, azujsfugtils anyagi 6s technikai

b)
c)

felt6tele inek j avrths66ft;

seg6lyt nyujt a tagjainak azSltala l6trehozott alapitv6nyon keresztiil vagy k<izvetleniil;
jogi tan6csad6st nyrijt 6s megszervezi a jogi kdpviseletet szakmai iigyekben.

a tagjainak

II. FEJEZET
A TAGOK JOGALLASAROL
6.$

l.

A

MSUSZ rendes tagja lehet minden nagykoru szem6ly, 6llampolg6rs6g6t6l fiiggetleniil

(tov6bbiakban: egydni tag), valamint minden olyan jogi szem6ly, amely sportrijs5gir6kat tdm6rit.
2.

A termdszetes szem6lyek kdziil azleha rendes tag, aki munkaviszony vagy egy6b, munkav6gz6sre
ir6nyul6 jogviszony keret6ben sportrijs6gir6i munk6t vlgez, ide6rtve a sporttal foglalkoz6
nyomtatott, elektronikus vagy online sajt6term6kek el66llit6s6ban tdrt6n6 rdszv6telt is (pl.
szerkesztci, tcirdel6, korrektor, operat6r, lapmenedzser, hangmester, stb.).

J.

Az MSUSZ tiszteletbeli tagja lehet, akit kciz6leti tevdkenys6ge alapj6n - az Elntiks6g javaslatiira a
Ktizgyril6s hatirozathval megv6laszt. A tiszteletbeli tags6gi jogviszony a tiszteletbeli taggS
v6lasztott szem6ly a megv6laszt6s6t elfogad6 nyilatkozat5val j<in l6tre. A tiszteletbeli tag tagdijht
nem fizet, a Ktizg5nil6sen tan6cskoz6sijoggal vehet r6szi. A tiszteletbeli tags6g a tiszteletbeli tag
kil6p6sr6l sz6l6 nyilatkozat|val, illetve a Kdzgyfiles hatirozata alapj6n sziinik meg. Tiszteletbeli
tags6got adom6nyozhat a tagfelv6teli bizotts6g javaslatara az Elnciks6g is azoknak a hat6ron trili
vagy magyarorszhgi, magyar nyelven alkot6 sportrijs6gir6knak, akik igazoljik,hogy valamely m6s,
akar hataron tuli magyar vagy kiilftildi hivatalos rijsdgir6-szervezetnek tagdijat frznt6, aktiv tagjai.
Ha ery ilyen tiszteletbeli tag tagsrigi jogviszonya a m6sik szervezetben megsziinik, akkor a
Sztivetsdgnek csak rendes, tagdijfizeti| tagkdnt maradhat a tagSa, a rendes tagfelv6teli procedrira
lebonyolit6sa n6lkiil a Szdvets6gben is megszrinik a tags6ga, ez6rt atagdij befizet6s6t rendszeresen
igazolni kell. M6s tjs6gir6-szewezettagdijfizeto tagjakdnt b6rki maga is k6relmezheti tisaeletbeli
tagsflgilt a szdvets6gben az ezzel jdr6 sporfrijsilgir6-igazolv6nnyal egyiitt.

4.

Az MSUSZ p6rtol6 tagja lehet az, aki a Szdvets6g anyagit6mogat6s6b anrlsztvesz. A prirtol6 tag
felv6tel6r6l 6s tags6g6nak megsztin6s6r6l az Elndks6g ddnt, 6s a Kozgyiildsen tan6cskozilsi joggal
vesz r1szt, a tagdija pedig a mindenkori tagdij k6tszerese, de az Elnriks6g d<inthet a rendes tagdij
m6rt6ket meghalad6 tagdij elengedds6r6l.

5.

Az Msusz-tags6ggal rendelkez6 jogi szem6lyben tags6gi jogviszonnyal rendelkez6 termdszetes
szem6ly a jogi szemdly tag tags6gi jogviszony6nak ldtrejdtt6vel nem vdlik automatikusan a
szcivetsdg egy6ni tagtr6v 6.

