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Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalására a 2019. április 26-ra összehívott éves közgyűlés 

megismételt közgyűlésén elfogadott módosításokra tekintettel szükséges. A szöveg a korábban, 2017. 

január 23. napjától hatályos változathoz képest módosított szöveggel elfogadott rendelkezéseket piros 

betűvel kiemelve jelöli.  

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

1. A Szövetség neve: Magyar Sportújságírók Szövetsége (a továbbiakban MSÚSZ illetve Szövetség). 

2. A Szövetség székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. (Testnevelési Egyetem) 

2. .§ 

A MSÚSZ magyarországi sportújságírók demokratikusan szervezett pártoktól és állami szervektől 

független szövetsége. Szakmai és érdekképviseletei szervezet. Tevékenységét ónálló jogi személyként a 

jogszabályok és a saját Alapszabályának előírásai szerint végzi. 

CÉLOK ÉS FELADATOK 

3. § 

A Szövetség 

a) kiáll a sajtószabadság érvényesülése mellett, fellép a nyilvánosságot korlátozó törekvések, 

intézkedések, továbbá a nyilvánossággal való bármilyen visszaélés ellen, képviseli a szakma 

érdekeit, fontos közéleti és a sportsajtót érintő jogalkotási kérdésekben véleményt nyilvánít; 

b) őrzi a magyar sportújságírás erkölcsi tisztaságát, ápolja hagyományait és küzd az újságírás 

szakmailag elérhető legmagasabb színvonaláért; 

c) tagjainak sportújságírói igazolványt ad ki; 

d) foglalkozik a sportújságírók képzésével; 

e) jogi és erkölcsi védelmet nyújt tagjainak, fellép a politikai megkülönböztetések ellen; 

f) nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) egyedüli 

nemzeti tagszervezeteként működik; 

g) javaslatot tesz kitüntetésekre, jutalmakra, ilyeneket maga is adományoz a magyar sportban 

rangot szerző, a sportújságírók szavazására épülő, hagyományos „Az Év Sportolója" választás 

kizárólagos szervezőjeként. Az elnökség által adományozott kitüntetések esetében az elnökség 

tagjainak kétharmados többsége, a tagok szavazatával odaítélt kitüntetések esetében a 

közgyűlés kétharmados többsége utólag visszavonhatja az Etikai Bizottság vizsgálata és 

javaslata alapján bármely, korábban adományozott kitüntetését, ideértve a tagjainak 

adományozott újságírói kitüntetéseket és az Év Sportolója-választás díjazottjait, amennyiben a 

döntésre jogosultak úgy ítélik meg, hogy az illető díjazott méltatlanná vált, vagy utólag 

kiderült, hogy a kitüntetés pillanatában méltatlan volt a kitüntetésre, különös tekintettel 

doppingvétségre, fogadási csalásra, bűncselekmény elkövetésére vagy bármilyen erőszakos 

cselekményre.; 

h) eszmei és anyagi támogatást nyújthat azonos célokat megvalósító más szervezeteknek, illetve 

hozzájárulhat ilyenek létrehozásához; 

i) folyamatosan harcol a maga eszközeivel a sport tisztaságának, a Fair Play szellemének a 

megőrzéséért.  

4. § 

A Szövetség a 3. §-ban felsorolt célok anyagi forrásainak megteremtése érdekében – azokkal ellentétben 
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nem álló – az azok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

5. § 

A Szövetség önállóan 

a) fellép a munka díjazásának, a sportújságírók foglalkoztatásának, élet- és 

munkakörülményeinek, egészségügyi és szociális ellátásának, az újságírás anyagi és technikai 

feltételeinek javításáért; 

b) segélyt nyújt a tagjainak az általa létrehozott alapítványon keresztül vagy közvetlenül; 

c) a tagjainak jogi tanácsadást nyújt és megszervezi a jogi képviseletet szakmai ügyekben. 

 

II. FEJEZET 

A TAGOK JOGÁLLASÁRÓL 

6. § 

1. A MSÚSZ rendes tagja lehet minden nagykorú személy, állampolgárságától függetlenül 

(továbbiakban: egyéni tag), valamint minden olyan jogi személy, amely sportújságírókat tömörít. 

2. A természetes személyek közül az lehet rendes tag, aki munkaviszony vagy egyéb, munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében sportújságírói munkát végez, ideértve a sporttal foglalkozó 

nyomtatott, elektronikus vagy online sajtótermékek előállításában történő részvételt is (pl. 

szerkesztő, tördelő, korrektor, operatőr, lapmenedzser, hangmester, stb.).  

3. Az MSÚSZ tiszteletbeli tagja lehet, akit közéleti tevékenysége alapján – az Elnökség javaslatára – 

a Közgyűlés határozatával megválaszt. A tiszteletbeli tagsági jogviszony a tiszteletbeli taggá 

választott személy a megválasztását elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tag tagdíját 

nem fizet, a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részi. A tiszteletbeli tagság a tiszteletbeli tag 

kilépésről szóló nyilatkozatával, illetve a Közgyűlés határozata alapján szűnik meg. Tiszteletbeli 

tagságot adományozhat a tagfelvételi bizottság javaslatára az Elnökség is azoknak a határon túli 

vagy magyarországi, magyar nyelven alkotó sportújságíróknak, akik igazolják, hogy valamely más, 

akár határon túli magyar vagy külföldi hivatalos újságíró-szervezetnek tagdíjat fizető, aktív tagjai. 

Ha egy ilyen tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya a másik szervezetben megszűnik, akkor a 

Szövetségnek csak rendes, tagdíjfizető tagként maradhat a tagja, a rendes tagfelvételi procedúra 

lebonyolítása nélkül a Szövetségben is megszűnik a tagsága, ezért a tagdíj befizetését rendszeresen 

igazolni kell. Más újságíró-szervezet tagdíjfizető tagjaként bárki maga is kérelmezheti tiszteletbeli 

tagságát a szövetségben az ezzel járó sportújságíró-igazolvánnyal együtt. 

4. Az MSÚSZ pártoló tagja lehet az, aki a Szövetség anyagi támogatásában részt vesz. A pártoló tag 

felvételéről és tagságának megszűnéséről az Elnökség dönt, és a Közgyűlésen tanácskozási joggal 

vesz részt, a tagdíja pedig a mindenkori tagdíj kétszerese, de az Elnökség dönthet a rendes tagdíj 

mértéket meghaladó tagdíj elengedéséről. 

