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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A Szövetség működése és jogszabályi háttere
A Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) országos sportági szakszövetség, a
Magyarországon működő, a frizbi sportágban a sportági versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek,
sportiskolák, utánpótlás fejlesztési célú alapítványok tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a frizbi
sportágat irányító, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek működését a
sportról szóló 2004. évi I. törvény, az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény, valamint egyéb
jogszabályok rendelkezései szabályozzák.
A Szövetség a 2004-ben létrejött, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznúvá
minősített Magyar Frizbi Szövetség jogutódja.
2. § A Szövetség működésének jellege
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
A Szövetség cél szerinti tevékenysége az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§ 20. pontjában meghatározott tevékenység, illetve
sporttevékenység.
A Szövetség közhasznú szervezet. Ennek megfelelően közhasznú tevékenységként a Sptv. 49. § b), c), e), l)
pontjában az állam feladataként meghatározott közfeladatok teljesítését szolgáló tevékenységet folytat
közérdekből, haszonszerzési cél nélkül:
a) iskolai sportkört működtet, mellyel a közoktatásban a mindennapos testedzésben (Sptv. 49.§ b ) vállal részt,
b) közreműködik a Magyarországon működő frizbi sportággal foglalkozó szervezetek munkájának
összehangolásában, és a versenyekhez, edzésekhez, bemutatókhoz szükséges pályák foglalásában, továbbá
tömegsport rendezvényeket szervez, és segítséget nyújt frizbis rendezvények megszervezéséhez,
lebonyolításához. Ezáltal elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését (Sptv. 49.§ c ),
c) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját (Sptv. 49.§ e ) azáltal, hogy olyan versenyeket
rendez, melyeken kifejezetten ezen csoportokba tartozók vehetnek részt, így ők is lehetőséget kapnak a
sportolásra,
d) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben (Sptv. 49.§ l ) azáltal, hogy tagként részt vesz a
Nemzetközi Frizbi Szövetség (World Flying Disc Federation – WFDF) munkájában.
A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból életkorra, családi
állapotra, fogyatékosságra, bőrszínre, vallásra, etnikumra és szexuális preferenciára való tekintet nélkül.
A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a mindenkor sportot felügyelő
minisztérium, állami főhatóság hivatalos lapjában, a Civil portálon és saját honlapján, a www.frizbi.hu oldalon
hozza nyilvánosságra.
3. § A Szövetség adatai
A Szövetség neve: Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség, rövidített neve: Magyar Frizbi Szövetség
A Szövetség nemzetközi neve: Hungarian National Flying Disc Association
A Szövetség székhelye: 4026 Debrecen, Honvéd u. 3. I/3
A Szövetség működési területe: Magyarország
Az alapítás éve: 2013.
4. § A Szövetség jelképei
A Szövetség zászlaja: fehér alapon középen a Szövetség emblémája.
A Szövetség emblémája (logo): a 2. sz. Mellékletben feltüntetett kereskedelmi célra használható logo.
A Szövetség pecsétje: kör alakú pecsét, benne középen a Szövetség emblémája, felette félkör alakban „Magyar
Frizbi Országos Sportági Szakszövetség” felirat, alatta félkör alakban „Hungarian National Flying Disc Association”
felirat.
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5. § Nemzetközi szervezeti tagság
A Szövetség tagja a Nemzetközi Frizbi Szövetségnek (World Flying Disc Federation - WFDF), amelynek
alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A WFDF tagja a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (Sportaccord).
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6. § Frizbi sportág meghatározása
Frizbi sportágba tartozó sportoknak minősülnek a WFDF által “disc sport”-ként meghatározott sportok.
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II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
7. § A Szövetség célja és feladatai
(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

