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MAGYAR HOSSZÚKARDVÍVÓ
SPORTSZÖV'TSÉG
ALAPSZABÁLYA

I.

ÁLTALÁNos RENDELKEzlisEK
r,§

(l)

A

Magyar Ho§szúkardvívó sportszövetség (a továbbiakbarr rövidcn: Szövetség) olyan
spoltági szövetség. mely tömöríti aZ historikus európai lrarcmiivószeti hagyományokm épiiló
hosszúkardvivást modern, spofi szinteD iiző magyarországi civil szeNezeteket. és összehangolja.
segíti, támogatja hosszúkardvivással kapcsolatos sporttevékenységükct. A szövetség demokmtikus
önkormányzattal rendelkezik, tagjai kizfuólag jogi szernélyiséggel biló szervezetek l9hehlek. A
Szövetség az ,,egyesülési jogról. a közhasznú jogálláslól, valamint a civi] szervezetek mílködéséről
és támogatásáról szóló 201l. évi CLXXV, Törvény" (a továbbiakban: civil tv.), a 200,1, évi I.
törvény a spoltról" (a továbbiakban röviden: Sporttö1\,óny); valamint a Polgári Törvénykönyv
alapján működik,
(2) A Szövetség fő tevékenysége a hosszúkardvívó spolttal kapcsolatos velscn}szervezesi,
érdekképviseleti,sporttudományi, és egyéb feladatok koordinálása. Ideértve a spoú aIapját képező
historikus európai harcmúvészetekkel kapcsolatos kutatásokat koordinálását és idővel lnás
historikus alapokra épülő fegyvernemi verser' yszabályok szakmai kialakítását, s e tárgybaü
versenyek szeNezésétis.
(3) A szövetség köZvetlen politikai tevékenységet nem fol},tat, szeNezete pártoklól

lüggetlen. és pártoknak anyagi tánogatást nem nyújt,
(4) A Szövetség az alapszabálya szerinti tcvékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb
adatait a..http://hosszukaldvivas,atw.hri'honlapja
útján nyilvárosságt,a hozza. Ugyanitt e]érhető a
szövetség létrehozás előzményének tekinthető. az alapító szer.vczctek által 2012.12.0]-én
elfogadott és aláift Alapitó Chalta,
(5) A Szövetség jogi személy. melyet elnöke képvisel, E jogkört az elndk más személyekre
írásban átruházhatja. A Szövetsóg birósági nyilvántartásba vételével válikjogi szcmóllyé,
(6) A Szövetség alapitó tagegyesületei:
- Anjou Udvari Lovagkör Kard\,i\,ó ds Önvedelmi ]skota Sponeg)csület (40]2 Dcbrcccn.
Illyés Gyula u, 9,)
- ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egycsület (2310 Szigetszenlnriklós. Hiradil
utca 63,)

2.§
(1) A szeNezet neve: Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetség.
(2) A szeNezet rövidített elnevezésc: MHS spofiszö\,etség.
(3) Múködési körjel]ege, 1ó tevékenységIsport.
{4J A s,/ö\etscg mülödési tcr,ülele: Vagycrol§,/,tg,
(5) Az alapítás éve| 2017.
(6) Székhely ós cim:4032 Debrecen, Illyés Gyula u.9.
(7) Spoi,tszövetségi jellegI spoftági szövctsóg.
í8) A Szö\ elség nem közhasznú jogáIIasú,

(9) A Magyal Hosszúkardvivó Spoíszövetség az alapszabályban bejegyzett sportágában, azaz a
hosszúkardvivásban, az alapszabályban rögzítettek sze nt §portversenyek, rendczvények.
sponesemények szervezéséIe,érdekvédelemre,szolgáltatások nyújtására. valamint a ncmzetközi
kapcsolatok lebonyolítására létlehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal rendelkező_
sportági szövetség. A szövetség önállójogi személy.

tI. A

szÖvETslic },ELÜGYELETE
3.§

(1)

A Szövetség nyilvántartásba vételéta Debreceni Törvényszék végzi eI.

A

Szövetség működése felett a Bíróság a' reá irányadó jogszabályok szerinl törvényességi
felügyeletet gyakorol,

(2)
(3)

A szövetség pénzügyi cllcnőrzését a Ncmzcti Adó-

ós

vámhivatal illetékcs szcrve látja el.

III.

BLVEK, CÉLOK, FELADATOK
4.§

A Szövet§ég elvi áIlá§pontjai

a következők:

(1) A szövetség a tagszervezetek szuverenitását tiszteletben tartia. és azoknak a viváson, min1
sporttevékenységen túlmutató egyéb céljait és működésél ,nenr minősíti, és nem befolyásoüa, A
tagszervezetek, és a tagszervezetek természetes személy tagjainak világnézetét a Szövetség
semmilyen 1brmában nem kívánja befolyásolni. Ugyanakkor a Szövetség a kiművelt lovagi ideált
mint a hosszúkardvívás sajátosan e8yedi és értéke§. európai kulturális szülóközegét ismeri el, Dtrnek
éíékeita sport kerctein
a íaif pldy sze]lemének 1éliétlensportolói elvárásában. az
ellenfélnek való kötelezó tiszteletadásban, az egyenlő feltételek mellett vivolí spol,tszeíúi küzdel]ni
feltételek biztosításában - érvényre j uttatj a.

belül

(2) A Szövetség a többségi r,élerrrényérvényesítésealapján. a kisebbségijogok és éIdekek sérelme
nélkül, azok maradéktalan tiszteletben tartásával, a demokratikrrs működés, anyagi önállósá!{,
politikai íiiggetlenség alapján fejti ki tevékenységét.A szövetség pá,toktól ftiggetlen. azoktól
támogatást nem fogad el, országgyúlési jelöltckct nem állít és nem is tá]nogat. A Szövetség politikai
és vallási tevékenységet nem 1blytat.