5. Az MSÚSZ-tagsággal rendelkező jogi személyben tagsági jogviszonnyal rendelkező természetes 

személy a jogi személy tag tagsági jogviszonyának létrejöttével nem válik automatikusan a 

szövetség egyéni tagjává. 

7. § 

1. A tagfelvételt kérelmezni kell. 

Az új tagok felvételéről – a jelentkező által addig a sportsajtóban megjelent (ideértve az elektronikus 

sajtóban megjelent) anyagok közül legalább öt cikkel, produkciót megtekintve és értékelve – a 

Közgyűlés állal megválasztott háromtagú Tagfelvételi Bizottság egyéni elbírálás alapján dönt. A 

jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

a) Két MSÚSZ-tag ajánlása (e-mailben küldheti maga az ajánló), 
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b) A jelentkező által addig a sportsajtóban megjelent (ideértve az elektronikus sajtóban megjelent) 

anyagok közül legalább öt cikk, produkció vagy fotó vagy egyéb munka, 

c) Kitöltött jelentkezési lap, 

d) Igazolványkép (digitális). 

 

Olyan tagok esetében, akik korábban köztudomásúan tagjai voltak a Szövetségnek, de ez nem 

dokumentálható, vagy a tagsági jogviszonyuk törlése után a 10. § 3. d) pontja értelmében 3 év 

elteltével újra kérik felvételüket a Szövetségbe vagy a tagfelvételi bizottság tagjainak többsége 

szerint régóta, köztudomású módon sportújságírói tevékenységet végeznek, el lehet tekinteni a 2 

ajánlótól (itt tulajdonképpen a tagfelvételi bizottság legalább két tagja az ajánló) és az öt produkció 

bemutatásától is, úgynevezett egyszerűsített felvételi eljárás keretében. A jelen pont szerinti 

feltételek teljesítéséről a tagfelvételi bizottság dönt.  

A jogi személy tagfelvételi kérelméről az Elnökség dönt. 

2. A Tagfelvételi Bizottság elutasító döntése ellen a kérelmező az Elnökséghez fordulhat panasszal. 

Az Elnökség döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs, az Elnökség döntése a meghozatala 

időpontjától kezdődően jogerős.  

3. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelem az elutasításról szóló jogerős döntés 

meghozatala napjától számított két év eltelte után nyújtható be ismételten. A két év letelte előtt 

benyújtott tagfelvételi kérelem érdemi vizsgálat nélkül automatikusan elutasításra kerül.  

8. § 

1. A tag jogai: 

a) részt vehet a Közgyűlésen; 

b) választhat és választható a Szövetség szerveibe; 

c) javaslatokat lehet a MSÚSZ-nak és szerveinek; 

d) betekinthet a Közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyveibe; 

e) támogatásért, jogsegélyért, erkölcsi védelemért fordulhat a Szövetséghez. 

Az a tag, aki az adott évi tagdíjat megfizette, személyesen részt vett az éves rendes közgyűlésen és 

szabályosan szavazott a MSÚSZ által szervezett Év Sportolója választáson, továbbá a megadott 

határidőig jelzi részvételi szándékát, mindenképpen jogosult személyesen részt venni az Év 

Sportolója Gálán. A MSÚSZ ezt a jogot garantálja akkor is, ha az Év Sportolója Gála rendezési jogát 

más szervezetre ruházza át.  

A pártoló tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, ha pedig 

tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A pártoló és a 

tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 

tisztségviselővé nem választható. 

2. A jogi személy tagok törvényes képviselőjük, illetve írásbeli meghatalmazással igazolt megbízottaik 

útján gyakorolják az 1. a)-c) pontokban írt jogokat, a természetes személyek pedig csak személyesen 

járhatnak el.  

3. A tag kötelezettsége: 

- a Szövetség Alapszabályában és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) etikai 

kódexében foglalt rendelkezések megtartása; 

- a Közgyűlés által megállapított összegű mindenkori tagdíj határidőben történő megfizetése;  

- a tagsági jogviszony fennállása alatt megrendezésre kerülő minden az Év sportolója választáson 

szavazat (ideértve a szavazástól való tartózkodásra vonatkozó nyilatkozatot is) leadása, illetve 

beküldése; 

- elektronikus (e-mail), valamint postai levelezési címe – változása esetén a változást követő 5 (öt) 

napon belül – az Elnökség részére írásban történő bejelentése; 

- a tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szövetség honlapján a tagságuk ténye és az általuk 
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megadott egyéb adatok mindenki számára elérhetően megjelenjenek; 

- tagok nem veszélyeztethetik a Szövetség céljainak megvalósítását és a Szövetség 

tevékenységét. 

9. § 

[törölve] 

10. § 

1. Az egyéni tagság megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony Közgyűlés általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d)  a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

2. A kilépést az Elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. 

3. a.) Az Elnökség törölheti a tagok nyilvántartásából azt az egyéni tagot, aki a legalább 1 (egy) éves 

tagdíjhátralékát írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, és a befizetésre az Elnökségtől haladékot 

nem kapott. A felszólítást igazolható módon kell megtenni, és abban megfelelő határidőt kell 

biztosítani tagdíj megfizetésére, továbbá figyelmeztetni kell a tagot a fizetés elmulasztásának 

következményére. A törlési határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.  

b.) Az Elnökség törli a tagok nyilvántartásából a jogi személy tagot, ha 

- a jogi személy megszűnt, 

- a jogi személy legalább egyéves tagdíjhátralékát írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. 

A törlési határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. 

c.) Az Elnökség törli a tagok nyilvántartásából azt, aki legalább 3 (három) egymást követő évben 

nem adja le szavazatát (ideértve a szavazástól való tartózkodásról szóló nyilatkozatot is) Az Év 

sportolója választáson. A törlési határozat ellen fellebbezni a Közgyűléshez lehet.  

d.) A tagok nyilvántartásából törölt tag a törlésről szóló jogerős határozat meghozatalának 

időpontjától számított 3 (három) év eltelte után kérheti újból a felvételét a Szövetségbe, melynek 

feltétele, hogy az újbóli tagfelvételi kérelem benyújtásának időpontjában korábbi tagságából 

eredő tartozása nem áll fenn. Rendkívüli esetben, tíz évenként legfeljebb egyszer, az Elnök 

javaslatára a Közgyűlés dönthet a tagdíjtartozások visszamenőleges és általános eltörléséről, a 

tagdíjtartozás és nem etikai vétség miatt megszületett felfüggesztő vagy kizáró határozatok 

megsemmisítéséről. 