A Szövetség célja:
A Szövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi az frizbi sportágban folyó
tevékenységet, külön megállapodás szerint összehangolja a WFDF által elismert szakágak nemzetközi
sportdiplomáciai tevékenységét, köhasznú tevékenységeként közreműködik a Sptv.-ben meghatározott állami
feladatok ellátásában, ellátja a jogszabályokban előírt feladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit,
valamint önállóan részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
A Szövetség feladatai:
A Szövetség a frizbi sportágban kizárólagosan jogosult:
a) szabályzatok (különösen verseny-; igazolási és átigazolási; rendezvények biztonságáról szóló;sportfegyelmi;
dopping-; gazdálkodási, pénzügyi; képesítési) kiadásával biztosítani a frizbi sportág rendeltetésszerű
működését,
b) a frizbi sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e
versenyrendszer alapján szervezni a frizbi versenyeket (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a magyar
kupát stb.) meghatározni a hazai versenynaptárat és nemzetközi versenyeken való részvételét,
c) részt venni a WFDF munkájában, szervezni a részvételt a nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportághoz tartozó sportolók részvételét a
nemzetközi sporteseményeken,
e) meghatározni a frizbi sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és
gondoskodni ezek megvalósításáról,
f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és annak szakmai tagozatai,
a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,
g) jelen alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok közötti
viták rendezésében, elősegíteni a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,
h) gondoskodni a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint a nyilvántartási rendszer
alapján adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek,
i) megadni vagy megtagadni a WFDF, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar
versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,
k) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és
sportszervezetekkel, sportiskolákkal és utánpótlás-fejlesztési alapítványokkal szemben a 2004. évi I.
törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni,
l) érvényesíteni a doppingtilalmat,
m) meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a nemzetközi szövetség előírásaival összhangban, a
sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket,
n) ellenőrizni a frizbi sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő
sportrendezvények biztonságos lebonyolítását,
o) ellátni a frizbi sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami sportcélú támogatás
elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
p) a frizbi sportágban ellátni szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat,
q) a frizbi sportág céljainak elérése érdekében – összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában
foglaltakkal – szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket megkötni, ideérte a versenyrendszer
(bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint a versenyrendszerben (bajnokságban)
szervezett sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
8. § A Szövetség tagsági viszonyai
A Szövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok lehetnek tagjai, amelyek a frizbi sportág versenyrendszerében részt vesznek.
A frizbi sportágban tevékenykedő sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlásnevelés fejlesztését
végző alapítványok felvétele a Szövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet és a sportiskola, valamint az
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány részt vesz a frizbi sportág versenyrendszerében, és magára nézve
kötelezőnek elfogadja a Szövetség alapszabályát.
A Szövetségbe való felvétel megtagadható, amennyiben
a) a kérelmező elnevezése olyan szót, kifejezést, vagy alapszabálya olyan rendelkezést tartalmaz, amely
nyilvánvalóan ellentétes a Szövetség célkitűzéseivel, vagy
b) a kérelmező, vagy a képviseletében eljáró tevékenysége veszélyeztetheti a Szövetség célkitűzéseit.
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9. § A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
A sportszervezet, a sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány a tagfelvételi
kérelmét a Szövetségnél nyújthatja be.
A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.
A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a Szövetség
közgyűléséhez lehet fellebbezni.
A Szövetség tagjai az Alapszabály 1.sz. mellékletében meghatározott módon tagdíjat fizetnek.
A kilépésről szóló nyilatkozatot az Elnöknek kell benyújtani. A tagsági jogviszony a kézbesítéssel szűnik meg.
Törléssel szűnhet meg a tagság akkor, ha a tag az esedékes tagdíjat az írásban kitűzött póthatáridőre sem fizette
be. A póthatáridőt kitűző fizetési felszólításban tájékoztatni kell a tagot arról, hogy amennyiben a kitűzött
póthatáridőre sem fizeti be az esedékes tagdíjat, tagsági jogviszonya törölhetővé válik. Törléssel szűnhet meg a
tagság akkor is, ha két egymást követő évben a tag egyetlen sportolója sem vett részt a Szövetség
versenyrendszerében, valamint akkor is, ha a tagként való felvétel feltételei már nem állnak fenn.
A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárás
a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett vagyoni kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból
eredő jogok iránti igénye.
Kizárásra ad okot, ha
a) a tag a Szövetség jó hírnevét csorbítja, az ilyen jellegű tevékenység beszüntetésére irányuló felhívás ellenére,
b) a tag tevékenysége a Szövetséget céljainak megvalósítására törekvésében veszélyezteti, az ilyen jellegű
tevékenység beszüntetésére irányuló felhívás ellenére.
IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
10. § A tagok jogai és kötelezettségei
A Szövetség tagjának – képviselője útján gyakorolható - jogai:
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b) képviselője útján részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) választható a Szövetség szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a frizbit érintő kérdések megtárgyalására.
A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott
határozatoknak a megtartása,
c) a szövetségi célkitűzések megvalósítása,
d) tagdíj befizetése az Alapszabály 1. sz. mellékletében megállapított határidőre,
e) életkorra, családi állapotra, fogyatékosságra, bőrszínre, vallásra, etnikumra és szexuális preferenciára alapuló
diszkrimináció tilalmának érvényesítése.
V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
11. § A Szövetség szervezete

(1)
(2)
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(4)
(5)

(1)