(3) A szövetség mentes a kirekesztés minden formájától, nem tcsz különbsóget a spofiolók köZött
bőrszin, vallási, politikai hozzáállás, nem, életkor. nemi identitás, szánnazás alapján, A Szövetség
elvárja sportolóitól és tagszervezeteitől, hogy szövelségi tevékenységük során ók maguk is taIlsák
tiszteletben ezen alapelveket. Ennek megfelelően a Szövetség tiltja Sajá1 rendezvényein a
kirckesztésre bármilyen fomában alkalmas_. illetvc a nyiltan politikai- cselekedetek gyakorlásál.

(4)

A

(5)

A Szövetség nem profitorientált szervezet, vállalkozási tevékenységet csak jelen alapszabálybdll

Szövetség nem kivánja senkire sem ráerőltelni a hosszúkardvívás modernkori sportolási
igényeket kielégító. §portszerú művelését.vagy a versenyeken való részvételt.

Iögzített céljait nem veszélyeztetóen folytathat,

A sportolók egészségénekmegórzését, fizikai

és szellemi képessógeinek fejlesztéséta szövetség
kiemelt fontosságűlak ismeri el mint a felkészülés-felkészíté§,n1ind a versenyek alatt.
(6)

(7) A Magy Hosszúkardvívó Spoúszövetsóg a Magyar Vívó szövetségtől fiiggct]eDül működik.
versenyszabálya és verseny fegyl,ememei minden nrás spofiszövetség versenyszabályaitól és_
fegyvernemeitől a]apvetően küIönböznek.

5. §.

A szöYetsóg céljai
(1) A Szövetség célja a lovagkolig visszanyúló. erős és hiteles történelmi gyökerekkel rendelkezó.
de a modemkori sportolási igényeket (úgymint jól szervezett, állandó. bizlonságos és sportszerti
versenyzési lehetőség; sporttudonrányi megalapozottságíL felkészülés-lelkészítés:egészséges
életmódra nevelés) maradékta]anul kielégítő' hosszítkardví\,ó sport önálló sportágként való
e|ismertetése, elterjesztése. működtetése. E spoltág és a sportolók érdekeinek képvise]ete, AZ eZZe]
kapcsolatos feladatok elvégzése, koordinálása. A hosszúkard\,ívás, mint verscnysport és önálló
harcmúvészeti ág népszerúsitése.

(2)

A

szövetség célja a hosszitkardvívás, mint nemes értelemben vet amatőr versenyspolt

keleteinek kialakítása, ideéItve anDak szabályrendszerét, technikai-. személyi-, infrastruktur,ális-, ós
egyéb fcltételeit, mint amilyen az edzőképzés. biróképzés, időszakos szakmai továbbképzósck.

A

Szövetség a sportág kialakításán és országos szervezeti működtetésén túl továbbá a
közösségépítés valódi szándékával terepet kíván adni azon magyarországi civil szervezetek szakmai
párbeszédének is, mely szervezctck cóljai között szcrcpcl a tradicionális cur,ópai lrosszúkatdvivás
valamilyen szintű gyakorlása, liiggetlenül attól, érdekeltek-e aDnak sport szintú nTűveléséherr-

(3)

(4) A szövctség céüa továbbá magát a sport jellegű hosszúkardvívást is megalapozó, historiklls
európai harcművészetekkel kapcsolatos kutatások elősegitése, koordinálása, Célja továbbá ennek
eredményeként idóvel más historikus alapokra épüló fegyvernemi versenyszabályok szakmai
kialakítása, s e tárgyban versenyek szervezése is.

6.§

A szövetsóg céljai elóróse érdekébenvégzett feladatai, tevékenységei
(1) A szövetség a hosszúkarddal való vívást spoúszerűen itzni-, a vívóképességeketfejleszteni és
tesztelni vágyóknak megteremti a szeivezett felkészülésspoltszerít kereteit és szakmai kontroll.ját.
(2) A Szövetség a tagszervezetek számára a spofital kapcsolatosan minimális elvárásokat fogalmaz
meg, a mindenkori hazai jogszabályok tiszteletben tartásával.

(3) A Szövetség céljai eléréseérdekében olyan szabály-. és velsenylendszert fejleszt ki és
miiködtet, mely miDdenféle célzott ideológiától és záft avittságtóI nrentesen, bárki számára
szabadon választható, a valós vívóképességek összemérésére aIkalmas sportszerű kercteket teremt.

A Szövetség mindcn év elején, legkésóbb az éves rendes közgyűlésen szakmailag felúlvizsgálja
a versenyszabályokat ós fclszerelés-követelményeket, s ezeket lronlapján kereszti,il mindenki
(4)

számára eléIhetővé teszi. Ezzel cgyütt az éves versenynaptáIt is meghaLáíozza és közzéLeszi.

A

Szóvetség részt vesz a spoltág nemzetközi elismertetésében, nenzetközi kapcsolatok
kialakítása révénigyekszik megt€remteni a sportág olimpiai clismeltetésének, kontinensviadalok
megszervezésének feltételeit. Igy a Szövetség céljainák megvalósítása érdckébena
jogszabályokban meghatározott keretek között - nemzetköZi tevékenységet i§ folyialhat.

(6)

(7) A Szövetség a modern hosszílkaldvívó sport történelmi gyökeleivel a középkori európai
harcművészet írásos emlékeivel - kapqsolatban klltatásokal vé8cz, támogal, Ismeretterjesztő_
elóadásokat szervez. SZaktanácsadást végez. Kiadványokat publikál.