4. A tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – a Szövetség bármely tagja vagy szerve 

kezdeményezésére – a taggal szemben az éves rendes közgyűlés megtartásakor kizárási eljárást 

kezdeményezhet. A kizárási eljárás megindításáról a kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás 

megindításáról, továbbá a kizárásról való döntés előtt lehetőséget kell részére biztosítani a 

védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. Ha a kizárás alá vont tag személyesen 

nincs jelen a közgyűlésen, írásban terjesztheti elő a kizárási indítvánnyal szembeni védekezését. A 

Közgyűlés tag kizárását kimondó határozatát 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 igazolható módon közölni 

kell és ellene nincs helye fellebbezésnek. Az a tag zárható ki különösen: 

a) akit a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélt, vagy 

b) akit Magyarország területéről kitiltottak.  

 



5 

 

III. FFEJEZET 

A MSÚSZ SZERVEI 

11.§ 

1. A MSÚSZ szervei  

a) Közgyűlés 

b) Elnökség 

c) Ellenőrző Bizottság 

d) Etikai Bizottság 

e) Tagfelvételi Bizottság 

2. Az 1. c)-e) pontjában meghatározott szervek a Közgyűlés által történt megválasztásukat követő 15 

(tizenöt) napon belül megtartják alakuló ülésüket, melyen megalkotják az Alapszabály szerinti 

feladataik ellátása során alkalmazandó eljárási szabályzatukat. Az eljárási szabályzatokat az 

Elnökség részére 15 (tizenöt) napon belül – nyilvántartás céljából – meg kell küldeni. A bizottságok 

eljárási szabályzatainak nyilvánosságra hozataláról az Elnökség az Alapszabály 13.5 15. pontjában 

foglaltak szerint gondoskodik. 

KÖZGYŰLÉS 

12. § 

1. A Közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve. 

A közgyűlésen szavazati jog a MSÚSZ rendes tagjait illeti meg. 

2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a Szövetség céljainak, feladatainak, működési irányelveinek meghatározása, 

- az Alapszabály megalkotása és módosítása, 

- a közös etikai kódex alapelveinek és a MÚOSZ etikai kódexének elfogadása 

- a Szövetség megszűnésének, egyesülésének vagy szétválásának elhatározása, ez utóbbi esetben 

határozathozatal a Szövetség vagyonának felhasználásáról, 

- az Elnök, az Első Alelnök, a Második Alelnök, az Elnökség tagjai, továbbá az Etikai Bizottság 

elnökének és tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Tagfelvételi 

Bizottság elnökének és tagjainak 4 (négy) évre történő megválasztása, esetleges díjazásának 

megállapítása és felmentése, valamint a tiszteletbeli tisztségviselők megválasztása, 

- a Közgyűlés napirendjének jóváhagyása, és az adott Közgyűlés eseti szavazatszámláló 

bizottsága tagjainak, valamint elnökének, továbbá az eseti mandátumvizsgáló bizottság 

elnökének és tagjainak megválasztása, 

- a tagdíjak rendszerének és mértékének meghatározása úgy, hogy a nyugdíjasok, valamint a 

nappali tagozaton tanulók a többi tagnál kisebb összegű tagdíjat fizessenek,  

- a Szövetség éves költségvetésének elfogadása, 

- az Elnökségnek az előző év gazdálkodásáról készített beszámolójának az elfogadása,  

- az Elnökség, az Etikai Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Tagfelvételi Bizottság munkájáról 

szóló beszámoló megvitatása és elfogadása,  

- döntés a Közgyűléshez intézett javaslatokról, jelentésekről  

- minden olyan fellebbezés elbírálása, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

- a végelszámoló kijelölése. 

 

3. Az Elnököt, az Első Alelnököt, a Második Alelnököt, az Elnökség tagjait, az Etikai Bizottság, a 
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Tagfelvételi Bizottság, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a tisztségekre pályázó 

tagok közül lehet titkos szavazással megválasztani.  

A tiszteletbeli tisztségviselőket minden esetben nyílt szavazással kell megválasztani. 

A Szövetség alábbi tisztségei 2019. január 1-től kezdődően megszűnnek: Főtitkár, Pénztárnok, a 

Titkár, a Keleti Alelnök, Nyugati Alelnök, Nemzetközi Titkár, valamint az Elnökség héttagúvá 

válik, azzal, hogy ezek már megválasztott tisztségviselők és az Elnökség jelenlegi tagjai a 

mandátumukat kitölthetik. A mandátumok lejártakor vagy a tisztségviselő megbízatásának egyéb 

okból történő megszűnésekor ezen tisztségek újraválasztására nem kerül sor.  

Amennyiben a MSÚSZ több tisztségviselőből/tagból álló szervének megválasztása során az 

Alapszabály által előírt számú tisztségviselőknek/tagok számánál több érvényes pályázat kerül 

benyújtásra, ugyanakkor a szavazás során a megválasztáshoz - a 12.§ 7. pontja szerinti szükséges 

számú szavazatot a megválasztandó tisztségviselők/tagok számánál kevesebb jelölt kapja meg, úgy 

mindaddig újabb szavazási fordulót kell tartani, amíg az adott MSÚSZ szerv az Alapszabály által 

előírt számú tisztségviselővel/taggal nem rendelkezik. Az újabb szavazási fordulók során az előző 

fordulóban legkevesebb szavazatot szerzett jelölt nem vesz részt. 

4. A Közgyűlést évenként legalább egyszer kell tartani olyan időpontban, hogy az éves beszámolót 

minden év május 31-ig el lehessen fogadni, tisztújító Közgyűlést pedig négyévente kell tartani. A 

Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlés rendkívüli ülését szükség esetén össze kell hívni, ha 

az a Szövetség érdekében szükséges, valamint akkor is össze kell hívni (60 napon belül), ha azt a 

szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban 

kezdeményezi. A Közgyűlés résztvevőit a Közgyűlés helyének, idejének és napirendjének, valamint 

a Szövetség nevének és székhelyének feltüntetésével a Közgyűlés időpontja előtt legalább 30 

(harminc) nappal névre szóló és igazolható módon megküldött (pl. tértivevényes levél vagy 

elektronikus levél a tag nyilvántartásban szereplő email címére) meghívóval kell meghívni. A 

meghívóban tájékoztatni kell a tagokat távolmaradásuk következményeiről, illetve a megismételt 

közgyűlés helyéről és időpontjáról. A meghívókat a rendes tagok, illetve egyéb résztvevők 

Elnökség által nyilvántartott elektronikus (e-mail) levelezési címére, illetve ennek hiányában postai 

levelezési címére kell megküldeni. A meghívót tartalmazó elektronikus levél legkésőbb az 

elküldését követő napon, postai küldemény esetén pedig legkésőbb a feladástól számított 5. (ötödik) 

napon – a kézbesítésről szóló (elektronikus) tértivevény visszaküldésének hiányában is – 

kézbesítettnek minősül. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az 

ülés megtartásához. 

