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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball
sportág szervezésére és irányítására létrehozott, a sportág versenyrendszerében működő
sportszervezetek tevékenységét összefogó és összehangoló, a Polgári Törvénykönyv, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az IFAF (International Federation of American
Football) és az EFAF (Europan Federation of American Football) elnevezésű nemzetközi
szövetségek alapszabályai és egyéb szabályai alapján, közhasznú szervezetként tevékenykedő
szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportági szövetség.
(2) A Szövetség tagja IFAF (International Federation of American Football) és az EFAF
(Europan Federation of American Football) elnevezésű nemzetközi szövetségeknek, melyek
alapszabályait és szabályait magára nézve kötelezőnek elfogadja. Az IFAF (International
Federation of American Football) tagja a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének
(AGFIS).
(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.§
(1) A Szövetség elnevezése: Magyar Amerikai Futball Szövetség, rövidített neve:
MAFSZ.
(2) A Szövetség székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10. épület IV. emelet
413. iroda
(3) A Szövetség működési területe: országos jelleggel, Magyarország.
(4) A Szövetség alapításának éve: 2005.
(5) A Szövetség jogi személy.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS
FELADATAI
3.§
A Szövetség célja
(1)

A Szövetség célja a sport, azon belül a amerikai futball sportág minél szélesebb körű
elterjesztése, színvonalának fejlesztése, tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme.
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Ezen tevékenységét, mint közhasznú tevékenység végzi, figyelemmel Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15.
pontjára, és ennek alapján a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) e) és f) pontjaiban
foglaltaknak megfelelve elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása
feltételeinek megteremtését, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és
ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékosok sportját, korlátozza a sport önveszélyeztető, káros
megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását.
A Szövetség célja még a nemzetközi szövetségi tagságból eredő kötelezettségek teljesítése,
azaz a sportág minél szélesebb körű elterjesztése, színvonalának fejlesztése, tagjainak
érdekképviselete és érdekvédelme.
(2) A Szövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki, azaz a
Szövetség tagságán kívül bármely más, a tagszervezetek tagjain kívüli személy is igénybe
veheti. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Szövetség
honlapján (www.mafsz.org) nyilvánosságra hozza.
(3) A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek a közhasznú
szervezetekre vonatkozó előírásait megtartva működik.
(4) törölve
A Szövetség feladatai
4.§
(1) A szövetség alapvető feladata:
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését,
b) a sportág nemzetközi szabályzataival összhangban kialakítani a sportág
versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl.
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág
hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,
c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportághoz tartozó
sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit, és gondoskodni ezek
megvalósításáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a
többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben,
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g) törölve
h) közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában
működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,
i) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról.
(2) A szövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének
szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében
különösen:
a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami
sportinformációs rendszernek,
b) megadja, vagy megtagadja a sportág nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,
c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a külön
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
d) érvényesíti a doppingtilalmat,
e) meghatározza sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági követelményeket.
(2) A Szövetség - sportága tekintetében - ellátja a sportról szóló 2004. évi I. törvény
22.§-ra, és 23.§-ba foglalt sportszervezési feladatokat.
(3) A sportág céljainak elérése érdekében a Szövetség szponzorálási, és más
kereskedelmi szerződéseket köt, ideértve a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos
vagyoni értékű jogok hasznosítását is.
III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szövetség tagjai
5.§
(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan sportegyesület, sportvállalkozás,
sportiskola, valamint utánpótlás nevelést-, fejlesztést végző alapítvány, amely a sportág
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versenyrendszerében részt vesz, feltéve, hogy a Szövetség alapszabályát magára nézve
kötelezőnek elfogadja, a Szövetséget tevékenységével támogatja és a közgyűlés által
meghatározott tagdíjat megfizeti.
(2) törölve.
A tagsági viszony keletkezése
és megszűnése
6.§
(1) A Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.
(2) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, a tagsági jogviszonynak
a tag általi felmondásával, a tag, mint jogi személy megszűnésével, továbbá kizárással
szűnik meg.
(3) A tagfelvételi kérelmet a Szövetség elnökségéhez kell benyújtani, és arról a
Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség
közgyűléséhez lehet fellebbezni.
(4) A Szövetség tagjairól a Szövetség irodája nyilvántartást vezet.
(5) A tagok a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek.
(6) A tagsági viszony a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli felmondással
bármikor megszüntethető.
(7) A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely tag vagy
az Elnökség kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le,
azzal, hogy az Elnökség előzetes vizsgálat keretében beszerzi a releváns iratokat,
azzal, hogy az érintett tagnak a közgyűlés megtartása előtt legalább 15 nappal meg
kell küldeni minden releváns iratot. A közgyűlésen a kizárási indítványról szóló
napirendi pont tárgyalásának megkezdése után a Szövetség elnökségének erre
kijelölt tagja ismerteti az elnökségi vizsgálat eredményét, a releváns iratokat,
ismerteti a kizárási indítvány alapjául szolgáló szabályzati, és/vagy jogszabályi
rendelkezéseket, majd ezt követően az érintett tag jogosult az üggyel kapcsolatban
nyilatkozatot tenni, bizonyítékok beszerzését indítványozni, kérdéseket feltenni,
bizonyítékokat előterjeszteni. Az érintett tag által előterjesztett bizonyíték
beszerzése iránti indítvány tárgyában a közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel.
Amennyiben az érintett tag is megkapta a lehetőséget a jogai gyakorlására, és
nincs elbírálatlan bizonyítási indítvány, azt követően határoz a közgyűlés a tag
kizárásának kérdésében. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, azzal, hogy a Szövetségen belül jogorvoslatra
a kizárt tagnak lehetősége nincs. Az írásba foglalt kizáró határozatot a taggal
igazolható módon közölni kell. A taggal szemben a sportról szóló 2004. évi I.
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törvény 13. § (1) bekezdése alapján Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni, ha a
sportszövetség alapszabályában, illetve más szabályzataiban meghatározott
előírásokat megszegi, mely eljárást a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004.
(III. 12.) Korm. rendelet alapján, a Szövetség Elnöksége által elfogadott Fegyelmi
Szabályzat szerint a sportról szóló 2004. évi I. törvény13.§ (3) bekezdésében
rögzített szankciók alkalmazásával kell lefolytatni, figyelemmel az Alapszabály
28.§ (3) bekezdés b) pontjára is.
(8) A tagdíjfizetés elmulasztása miatt a tagsági jogviszonynak a Szövetség általi
felmondásának van helye, ha a tagdíj megfizetésére vonatkozó, a kézhezvételtől
számított harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításban
foglaltaknak határidőben a tag nem tesz eleget. Az írásbeli felszólításban
figyelmeztetni kell az érintett
tagot az ismételt
mulasztásának
jogkövetkezményére, azaz a tagsági jogviszonynak a Szövetség általi
felmondására, valamint fel kell hívni a figyelmét arra, hogy esetleges észrevételeit,
a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban megteheti. A tagsági
jogviszonynak a Szövetség általi felmondásával megszűnt tagságú volt tag csak
tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt felvételét a Szövetség tagjai közé.