(8) A szövetség a bírók. az edzők és a vivók számára képzést és idószakosan to\,ábbképzéseket.
valamint vizsgát szeNezhet. Ez iigyben szakanyagokat állíthat össze.
(9) A Szővetség a §portág. és állalában az egészségesé]etmód és a spoítrckroáció clteljcsztósének
érdekében együttműködik a különböZő
állami, tár§adalmi é§ sport§zervezetekkel.
(10)

A szövetség közhasznú szolgáltatásai bárki'számára hozzáférhetőek.

(1l)

A

Szövetség leladatai megvalósítása érdekében gazdálkodik a Szövetség vagyoDával ós
szükség szerint kizárólag kiegészítő jelleggel, közhasznú alaptevékenységétnem veszélyc7lclvc
vállalkozási tevékenységet fejthet ki.

(l2) A Szövetség tevékenységénekés gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
a szövetség .,http:/lhosszukardvivas.atw.hu" cimű honlapján hirdetmény formájában, Eves
beszámolóját és köZhasznúságj .ielentéséta bíróságnál letétbe helyezi,

A

IIl.
SZÖVETSÉG TAGSÁGA
7, §,

A rende§ tagok tag§ági viszonyának keletkezése és meg§zűnése

(l) A

szövetség rendes tagja (a továbbiakban röviden| tagj Inely jogviszony elkülönül a
késóbbiekben ismertetett tiszteletbeli tagságtól. ill, a pártoló tagságtól) lehet minden olyan
sport§zervezet (sportegyesület ill. sponvállalkozás). spoúiskola. és utánpótlás-nevelés l'ejlesztésé1
végző alapítvány, amcly:
- tagfelvételi kérelmét irásban aZ Elnökség elé terjeszti

-

alapszabályában rögzítetten elsődleges céljának tckinti
tcvékenységek kifeitését

a

spolttal kapcsolatos

- alapszabálya nem ál] elleütétben a szö\,ctsóg aIapszabályával
- a Szövetség céljait crkölcsileg és anyagilag (tagdíj formájában) támogatja
- a szövetség aIapszabályát elfogadja és azt nyilatkozatban vállalja

- tagfelvételi kérelméhezcsatolja annak

igazolását. hogy tagjai köZött
hivatalos sporíoktató vagy sportedző végzettséggelrendelkezik.
- az Elnökség a felvételét pozitivan bírálja el
(2)

A

Szövetségbe való belépés és kilépés önkéntes.

(3)

A

tagság kilépéssel,törléssel, vagy kizárással szűnik meg.

A Szövetségi

]ega]ább egy 1ó

tagság fclvétellel keletkezik,

Kizárást csak kizárásra irányuló eljárás lefolytatása alapján hozott jogerőS - indokolt - határozatta]
lehet alkalmazni. A szóvetségből töíénő kizárás kérdésébenaZ Elnökség folytatja le az eljárást és
hatriroz (egyszerű szótöbbséggel). A szövetségből - bármely szövetségi tag, vagy elnökségi tag
kezdeményezésére- azt a tagot lehei kizárni. aki jogszabáIysértő, alapszabálysértő, vagy az
egyesületi elnök§égi vagy köZgyíllési határozatot ismételten, vagy súlyosan sértő magatartást
tanúsít.Az indokolással ellátott kizáró hatálozalot aZ éIintett taggal irásban - az átvélel igazolására
alkalmas módon - közölrri kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyitékokat, továbbá a jogorvoslati lchetöségről való tájékoztatást. A kizárásra
irányuló eljárásban az eljfuás alá vont tagot - az elnökségi ülés megtaíását megelőzően legalább 30_
nappal irásban éItesiteni, tájékoztatni kell a kizárásra okot adó tényeklől, köúlményekről.

valamint az Elnökségrrek lehetőséget kell adni számára. lrogy védekezésétszóban vagy írásban
összefüggően előadhassa. A kizáró határozat elicn a tag a kézhezvéleltől számitott 15 napon belül a
Közgyűléshez fellebbezhet íIásban. EZ esetben e tárgyban aZ t]lnökség az írásbeli lillebbczés
kéZhezvételétőlszámított 30 napon belül rendkíviili KöZgyűlést kell összehívni,
(4) Tagfelvétel valanint tör]és kérdésébena szövetség elnijksége határoz. A tagsági viszony
keletkezésének és megszúnésénekidőpontja az an,a vonatkozó elnökségi lratározat megho7atalának
időpontja. A tagfelvételt megtagadó. ill, a tigsági viszony megszűnését kimondó elnökségi
hatáIozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbczni. A jogorvoslati kérelmet a solon következő
köZgyúlés köteles megtárgyalni és dölteni. (EZ esetben értelemsze icn már a Közgyűlés határoz a
tagfelvételi kérelemról ill, a lagsági viszony megszüntetésének j ogosságáról.)
(5)

A szövetség tagjairól

(6)

A

(7)

A szövetségből való

az Elrrökség rryilvántartást vezet.

SzöVetsé8 rendes tagiai éveDkénttagdíjat íjzetnek. A lagdij összegét a közgyűlés állapítja
neg minden évben, évadnyitó közgyú]ó5ón. de legkésóbb janLrár 3l-ig, Az alapitás évébena tagdíj
10,000 Ft,
kiLépéstaz elüökséggel kell irásbarr közölni,

(8) Törléssel szünteti meg az elnöksóg határozatában a tagságol a tálgyévre vállalt tagdíj március
31-ig irásbeli felszólitás ellcnérc töIténő be nem fiZetése. vagy a szervezet jogutód nélküli
megszúnése esetén, Törléssel szünteti meg az elnökség annak a tagnak a tagsági viszonyát is. amely
egy naptáIi évben egyetlen. a Szö\,elség álta] szervezett eseményen sen] vesz részt (verseny.
közgyűIés, továbbképzés. stb.),

8.§

,,A szövetség ti§zte|etbeli tagia" cím

(1) ,,A Szövetség tiszteletbeli tagia" cin'l azoknak a természetes személyeknek adományozható.
akik kimagasló tevékenységiikkel a szövetség célkitúzéseinek,feladatainak megvalósítását hosszú
időn keresztül eledményesen segítették eló,
(2)

A tiszteletbeli tag cím adományozása

a Szövetség közgyűlésénck hatáskörébe tartozik.

