
Budapesti Amerikai Futball Szövetség szervezeti és működési szabályzata

I.
Általános szabályok

1.
Az egységes szabályzat célja, hogy szabályozza a Budapesti Amerikai Futball Szö-
vetség (továbbiakban Budapesti Szövetség) működését, struktúráját, vezetésének 
rendjét, viszonyát a Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: Szövet-
ség, vagy MAFSZ) központi szervezeti egységeihez (Elnökség, hivatali apparátus, 
szakbizottságok), valamint a működésükkel kapcsolatos eljárások rendszerét. 
2.
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  (továbbiakban SzMSz)  hatálya  a  Magyar 
Amerikai Futball Szövetség területi szervezeti egységeinél tevékenykedő választott, 
kinevezett  tisztségviselőire,  vagy  bármely  típusú  jogviszonyban  foglalkoztatott, 
vagy alkalmazott munkatársaira terjed ki (személyi hatály). 
3.
Az SzMSz közjogi aktusnak tekintendő, a végrehajtási feladatokat segítő leirat,. Az 
SzMSz megalkotása, aktualizálása és betartatása törvénybeli kötelesség. 
4.
A jelen szabályzat rendelkezéseit a Budapesti Szövetség jogerős bírósági nyilván-
tartásba vételének napjától kell alkalmazni 
(időbeli hatály). 

II.
A Budapesti Szövetség jogállása, státusza, és kötelezettségei

1.
A Budapesti Szövetség az MAFSZ alapszabályából származtatott jogok és kötele-
zettségek értelmében jogi személyiséggel felruházott területi egység, amely a sza-
bályzat 32. §-a alapján önállóan működik. 

A Budapesti  Szövetség tagjai  a MAFSZ azon tagjai,  amely tagszervezeteknek a 
székhelye Budapesten van.

Tevékenységei felett az MAFSZ központi szervezeti egységei törvényességi és szak-
mai felügyeletet  gyakorolnak. A Budapesti  Szövetség vagyonával,  bevételeikkel, 
bankbetétben korábban elhelyezett  tőkéjükkel  jelen  SzMSz.-ben meghatározott 
korlátok mellett önállóan gazdálkodik.

Tevékenységéről  éves beszámolási  és  elszámolási  kötelezettség  teljesítésével  ad 
számot a MAFSZ Elnöksége számára azzal, hogy a MAFSZ elnöksége működését 
bármikor  ellenőrizheti,  és  szükség  esetén  a  jogszabály-,  és/vagy  alapszabály 
és/vagy SzMSz sértés, vagy az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes 
működéssel kapcsolatos vizsgálat esetén az adott határozat végrehajtását, vizsgá-
latának befejezéséig, amennyiben indokolt felfüggesztheti.
 
A Budapesti Szövetség vagyonát meghaladó kötelezettséget nem vállalhat, a va-
gyona felét elérő kötelezettségvállalás esetén a MAFSZ elnökségének előzetes írá-
sos jóváhagyása szükséges.
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A Budapesti Szövetség gazdálkodását a Szövetség felügyelő bizottsága a Szövetség 
alapszabályának a 24.§-ban meghatározottak szerint ellenőrzi azzal, hogy az El-
nökség felkérésre a felügyelő bizottság eseti ellenőrzéseket is végezhet.

A Budapesti Szövetség elnökségének munkarendjére a Szövetség alapszabályának 
az Elnökségre vonatkozó 20.§-a  vonatkozik azzal az eltéréssel, hogy a Budapesti 
Szövetség elnökségének a létszáma 5 fő, és az elnökségi üléseken tanácskozási 
joggal részt vehetnek a Budapesti Szövetség tagjainak a képviselőit is.

A  Budapesti  Szövetség  működésével  kapcsolatban  bármelyik  tag  jogosult  a 
MAFSZ elnökségénél panasszal élni, mely panaszt a MAFSZ elnöksége köteles so-
ron kívül kivizsgálni, és ennek eredményeként a szükséges intézkedéseket meg-
tenni, mely intézkedéseiről a panasszal élő tagok is értesítenie kell. 

A Budapesti  Amerikai Futball  Szövetség szervezeti  és működési  szabályzatát a 
Szövetség elnökségének a 2015. május 22. napján megtartott elnökségi ülése fo-
gadta el.  

Budapest, 2015. július 13.

                                                               Magyar Amerikai Futball Szövetség 
                                                                                  Elnöke   

előttünk, mint tanúk előtt:

1. számú tanú: ……………………………………………………………………….

2. számú tanú: ……………………………………………………………………….
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