A Szövetség tiszteletbeli elnöke
7.§
(1) A Szövetség tiszteletbeli elnökének az a természetes személy választható meg,
aki hosszú időn keresztül kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a Szövetség érdekében.
(2)A tiszteletbeli elnökség lemondással, visszahívással, vagy a tiszteltbeli elnök
halálával szűnik meg.
(3) A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén és
elnökségi ülésén, továbbá e fórumokon javaslatokat tehet a Szövetség működését
érintő bármely kérdésben.
8.§ törölve
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
9.§
(1) A Szövetség tagja:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
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b) képviselője útján
meghozatalában,

részt

vehet

a

közgyűlés

munkájában,

határozatainak

c) képviselője útján választhat és választható a Szövetség szerveibe és tisztségeire,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, a
Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására.
(2) A Szövetség tagjainak kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a jogszabályok, a Szövetség alapszabályának és szabályzatainak, valamint a
Szövetség szervei által hozott határozatok betartása, illetőleg azok betartásának
biztosítása,
c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a sportág népszerűsítése,
e) a tagdíj határidőre, azaz az adott hónap 15. napjáig történő megfizetése, melynek
az Alapszabályban rögzített összege havi 30.000-Ft, amit a tagnak, vagy
készpénzben a Szövetség székhelyén, vagy átutalással a Szövetség
bankszámlájára, az utalás jogcímének megjelölésével kell teljesítenie azzal, hogy
amennyiben a tag tagsági jogviszonya hó közben keletkezik, abban az esetben az
adott hónapra a tagdíj időarányos részét kell megfizetnie ugyanilyen teljesítési
módon a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül.
(3) törölve
(4) törölve
(5) törölve
(6) törölve
V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
10.§
A Szövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
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c) a felügyelő bizottság
d) a Szövetség bizottságai,
(e) a Szövetség irodája,
(f) A Szövetség szervezeti egysége.
VI.
A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés
összehívása
11.§
A Szövetség legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek összessége.
12.§
(1) A Szövetség közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni olyan
időpontban, hogy az éves beszámolók elfogadásáról a vonatkozó jogszabályokban
megállapított időpontokig dönteni lehessen.
(2) ) A közgyűlés helyét és javasolt napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg,
és arról a tagokat – legalább 30 nappal a tervezett időpontot megelőzően a Tag
által igazoltan kézhez vett – meghívó útján tájékoztatja írásban tértivevényes
postai küldemény, vagy visszaigazolt fax útján, vagy szintén visszaigazolt email
útján azzal, hogy a Szövetség elnöksége jogosult a közgyűlés helyét a Szövetség
székhelyétől eltérő helyre is meghatározni, mely helyszínnek a Szövetség
székhelye szerinti városban, azaz Budapesten kell lennie. A meghívónak
tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét; a közgyűlés idejének és
helyszínének megjelölését; a közgyűlés napirendjét a tagi álláspont kialakításához
szükséges részletezettséggel, és csatolni kell hozzá az adott napirendhez
rendelkezésre álló mellékleteket.
(3) A közgyűlésen szavazati joggal a képviselője útján jelen lévő tagok
rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak egy szavazata van, és azzal, hogy egy
tagnak csak egy képviselője lehet a közgyűlésen.
(4) A közgyűlés levezető elnökét, mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságát,
valamint a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítőit és vezetőjét, - a Szövetség
elnökségének javaslatára – a közgyűlés választja meg szavazásra jogosult jelen
levők több mint felének igen szavazatával a napirendi pontok megtárgyalását
megelőzően.
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A közgyűlés határozatképessége
13.§
(1) A közgyűlés nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható, és akkor is csak az érintett részében.
(2) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok képviselőinek
több mint fele jelen van.
(3) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül a 13.§ (2) bekezdése
szerint határozatképessé nem válik, a közgyűlés az eredeti időponttól számított 16.
napon megtartható szabályszerűen attól függetlenül, hogy a szavazásra jogosult
képviselők több mint fele jelen van-e. Ezen rendelkezésre a tagokat a meghívóban
a pontos időpont feltüntetésével együtt külön fel kell hívni.
(4)

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.
A közgyűlés napirendje
14.§

(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége terjeszti a közgyűlés elé, és azt
a közgyűlés fogadja el.
(2) A Szövetség rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően meg kell
tárgyalnia:
a) a Szövetség elnökségének szakmai és pénzügy, számviteli beszámolóját,
b) a számviteli beszámoló mellékletét képező úgynevezett közhasznúsági mellékletet,
c) a Szövetség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervét,
d) a felügyelő bizottság, valamint – ha a szövetség a számviteli szabályok szerint
könyvvizsgálót is alkalmazott – a könyvvizsgáló beszámolóját,
e) az elnök, az elnökségi tagok, valamint a regionális szervek elnökségei, továbbá a