7.$

1.

A tagfelv6telt k6relmezni kell.
Az fj tagok felvdteldnil - ajelentkezil illtaladdig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az eleklronikus
sajt6ban megjelent) anyagok kciztil legal6bb 6t cikkel, produkci6t megtekintve 6s 6rtdkelve a
Kdzrytil6s rillal megv6lasztott hdromtagri Tagfelv6teli Bizotts6g egy6ni elbir6l6s alapj6n d<int. A
jelentkezdshez szliks6ges dokumentumok:

a)

Ket MSUSZ-tag aj6nl6sa (e-mailben ktildheti maga azaj6nl6),
jelentkez6 iital addig a sportsajt6ban megjelent (ide6rtve az eleltronikus sajt6ban
megjelent) anyagok ktiziil legaldbb 6t cikk, produkci6 vagy fot6 vagy egy6b munka,

b) A

.

c)
d)

Kit6ltott jelentkez6si lap,
Igazolviinyk6p (digit6lis).

Olyan tagok eset6ben, akik kor6bban kdaudom6srian tagjai voltak a Sz6vets6gnek, de ez nem
dokument6lhat6, vagy a tags6gi jogviszonyuk tdrl6se ut6n a 10. $ 3. d) pontja 6rtelm6ben 3 6v
eltelt6vel rijra k6rik felv6teliiket a Sz<ivets6gbe vagy a tagfelv6teli bizotts6g tagjainak tobbs6ge
szerint rflg6ta, kdztudom6sri m6don sportrijs6gir6i tev6kenys6get vfgeznek, el lehet tekinteni a 2
aj6nl6t6l (itt tulajdonk6ppen a tagfelv6teli bizottsfuglegalilbb k6t tagja az ajinl6) 6s az ot produkci6
bemutat6s6t6l is, riglrnevezett egyszeriisiteff felvdteli eljrir6s keret6ben. A jelen pont szerinti
felt6telek telj esitd s6r6l a tagfelv6teli bizotts6g ddnt.
A jogi szemdly tagfelv6teli k6relm6r6l az Eln<iks6g d<int.
2.

A Tagfelv6teli Bizottsig elutasit6 dd,ntise ellen a kdrelmez6 az Elnriksdghez fordulhat

panasszal.

Az Eln6ks6g d6nt6se ellen tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs, az Elnriks6g d<int6se ameghozatala
id6pontj6t6l kezd6d6en j oger6s.

A tagfelv6teli k6relem elutasitiisa esetdn a tagfelv6teli k6relem az elutasft6sr6l sz6l6joger6s ddnt6s
meghozatala napj6t6l sz6mitott kdt 6v eltelte ut6n nyfjthat6 be ismdtelten. A k6t 6v letelte el6tt
benyirjtott tagfelv6teli k6relem 6rdemi vizsgillat ndlktil automatikusan elutasit6sra keriil.
8.$

l.

A tag jogai:

a) r6szt vehet a Krizryril6sen;
b) vSlaszthat 6s v6laszthat6.a Sz<ivets6g szerveibe;
c) javaslatokat lehet a MSUSZ-nak 6s szerveinek;
d) betekinthet a Kiizgnil6s 6s az eln<iks6g iil6seinek jegyz6ktinyveibe;
e) t6mogat6s6rt, jogsegdly6rt, erkdlcsi v6delem6rt fordulhat a Szdvets6ghez.
Az atag, aki az adott 6vi tagdljat megfizette, szem6lyesen r6szt vett az 6ves rendes kdzglrtildsen 6s
szab6lyosan szavazott a MSUSZ Sltal szervezett Ev Sportol6ja v6laszt6son, tov6bb6 a megadott
hatririd6ig jelzi r6szr6teli sz6nd6k6t, mindenkdppen jogosult szem6lyesen r6szt venni az Ev
Sportol6ja G6lan. A MSUSZ ert a jogot garantSljaakkor is, haazBv Sportol6ja G5la rendez6si jogSt
mils szerv ezetre ruhilzza 6t.