A

Szövetség tiszteletbeli tagia meghívót kap a sZövetség Közgyíiléscirc. tanácsaival.
felszólalásaival segitheti a döntéshozatalt. de a KöZgyűlésel1 szavazati joggal scmmilyen 1brnában

(3)

nem bír,
(4) Tiszteletbeli tag vezető tisztségviselővé nem válaszlható, tagdijat nem fiZet.
9. §.

,,A szövetség pártoló tagill" cím
(l) ,,A szövetség pártoló tagia" cím azoknak a természetes szeméiyeknck, ill, jogi személyeknek
adományozható, akik a Szövelség célkitúZéseit,feladatainak megvalósítását elsősorban

pénzeszközökkel, anyagi javakkal (minimum a rendes tagok által fizetendő aktlLális éves tagdij
mértékével)támogatják, és a Szövetség Alapszabályában foglalt céJokkal egyetértenek. A pá1oló
tagnak kéIelmet kell bcnyújtania a pártoló tagság létlejöttéhcz. ,,A szövetség pádoló tagja"
jelentkezés elfogadása és visszavonása az Elnökség hatáskörébe tafiozik.

(2) Természetesen pfi1oló tagságot szerezhet azon jogi személy is, anely a jövőben rendes taggá
váliaLia
kiván válni, minimum
rendes tagoknak megállapított éves tagdij fizetósót
(Péí\zeszközzel támogatva ezáltal a szövetséget). a Szövetség céljaival is egyetéfi. án1 va]ame]y
taggá válási feltételnek (pld, alapszabálya szerint elsődleges célja nem sporttevikenysóg; vag),
tagjai között nincs legalább egy fó hivatalos sportoktató vagy spofiedző végzettséggel biró: stb,)
egyenlőre nem tud megfelelni. Sportolóit azonban szívesen inditaná a Szövetség rendezvényein,

a

is

A pártoló tag minden esetbeD önkéntes vállalása alapján. erkölcsileg és anyagilag is tánogatja a
szövet§éggt. A Szövetség pártoló tagja rneghívót kap a szövetség KöZgyúléseire, tanácsaival.
felszólalásaival indokolt esetben segítheti a döntéshozatalt, de a KöZgyúlésen szavazatijoggal nenl
(3)

bír,
(4) Páftoló tag vezető tisztségviselővé l1en1 Választható.

lv,

A TAGoK JoGAt ÉsKÖTELEZETTSIiGEI
l0. §
A szöyet§ég rende§ tagiának jogai:
(1) Részt vehet a Szövetség tevékenységébenés rendezvényein.

(2) Képviselője útján vesz részt a közgyűléscn. és részt vehet más szövetségi lónrmokon is,
Szavazati joga van a köZgyűlési határozathozatalban.
(3) Képviselője választható a szövetség szerveibe.

(4) Eszrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyiiváníthat a szövetség, va]amint annak
szervei múködésévelkapcsolatban. felvilágosítást kéIhet a szövetség tisztségviseiőitől a szöVelség
működóséről, illetve - képviselő.je útján _ betekinthet a szövctség ilataiba,
(5) RészesüIhet a Szövetség rendelkezésére álló keretból: állarni. cól- és egyéb tánogatásokból,
(6) Pályázatot adhat be a Szövetség által, vagy köZreműködésélel meghirdetett témákban.
(7) Részesülhet a szövelség által biztosított kedvezmér' yekben és szolgáltatásokban,

11.§

A szövctsóg rendes tagiának kiitelcz€ttségei:
(1)

A

hosszúkardvívó sport és a lrozzá kapcsolódó tevékenységek(pld, töfténeln1i vir,ókódexck

kutatása) fejlődósének, népsZerűsítésének
elősegítése.

(2) A szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak kiilöDösen
valamint határozatainak betartása,

a versenyszabályoknak -

(3) Vállalt anyagi kötelczcttsógéDek, az éves tagdijnak a megfizetése.

l

A szövetség áital rendezetl veNenyek köZü1 évenle legalább egyen mininrunl íó sponoló
elindítása, vagy a versenyhez minimum 1 lő, a Szövetség áhal akkreditált bjró biZtosílása.
(4)

"

12. §

,,A §zövet§ég ti§zteletbe|i tagia" cím vi§előjének é§ a ,,pártoló tag" cím vi§előjének jogai
kötelezettségei

é§

(l) A tiszteletbeli tag cím viselójének jogai:

joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
javaslatokat
tehet és véleméiyt nyilválíthat a Szövet§ég, valanint szerveinek múködéséVel
kapc5olalb9n
-javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szcrveit. valarnint a szövetség tevékenységétérintő
kérdésekmegtárgyalására.
- tanácskozási

(2)

A tiszteietbeli tag cím viselőjének kötelezettségei:
szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint

-a

a

Szövetség határozataiiak

m9gtartása,
- a hosszúkardvivó sport nópszerűsitése.