Közgyűlés,
Elnökség,
Ellenőrző Testület,
Sportfegyelmi Bizottság,
Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság,
Sportszakmai Bizottságok.
VI. KÖZGYŰLÉS
12. § A közgyűlés összehívása
A Szövetség legfelsőbb szerve a tagokból álló közgyűlés.
A közgyűlésen a tagok vehetnek részt.
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
A közgyűlés összehívásának joga az elnökséget illeti meg.
A közgyűlési meghívót és a tervezett napirendet az elnökség postai (tértivevényes levél) vagy elektronikus (e-mail)
úton küldi meg a tagoknak legkésőbb a közgyűlés időpontját megelőző hatodik nap 23:59-ig.
13. § A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van.
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Ha a közgyűlés határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan napirenddel,
ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek
minősül, ezt a közgyűlési meghívóban írásban rögzíteni kell.
14. § A közgyűlés napirendje
A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg.
A Szövetség közgyűlésének kötelező napirendje:
a) az elnökségi beszámoló:
- az éves szakmai munkájáról,
- a számviteli tv. szerinti pénzügyi tevékenységről;
- a következő év szakmai és pénzügyi tervéről;
b) az Ellenőrző Testület beszámolója,
c) a Szövetség, valamint a tagok által beterjesztett Alapszabályt módosító javaslatok,
d) egyéb javaslatok.
A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat a tagok a Szövetséghez nyújthatják be, legalább két héttel a
közgyűlés előtt. A Szövetség elnöksége a saját javaslatait, valamint a tagok által kezdeményezett valamennyi
módosító javaslatot, a közgyűlés egyéb tárgyalásra kerülő anyagaival együtt a közgyűlés előtt két héttel köteles a
tagokhoz eljuttatni. A (2) bekezdés d) pontjában említett egyéb javaslatokat a tagok közvetlenül is tehetnek.
Ezeket abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel benyújtották az
elnökséghez. A határidő után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha ehhez
a közgyűlésen jelenlévő tagok többsége hozzájárul. A határidő után beterjesztett javaslatok döntéshozatali céllal
csak akkor vehetők fel a napirendre, ha a Szövetség valamennyi tagja jelen van, és legalább kétharmaduk
hozzájárul.
15. § A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, az előző évre vonatkozó szakmai és számviteli törvény szerinti
pénzügyi beszámoló, illetve a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
b) az elnök, az alelnök, a titkár, valamint az Ellenőrző Testület tagjai és elnöke megválasztása illetve visszahívása,
c) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
d) nemzetközi szervezetbe való belépés illetve kilépés elhatározása,
e) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés,
f) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
g) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
h) mindaz, amit a sportról szóló törvény, más jogszabály, az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von,
i) ha a Szövetség tevékenységéről szóló beszámolót a jelenlevő képviselők többsége nem fogadja el, az elnökség
felmentése,
j) a Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének illetve szétválásának elhatározása.
Az (1) c) pont alapján a közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szövetség feloszlását, ha a Szövetség képes bármilyen
jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
16. § A közgyűlés határozathozatala
A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslat elvetésre kerül.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet kettő, szavazati joggal rendelkező tag hitelesít.
A Szövetség közgyűlése nyilvános.
17. § A tisztségviselők megválasztása
A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) elnök,
b) alelnök,
c) titkár,
d) Ellenőrző Testület elnöke és tagjai.
Az elnököt, az alelnököt és a titkárt a páros években, az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait a páratlan években
tartott tisztújító közgyűlésen kell megválasztani.
Az elnököt, az alelnököt, a titkárt és az Ellenőrző Testület elnökét és tagjait a közgyűlés 2 évre választja. A
közgyűlés olyan tisztségviselőket választhat, akik a tagszervezetek tagjai.
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A tisztségviselők megbízatása megválasztásuk éve április 30.-tól a megválasztásukat követő második év április 30.áig tart.
Amennyiben a tisztségviselők megválasztására bármely okból a tisztségre irányadó tisztújító közgyűléstől eltérő
időpontban kerül sor, úgy a megválasztott tisztségviselő mandátuma a következő, a tisztségre irányadó tisztújító
közgyűlést követő április 30.-ig tart.
A tisztségviselők újraválaszthatók, de a közgyűlés által megbízatásuk lejárta előtt is visszahívhatók.
VII. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
18. § Rendkívüli közgyűlés

(1)

(2)
(3)

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) ha a Szövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 1/3-a azt kezdeményezi az ok és cél
megjelölésével,
b) ha a Szövetség elnöki tisztsége, az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége megüresedik,
c) ha az elnökségi tagok létszáma 3 fő alá csökken (19.§ (1) bek. g) pont),
d) az Ellenőrző Testület létszáma 3 fő alá csökken,
e) ha a bíróság azt elrendeli.
A rendkívüli közgyűlést az elnökségnek az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb
tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia.
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.
VIII. ELNÖKSÉG
19. § Az elnökség működése, feladatai, hatásköre

(1)