A pSrtol6 tag a Szdvetsdg tevdkenys6g6ben csak vagyoni hozzfijhrul6ssal vesz r6szt, ha pedig
tiszteletbeli tags6got, :6gy m ilyen tagot az egyesiilet tagaiv6lasrtj6k meg e tags6gra. A p6rtol6 6s a
tiszteletbeli tag

u

egyesiilet szerveinek iil6s6n tan6cskozisi joggal vehet rdszt 6s vezetS

tiszts6gvisel6v6 nem valaszthat6.
2.

Ajogi szem6lytagokt<irv6nyes kdpviseldjiik, illewe inisbeli meghatalmazAssal igazolt megbizottaik
ftjan gyakoroljik az 1. a)-c) pontokban irt jogokat, a term6szetes szem6lyek pedig csak szem6lyesen
jarhatnak el.

a

A tag kdtelezetts6ge:

-

a Szrivets6g Alapszabillyhban 6s a Magyar Oisegir6k Orsz6gos Szdvets6ge (MUOSZ) etikai
k6dexdben foglalt rendelkez6sek megtart6sa;
a K6zgyiilds 6ltal meg6llapitott cisszegri mindenkori tagdij hatririd6benl<irt6n6 megfizet6se;
a tags6gi jogviszony fenn6ll6sa alatt megrendezdsre keriil6 minden az Ev sportol6ja vSlaszt6son
szavazat (idedrtve a szavazilstil val6 tart6zkod6sra vonatkoz6 nyilatkozatot is) lead6sa, illetve

bekiild6se:

elektronikus (e-mail), valamint postai levelez6si cime - vhltozilsa eset6n avlltozilst kdvet6 5 (6t)
- az Elnoks6g rlszlre iri{sban ttirt6n6 bejelent6se;
a tagok hozziljilrulnak ahhoz, hogy a Sz6vets6g honlapj5n a tags6guk t6nye 6s az 6ltaluk

napon beltil

megadott egy6b adatok mindenki szirmina el6rhet6en megjelenjenek;

tagok nem vesz6lyeztethetik a Sz<ivets6g c6ljainak megval6sit6s6t 6s a Sz6vets6g
?

tevdkenys6g6t.

e.$
[tdr6lve]
10.$

l.

Az egyeni tagsfg megsztinik

a) a tag kil6p6s6vel;
b) a tags6gi jogviszony Kdzgytil6s 6ltali felmond6s6val;
c) atagkizirilshval;
d) ataghalillfval vagy jogut6d n6lkiili megsziin6s6vel.

2.
3.

A kil6p6st az Eln<iknek cimzett ir6sbeli nyilatkozattal kell bejelenteni'
a.) Az Elndks6g trir<ilheti a tagok nyilv6ntart6shb6l azt az egylni tagot, aki a legal6bb I (egy) €ves
tagdijh6tral6k6t ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem rendezi, 6s a befizet6sre az Elndks6gt6l halad6kot

nem kapott. A felsz6lit6st igazolhat6 m6don kell megtenni, 6s abban megfelel6 hatarid6t kell
biztositani tagdij megfizetflslre, tov6bb6 figyelmertetni kell a tagot a frzetfls elmulasztSs6nak
kovetkezmdnydre. A t<irl6si hatitrozat ellen a Kdzgyiildshez lehet fellebbezni.

b)

Az Eln6ks6g t6rli a tagok nyilv6ntart6s6b6l a jogi szem6ly tagot, ha

- a jogi szemdly megsziint,
- a jogi szem6ly legal6bb egy6ves tagdijh6tral6k6t irisbeli felsz6lit6s

ellendre sem rendezi.