A Közgyűlés tervezett napirendjéhez kapcsolódó írásbeli tervezeteket, javaslatokat a Közgyűlés 

időpontja előtt legalább 25 (huszonöt) nappal kell a rendes tagok részére a jelen pontban 

meghatározott módon megküldeni. 

Az éves rendes közgyűlés megtartására minden évben felváltva Kelet-Magyarországon vagy 

Nyugat-Magyarországon kerül sor, lehetőleg kétnapos szakmai program keretében, amely magában 

foglalja a Sportújságírás Világnapja alkalmából hagyományos kitüntetések ünnepélyes átadását és 

az ugyancsak hagyományos, sportújságírók közötti Hoffer-kupa és/vagy egyéb sportvetélkedők 

megrendezését. Az Elnökség dönthet úgy, hogy tisztújítás vagy egyéb jelentős ok miatt Budapesten 

lesz a közgyűlés, de általánosságban a fenti érv az irányadó. A közgyűlés pontos helyszínére 

pályázni lehet, a pályázatokat a megelőző évi közgyűlés megtartása előtt legalább 30 (harminc) 

nappal kell az Elnökséghez benyújtani, hogy a Közgyűlésen be lehessen jelenteni a következő évi 

közgyűlés helyszínét. Törekedni kell arra, hogy a Közgyűlésen való részvétel (szállás és ellátás) a 

tagdíjat fizető tagoknak ingyenes legyen, és autóbusz indításával az utazást is segítenie kell a 

Szövetségnek, ha a költségvetése ezt lehetővé teszi. 

5. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, illetve a megküldött 

tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos javaslatokat tenni, melyet a Közgyűlés időpontja előtt 

legalább 15 (tizenöt) nappal kell az Elnöknél kezdeményezni. Az ezen határidőben kezdeményezett 

napirendi javaslatok elfogadásáról az Elnök vagy a Közgyűlést összehívó más szerv vagy személy 
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dönt, és döntéséről a rendes tagokat a Közgyűlés napját megelőző 10 napig – fenti 4. pont szerinti 

módon – tájékoztatja. Az Elnök a tagok megküldött tervezetekkel, javaslatokkal kapcsolatos 

javaslatait a Közgyűlésen tárgyalandó anyagok közé mérlegelés nélkül felveszi, valamint azokat a 
fenti határidőben és módon megküldi a tagok részére. Ha a napirend fenti 5. pont vagy jelen pont szerinti 

kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, 

a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában 

6. A Közgyűlés a fenti 4. és 5. pontban meghatározott határidőn túl érkezett napirendi javaslatokat, továbbá 

az Elnök által fenti 5. pontban foglaltak szerint el nem fogadott napirendre vonatkozó javaslatokat – 

azok közgyűlésen történő újbóli előterjesztése esetén –, továbbá a tagok részére megküldött tervezetekre, 

javaslatokra vonatkozó javaslatait csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvételre jogosult jelen 

van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A jelen pontban 

szabályozott esetet kivéve a Közgyűlés csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozhat határozatot.  

7. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen 

van, A Közgyűlés az érvényes szavazatok alapján a jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbségével hozza meg határozatait, kivéve ha valamely kérdésben törvény, vagy a jelen 

Alapszabály a Közgyűlés magasabb szavazati aránnyal meghozott határozatát írja elő. Ha egy tag 

valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

9. A Szövetség Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 3/4-es (háromnegyedes) 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség 

megszűnéséről, valamint más társadalmi szervezettel való egyesüléséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es (háromnegyedes) szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

10. Határozatképtelenség esetén a meghívóban feltüntetett napirenddel és a meghívóban erre történő 

külön felhívással az eredeti időponttól számított legkorábban három és legkésőbb tizenöt napon 

belül megismételt Közgyűlést kell tartani, amely a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok 

számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben. 

11. A szavazás minden esetben nyíltan kézfeltartással vagy más ellenőrizhető, technikai eszköz útján 

rögzített módon történik, kivéve a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásának vagy 

felmentésének a 12 §. 3. pontjában említett setét, illetve minden olyan esetet, amelyben a közgyűlés 

2/3-os többséggel titkos szavazást rendel el. A szavazatok összeszámlálását a szavazatszámláló 

bizottság végzi, a szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság állapítja meg. és közli a 

Közgyűlés elnökével. 

12. A Közgyűlést az Elnök, vagy az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt tag nyitja 

meg, és javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyvet hitelesítő 

kettő tag, valamint a három tagból álló eseti szavazatszámláló bizottság tagjai, illetve elnöke, 

továbbá az eseti mandátumvizsgáló bizottság tagjai és elnöke személyére. 

13. A Közgyűlés elnöke: 

- megállapítja a határozatképességet. 

- vezeti a tanácskozást, 
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- elrendeli az egyes tárgysorozati pontokra a szavazást, 

- a szavazás eredményének megfelelően megállapítja a Közgyűlés határozatait, 

- hitelesíti a közgyűlési okiratokat. 

14. Közgyűlésen megjelent személyekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 

megjelentek nevét és lakóhelyét, illetve jogi személy esetében székhelyét, képviselőjét, továbbá 

rendes tagi, egyéb tagi, illetve más meghívotti minőségét, elektronikus (e-mail) és postai levelezési 

címét, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. 

A jelenléti ívet a megjelentek kötelesek aláírásukkal ellátni, illetve meghatalmazás esetén a 

magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell. Szavazni kizárólag a jelenléti ív aláírása 

esetén lehet, a szavazati jogosultság ellenőrzése a mandátumvizsgáló bizottság feladata. A jelenléti 

ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

15. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Közgyűlés levezető elnöke, a 

jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Közgyűlés által választott két küldött aláírásával hitelesít. 