tagok által beterjesztett javaslatokat,
f) a tagdíj megállapítását.
g) mindazok a kérdéseket, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály kötelezően
előír.
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(3) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával,
(4) A napirend kiegészítésének tárgyában benyújtott kérelmet, amennyiben azt a 14.§
(3) bekezdésében a napirend kiegészítésének kérelmével kapcsolatosan rögzített
határidő letettéig előterjesztette az arra jogosult, azt az Elnökség köteles elfogadni,
és a napirendet kiegészíteni olyan módon, a napirend kiegészítése tekintetében a
tagoknak rendelkezésre álló határidő minden tag tekintetében történő leteltét
követő három napon belül az elfogadott tagi javaslatokkal kiegészített meghívót,
annak esetleges mellékleteivel együtt ismételten ki kell küldeni minden tagnak
igazolható módon, azaz tértivevényes postai küldemény, vagy visszaigazolt fax
útján, vagy szintén visszaigazolt email útján azzal, hogy azt a Szövetség honlapján
(www.mafsz.org) is nyilvánosságra kell hozni ezen határidőn belül. Amennyiben a
napirend kiegészítése iránti kérelem a 14.§ (3) bekezdésében határidőn túl kerül
előterjesztésre, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, de csak abban az
esetben, amennyiben a közgyűlésen valamennyi tag képviselője útján jelen van, és
a napirend kiegészítésére a fentieken túl csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi
tag egyhangúlag hozzájárul a napirend kiegészítéséhez.
A közgyűlés hatásköre
15.§
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági
melléklet, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, továbbá a
felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása;
d) az elnökség tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
illetőleg visszahívása,
e) a sportág nemzetközi szervezeteibe való belépés, illetőleg kilépés elhatározása,
f) más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása,
g) a tiszteletbeli elnök megválasztása és visszahívása,
h) a tagdíj megállapítása,
i) a Szövetség céljának módosítása
j) a Szövetség jogutód nélküli megszűntetése
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k) tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetésében, illetve a tag
kizárásában való döntés
l) valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásáról való döntés
m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe
von.
A közgyűlés határozathozatala
16.§
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult
jelenlevők több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a
szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg a szükséges határozat többségi
szavazattal meg nem születik.
(2)törölve
(3) A közgyűlés titkos szavazással határoz a 17.§ (1) bekezdésében meghatározott
tisztségviselők megválasztásáról, ha az adott tisztségre a választható létszámnál több
jelölt van, illetőleg minden egyéb esetben, ha azt a szavazásra jogosult jelen levők
legalább egyharmada indítványozza, míg minden más esetben a közgyűlés nyílt
szavazással határoz.
(4) A közgyűlés a Szövetség önkéntes megszűnését csak akkor mondhatja ki, ha a
Szövetség képes a bármilyen jogcímen fennálló tartozásának kiegyenlítésére.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, és a határozatképességének megállapításához
szükséges adatokat, annak meg, - vagy meg nem állapítását, a közgyűlésen elhangzott
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat a szavazók
számával és a szavazati arányok feltüntetésével együtt. A jegyzőkönyvet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés által megválasztott
személy hitelesíti.
(6) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve 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
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Szövetség által a tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
A tisztségviselők megválasztása
17.§
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) a Szövetség elnökségi tagjai,
b) a felügyelő bizottság elnöke és tagjai,
(2) A közgyűlés a tisztségviselőket hároméves időtartamra választja meg. A
mandátum lejárta előtt bármilyen okból megszűnt megbízatás – a mandátumból még
hátralevő időtartamra –, arra a közgyűlés új személyt választ. Ha az elnökség vagy a
felügyelő bizottság elnökének, tagjának a tisztsége megszűnik, a Szövetség elnöksége
köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, a megszűnt tisztségviselő helyére történő új
tisztségviselő választása érdekében. A tisztségviselők újraválaszthatók.
(3)A tisztségviselők megválasztására a Szövetség elnöksége által – legalább 15
nappal a tervezett közgyűlés előtt – megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult
jelenlevők több mint felének szavazatát megszerezte. Ha egy tisztségre a több jelölt
közül egyik sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges számú, azaz a szavazásra
jogosult jelenlevők több mint felének szavazatát, újabb választási fordulót kell tartani,
amelyben az előző választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem
vesz részt azzal, hogy amennyiben a legkevesebb szavazatot kapott jelöltek száma nem
egy, azaz e tekintetben szavazategyenlőség van, abban az esetben minden ilyen jelölt is
részt vesz a következő fordulóban a szavazáson. A választást mindaddig ismételni kell,
amíg valamelyik jelölt a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerezte.
(5)