A t<irl6si hatirozat ellen a Kdzglrtil6shez lehet fellebbezni.
c.\ Az Elndksdg trirli a tagok nyilv6ntart6sSb6l aA, aki legal6bb 3 (hrirom) erym6st k<ivet6 6vben
nem adja leizavazathi(idelrtve a szavaz6st6l val6 tart6zkod6sr6l sz6l6 nyilatkozatot is) Az Ev
sportol6ja v6laszt6son. A t<irl6si hatinozat ellen fellebbemi a Kdzgyiil6shez lehet.
d.) A tagok nyilv6ntart6s6b6l t6r<ilt tag a trirl6sr6l sz6l6 jogerds hathrozat meghozatal6nak
id6pontj6t6l szimftott 3 (harom) 6v eltelte ut6n k6rheti rijb6l a felvdtel6t a Sz6vets6gbe, melynek
felt6tele, hog az rijb6li tagfelvdteli k6relem benyrijtrisrinak id6pontj6ban kor6bbi tags6g6b6l
eredo tartozisa nem 6ll fenn. Rendkivtili esetben, tiz 6venk6nt legfeljebb egyszer, az Elndk
javaslatrira aKdzgyulfls ddnthet a tagdijtartoz6sok visszamen6leges 6s 6ltal6nos eltdrl6s6r6l, a
tagdijtartozfus ds nem etikai v6tsdg miatt megszi.iletett felftiggeszt6 vagy kizir6 hatilrozatok
megsemmisit6s6r6l.

4. A tagnak jogszab6lyt, a Szcivets6g Alapszab|lyit vagy kdzgyiil6si hatrirozatrit srilyosan vagy
ismdtelten s6rt6 magatartiisa esetdn a Kozgytilds - a Szdvets6g b6rmely tagia vagy szerve
kezdem6nyez1s1re - a taggal szemben az 6ves rendes kcizgyiil6s megtart6sakor kizilrilsi elj6rrist

kezdem6nyezhet. Ak,tzirfusi eljar6s megindit6sar6l akizhrils al6 vont tagot 6rtesiteni kell az eljinils
megindit6sar6l, tov6bbS a kiz6risr6l val6 d6,ntds el6tt lehet6s6get kell rdszdre biztositani a
v6delm6ben felhozhat6 t6nyek 6s bizonyit6kok el6adrisfira.Ha akizlnis al6 vont tag szemdlyesen
nincs jelen a kdzgyiil6sen, irisban terjesztheti el6 akizfiritsi indiwinnyal szembeni v6dekez6s6t. A
Ktizgyiil6s tag kjzhrisht kimond6 hatinozatit ir6sba kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni: az
indokol6snak tartalmaznia kell a kizfirils alapjSul szolg6l6 tdnyeket 6s bizonyitdkokat, tov6bbi a
jogorvoslati lehet6s6gr6l val6 t6j6koztatilst. Akizhr6hatilrozatotataggal igazolhat6 m6don k6zdlni
kell 6s ellene nincs helye fellebbez6snek. Az a tag zirhat6 ki kiil6n<jsen:

a) akit a bir6s6g brincselekm6ny elkdvet6se miatt jogerosen v6grehajtand6
vagy

b) akit Magyarorszig teriilet6r6l kitiltouak.

III. FFEJEZET
A MSUSZ SZERVEI

szabads6gveszt6sre it6lt,

ll.$

1.

A MSUSZ szervei

a) Kdzrytil6s
b) Eln<iks6g
c) Ellen6rz6 Bizotts6g
d) Etikai Bizotts6g
e) Tagfelv6teliBizotts6g

2.

Az 1. c)-e) pontj6ban meghatinozott szervek a Kdzgyril6s 6ltal tdrtdnt megv6lasztisukat kdvet6 15
(tizenot) napon bel{il megtartj5k alakul6 iil6stiket, melyen megalkotj6k az Alapszab6ly szerinti
feladataik ell6t6sa sor6n alkalmazand6 eljrir6si szab6lyzatukat. Az eljirhsi szabfllyzatokat az
Eln<iks6g r6sz6re l5 (tizen6t) napon beliil - nyilv6ntart6s c6ljab6l - meg kell kiildeni. A bizotts6gok
elj6rSsi szabfilyzatainak nyilvSnoss6gra hozatal6r6l az Eln<iks6g az Alapszabflly 13.5 15. pontj5ban
foglaltak szerint gondoskodik.

rozcvur-gs
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1.