16. A jegyzőkönyv tartalmazza: 

- a Szövetség nevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét és idejét, 

- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyvet hitelesítő tagoknak, a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak és elnökének. valamint a mandátumvizsgáló bizottság 

tagjainak és elnökének nevét, 

- a Közgyűlés napirendjét, 

- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, 

- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok es ellenszavazatok számát, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát, a szavazás eredményét, 

- a Közgyűlés által meghozott határozatokat. 

 

17. A Közgyűlés által meghozott határozatokat a tagok között a Szövetség zárt levelezőlistáján vagy a 

Szövetség honlapjának csak a tagok által hozzáférhető részén kell elektronikusan kihirdetni.  

ELNÖKSÉG  

13. § 

1. Két Közgyűlés között a MSÚSZ legfőbb ügyvezető szerve az Elnökség. Elnökségi ülést szükség 

szerint, de legalább évente 6 (hat) alkalommal kell tartani. Az Elnökség üléseit az Elnök vagy az 

Elnök utasítása alapján a Főtitkár, a főtitkári poszt megszűnése után az Első alelnök hívja össze.  

2. Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen:  

a) a Szövetség napi ügyeinek vitele és a jelen Alapszabály szerint a hatáskörébe tartozó ügyekben  

a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) a Szövetség vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, amennyiben ezekről 

az Alapszabály másként nem rendelkezik; 

e) a Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

f) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre; 

g) a tagság nyilvántartása; 

h) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

i) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

j) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.  

3. A MSÚSZ elnöksége jelen egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásának időpontjában az 
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Elnökből, az Első és Második Alelnökből, a keleti és nyugati régió által delegált egy-egy 

Alelnökből, az AIPS elnökségében helyet foglaló MSÚSZ-tagból, aki egyben a Nemzetközi Titkár, 

mint alelnökből, a tiszteletbeli elnökből, a Főtitkárból, a Titkárból, a Pénztárnokból, a Nemzetközi 

Titkárból (ha nincs az AIPS elnökségének magyar tagja), valamint hat tagból (25. §) áll. Legkésőbb 

2019. január 1-ét követően a 12.§ 3. pontja szerint megszűnő tisztségekre tekintettel az Elnökség az 

Elnökből, az Első és Második Alelnökből, valamint 4 (négy) tagból áll.  

4. A héttagú Elnökséget, azaz az Elnököt, az Első és Második Alelnököt, valamint a 4 (négy) további 

elnökségi tagot a Közgyűlés választja meg titkos szavazással. 

5. A Szövetség tagjai közül az AIPS elnökségében tagként résztvevő személy az Elnökség ülésein 

tanácskozási joggal részt vehet, de a 2019-ben esedékes tisztújítást követően szavazati joga nincsen 

(kivéve természetesen, ha egyike a megválasztott elnökségi tagoknak, beleértve az elnököt és az 

alelnököket is) 

6. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) aktuális alapszabályával összhangban az Elnökség 2 (kettő) 

tagot delegál a MOB-ba. A 2019-es tisztújítást követően az Elnök automatikusan delegált, a másik 

delegáltat az Elnökség a tisztújító Közgyűlés utáni első ülésén az elnök javaslatára saját soraiból 

vagy a Szövetség tisztségviselői közül választja meg, titkos szavazással, egyszerű többséggel, s ha 

az elnök javaslata nem kap többséget, akkor bármelyik elnökségi tag tehet javaslatot a MOB-

delegáltak személyére. A MSÚSZ által delegált kettő MOB-tag az Elnökségnek tartozik beszámolni 

tevékenységéről, de a Közgyűlés is kezdeményezheti meghallgatásukat. Ha valamelyik delegált az 

MSÚSZ Elnökségében betöltött tisztsége bármely okból megszűnik, akkor helyére az Elnökség új 

küldöttet választ. A delegáltak visszahívásáról az Elnökség dönt, az Elnökség kinevezése után 

legalább egy évvel visszahívhat olyan delegáltat is, akinek az automatikus delegálásáról rendelkezik 

az Alapszabály, ha úgy ítéli meg, hogy az illető delegált nem megfelelően képviseli a Szövetség 

szempontjait a MOB munkájában, illetve ha valamelyik automatikusan delegált elnökségi tag nem 

kíván élni a MOB-tagság lehetőségével, akkor joga van maga helyett a Szövetség egy másik 

tisztségviselőjét javasolni MOB-tagnak. Ha a javaslatát az egyszerű többséggel, titkos szavazással 

döntő elnökség nem szavazza meg, akkor az Elnök, vagy végső soron bármely elnökségi tag tehet 

javaslatot a MOB-delegált jelölt személyére. 

7. Az Elnökség tagja (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

8. Az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszti a Szövetség éves költségvetését elfogadásra, valamint az éves 

gazdálkodásról beszámol a Közgyűlésnek. 

9. Az Elnökség állást foglal a sportújságírást és a sportújságírókat érintő elvi kérdésekben, jogszabály- 

illetve állásfoglalás-tervezetekben. 

10. Az Elnökség képviseli a Szövetséget, az Elnökség nevében a képviseleti jogot az Elnök gyakorolja. 

Az Elnök akadályoztatása esetén az Alapszabályban meghatározott keretben az Első Alelnök, 

illetve a Második Alelnök is eljárhat. Az Elnökség szükség esetén küldötteket jelölhet ki a MSÚSZ 

képviseletére. 

11. Az Elnökség dönt a MSÚSZ kitüntetéseinek adományozásáról, az állami kitüntetésekre vonatkozó 

javaslatokról, és dönt a hatáskörébe tartozó fellebbezések tárgyában. 

12. A tiszteletbeli tagok személyére javaslatot tesz a Közgyűlésnek. 

13. Az Elnökség vezeti a tagok nyilvántartását.  
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14. Az Elnökség egyedileg elbírálja az egyéni tagok tagsági díj befizetésére vonatkozó fizetési haladék 

iránti kérelmeit. A tagsági díj befizetése alól teljes mentesülés nem adható. 

15. Az Elnökség – alkalomról alkalomra figyelmezteti –, illetve a harmadik eredménytelen 

figyelmeztetést követően törli a tagok nyilvántartásából azt a tagot, aki/amely három, egymást 

követő évben nem adja le szavazatát (ideértve a szavazástól való tartózkodásról szóló nyilatkozatot 

is} az Év sportolója-választáson. A törlésről szóló határozat ellen fellebbezni a Közgyűléshez lehet. 

16. Az Elnökség etikai ügyekben másodfokú hatáskörben eljárva dönt az Etikai Bizottság elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezések tárgyában. 