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(6) 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.
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A rendkívüli közgyűlés
18.§
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) a Szövetség elnökségének határozata alapján,
b) ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,
c) ha azt a bíróság elrendeli.
d)

A Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

e)

A Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni;

f)

A Szövetség céljainak elérése veszélybe került.

g) Az Alapszabályban, vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.
(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére
vonatkozó szabályai az irányadók.
VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre
19.§
(1) A Szövetség ügyvezető szerve az elnökség, amely tevékenységéért a
közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az elnökség, mely az Elnököt a tagjai közül maga
választja meg, a Szövetség valamennyi olyan ügyében döntésre jogosult szerv, amely
nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet az alapszabály nem
utal más szerv hatáskörébe.
(2) Az elnökség feladata és hatásköre:
1. a közgyűlés összehívása,
2. a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
3. gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, illetőleg azok
ellenőrzéséről,
4. a Szövetség szabályzatainak megállapítása,
5. javaslat kidolgozása a sportág középtávú szakmai programjára, illetőleg a
közgyűlés által jóváhagyott programok alapján az éves szakmai tervek
meghatározása,
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6. a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok
szervezése,
7. a Szövetség versenyrendszerének meghatározása, gondoskodás a bajnokságok
és egyéb versenyek kiírásáról,
8. a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának megállapítása, a
versenynaptáron kívüli sportrendezvények engedélyezése,
9. a válogatott keretek működtetése, felkészülési programjaik jóváhagyása,
10. a Szövetség főtitkárának – az elnök javaslatára történő – megválasztása, vele
szemben a kinevezés és a felmentés munkáltatói jogkörének gyakorlása,
11. a közgyűlés hatáskörébe tartozó bizottságok kivételével ideiglenes bizottságok
létrehozása, szervezetük és működésük szabályainak jóváhagyása,
tisztségviselőinek és tagjainak megbízása és megbízatásuk visszavonása,
12. az alapszabály és a Szövetség egyéb szabályzatai által a hatáskörébe utalt
jogorvoslati kérelmek elbírálása,
13. javaslattétel mesteredzői címek, állami kitüntetések és egyéb elismerések
adományozására,
14. a Szövetség tagjai számára a nemzetközi sporteseményeken való részvétel
engedélyezése,
15. a sportolók, valamint a játékvezetők minősítése,
16. a Szövetség éves szakmai, pénzügyi-gazdasági, azaz számviteli beszámolójának
elkészítése, melynek mellékletei a kiegészítő melléklet, valamint a
közhasznúsági melléklet,
17. a Szövetség következő évi szakmai és pénzügyi tervére vonatkozó javaslat
kidolgozása,
18. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály
vagy a Szövetség egyéb szabályzata alapján a hatáskörébe tartozik.
(3) Az éves költségvetés keretein belül az elnökség kizárólagos hatáskörébe
tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése és elidegenítése,
hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása,
valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján a Szövetség számára
jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.
(4)A
Szövetség
csak
kiegészítő
tevékenység
keretében
folytathat
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja
az azzal kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem
függő tevékenységet.
Az elnökség tagjai
20.§
(1) A Szövetség elnökségének létszáma három fő.
(2) Az Elnökség tagjai (beleértve az Elnököt is) természetes személyek is lehetnek,
és az Elnökség tagjává (beleértve az Elnököt is) választható olyan személy is, aki nem
tag, vagy képviselő, akiknek a száma azonban nem haladhatja a megválasztható
tisztségviselők egyharmadának a számát. Az elnökségnek nem lehet tagja az a nagykorú
személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
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korlátozták. nem lehet tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült., nem lehet tagja az sem, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak., illetve valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet, valamint az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet az elnökség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől. Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag,
illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző
három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
(3) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(4) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az elnökségi tagok
(5) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) részvétel azt elnökség ülésein és az elnökség határozatának meghozatalában,
b) javaslatok, észrevételek tétele a Szövetség működésével, a sportág ügyeivel
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetőleg elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f) a Szövetség határozatainak és egyéb döntéseinek betartása és végrehajtása,
g) a Szövetség és a sportág érdekeinek képviselete.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a mandátum lejártával,
lemondással
visszahívással,
elhalálozással,

e) közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel
f) amennyiben jogi személy kerül megválasztásra, és a jogi személy és az azt
képviselő természetes személy közötti, ez irányú képviseleti jogviszony
megszűnik.
Az elnökség működése
21.§
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a Szövetség szervezeti és
működési szabályzatában – részletes ügyrendjét.
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(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három
havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi
tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság
elnökét, továbbá a főtitkárt, valamint a feladatkörüket érintő kérdések tárgyalásakor a,
az illetékes bizottságok vezetőit.
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak, zárt ülést csak kivételesen , – személyiség- és
adatvédelmi okból – az érintett részben rendelhet el az elnök.
(5)Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
valamint a hozott határozatokat.
(6)törölve
22.§
(1) Az elnökség ülését az elnök, illetőleg a két elnökségi tag együttesen, vagy a
főtitkár hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a javasolt napirendről – az
előterjesztések egyidejű megküldésével – legalább egy héttel a tervezett időpontot
megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul
sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat, és az ülés rövid úton
(telefon, fax) is összehívható.
(2) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést nyolc napon belül ismételten össze
kell hívni, amely az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számára
való tekintet nélkül határozatképes, ha az eredeti meghívóban erről a tagokat előre
tájékoztatták.
(3) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelen levő elnökségi
tagok több mint felének „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a
szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg a szükséges határozat többségi
szavazattal meg nem születik.
(4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó
tisztségviselők megválasztásakor, illetve bármely elnökségi tag indítványára.
(5) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés), valamint élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Szövetség által a tagjának – a tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(6 ) A Szövetség testületi szerveinek döntéseit az elnökség a Határozatok Tárában
tartja nyilván, amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját,
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök maga - vagy a főtitkár útján - gondoskodik a döntések érintettekkel
való közléséről írásban, igazolható módon, azaz vagy tértivevényes postai
küldeményként, vagy visszaigazolt fax útján, vagy szintén visszaigazolt email
útján, és azokat a Szövetség honlapján (www.mafsz.org) is nyilvánosságra
hozza.
(7 ) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – előre
egyeztetett időpontban – a Szövetség székhelyén bárki betekinthet. A Szövetség
működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolóiról a Szövetség honlapján (www.mafsz.org) tájékoztatja a
nyilvánosságot, azaz itt nyilvánosságra hozza a Szövetség Alapdokumentumait
(pl. Alapszabály), szabályzatait, továbbá az előzetes értesítési időszakban a
közgyűlés, és az elnökségi ülés meghívóit, a Szövetség által nyújtott
szolgáltatásokat, és azok igénybevételének rendjét, lehetőségét, a Szövetség
szakmai és számviteli beszámolóját teljes terjedelmében, mellékleteivel együtt.
VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE,
23.§
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Szövetség
elnöke. Az elnök az elnökség tagjainak közreműködésével irányítja és vezeti a
Szövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai és hatásköre:
a) a közgyűlés vezetése, és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Szövetség képviselete,
c) az alapszabály és az egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Szövetség szervei munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel azok üléseinek
napirendjére, a megtárgyalandó kérdésekre,
e) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
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f) kapcsolattartás a Szövetség tagjaival,
g) önálló aláírási jogkör gyakorlása,
h) utalványozási jogkör gyakorlása, a pénzintézetnél bejelentett aláíróként,
i) személyi javaslatok tétele az elnökség kinevezési, megbízási, választási
hatáskörébe tartozó személyekre,
j) a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a Szövetség
főtitkárával szemben,
k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség más szervének hatáskörébe azzal,
hogy ezen döntéseket a Szövetség honlapján (www.mafsz.org) nyilvánosságra kell
hozni, a Határozatok Tárába kell helyezni, és az érintetteket erről postai úton
tértivevényes ajánlott küldemény megküldésével is értesíteni kell.
l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály
vagy a Szövetség egyéb szabályzatai, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a
hatáskörébe utal.
(3)Az elnököt akadályoztatása esetén a két elnökségi tag együttesen helyettesíti.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve, a Szövetség más elnökségi tagjára is
átruházhatja.
(5) Az elnök döntései a Határozatok Tárában nyilvántartásra kerül. Az elnök maga
- vagy a főtitkár útján - gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről
írásban, igazolható módon, azaz vagy tértivevényes postai küldeményként, vagy
visszaigazolt fax útján, vagy szintén visszaigazolt email útján, és azokat a
Szövetség honlapján (www.mafsz.org) is nyilvánosságra hozza.