Az elnökség működése
a) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a
Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek
az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak,
b) Az elnökség állandó meghívottja az Ellenőrző Testület valamennyi tagja,
c) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és – Szövetség Szervezeti és működési szabályzatában – az
ügyrendjét,
d) Az elnökség az éves ülésterv alapján ülésezik. Évente legalább egy elnökségi ülést kötelező tartani,
e) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések postai úton, tértivevényes
levélben történő megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban értesíteni kell az
elnökség tagjait, ill. az állandó és eseti meghívottakat. Az értesítés elektronikus levélben (e-mail) is történhet.
Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén az
elhalasztott elnökségi ülést tizennégy napon belül ismételten össze kell hívni,
f) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, a határozat elvetetésre kerül,
g) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban az elnökség létszáma 3 fő alá csökken, új elnökségi
tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni,
h) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevő tagok több mint felének igenlő szavazatával
hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg,
i) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség jogszabályban meghatározott esetben ettől eltérően is
rendelkezhet,
j) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, megjelentek
felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). Az elnökség határozatairól az
érintetteket, valamint a Szövetség tagságát postai (tértivevényes levél) vagy elektronikus (e-mail) úton
tájékoztatni kell,
k) Szükség esetén az elnök elrendelheti elektronikus levélben megküldött kérdés(ek)ről, szintén elektronikus
levélben történő határozathozatalt. A távszavazás elrendelésétől számított 24 órán belül bármelyik elnökségi
tag kérheti elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása érdekében. Ezt a kérelmet az elnöknek
kell megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem kézhezvételekor elektronikus levélben haladéktalanul
tájékoztatja az elnökség tagjait a kérelemről, és a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon
belülre összehívott elnökségi ülés helyszínéről és időpontjáról. A távszavazás elrendeléséről értesítő levélnek
tartalmaznia kell a határozattervezetet, a szavazásra nyitva álló határidőt, a szavazás módját, a szavazat
elfogadásához szükséges szavazati arányt, és azt, hogy csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. A szavazatok
elektronikus levélben történő megküldésére az elrendelésétől számított legalább két, legfeljebb négy napos
határidőt határozhat meg az elnök. A határidő lejártakor az elnök összesíti a beérkezett szavazatokat. A
végeredményről az elnök feljegyzést készít, amelyhez csatolni kell az elnökségi tagok elektronikus válaszlevelét.
A határozatképességre, a szavazati arányokra és a határozat közzétételére - a jelenlét és a
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határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés kivételével - az e), f), h), j) pontokban meghatározottak
az irányadóak. Valamennyi az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésről hozható határozat távszavazás útján,
l) Szükség esetén és meghatározott technikai feltételek fennállása esetén az elnök elrendelhet előre
meghatározott időpontban elnökségi ülés tartását video konferencia útján, melyen valamennyi elnökségi tag
csak elektronikus eszköz segítségével van jelen. A video konferencia elrendelésétől számított 24 órán belül
bármelyik elnökségi tag kérheti hagyományos elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása
érdekében. Ezt a kérelmet az elnöknek kell megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem kézhezvételekor
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az elnökség tagjait a kérelemről, és a kérelem
kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belülre összehívott elnökségi ülés helyszínéről és időpontjáról.
Video konferenciát legkorábban az ennek elrendelését követő harmadik napra lehet összehívni. Az ülés
nyilvánossága érdekében az elnökség lehetővé teszi a video konferenciába történő becsatlakozást,
amennyiben az erre irányuló kérelmet legkésőbb az ülést 24 órával megelőzően eljuttatják az elnökhöz postai
(tértivevényes levél) vagy elektronikus (e-mail) úton. Valamennyi az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésről
hozható határozat video konferencia útján. A határozatképességre, a szavazati arányokra az e-h) pontokban
meghatározottak az irányadóak azzal, hogy az e) pont vonatkozásában jelenléten az elnökségi tagok egy
beszélgetésben való, egyidejű online részvétele értendő.
Az elnökség feladatai
a) Javaslatot tesz a frizbi fejlesztési céljaira, erre koncepciókat dolgoztat ki, és gondoskodik a közgyűlés által
elfogadott koncepciók megvalósításáról, jogszabályok és belső szabályzatok alapján gondoskodik a sportolók
nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,
b) Meghatározza a sportlétesítmények – a frizbi szempontjából történő – használatának feltételeit, a
létesítményekkel szembeni szakmai követelményeket,
c) Meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályokat,
d) Fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használatával szemben,
e) Képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a sportközalapítványok, a
sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé,
f) Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok közötti viták
rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,
g) Ellátja a nemzetközi szakszövetség (WFDF) alapszabályában, a jogszabályokban meghatározott feladatokat,
h) Irányítja a Szövetség nemzetközi tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését,
i) Sportfegyelmi, sportfegyelmi fellebviteli, sportszakmai bizottságokat hoz létre és szüntet meg. Szükség esetén
a bizottságokból kivált személyek helyett újakat választ,
j) Javaslatot tesz állami kitüntetésekre és mesteredzői címekre, szövetségi elismerésekről dönt,
k) Lehetőségeinek kihasználásával szélesíti a sportág pénzügyi alapjait, és kötelességének tartja a Szövetség
tulajdonát képező anyagi eszközök megőrzését,
l) Kialakítja az egyéni edzői és versenyzői szponzorálás alapelveit és a kollektív támogatás szabályait,
m) Megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot
meghaladó kiadásokról. Az előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi
módosításáról, átcsoportosításáról,
n) Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint foglalkozik az utánpótlás neveléssel,
o) A közgyűlés felé elfogadásra ajánlja, vagy elutasításra javasolja, a tagszervezetek által benyújtott alapszabály
módosító javaslatokat.
Az elnökség hatásköre
a) A Szövetség közgyűlésének összehívása,
b) A közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése,
c) A 7. § (2) a) pontjában felsorolt és egyéb szabályzatok jóváhagyása,
d) A frizbi sportág fejlesztési programjainak közgyűlés elé terjesztése,
e) A versenyrendszer, a bajnoki és szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása,
f) A hazai és nemzetközi versenynaptár jóváhagyása,
g) Az országos csúcsok jóváhagyása,
h) A szövetségi kapitány javaslata alapján a válogatott keretek kijelölése és felkészülési programjuk jóváhagyása,
i) Az éves szakmai programok és a pénzügyi terv közgyűlés elé terjesztése,
j) A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,
k) dönt a tagok felvételéről, kizárásáról és törléséről,
l) a szövetségi kapitányok kinevezése, visszahívása és feladatainak meghatározása.
20. § Az elnökség tagjai
Az elnökség létszáma: 3 fő, akiket a közgyűlés választ.
Az elnökségbe csak olyan büntetlen előéletű nagykorú állampolgár választható, aki
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a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett
ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki magyar állampolgár; vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik;
vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel összefüggésben
költségtérítésben részesülhetnek.
Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) alelnök,
c) titkár.
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a frizbi sportággal kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a frizbi sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására,
e) a Szövetség képviselete (az alelnök és a titkár esetében megbízás alapján),
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.
Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívással,
c) elhalálozással,
d) lemondással.
21. § Elnök
A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség
tevékenységét.
Az elnök feladatai és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a Szövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
d) a szövetségi testületek, sportszakmai bizottságok és tanácsadó testületek munkájának figyelemmel kisérése,
e) utalványozási jogkör gyakorlása a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint,
f) személyi javaslatok tétele az elnökség által létrehozott bizottságok, tanácsadó testületek elnökeire,
g) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetve a
Szövetség egyéb szerveinek hatáskörébe,
h) támogatási, szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportág céljainak elérése érdekében,
i) bankszámla feletti rendelkezés önállóan,
j) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az
elnökség a hatáskörébe utal.
Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a megbízott alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket,
amelyeket az elnök magának fenntartott.
Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a
Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
22. § Alelnök
Az alelnök az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:
a) részt vesz az Elnökség munkájában,
b) kapcsolatot tart és kommunikál a Nemzetközi Frizbi Szövetséggel (WFDF),
c) figyelemmel kíséri és véleményezi a Szövetség referenseinek és bizottságainak munkáját és határozatait,
d) előkészíti az Elnökségi ülések anyagait,
e) véleményezi az Elnökség határozattervezeteit,
f) előkészíti és folyamatosan frissíti a versenynaptárat,
g) felügyeli a sportági stratégia végrehajtását,
i) ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel az elnökség megbízza.
Az elnök tartós vagy időleges jelleggel megbízhatja az alelnököt helyettesítésével.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