(3)

-

A szövetség pártoló tagja cín viselójének jogai:
személyesen (temészetes személy esetén). itl, képviselője útián (iogi szemóly

tanácskozási joggal részt vehet a szövetség köZgyúlésén,
-javaslatot tehet. illetőleg véleményt nyilváníthat a szövetség múködésével kapcsolatban.

csctén)

A szövetség pártoló tagja cím visclőjénck kötelezettségei:
- a hosszúkardvívó sport és a hozzá kapcsolódó tevékenységek fejlődésének. népszerűsítésének
(,1)

elősegítése,
- a Szövetség müködésének anyagi és erkölcsi támogatása.
- a vállalt támogatás befizetése.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
13. §.

A Szövet§ég §zervei

(1) A

é§

ti§ztségvisclői

Szövetség szervei:

A Szövetség köZgyűlése,
A szövetség elnöksége.
(c) Amennyiben a Szövetség éVes bevétele megha]adja az ötmillió forintot, a]apszabál}
(a)

(b)

módosítás keretében elkülöntilt felügyelő §Zeiv létrehozása válik kötelezové,
(d) Az alapitás évébena Szövetség bizoltságokat nem nríiködtct, A későbbiekben eseti
szakbizottságok felállitása az Elnökség haláskölébe tanozik, a célok, a feladatok és a
hatáskörök pontos kőrülhatáIolásával. írásban !aló röglr't(s(\el. Al]andó szakbizottságok
felállitásának joga azonban a Közgyűlés hatáskörébe taíozik, és alapszabály-módositás
szükségeltetik hozzá,
(2)

A szövetség vezető tisztségviselői

az Elnökség tagiai:

- az elnök
- a sport alelnök
- a szakmai

alelnók

Az Elnökség áItal kinevezett Főtitkár, ill, Egészségőr nem vezető tisztségviselői

a SzövetségnekI

vI.
A SZÖVETSÉG KÖZGYÚLÉSE
14. §.

A közgyúlés ö§szehívása
(l )

A Szövetség leglőbb szerve

a köZgyúlés, amely a tagok

képviselőinek összessege.

A szövetség köZgyűlését legalább évente egyszel. tárgyév március 3l-ig össze kell összehívni.
közgyúlés időpontját a szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell
állapítani. Annak helyéról, idóponüáról és tervozctt napircndjéről. valamiDt a bete{esztett
javaslatokról a szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell. a közgyűIés időpontia előtt lcgalább
30 nappal. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni. hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökbcD álláspontjukat kialakíthassák. A részvételre jogosult
egyéb személyeket és szerveket (pld. tiszteletbeli és páfioló tagok) a szavazásm jogosultákkal
azonos módon kell tájékoztatni a közgyúlésről,
(2)

A

íi) Rendkít üli

Lözgl ulést kell összehír,ni:

- ha azt a rendes tagok lcgalább l/3-a írásban kéri, rnegjelölve a napirendet.
- lra valamely megválasztott e]nökségi tag kivált a testületból.

- ha az ana illetékes slerv elrendcli.
- a Szövetség Elnökségének határozata alapján,
- ha az Elnökség kizáró határozala e]len a kizán tag fellcbbezéssel él.

- egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben" különöscn.
elnökség be§zámolóját ncnr íbgadja el.

ha az évi rendes köZgyűlés

aZ

Rendkívüli közgyúlés összehívásáról az elnökségnck 30 napon belül gondoskodni ke]lI

(4) A közgyúlésen szavazati joggal rendelkeznek a tagok (vagyis

a tagszervezetek) mcgbizott
küldöttei. A közgyúlésen a tagokat két fő küldött képviseiheti. Minden szavazásra jogosult küldöttet
egy szavazat illet meg (vagyis minden tagszcrvezet két szavazattal bír).

A tagnak legkésöbb

közgyűlés megkezdésének idópontjáig írásban be kell jeletlteniiik azt a két
személyt, aki küldöttként a közgyúlésen a tagot képviseli.
(6)

a

15, §,

A köz§/űlés határozatképessége
(1)

A köZgyűlés határozatkópes.

ha

a szavazásrajogosultak

507o-a + 1

fójelen van.

(2) Ha a közgyúlés eredeti időpontiától számított egy órán belül nern válik határozatképessé. a
közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismét össze kell hívni aZ eredeti napirendekkel. A
megismételt közgyűlés a n]egjelentek számálól függetlenül határozatképes. amennyiben a tagok
íigyelméteire már az eredeti mcgl,tivóban kifejezetten l'elhívták.
16, §,

A közgyúlé§ napirendje
(1)

A közgyülés napirendjét az elnökség állapítja meg

és terjeszti a

közgyűlés ele.

(2) Az éves lendes köZgyűlés napirendjének az aIábbi napircndi pontokat kötelezóen lalla]naznia
ke]l:

- a szövetség tevékenységérőlszóló beszámoló. valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló
(nérleg) és a közhasznúsági nrelléklet elfogadása,
- a Szövetség előző éves köItségvetése végrelrajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- a Szövetség éve§ költségvetési tervének elfogadása, mclynck része az évcs tagdíj mórtékénck
meghatározása is,
szövetség rendes tagiainak azon napirendi javaslatai, melyeket a közgyiilés időpontja elótt
legalább l0 nappal az elnökséghez írásban beterjesztettek. A határidő után érkezett, vagy a
közgyűlésen beterjesztett javaslatokat akkor lehet a közgyűlésen tárgyalni, ha a küldöttck 2/3-a
javasolja az előterjesztés megvitatását.

a

17. §.