IX.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
24.§
(1) A közgyűlés a Szövetség teljes működésének és a gazdálkodásának mind jog-,
mind célszerűség szempontjából is történő folyamatos ellenőrzésére – hároméves
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időtartamra - felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság elnökből és két tagból
áll.
(2) A felügyelő bizottság elnöke és tagja a Szövetségben más tisztséget nem
viselhet.
(3) Nem lehet a felügyelő bizottságnak elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója
az a személy, aki
a) a Szövetség elnöke, vagy elnökségének tagja,
b) a Szövetséggel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
Szövetség tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatást -, továbbá
d) az a-c) pontokban meghatározott személyeknek a hozzátartozója.
e) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
Szövetség felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig -, amely jogutód nélkül szűnt meg
úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami
adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.
(4)A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
(5) A felügyelő bizottság feladata a Szövetség teljes működésének és
gazdálkodásának utólagos ellenőrzése, melynek keretében feladatai többek között de nem
kizárólagosan:
a) a Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg (számviteli beszámoló) felülvizsgálata,
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e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek
és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
h) A szövetségi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
25.§
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

A felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a
Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a
Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.
Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni
köteles a Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a
pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
szerint jár el.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke – a vizsgálat befejezésétől
számított tizenöt napon belül – tájékoztatja a Szövetség elnökét. Ha a
vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal
annak megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
A vizsgálatot követően elfogadott intézkedési terv végrehajtását – az abban
meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül – a
felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
A felügyelő bizottság közgyűlés működése és döntései szempontjából
előzetes ellenőrzésre jogosult.
26.§