23. § Titkár
A titkár feladatai és hatásköre:
a) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban dolgozók munkáját,
b) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
c) előkészíti az elnökség üléseit,
d) megbízás alapján képviseli a Szövetséget,
e) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről,
f) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
g) szervezi a Szövetség marketing tevékenységét,
h) szerkeszti és felügyeli a Szövetség hivatalos honlapját,
i) kapcsolatot tart a versenyzők képviselőivel,
j) felelőse a Szövetség nemzetközi pályázatainak, ide érteve magát a pályázatot, a megvalósítást, az elszámolást,
k) kapcsolatot tart a Szövetség válogatott keretei mellett dolgozó orvosokkal, ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal, így
különösen:
- országos bajnokságok szervezése,
- pénzügyi fegyelem betartása, betartatása,
- kapcsolattartás a bizottságokkal, öntevékeny szervezetekkel,
- szakmai tárgyú továbbképzések szervezése,
- felel a Szövetség hazai kiírású pályázatokon való részvételéért, a nyertes pályázatok megvalósításáért, a
felhasznált források szabályszerű elszámolásáért, figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos hatályos
magyar jogszabályokat és azok változásait, biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a
szövetségi határozatok módosítását.
A titkár tevékenységéről a Szövetség elnökének számol be.
IX. ELLENŐRZŐ TESTÜLET
24. § Ellenőrző Testület
A közgyűlés ellenőrző testületet (a továbbiakban ET) választ 2 éves időszakra, mely ellenőrzi a Szövetség
működését és gazdálkodását. Az ellenőrző testületet az elnök és a 2 tag alkotja, akik újraválaszthatók és bármikor
visszahívhatók.
Az Ellenőrző Testület tagjai a 2004. évi I. tv. 24.§ (4) bekezdésében írt kivétellel
a) a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek,
b) a tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket csak személyesen gyakorolhatják.
Nem lehet az ET tagja
a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a
személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel
hozzátartozói kapcsolatban áll. Az ET tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. (A hozzátartozó fogalmát a
Polgári Törvénykönyv határozza meg.)
b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek; vagy aki büntetett
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
c) akit a Szövetség tevékenységi körében valamely foglalkozástól eltiltottak,
d) az a személy, aki olyan tagszervezet tagja, amely az elnökség elnökét vagy tagjait delegálta.
Az ET tagság megszűnik, ha:
a) a megbízatás időtartama lejár,
b) a tagot a közgyűlés szótöbbséggel visszahívja,
c) a tag a megbízásról lemond,
d) a tag elhalálozik.
Az ET tagja közgyűlés hozzájárulása nélkül: a Szövetség tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági
tevékenységet saját nevében nem folytathat.
Az ET azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági viszony időtartama alatt,
hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn, (pl. összeférhetetlenség), az köteles az ET elnökének a
körülményei változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani.
Ha az ET tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, őt a közgyűlés visszahívhatja.
Az ET elnöke:
a) a közgyűlés választja,
b) felelős az ET tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a működés feltételeinek megteremtéséért,
c) akadályoztatása esetében jogosult eseti helyettest kijelölni az ET ülésének levezetésére,
d) gondoskodik az ET ülés munkaterv szerinti, illetve a rendkívüli ülés összehívásáról, annak levezetéséről, az
ülésen elhangzottak írásba foglalásáról (emlékeztető, jegyzőkönyv stb.),
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(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
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e) tájékoztatja az elnökséget az ET által végzett munkáról, a hozott döntésekről, valamint tájékoztatja az ET tagjait
az elnökségi ülésen az ET munkáját, tevékenységét érintő döntésekről, felvetésekről, kérésekről,
f) köteles figyelemmel kísérni az ET rendes- és rendkívüli ülésein hozott döntések végrehajtását.
Az ET hatásköre és feladatai:
a) a Szövetség gazdálkodásának ellenőrzése (pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata),
b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
c) a pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló írásbeli véleményezése,
d) az éves tevékenységéről szóló jelentés elkészítése,
e) a szövetségi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
Az ET éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Szükség esetén az ET
feladatai ellátásához a Szövetség költségére külső szakértőt vonhat be, az elnökség előzetes hozzájárulásával.
Az ET tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely
iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől jelentést, munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni.
Az ellenőrzések megkezdéséről az ET elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során az ET az
érvényes jogszabályok, illetve belső rendelkezések szerint jár el.
Az ellenőrzés tapasztalatairól az ET elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül – tájékoztatja a
Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a megoldásra.
A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított harminc
napon belül – az ET utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, az
ET eljárást kezdeményezhet az ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása céljából.
Az ET tevékenységéről a bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
Az ET-nek joga van a (15) bekezdés alkalmazása esetén a közgyűlésnek javaslatot tenni a felelős személyek
alkalmasságának felülvizsgálatára.
Az ET köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon
belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés vagy az elnökség
összehívására az ET is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az ET
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
Az ET tekintetében a 17. § (2)-(6) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
Az ET tagjai a Szövetség elnökségi ülésének állandó meghívottjai, azon tanácskozási joggal vehetnek részt.
Az ET működésének szabályai:
a) Az ET az éves ülésterv alapján ülésezik. Évente legalább egy ülést kötelező tartani,
b) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések postai úton, tértivevényes
levélben történő megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban értesíteni kell az
ET tagjait. Az értesítés elektronikus levélben (e-mail) is történhet. Az ET ülése a tagok több mint felének
jelenléte esetén határozatképes,
c) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, a határozat elvetetésre kerül,
d) Az ET határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevő tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza
meg,
e) Az ET ülései nem nyilvánosak,
f) Az ET üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, megjelentek felsorolását,
az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a döntést
támogatók és ellenzők számarányát. Az ET határozatait a Szövetség honlapján teszi közzé,
g) Szükség esetén az elnök elrendelheti elektronikus levélben megküldött kérdés(ek)ről, szintén elektronikus
levélben történő határozathozatalt. A távszavazás elrendelésétől számított 24 órán belül az ET bármelyik tagja
kérheti ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása érdekében. Ezt a kérelmet az ET elnökének kell
megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem kézhezvételekor elektronikus levélben haladéktalanul
tájékoztatja az ET tagjait a kérelemről, és a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belülre
összehívott ülés helyszínéről és időpontjáról. A távszavazás elrendeléséről értesítő levélnek tartalmaznia kell a
határozattervezetet, a szavazásra nyitva álló határidőt, a szavazás módját, a szavazat elfogadásához szükséges
szavazati arányt, és azt, hogy csak igennel vagy nemmel lehet szavazni. A szavazatok elektronikus levélben
történő megküldéséreaz elrendelésétől számított legalább két, legfeljebb négy napos határidőt határozhat
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meg az elnök. A határidő lejártakor az elnök összesíti a beérkezett szavazatokat. A végeredményről az elnök
feljegyzést készít, amelyhez csatolni kell az ET tagjainak elektronikus válaszlevelét. A határozatképességre, a
szavazati arányokra és a határozat közzétételére a b), c), d), f) pontokban meghatározottak az irányadóak.
Valamennyi az ET hatáskörébe tartozó kérdésről hozható határozat távszavazás útján.
h) Szükség esetén és meghatározott technikai feltételek fennállása esetén az elnök elrendelhet előre
meghatározott időpontban ET ülés tartását video konferencia útján, melyen az ET valamennyi tagja csak
elektronikus eszköz segítségével van jelen. A video konferencia elrendelésétől számított 24 órán belül az ET
bármelyik tagja kérheti hagyományos ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalása érdekében. Ezt a
kérelmet az elnöknek kell megküldeni elektronikus levélben, aki a kérelem kézhezvételekor elektronikus
levélben haladéktalanul tájékoztatja az ET tagjait a kérelemről, és a kérelem kézhezvételétől számított
legfeljebb 14 napon belülre összehívott ülés helyszínéről és időpontjáról. Video konferenciát legkorábban az
ennek elrendelését követő harmadik napra lehet összehívni. Valamennyi az ET hatáskörébe tartozó kérdésről
hozható határozat video konferencia útján. A határozatképességre, a szavazati arányokra és a határozat
közzétételére a b), c), d), f) pontokban meghatározottak az irányadóak.