A közgyűlé§ hrtá§köre

(l) A

kózgyűIés kizárólagos hatáskörébe taftozik:
- \z aIapszabál5 mcgillapilisa. módosilása.
- Nemzetközi vagy hazai szövetségbe való belépésés kilépés,
- A Szövet§ég évi költségvctósének megállapítása, az éves beszámoló elfogadása.
- Az előZő évi költségvetésról szóló szán,tviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet ellbgadása
- A szövetség feloszlásának kimondása,
- A,, eInölseg lagiainak mcgr álasztasa
- A tagfelvétel, illetve a kizárás tárgyában hozott határozatok ellen benyújtott panaszok clbírálása
- A szövetség versenynaptárának clfogadása.
- A §zervezeti és múködési szabályzat. ill. a vagyonkezelési szabályzat elfogadása,
- A Fegyelmi Szabályzat ellbgadása.
- A hosszúkardvívó spofiág esetleges éVes legyvernemi szabálymódosításairrak ell'ogadása (ideértve
a védőlelszerelés-követelményt is)
- A tiszteletbeli és a pátoló tagsági cim odaitéléseés vissza\,onása.
- Allandó bizottságok felállítása és míiködésük alapszabályba foglalása.
- Mindazok a kérdések. amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, a közgyiiiés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von,

(2) A

szövetség a közgyűlés által c]fogadott mérlegbeszáinolóját. valamint közhaszDúsági

mellékletét az adott üzleti év mérleg-íordr_rlónapját követó ötödik hólrap ulo]só napjáig az országos
Bírósági Hivatalnál letétbe helyezi. ill. saját honlapján is közzéteszi.

l8,§.
A közgyú|és határozathoZatala
(1) A közgyülés határozatait többnyile nyílt szavazássai. egyszerii szótöbbséggel hozza mcg
személyi kérdésekbenazonban (tisztségviselők megválasztása, tagl'elvételi és kizárási kérdósck.
fellebbezések) titkos szavazást kell elrendelni.

A nemzetközi

és hazai szövetségbe való be-és kilépés kérdésében,ill. a Szövetsé8 fcloszlásának
kimondásában 2/3-os szótöbbség szükséges. Ugyancsak 2/3-os többségi döntésse] jogosuit a
közgyűlés valamely hatáskört (pld. elnöki hatáskört) magához vonni.

(2)

(3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készítcni, Ennek tartalmMnia kell az idóponton túl a
közgyűlésen elhangzottak lényegét, valamint a javaslatokat és a hozott határozatokat. A

jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, és ajegyzókönyvvezetó
megválasztott tag hitelesíti,

irja alá; iovábbá két. a köZgyűlés elejón

A határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből a közgyúlóscn hozott döntések
tartalma, időponüa é§ hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (lra lel'etséges
személye) megállapítható.
(4)

(5) A határozatokról az érintett szeNeket, személyeket a határozat, \,agy jegyzőkönyv,
jegyzókön}.v-kivonat megküldésével igazolható módon éítesiteni kell.

vagy a

(6) A KöZgyűlés határozatai és számviteli bcszáInolója (beleértve annak közhasznú n]ellékletót js)
bárki számára nyilvánosak és a szövetség Főtitkáránál hozzáférl' etőek. abba bárki bctekinthet.
illetve saját költségére másolatot készíthet.

(7) A Szövetség közgyíilése nyilvános, A nyilvánosságot a köZgyűlés d jelenlevő szavazásla
jogosultak kétharmadának .,igen" szavazatával korlátozhatja és kizfuhatja, amenDyiben ezt üzleti
titok, vagy személyiségi j ogok védelme indokolja.

(8) A

közgyúlés határozathozatalában

nem vehet lószt aZ a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátarLozója. ,lalamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapj án
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
- bármilyen má§ előnyben részesül, ilietőleg a megkötendő jogiigyletben egyébként érdekelt, Nem

minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által inegkölés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. illetve a Szövetség által a tagjának - tagságijogviszony
alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél §Zerintijuttatás.
19. §.

A tis2tségviselők megYála§ztása, összefórhctctlensógi

szabtilyok

(l) A

közgyúlés hatáskörébe taltozik a következó vezető tisztségviselők (egyben aZ Elnökség
tagiai) megvála§ztása:
- az elnök
- a spoll alelnök
- a szakmai alelnök
(2)

A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők

minósülnek,

a

Civil tv, éfielnébenvezető tisztsógvisclőnck

(3) A Vezető tisztségviselőket a közgyűlés 5 éVi idótartamla választja,
újraválasZthatóak.

A

vezető tisztségviselők

(4) Nem lehet vezető tiszt§égviscló a közhasznú szervezet megszűnését követó három évig aZ a
személy, aki korábban olyan közhasznú szeNezet vezető tisztségviselője volt _ annak megszíinését
megelöző két évben legalább egy évig _.
- amely jogutód nélkül sziinl meg úgy, hogy az állami adó- és vímhátóságnáI nyilvántartott
adó- és vámtartozását nen] egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vánhatóság j elentős ősszegú adóhiányt tárt fel.
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üZletlezárás intéZkedéstalkalmazott. vagy
üZletlezárást helyettesító bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szcr;nt
felfiiggesztette, iIletőlcg törölte.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy kötelcs valamennyi éinlett szervezelel
előZetesen tájékoztatni alról, hogy ilyen tisztséget egyidejiilcg lnás szeNezetnél is betöll.

l0

A

közgyúlés titkos §zavazá§§al hoz határozatot a Szövetség vezető tisztségviselóinek
megválasztásakor. Egy jelölt esetén a köZgyűlés nyilt szavazással is dönthet a tisíségvjselő
nlegvála5ztásáól.