A Kcizgyril6s a Szdvets6g d<int6shoz6 szerve.
A k<izgytil6sen szavazatijog a MSUSZ rendes tagjait illeti meg.

2.

A Kdzgyril6s kizir6lagos hatriskdr6be tartozik:

-

a kdzds etikai k6dex alapelveinek 6s a

MUOSZ etikai k6dex6nek elfogad6sa

a Szcivets6g megsziin6s6nek, egyesiil6s6nek vagy sz6tv6les6nak elhatdrozisa, ez ut6bbi esetben
hatarozathozatal a Szdvets6g vagyon6nak felhaszn6l6s6r6l,
az Eln6k, az Els6 Aleln6k, a M6sodik Aleln6k, az Eln<iksdg tagtrai, tov6bbS azBtikai Bizotts6g
elndk6nek 6s tagiainak, azEllenbrz6 Bizotts6g eln<ikdnek 6s tagjainak, valamint a Tagfelv6teli

Bizotts6g elndk6nek 6s tagjainak 4 (n6ry) 6vre tdrt6n6 megvillasztitsa, esetleges dijaz6s6nak
meg6llapit6sa 6s felment6se, valamint a tiszteletbeli tisztsdgvisel6k megv6laszt6sa,
a Kdzglnil6s napirendj6nek j6vShagyisa, 6s az adott Kcizgyiil6s eseti szavazatszhmlfil6
bizottsflga tagjainak, valamint elndk6nek, tov6bb6 az eseti mand6tumvizsg6l6 bizotts6g
eln<ik6nek 6s tagjainak megv6laszt6sa,
a tagdijak rendszer6nek 6s m6rt6k6nek meghatiiroz6sa fgy, hogy a nyugdijasok, valamint a
nappali tagozatoitanul6k a t6bbi tagn6l kisebb 6sszegti tagdijat fizessenek,
a Sz6vets6g 6ves k<ilts6gvet6s6nek elfogad6sa,
az Elndksdgnek az elozo 6v gazdAlkod6s6r6l k6szitett beszrimol6j6nak az elfogadSsa,
az Eln<iks6g, az Etikai Bizotts6g, azEllenorzo Bizottsrig 6s a Tagfelv6teli Bizotts6g munk6j6r6l

-

sz6l6 besz6mol6 megvitat6sa 6s elfogad5sa,
drint6s a Kdzgytildshez intezettj avaslatokr6l, jelentdsekr6l
minden olyan fellebbez6s elbirSl6sa, amelyet az Alapszabilly aK6zgyiil6s hataskdrdbe utal,
az olyan szerz6d6s megkdt6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a Szcivets6g sajrit tagjixal, vezeto

-

tisztsdgvisel6jdvel, a feliiryel6bizotts6g tagj6val vagy ezekhozzitartoz6j6val kdt,
a jelenlegi 6s kor6bbi sz<ivets6gi tagok, a vezetb tiszts6gvisel6k 6s a feliiryel6bizottsfgi tagok
vagy m6s szdvets6gi szervek tagjai elleni k5rt6rit6si ig6nyek 6rv6nyesit6s6r6l val6 d<intds,

3.

a Szcivets6g c6ljainak, feladatainak, miik6,d6si irinyelveinek meghat6roz5sa,
az Alapszabilly megalkot6sa 6s m6dosit6sa,

a v6gelsz6mol6 kijel<il6se.

Az Eln<ikrit, azElso Aleln6k6t, a M6sodik Alelncik<it, az Elnriksdg tagjait, azEtikai Bizotts6g, a
Tagfelv6teli Bizotts6g, valamint az Ellenorzo Bizotts6g eln<ik6t 6s tagjait a tisztsdgekre pilyin6
tagok k<iziil lehet titkos szavaz6ssal megv6lasztani.