(1)

(2)

(3)

(1)

X. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
25. § Összeférhetetlenség a határozathozatalban és a tisztségviselésben
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 –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette
vagy törölte.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §
b.) pont) valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg 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 Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony által nyújtott - , az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a Szövetség ellenőrző testületének elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki:
a) a legfőbb szerv, az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség legfőbb szervének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be),
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra, aki az alapszabály
felhatalmazása, a közgyűlés határozata vagy szerződés alapján a szövetség képviseletére jogosult.),
c) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat és a Szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
XI. SZOLGÁLTATÁSOK A TAGOK RÉSZÉRE
26. § Nem közhasznú szolgáltatások
A Szövetség a 2. § (3) bekezdésében foglalt közhasznú szolgáltatások mellett alábbi szolgáltatásokat nyújtja tagjai
számára:
a) a 28. § (2) bekezdése szerint közreműködik a tagok közti vita rendezésében.
b) arra törekszik, hogy a frizbi sportágat űző sportolók és edzők szakmai ismeretei bővüljenek. Ennek érdekében
szabályismereti segédleteket ad ki; az infrastruktúra biztosításával segíti, hogy a tagok játékosai külföldi
versenyekre is kijuthassanak; elősegíti a frizbi sportágban működő sportszakemberek képzését és
továbbképzését edzőtáborok szervezésével és OKJ-s edzőképzés elindításával.
c) szakmai segítséget nyújt a tagok által szervezett versenyek megszervezéséhez.
d) országos szinten képviseli a tagok érdekeit.
e) támogatja a tagok a frizbi sportág népszerűsítésére irányuló tevékenységét (pl. frizbit, pályát, pénzt biztosít).
f) minden évben szövetségi díjjal jutalmazza az év 18 évet betöltött játékosát (férfi, női), az év 18 évesnél
fiatalabb játékosát (férfi, női), az év edzőjét. Amennyiben az elnökség indokoltnak tartja, további díjakat is
kioszthatnak.
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g) lehetőségéhez mérten beszámol a médiában a frizbis eseményekről.
h) biztosítja az országos bajnokságon való részvétel lehetőségét.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