(6)

(7) A vezető tisztségviselők akkor tekinthetők nlegválasztottnak. ha a jclcnlóvó szavazásra
jogosultak, több mint felének ,,igen" szavazatát mcgszcrcztók. Ha a több jelölt közül az elsó
fordulóban senki sem kapta meg a szükséges mennyiségííszavazatot. akkor új fordulót kell taftani.
Ezen a legkevesebb szavazatot kapott .ielölt ' nem vehet részt, Ezt az eljáíást kell isrnételrri
mindaddig. amíg valamelyik jelölt a szükséges szavazatot nem kapja mcg,
(8) A szövetség elnökségéből kiVált tagok helyébe új tagokat közgyűlésen kell megválasztani.
köZgyú]és által megválasztott tagok mandátuma az eredetj elnökség mandátumának idejéig tart.

A

VIL
A SZÖVETSÉ,G ELNÖKSÉGE
20, §,

Az elnökség hatásköre
(1) A Szövetség tevékenységétkét köZgyúlós köZötti időben a Szö\,etség elnöksége irányitja. AZ
elnökség valamennyi, a Szövetséget érintő kérdésben.jogosult határozni. kivéve azokat. amclyeknek
eldöntését az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a köZgyűlés
saját hatáskörébe. illetve más szerv hatásköIébe utalt.
(2)

Az elnökség feladatai

és hatasköre:

- a Szövetség rendes és rendkivüli közgyűlésének összehivása,
- a szövetség törvényes és alapszabályszerű nűködésének biztositása,
- a közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzóse,
- a Szövetség múködéséVel kapcsolatos szabályzatok megá]lapítása, módositása.
- a Főtitkár kinevezése és felmentése.
- az Egészségór kinevezése és felmentése.
- a Szövetség éVes programjának összeállítása.

- eseti szakbizottságok felállitása; azok pontos feladat és hatáskörének irásban való rögzítése. EZen
bizottság tagjainak kinevezése és lblmentése,
- a közgyű]ési döntések előkészítése.
- a bajnokságok, vcrsenyek kiírása.
- tagfelvételj kérelmek elbirálása,
- éves költségvetés részletes elkészítéseés elfogadása,

- pályáZatok kiirása és elbírálása.
- álIami és egyéb elismerésck adományozásárajavaslattétcl,
- kapcsolattartás az állami szervekkel és hazai, ill. nemzetköZi civil szervczctckkcl.
- éves számviteli beszámoló és közhasznú melléklet elkészítése.elkészíttelésea lótitkárral közösen,

Az elnöksóg - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költsógvetésben nem szereplő.
valamint az előilányzatot meghaladó kiadásokról. Dönt a költségvetési előirányzatok évköZi
(3)

módosításáró1, átcsopoíosításáról,

Az elnökség kizárólagos lratáskölébe tartozik a szövetség ré§zére ingatlanvag)on n)egszelzése.
hitel felvétele, jogról való lemondás, kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenység,
(4)

elhatározása.

ll

21. §.

Az elnök§ég tagiíli
(1)

Az elnökseg lélszáma 3 fő. Tagjai

a szövetség vezető tisztségviSelői. AZ elnökségi tagok:

- az elnök
- a spoit alelnök
- a szakmai alelnök

(2)

Az Elnökségnek az lehet tagia (vagyis vezető tisztségviselő), aki
állampolgár
közügyektől nincs eltiltva (Btk. 6l.§ (2) i))
- nagykorú személy és cselekvőképessége nem korlátozott a tevékenysége e]látásához
szükséges körben) (Ptk, 3:22,§ (1))
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogcróScn
szabadságvesztés büntetésre ítéltek. amig
biintetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól ncm nlcntesült (Ptk. 3:22.§ (4))
- netn ]ehet vezető tisztségviselő az. ,kit e foglalkozástól .iogerősen eltiltottak. Akit va]amely
foglalkozástól jogerős bít,ói itélettel eltiltottak. az eltiltás hatá]ya a]att az ítéletbenmegielölt
tevékenységet lblytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, Az eltiltást kimondó
hatáIozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő aZ. akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékcnységtól, (Ptk. 3:22.§ (5-ó))
- magyar
-

a

(3)

Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbizatásként látják el.

(4) Nem lehet tagja az elnökségnek az, akinek köZvetlen hozzátaítozója szintén elnökségi iag.
aki a l9,§ (4) bekezdése érlelmében nem lehet vezető tisztségvisclő.
(5) AZ elnökségi

ill.

tagokjogai és kötelezettségeiI

- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.
- észrevételek, javaslatok tétc]c a Szövetség nűködésével kapcsolatban,

- megbíZás alapján a SZövetség képviselete.
- a szövetségi határozatok és ajánlások megtai,tása. végrehajtása.
(6)

Az einökségi tagság megszúnik:
- a mandátum lejártával.

felmentéssel.
- lemondással,
- elhalálozás esetén.
_

22. §.

Az elnökség múködé§e
(1)

Az elnökség megállapitja iigyrendjét és nrunkatervét,

(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott idószakonként. de legalább négyhavonta ülésezik.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elíök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok ós cél
megj elölésével indítványozza.
(3)

Az elnökség ülései nyilvánosak,

(4)

Az elnökségi ülésre tanácskozási ioggal meg kell hivni
12
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Az elnökségi éItekezletlől emiékeztetőt kell késziteni, Ennck tartalmaznia kcll az idóponton túl
az értekezleten elhangzoltak lénycgét, valamint a javaslatokat és a hozott hátározatokat. AZ
(5)

enlékeztetőt a §zövetség főtilkára és az emlékeztetót készitó íriák alá.
(6)

A

(7)

A hatfuozatokól az érintett szenr'eket. személyeket ahatározat, vagy

határozatokról külön nyilváltartást ke]] r,ezetni" amelyból az elnökségi énekezleten hozott
döntések tartalma, időpontja és halálya, illetve a döntésí támogatók és ellenzők számarálya (ha
lehetséges személye1 megá llapil ható,
aZ

emlékeztető kivonat

megküldésével igazollrató módon értesítenikell.