(1) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv
döntését teszi szükségessé,
b) a Szövetség vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel.
(2) A Szövetség közgyűlését, illetve elnökségét a felügyelő bizottság indítványára –
annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés, illetve az elnökség összehívására a felügyelő
bizottság is jogosult.
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(3) Ha a Szövetség arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
27.§
(1) A felügyelő bizottság elnöke a bizottság éves tevékenységéről a közgyűlésnek
köteles beszámolni.
(2) A felügyelő bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell
értelemszerűen alkalmazni.
X.
A SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI
28.§
(1) A Szövetség közgyűlése egyes szakfeladatok ellátására állandó bizottságot, míg a
Szövetség elnöksége ideiglenes bizottságokat hozhat lére. A bizottságok tagjait –
időtartamában az elnökség mandátumához igazodva – az elnökség választja, illetve bízza
meg azzal, hogy a bizottságok tagjai lehetnek olyan természetes személyek is, akik nem
tagi képviselők azzal, hogy ezen személyekre az Alapszabály 24.§ (2) (3) bekezdésében,
valamint a Ptk. Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése, a Ptk. 3:22. § (1), (4), (5), és (6) bekezdéseiben, a
2012. évi C. törvény (Btk.) 61.§ (2) bekezdés i/ pontjában, illetve az Ectv. 38-39. §-aiban
meghatározott összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési
szabályzata, működésük részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját ügyrendjük
állapítja meg.
(3) A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A Szövetség állandó bizottságai:
a) A Szövetség által rendezett versenyek szervezője és lebonyolítója a Szövetség
Elnöksége által elfogadott Versenyszabályzat alapján a Versenybizottság,
amelynek elnökét és két tagját a Szövetség elnöksége választja meg. A
Szövetség által rendezett versenyek Versenykiírását a Versenybizottság készíti
el és az Elnökség hagyja jóvá. Folyamatban lévő versenyek Versenykiírásának
módosítására kiemelten indokolt esetben a Versenybizottság jogosult. A
Versenybizottság saját hatáskörben, különös méltánylást érdemlő esetben
felmentést adhat a Versenykiírásban illetve a Versenyszabályzatban foglaltak
alól. A felmentést minden esetben indokolni szükséges. A felmentés tényéről
és indoklásáról a Versenybizottság a kérelmezővel egyidejűleg igazolható
módon köteles értesíteni az adott versenyen részt vevő összes csapatot,
valamint az engedélyt és annak indoklását a MAFSZ hivatalos honlapján
(www.mafsz.org) nyilvánosságra hozni. A felmentés ellen bármelyik, az adott
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versenyen részt vevő, még versenyben lévő sportszervezet a közzétételtől
számított 8 napon belül fellebbezést nyújthat be a Szövetség Elnökségnél,
amely köteles a fellebbezést további 8 napon belül elbírálni.
b) A Szövetség által nyilvántartásba vett, igazolt amerikai futball
sporttevékenységet folytató versenyző, a Szövetség által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett
versenyeken,
vagy
versenyrendszerben
résztvevő
sportszervezetekkel munkaviszonyban, illetve szerződéses vagy más
jogviszonyban
levő
sportszakember
(e
Szabályzat
keretében
sportszakembernek minősül az edző, a szakvezető, a csapatvezető, a
versenybíró és a játékvezető is); a Szövetség által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett
versenyeken,
vagy
versenyrendszerben
résztvevő
sportszervezetek, sportszervezeti szakosztályok, csapatok (együttesen:
sportszervezet); a Szövetség tagszervezete, annak szakosztálya, képviselője, a
Szövetség bizottságainak (kivéve a felügyelő bizottságot), egyéb testületeinek
tagja, tisztségviselője által ,a Szövetség elnöksége által elfogadott Fegyelmi
Szabályzat és Doppingszabályzat alapján, az azokban meghatározott
sportfegyelmi-, és dopping vétségek elbírálása tárgyában három tagból álló
Fegyelmi Bizottság jár el, amelynek elnökét és két tagját a Szövetség
elnöksége választja meg.
XI.
A SZÖVETSÉG IRODÁJA
29.§
(1) A Szövetség igazgatási, operatív gazdasági-pénzügyi feladatait a Szövetség irodája
végzi.
(2) A Szövetségi iroda vezetője a Szövetség elnöksége által kinevezett főtitkár, aki a
Szövetségi iroda munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(3) A Szövetségi iroda szervezeti felépítését és részletes feladatait a Szövetség
szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.
XII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
ÉS VAGYONA
30.§
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabály szerinti
közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggően, azokat nem
veszélyeztetve végez.
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(3) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt csak az
alapszabály szerinti közhasznú tevékenységére fordíthatja.
(4) 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 törlesztésére nem használhatja fel.
(5) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania.
(6) A Szövetség befektetési tevékenységet csak a közgyűlés által elfogadott befektetési
szabályzat szerint folytathat.
31.§
(1) A Szövetség bevételei:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezetére kapott támogatás, illetve adomány,
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
d) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) a tagdíj,
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
(2) A Szövetség kiadásai:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások), valamint
c) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
(3) A Szövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg),
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b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon
(5) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért –a befizetett tagdíjon túlmenően
– saját vagyonukkal nem felelnek.
XIII.
A SZÖVETSÉG JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ SZERVEZETI
EGYSÉGE
32.§
(1) A Szövetség szervezeti egység,: Budapesti Amerikai Futball Szövetség
(2)

A Magyarország területén megrendezett amerikai futball versenyrendszerek és
egyéb versenyek szervezésére kizárólagosan a Magyar Amerikai Futball Szövetség
jogosult. Szervezeti egység létrehozásának a célja, hogy az adott szervezeti egység
működjön közre a Szövetség által szervezett versenyrendszerek lebonyolításában, illetve az utánpótlás képzésben.