XII. FEGYELMI ÜGYEK
27. § Fegyelmi ügyek
A Szövetség hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást a sportfegyelmi bizottság, sportfegyelmi fellebbviteli bizottság
folytatja le.
A sportfegyelmi és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottságot a Szövetség elnöksége határozatával hozza létre eseti
jelleggel. A sportfegyelmi bizottságba az elnökség öt, amennyiben az ügy bonyolultsága miatt ezt indokoltnak
tartja, hét főt választ. A sportfegyelmi fellebbviteli bizottságba az elnökség tíz főt választ. A bizottságba olyan
személy választható, aki megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, legalább három évben vett részt a
Szövetség által szervezett versenyen, és a Szövetség tagjának sportolója vagy edzője. Nem lehet a bizottság tagja a
fegyelmi eljárás alá vont személy (jogi személy esetén ennek vezető tisztségviselője), továbbá ezek az 1952. évi III.
törvény 13.§ (2) bekezdés szerinti hozzátartozója.
A sportfegyelmi és a sportfegyelmi fellebbviteli bizottág működésére vonatkozó alapvető szabályok:
a) A bizottság az azt létrehozó határozat meghozatalának időpontjától 14 napon belül köteles az első ülését
megtartani.
b) A bizottság legkésőbb a harmadik ülésén köteles érdemben dönteni. Két ülés közt nem telhet el 30 napnál több
idő.
c) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések postai úton, tértivevényes
levélben történő megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban értesíteni kell a
bizottság tagjait. Az értesítés elektronikus levélben (e-mail) is történhet. Az bizottság ülése a tagok több mint
felének jelenléte esetén határozatképes.
d) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, a határozat elvetetésre kerül.
e) A bizottság határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevő tagok több mint felének igenlő szavazatával
hozza meg.
f) A bizottság ülései nem nyilvánosak, de azon részt vehet az (ide értve a tag képviselőjét is), aki ellen a fegyelmi
eljárás folyik.
g) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, megjelentek
felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, a
döntést támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatait a Szövetség honlapján teszi közzé.
A sportfegyelmi eljárások részletes szabályait a sportfegyelmi szabályzat tartalmazza.
XIII. VITÁS ÜGYEKBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK
28. § Vitás ügyekben követendő eljárások
A Szövetség sportfegyelmi, dopping-szabályzatába nem tartozó jogvitás ügyekben a WFDF szabályzatai szerint kell
eljárni.
Az elnökség a Szövetség a tagok közti vita rendezése érdekében a vitában érintett valamennyi tag közös kérésére
vitarendező fórumként vesz részt. A megkeresésben a tagoknak ismertetniük kell a vita lényegét, álláspontjukat,
és azt, hogy az elnökség döntését kérik-e, vagy csak vitájuk moderálását. A vita és rendezése történhet valamennyi
vitás fél és a Szövetség részvételével zajló video konferencia, e-mailezés és személyes megbeszélés útján. Ennek
során a vitás felek kiegészíthetik a megkeresésben ismertetetteket. Ezután az elnökség ismerteti álláspontját és amennyiben ezt a megkeresésben ezt a felek kérték - dönt. A tagokat az elnökség álláspontja és döntése nem köti.
XIV. SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK
29. § Szövetségi kapitányok
A szövetségi kapitányok a válogatott keretek szakmai vezetői. A szövetségi kapitányokat a Szövetség elnöksége
határozott vagy határozatlan időtartamra nevezi ki.
A szövetségi kapitányok feladatait az elnökség határozza meg.
A szövetségi kapitányok tevékenységéről folyamatosan köteles beszámolni a Szövetség elnökségének.
A szövetségi kapitányokat az elnökség bármikor visszahívhatja. A szövetségi kapitányokat az elnökség a tagok
legalább egyharmadának kezdeményezésére köteles visszahívni.

XV. SPORTSZAKMAI BIZOTTSÁGOK
30. § Sportszakmai bizottságok
A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására - ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg
referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és tagjait, valamint a referenseket az elnökség legfeljebb 2 éves
időtartamra választja. A választás módját szabályzatban kell meghatározni.
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A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét, valamint a bizottságok működésének részletes szabályait a
Szövetség Szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az
ügyekben, amelyekre rendelték őket.
A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökét és titkárát.