17. Az Elnökség gondoskodik a Szövetség szervei által meghozott határozatoknak és a tagságot érintő 

valamennyi lényeges információnak a Szövetség internetes honlapján történő nyilvánosságra 

hozataláról. Etikai ügyekben hozott határozatok közül kizárólag az Alapszabályban megjelölt 

határozatokat kell nyilvánosságra hozni. 

18. Az Elnökség jelöli ki a Magyar Sportújságíró Szövetség Önsegélyező Sajtóalapítványa 

Kuratóriumának tagjait és elnökét határozatlan időre. Amennyiben a Kuratórium tevékenységével 

az Alapítvány célját veszélyezteti, az Elnökség a Kuratórium elnökének, illetve tagjainak a 

tisztségre történt kijelölését minősített többséggel meghozott határozatával visszavonhatja, és 

kezelőként más szervet jelölhet ki. 

19. Az Elnökség a munkájáért közvetlenül a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

20. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

- a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

- a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. 

Az ilyen okból összehívott közgyűlésen a Közgyűlés köteles az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről 

dönteni. 

21. Az Elnökség határozatképességéhez a tagok több mint a felének jelenléte szükséges. Az Elnökség 

határozatait a jelen tévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségének szavazatával hozza meg, kivéve, 

ha az Alapszabály valamely kérdésben az Elnökség tagjainak magasabb arányú szavazatával 

meghozott határozatát írja elő. Az elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző 

Bizottság és az Etikai Bizottság elnöke, valamint tagfelvételi ügyekben a Tagfelvételi Bizottság 

elnöke is. 

22. Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a ülés megtartásától számított legkésőbb 

30 (harminc) napon belül a Szövetség honlapjára mindenki számára elérhetően fel kell tölteni. A 

jegyzőkönyv tartalmazza legalább: 

- a Szövetség nevét, székhelyét, 

- az Elnökség ülésének helyszínét és időpontját, 

- az ülésen jelenlévők nevét és tisztségéi, 

- az ülés határozatképességét, 

- az egyes határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól 

tartózkodókat, a határozati javaslatokkal kapcsolatos szavazás eredményét. 

 

Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, és az Elnök írja alá. 

23. Az Elnökség ülései a tagok közvetlen személyes jelenléte helyett erre alkalmas, az Elnökség tagjai 

közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz 

közvetítésével is megtarthatóak. Bármely, az Elnökség összehívására jelen Alapszabály szerint 

jogosult tag kezdeményezheti az Elnökség ülésének elektronikus úton történő megtartását az 

Elnökség tagjainak elektronikus levél vagy telefon vagy egyéb távközlő eszköz útján történő 

értesítésével és az indok megjelölésével. Az elnökségi ülés ily módon történő megtartása ellen 

bármely elnökségi tag 3 (három) napon) belül az Elnökhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat, 
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amennyiben az indokot nem tartja alaposnak. Tiltakozás esetén az Elnök dönt az ülés megtartásáról 

és értesíti erről az Elnökség tagjait. Az elnökségi ülés ily módon történő megtartása esetén nem 

alkalmazhatóak olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az elnökségi 

ülésen részt vevők személyének megállapítását. Kivételes esetben az Elnökség elektronikus 

levélben is szavazhatnak az előre köröztetett napirendi pontokról. Az elektronikus hírközlő 

eszközök közvetítésével tartott elnökségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles 

módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A hang, illetve hang- és 

képfelvétel vagy elektronikus levélben történő döntéshozatal alapján utólag legkésőbb az Elnökség 

ülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök 

aláírásával hitelesít. 

ELLENŐRZŐ (FELÜGYELŐ) BIZOTTSÁG 

14. § 

1. A Szövetség gazdálkodásának és pénzkezelésének ellenőrzésére a Közgyűlés titkos szavazással 

megválasztja az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját, akik a felügyelő bizottság funkcióját 

látják el.  

2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt más MSÚSZ-tisztséget nem viselhetnek. 

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek felelős. 

3. Az Ellenőrző Bizottság köteles minden év végén a zárómérleget, a gazdasági ügyvitelt, a pénz- és 

vagyonkezelést, valamint az ezekre vonatkozó könyvelési és egyéb iratokat részletesen – szükség 

esetén pedig szakértő bevonásával – megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a Közgyűlésnek 

beszámolni. Az Ellenőrző Bizottság szükség esetén célvizsgálatokat is tarthat. 

4. Az Ellenőrző Bizottság köteles minden tudomására jutott szabálytalanságról haladéktalanul 

tájékoztatni az Elnökséget, amely a szabályos működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni.  

5. Az Elnökség tagjainak összeférhetetlenségére jelen Alapszabályban megállapított szabályokat az 

Ellenőrző Bizottság tagjaira is alkalmazni kell. 

ETIKAI BIZOITSÁG 

15. § 

1. Az Etikai Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg. 

2. Az Etikai Bizottság figyelemmel kíséri a sportújságírói magatartást, elemzi és értékeli, etikai 

kérdésekben javaslatot és állásfoglalást tesz, első fokon eljár etikai ügyekben. 

3. Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai megbízatásuk ideje alatt más MSÚSZ-tisztséget nem 

viselhetnek. Az Etikai Bizottság tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek felelős. 

TAGFELVÉTELI BIZOTTSÁG 

16. § 

1. A Közgyűlés választja meg a Tagfelvételi Bizottság elnökét és két tagját, amely a 7. §-ban 

meghatározott keretekben dönt a Szövetségbe belépni szándékozó új tagok felvételéről. 

2. A Tagfelvételi Bizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt más MSÚSZ-tisztséget nem viselhetnek. 

 

IV. FEJEZET 

ESETI BIZOTTSÁGOK 
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17. § 

1. A Közgyűlés, illetve az Elnökség feladatai ellátása érdekében eseti – funkcionális, illetve szakmai 

– bizottságokat hozhat létre. 

2. Az eseti és szakmai bizottságok elnökeit és tagjait a bizottságot létrehozó Közgyűlés, illetve az 

Elnökség választja meg. A bizottságok munkájába külső szakemberek is bevonhatók, 

3. A bizottságok ügyrendjét és feladatait az Elnökség hagyja jóvá, biztosítva a bizottságok szakmai 

önállóságát. 