(3) A Szövetség szervezeti egységének a feladatai:
a.) A Szövetség feladatai közé nem utalt területi versenyek szervezése, működtetése,
az ebben résztvevő sportszervezetek tevékenységének összehangolása
b.) működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítése
c.) a Szövetség által meghatározott utánpótlás terv végrehajtásában való közreműködés.
A Szövetség szervezeti egységének ügyvezető szerve a szervezeti egység elnöksége,
amely tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A szervezeti egység elnökségét, mely őt tagból áll, a Szövetség Elnöksége választja meg három éves időtartamra, és a Szövetség Elnöksége jogosult a visszahívására is. A szervezeti egység elnöksége tagjai közül elnököt választ, aki képviseli önállóan a szervezeti egységet A
szervezeti egység elnökségének tagjaira, beleértve az elnökét is a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szintén vonatkoznak azzal, hogy ezen
tisztségre olyan tag, illetve olyan tag által jelölt személy választható, mely tagnak a
székhelye Budapesten van.
(5) A Szövetség közgyűlése jelen alapszabályi rendelkezés elfogadásával a Budapesti
Amerikai Futball Szövetséget, mint a Szövetség szervezeti egységét jogi személyiséggel ruházza fel.
(6) A Szövetség szervezeti egysége vezetésének, működésének rendjét, valamint a gazdálkodását a Szövetség elnöksége által elfogadott szervezeti és működési szabályzat
rendezi azzal, hogy a Szövetség szervezeti egységének szabályzatait és határozatait a
(4)
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Szövetség Elnöksége jogszabálysértés, egyéb szabálysértés esetén, vagy abban az
esetben, ha azok ellentétesek a Szövetség szabályzataival, vagy határozataival, megsemmisítheti, illetve a szervezeti egységet új szabályzat elfogadására, illetve új határozat meghozatalára kötelezheti
(7) A Budapesti Amerikai Futball Szövetség a területre utaló elnevezést használhatja.
(8) Budapesti Amerikai Futball Szövetség a Szövetség feladatai közé nem utalt területi
versenyek szervezésével, és működtetésével kapcsolatos nevezési díjakat maga szedi
be.
(9) A Budapesti Amerikai Futball Szövetség önállóan gazdálkodik, saját bevételei a 32.§
(8) bekezdése szerinti nevezési díjakból, és egyéb jogcímen való részére történő közvetlen befizetésekből, a sporthivatalok közvetlen támogatásából, természetes, és jogi
személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közvetlen felajánlásaiból, adományaiból állnak össze azzal, hogy a Budapesti Amerikai Futball
Szövetség jogosult saját nevében szponzorálási szerződést, és a helyi önkormányzatokkal támogatási szerződést kötni, és az ebből származó bevételekkel maga rendelkezni. Egyebekben a Budapesti Amerikai Futball Szövetségre a Szövetség a általános szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a jogi személy
szervezeti egység elkülönített vagyonából ki nem elégíthető hitelezői igényekért a
Szövetség a szervezeti egység jogi személyiségének fennállása alatt és ezt követően is
köteles helytállni.
(1) A szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén jogai és kötelezettségei
a Szövetségre szállnak át.
XIV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33.§
(1) A Szövetség törvényességi ellenőrzését az ügyészség a reá irányadó szabályok
szerint látja el.
(2) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel
összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak
bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg azt a Szövetség arra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szerve jogerősen el nem bírálta, és a rendelkezésre álló felülvizsgálat
lehetőségét ki nem merítették.
XV.
törölve
XVI.
törölve
XVII.
törölve
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A Magyar Amerikai Futball Szövetség alapszabály módosítását a Szövetség 2015.
május 22. napján megtartott közgyűlése fogadta el.
Budapest, 2015. július 13.

Magyar Amerikai Futball Szövetség
Elnöke

Alulírott dr. Dányi Szilárd ügyvéd, mint meghatalmazott jogi képviselő a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 38.§ (2) bekezdés alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi
rendelkezéseinek a változása adott okot, mint az alapító okirat 10.§-nak kiegészítése egy új
f. ponttal, az alapító okirat 19.§ (2) bekezdésének kiegészítése egy új 18. ponttal, az alapító
okirat XIII. fejezetének módosítása, az alapító okirat korábbi XIII. fejezetének a
számozásának a módosítása XIV. fejezetre tartalmi változtatás nélkül, melyek a
szövegkörnyezettől eltérő, dőlt és dőlt vastag, valamint kivastagított betűvel kerültek
jelölésre, amelyből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.
Budapest, 2015. július 13.

dr. Dányi Szilárd
meghatalmazott jogi képviselő

26