XVI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
31. § A Gazdálkodás általános szabályai, vállalkozói tevékenység
A Szövetség alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.
A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagja tagdíjának megfizetésén túl – a Szövetség
tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
A Szövetség az alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységet, közhasznú tevékenységet is, folytathat
és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet is
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti és a közhasznú tevékenységet nem veszélyezteti.
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja.
A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt, vagy olyan vállalkozást
végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg vagyonának mértékét.
A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség Gazdálkodási szabályzata határozza meg.
32. § Hitelek
A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az
alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának
fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
33. § Bevételek, ráfordítások, nyilvántartási, könyvvezetési, beszámolási és egyéb szabályok
A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Szövetség bevételei:
a) a tagdíj,
b) versenyengedélydíj,
c) nevezési díj,
d) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,
e) költségvetési támogatás,
f) szponzori bevétel,
g) kereskedelmi jogai értékesítéséből származó bevétel,
h) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
i) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott
támogatás,
j) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás,
k) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,
l) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
m) befektetési tevékenységből származó bevétel,
n) az előző pontok alá nem tartozó bevétel.
A Szövetség kiadásai:
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztrációs költségeit és az egyéb
felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírását,
d) az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A Szövetség bevételeit, költségeit, ráfordításait elkülönítetten a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
a) A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény
szerint veheti figyelembe.
A könyvvezetés nyilvántartási szabályai:
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a) A Szövetségnek az alapcél szerint tevékenységéből, illetve a gazdasági vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
b) A Szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
Beszámolási szabályok:
a) A Szövetség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását
követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal a jogszabályban
meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.
b) A Szövetség esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő
szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A mérleg fordulónapja – a
megszűnést kivéve – december 31.
c) A beszámoló formáját a Szövetség által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a
gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza
meg.
d) A Szövetség könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.
A Szövetség beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget,
b) az eredmény kimutatást,
c) a közhasznúsági mellékletet,
d) a kiegészítő mellékletet.
Beszámoló letétbehelyezésére vonatkozó szabályok:
a) A Szövetség köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti mérlegfordulóját követő ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
b) A Szövetség a beszámolási kötelezettségének a civil szervezet bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.
c) A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil
Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
d) A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját, www.frizbi.hu honlapon történő elhelyezésére is. A
Szövetség a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
e) Ha a Szövetség a beszámolóval kapcsolatos kötelezettséget elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja a
bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.
XVII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
34. § A szövetség megszűnése

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

A Szövetség megszűnik, ha
a) a Szövetség másik szakszövetséggel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a Szövetség szétválik két vagy több szakszövetségre,
c) a közgyűlés a feloszlásáról határoz,
d) a bíróság feloszlatja,
e) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
f) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
g) a közgyűlés a Sptv. 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulásáról határoz,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
A Szövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont
a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott sportág utánpótlás-nevelési
programjainak támogatására kell fordítani.
A Szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a Magyar Olimpiai Bizottság
igazolja, hogy a sportszövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával a 2004. évi I. tv.-ben, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt vagy azt, hogy a
Szövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült.
XVIII. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS, CSŐD, FELSZÁMOLÁSI, VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS
35. § Törvényességi ellenőrzés, csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás
A Szövetség működése feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja.
A bíróság az ügyész keresetére:
a) megsemmisíti a Szövetség jogszabálysértő határozatát és szükség szerint új eljárás lefolytatását, vagy új
határozat hozatalát rendeli el;
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Szövetség közgyűlését;
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c) felfüggesztheti a Szövetség elnökségének tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő biztost
rendelhet ki, ha a Szövetség számviteli jogszabályok szerinti eredménye egymást követő két évben negatív, és
kötelezettségei legalább ötven százalékkal meghaladják saját vagyonának mértékét. Ha a rendeltetésszerű
gazdálkodás nem állítható helyre, a felügyelő biztos javaslatot tesz az ügyésznek a Szövetség bírósági
feloszlatásának kezdeményezésére;
d) megállapítja a Szövetség megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak létszáma tartósan
tíz alá csökken.
e) A Szövetség csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1999. évi IL. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) kell alkalmazni.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

XIX. NYILVÁNOSSÁG
36. § Nyilvánosság
A közgyűlési, illetve az elnökségi űlések meghívóit az elnökség a www.frizbi.hu weboldalon elérhetővé teszi
legkésőbb a meghívó kiküldését követő napon.
A közgyűlés, illetve az elnökség döntéseit írott formában a Szövetség elnöke tartja nyilván a Szövetség székhelyén.
A nyilvántartást az elnök oly módon vezeti, hogy abból a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalma,
időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, és – lehetőleg - személye
megállapítható.
A közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közléséről az elnök gondoskodik. A döntés
meghozatalától számított 15 napon belül intézkedik a döntés kézbesítéséről az érintettek részére. Ez nincs
formához kötve, de a kézbesítés megtörténtéről megfelelő bizonyítékot kell szereznie (pl. tértivevény; a címzett a
kézbesítést megerősítő e-mailje, melyhez a kézbesített dokumentumot csatolta, vagy az e-mail szövegébe a
döntés lényeges elemeit belefoglalta). Az elnök a nyilvánosságra hozatal érdekében intézkedik, hogy a döntés a
meghozatalától számított 30 napon belül elérhető legyen a www.frizbi.hu weboldalon.
A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett dokumentumaiba egy, a Szövetség elnökével e-mail-en előre
egyeztetett időpontban bárki betekinthet a Szövetség székhelyén. Az elnöknek a megkereséstől számított 30
napon belül biztosítania kell a betekintés lehetőségét.
A Szövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról a nyilvánosságot a www.frizbi.hu weboldalon
keresztül tájékoztatja, de igénybe vehet más médiumokat is (pl. újsághirdetés, Facebook, stb). Beszámolóit is ezen
a honlapon teszi közzé.
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XX. MELLÉKLETEK A SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYÁHOZ
A mellékletek megállapítása és módosítása közgyűlési hatáskör.

(1)
(2)
(3)

1. sz. melléklet Tagdíj
A tag tagsági díja évi 1.000 forint.
A tagsági díjat a Szövetség szedi be. A tagdíjat a tárgyévre vonatkozóan február 15-ig, illetve a belépéskor kell
megfizetni.
A tagsági díjat be nem fizető tag versenyzőjének eredménye a tagsággal együtt törlésre kerül.
2. sz. melléklet A Szövetség logója
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