 

V. FEJEZET 

TISZTSÉGVISELŐK 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

18. § 

1. Megválasztásuk az adott tisztségre írásbeli pályázatot benyújtó személyek közül, a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

2. A tisztségviselők megbízatása 4 (négy) évre szól. A tisztségviselők újraválaszthatóak. 

3. A tisztség megszűnésének esetei: 

a) lemondás, 

b) felmentés. 

c) a megválasztás időtartamának lejárta. 

d) tagsági joga bármely módon történő megszűnése, 

e) elhalálozás következtében. 

f) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

4. A tisztségviselő tisztségéről a Közgyűlés előtt – az Elnökség útján – történő írásbeli 

jognyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül lemondhat. 

5. A Közgyűlés a tisztségviselőt a tisztségéből felmentheti. A tisztségviselő felmentését az MSÚSZ 

bármely tagja kezdeményezheti; a kezdeményezés a Közgyűlés napirendjére történő felvételéhez 

legalább ötven rendes tag írásos támogatását kell megszerezni és az Elnökség részére benyújtani, 

mely esetben az Elnök köteles a Közgyűlést legfeljebb 60 (hatvan) napon belüli időpontra 

összehívni, és a tisztségviselő felmentéséről szóló kezdeményezést a Közgyűlés napirendjére 

felvenni. A tisztségviselő felmentéséről a Közgyűlés a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok 

több mint kétharmados arányú szavazatával meghozott határozatával dönt. 

6. A tisztségviselő tisztségének megszűnésekor tevékenységéről a Közgyűlés előtt köteles 

beszámolni. A tisztség ellátása során a tisztségviselő birtokába került iratokat, dokumentumokat, 

használatában levő tárgyi eszközöket tételesen, a Főtitkár által felvett jegyzőkönyvben rögzített 

módon köteles átadni az Elnökség részére. 

7. Amennyiben a tisztségviselő tisztsége bármely okból a 18. § 2. pontban meghatározott időtartam 

lejártát megelőzően szűnik meg, az Elnökség a megüresedett tisztség betöltésére a pályázatot a 

lehető legrövidebb időn belül köteles kiírni, és a tisztségviselő megválasztására a Közgyűlést 

legfeljebb 60 (hatvan) napon belüli időpontra össze kell hívni. 

ELNÖK 
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19. § 

1. Az Elnök az Elnökség nevében eljárva önálló aláírási joggal képviseli a Szövetséget harmadik 

személyekkel szemben. valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. 

2. Az Elnök az Alapszabály előírásai szerint összehívja a Közgyűlést. 

3. Az Elnök összehívja az Elnökség üléseit vagy annak végrehajtására a Főtitkárnak (a poszt 

megszűnése után az Első Alelnöknek) utasítást ad, valamint ellátja az Elnökség üléseivel 

kapcsolatban az Alapszabály által meghatározott további elnöki teendőket. 

4. Gyakorolja a Szövetség munkavállalói felett a munkáltatói jogkört és a Szövetség költségvetésében 

meghatározott keretek között az utalványozási jogot személyesen vagy az általa megbízott 

személyek útján gyakorolja. 

5. Az Elnök javaslatot tesz az állandó, illetve eseti bizottságok elnökeinek és tagjainak személyére, 

valamint az MSÚSZ által más szervekbe delegálandó tagok, illetve tisztségviselők személyére. 

6. Az Elnök tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek felelős, tevékenységéről az Elnökséget 

rendszeresen tájékoztatja. 

7. Az Elnökség tagjainak összeférhetetlenségére jelen Alapszabályban megállapított szabályokat az 

Elnökre is alkalmazni kell.  

ALELNÖKÖK 

20. § 

1. Az Első Alelnök az Elnök teljes jogú helyettese, annak távolléte, akadályoztatása esetén illetve az 

elnök megbízása alapján. A Második Alelnök az Elnök és az Első alelnök együttes akadályoztatása 

esetén helyettesíti az Elnököt.  

2. A Második Alelnöknek minden esetben nőnek kell lennie és erre a tisztségre kizárólag a MSÚSZ 

nő tagjai pályázhatnak.  

FŐTITKÁR1 

21. § 

1. A Főtitkár az Elnök utasítása alapján összehívja az Elnökség üléseit. 

2. Az Elnökség ülésein az Elnök által adott írásbeli meghatalmazás alapján, az abban foglaltaknak 

megfelelően helyettesítheti az Elnököt; az Elnök jognyilatkozatra képtelen állapota esetén kizárólag 

az elengedhetetlenül szükséges intézkedések megtételére jogosult. 

3. Irányítja a Szövetség intézményeinek és hivatalának munkáját, felügyeli a gazdálkodást egyéni 

felelőséggel intézi az MSÚSZ ügyeit az Alapszabály előírásainak, a Közgyűlés és az Elnökség 

döntéseinek megfelelően. 

4. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja az Elnököt és az Elnökséget. 

TITKÁR2 

22. §  

                                                           
1 A főtitkári tisztség 2019. január 1-től vagy a jelenleg megválasztott Főtitkár megbízatásának bármely okból 

történő megszűnésének napján automatikusa megszűnik és új Főtitkár választására nem kerül sor. 
2 A titkári tisztség 2019. január 1-től vagy a jelenleg megválasztott Titkár megbízatásának bármely okból történő 

megszűnésének napján automatikusa megszűnik és új Titkár választására nem kerül sor. 
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1. A titkár a Főtitkár helyettese. 

2. Feladata az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a határozatoknak és a tagságot érintő 

valamennyi információnak a Szövetség internetes honlapján való nyilvánosságra hozatalával 

kapcsolatos feladatok ellátása, a MSÚSZ dokumentumainak rendszerezése, az Alapszabályban 

rögzített és a MSÚSZ együttműködési megállapodásai alapján felmerülő feladatok, kötelezettségek 

folyamatos figyelemmel kisérése, illetve azok kommunikálása az elnökségi döntések meghozatala 

során. 

NEMZETKÖZI TITKÁR3 

23.. § 

1. Ha az AIPS elnökségének nincs magyar tagja. a Közgyűlés – az Elnökség a Nemzetközi Titkár 

tisztségének betöltésére kiírt pályázat alapján tett javaslatára – a tagok közül Nemzetközi Titkárt 

választ. 

2. A nemzetközi titkár megbízatása az AIPS elnökségébe történő magyar tag megválasztásáig, de 

legfeljebb a 18.§ 2. pontjában meghatározón időtartamra szól. 

3. Minden lehetséges módon tájékozódik az AIPS működéséről és időszerű kérdéseiről, személyes 

nemzetközi kapcsolatokat épít, folyamatosan publikál az AIPS Magazinban, és minden jelentős 

fejleményről tájékoztatja az Elnökséget. Aktív szereplőként vesz részi az AIPS rendezvényein, 

illetve javaslatokat terjeszt annak elnöksége elé. 

PÉNZTÁRNOK4 

24. § 

A Pénztárnok 

a) vezeti és hitelesíti az MSÚSZ főkönyveit, részt vesz a gazdasági típusú saját kiadással, illetve 

bevétellel járó tevékenységek pontosításában, rögzítésében,  

b) rendszeresen beszámol az Elnökségnek az MSÚSZ anyagi helyzetéről, figyelemmel kíséri a 

befektetési, illetve a kamatozási trendeket,  

c) javaslatot tesz az Elnökségnek a MSÚSZ vagyonának optimális felhasználására, rendszeresen 

felhívja a figyelmet a racionális gazdálkodás üzleti és jogszabályi lehetőségeire. 

TISZTELETBELI TISZTSÉGVISELŐK 

25. § 

1. A Közgyűlés az Elnökség javaslatára örökös (határozatlan időre) Tiszteletbeli Elnököt, Tiszteletbeli 

Alelnököket választhat, akik az Elnökség ülésén a Tiszteletbeli Főtitkárral együtt tanácskozási 

joggal vesznek részt, de a 2019-ben esedékes tisztújítást követően szavazati joguk nincsen.  

2. Tiszteletbeli tisztségviselő az lehet, aki a közgyűlés állásfoglalása szerint pályafutása során 

valamelyik poszton kimagaslóan sokat lett itthon és külföldön az MSÚSZ-ért. 

3. A tiszteletbeli tisztségviselői jogviszony a megválasztást elfogadó nyilatkozattal jön létre. 

4. A tiszteletbeli tisztségviselőkre nem vonatkozik a 18.§ 2, pontja, illetve 18.§ 3. pont c) alpontja, 

valamint 18.§ 7. pontja. A tiszteletbeli tisztségviselő ezen címe halálát követően is fennmarad. 

                                                           
3 A nemzetközi titkári tisztség 2019. január 1-től vagy a jelenleg megválasztott Nemzetközi Titkár megbízatásának 

bármely okból történő megszűnésének napján automatikusa megszűnik és új Nemzetközi Titkár választására nem 

kerül sor. 
4 A pénztárnoki tisztség 2019. január 1-től vagy a jelenleg megválasztott Pénztárnok megbízatásának bármely 

okból történő megszűnésének napján automatikusa megszűnik és új Pénztárnok választására nem kerül sor. 
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5. A tiszteletbeli tisztségviselő címet az Elnökség javaslatára a Közgyűlés poszthumusz is odaítélheti 

olyan személy részére, aki pályafutása során valamelyik poszton kimagaslóan sokat tett itthon és 

külföldön az MSÚSZ-ért, azonban tiszteletbeli tisztségviselővé történő választására életében nem 

került sor. 

 

VI. FEJEZET 

ETIKAI ÜGYEK 

26. § 

1. Etikai vétséget az a sportújságíró követ el, aki a Közgyűlés által elfogadott közös etikai alapelveket 

és a MÚOSZ Etikai Kódexében (a továbbiakban: Etikai Kódex) foglalt rendelkezéseket megszegi. 

2. Az etikai eljárást az MSÚSZ etikai eljárási szabályzata alapján kell lefolytatni. 

3. Etikai ügyben első fokon az Etikai Bizottság jár el. 

4. Az Etikai Bizottság elsőfokú határozata ellen a határozat postai úton történő kézbesítését követő 15 

(tizenöt} napon belül fellebbezés nyújtható be, melyet másodfokú hatáskörben az Elnökség bírál el. 

5. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Az Elnökség másodfokú 

határozata meghozatalának időpontjától kezdődően jogerős és végrehajtható. 

6. Az etikai eljárásban eljáró szervek az Etikai Kódex megsértésének megállapítása esetén az abban 

meghatározott intézkedéseket hozhatják meg, illetve az abban meghatározott büntetéseket 

szabhatják ki. A kizárásról szóló jogerős határozatot nyilvánosságra kell hozni, melyről az Elnökség 

az Alapszabályban meghatározott módon gondoskodik. Az ennél enyhébb elmarasztalásról szóló 

jogerős határozat nyilvánosságra hozataláról az első- vagy másodfokon eljáró szervek közül az 

dönt, amelynek eljárásában a határozat jogerőre emelkedett. 

 

 

VII. FEJEZET 

AZ MSÚSZ GAZDASÁGI- ÉS PÉNZÜGYEI 

27. § 

1. A MSÚSZ jövedelme tagdíjakból, a Szövetség vállalkozásainak nyereségeiből és a támogatásokból 

befolyó bevételeiből áll. 

2. A MSÚSZ tagsági díjainak rendszerét és mértékét a Közgyűlés határozza meg. A tagdíj kétévente 

fizetendő átutalással a Szövetség vonatkozó közgyűlési határozatában megjelölt 

bankszámlaszámra. A soron következő tagdíjfizetés, amelynek pontos összegét a 2017. évi rendes 

Közgyűlés határozza meg, 2018. évben esedékes.  

3. A Szövetség anyagi eszközeit az Alapszabály állal meghatározott tevékenység pénzügyi 

kiadásainak fedezetére, hivatalának és intézményeinek fenntartására, illetőleg létesítésére, 

fejlesztésére, valamim a feladatok elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére használja fel. 

4. A MSÚSZ gazdasági ügyeiért és a bizonylati fegyelemért az Elnök, az Első és a Második Alelnök 

felelős. 

 

 

VIII. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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28. § 

Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

29. § 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlés 2017. május 15-i megismételt rendes 

közgyűlésen elfogadott módosításokat tartalmazza és a korábban hatályos Alapszabály helyébe lép. Az 

itt nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. 

Kelt. Budapest, 2019. április 26. 

 

Záradék: 

Alulírott, Szöllősi György, mint a Szövetség Elnöke ezúton tanúsítom, hogy az Alapszabály 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a korábbi és jelenlegi módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 

 

 

_____________________ 

Szöllősi György 

Elnök 

Ellenjegyzem Budapesten, 2019. április 26. napján 

 

 

dr. Puskás Gábor ügyvéd 

Puskás Gábor Ügyvédi Iroda 

1118 Budapest, Villányi út 47. 

Kamarai azonosító szám:  
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