Az elnökség üléséta munkateNben meghatározottak szerint

AZ elnökségi
ülés helyérói, idejéról és táIgyköréről az elnökség tagiait és a meghivottakat legalább egy héltel
korábban értesíteni kell, Halaszlhatallanu] sürgős esetekben az elnök cnnél rövidebb határidót is
(8)

aZ elnök hívja össze.

megállapíthat.

(9) Az elnökség akkor határozatképes, ha az üléseD a tagok több mint fele megielent. A
határozatképte]enség miatt elhalasztott ülést l5 napon belül íúraössze kell hívni. Az újra
összehívott elnökség az eredeti napirendek vonatkozásában. a megjclcntek számára tekintet nólkül
hatarozatkópes,
23. §.

Áz elnökség határozathozaúnla

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazalegyenlósé8
esetén meg kell ismételni a szavazást, és anennyiben a megisnrételt szavazás is
szavazategyenlősóggel zárul, abban az esetben elvetettnek kell tekintcni a napircndi pontot, Az
(1)

Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bárnely elnökségi tag inditványára.

(2) A határozathozatalban nem vehet részt aza \ezető tisztségviseló. aki, vagy akinck közvctlcn
hozzátanozója a haíáíozatalapj áD
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül. vagy
- bármilyen előnyben részesüI. illetve a megköteDdő jogügyletben egyébkéntérdekelt. Nem nrinősül
előnynek a Szövetség, céI szerintijuttatásai keretében a bárki által megkötés nélkiil igénybe Vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által a tagjának _ tagsági jogviszony alapjár nyújtott, aZ alapszabálynak megfeleló cél szerinti juttatás.

A

24. §.
§zövet§ég €Inöke

a

A Szövetség legfóbb vezető tisztségviselője SZöVetség e]nöke.
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
(1)
(2)

A Szövetséget

(3)

Az elnök feladalát tár§adalmi munkában látja el

(4)

Az elnök feladata és hatásköre:

az Elnök önállóan

AZ elnök az

elnök§ég

képviseli,

- a szövetség képviselete,
- a közgyűlés és az elnökségi ülések vezetése,

l3

és tevékenységéért
a közgyűlésnek felelős.

- az elnökségi tagok (azaz a két alelnök), az Egészségőr. és a Főtitkár munkájának koordináiása.
számukra feladatok adása.
az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyíilési és clnöksógi határozalok
végrehajtása, ellenőrZése,
- döntések elókészítése
- szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok és szabályzatok módosítását.
- aláírási, utalványozási joga van,
- a Szövetség alkalmazottai felett munkáltatói jolkört gyakorol.
- kapcsolattartás a tagszervezetekkel és egyéb állami és civil szervekkel, ill. a médiával
- döntés mindazon ügyekben. melyek nem tartoznak a közgyűlés. az elnókség. vagy más szel,v
kjzárólagos hatásköIébe,
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelycket a iogszabály vagy más határozat hatáskörébe

-

utalt,
(5)

Az elnök helyettesítése.

távollétébcn aZ elnökség által negbizott elnökségi tag vagy aZ ezzel fiegbíZott főlitkár,
helyettesíti.
- aZ elnök hatás és jogkörét belátása szerint átnrházhatja az elnökség egyetértésével.aZ elnökség
bármely tagiára vagy a fótitkáía,
- az elnököt

25. §.

A §zövet§ég sport alelnöke
(1)

A spoí alelnök

ieladatát társadaimi munkában látja el és tevékenységéért
a közgy|llésnek

felelós.

(2)

A

sport alelnők jogosult aZ elnök akadályoztatása

átruházott jogkörét gyakorolni.
(3)

ill, távolléte esetél1 annak bánnely.

rá

A spon clelnök feladata és hata,küre:

- részt vesz aZ Elnökség ülésein. il1. annak munkájában
- végrehajda az Elnök által Deki kiadott, ii]. rá ruháZoll feladatokat (pld, munkáltatói

- gondoskodik az év eleji versenynaptár összeállításáró],
honlapon való publikálásáról

jogkör. stb.)
szeNezeteknek való kiküldéséről.

- gondoskodik a versenyek tapasztalatainak összegyújtéséről

-

gondoskodik a szabályok és a felszere]és-követelmények szükség szerinti é\,es fegyvenrenri
felülvizsgálatáról, ez ügyben döntések előkészítéséről:ill. a:z e tárgyban szi'Lletett döntések

tagszef vezeteknek való megküldéséről, honlapon való közzótételéIól

-

sztikség szerint gondoskodik lelszerelések fej]eszréséről. teszteléséIől; sportszergyátó cégek

megkeresésérő1

gondoskodik a versenyek megszcrvczósóről, versenykiirások megküldéséről, közzétételél,ől
gondoskodik a verseDyek spofiszinvonalának biztosításáról, a versenyzők és a bírók szervezéséről,
ellátásáról
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása. amelyeket a jogszabály vagy más határozat hatáskörébe
-

uta]t.

- versenyíelkészülést elősegílő anyagokat állít össze a §Zakmai alelnökkel és az egészségórlel
közösen
A spoft ale]nök helyettesítése.
- a sport alelnök feladatait szükség esetén az Elnök saját hatásköIébe vonhatia, vagy ideiglerresen
másra ruházhatja át.
(4)

|4

2ó. §.

A szövetség szakmai alelnöke
(1) A szakmai alelnök feladatát társadalmi munkában látja el és aevékenységéérta közgyűlésnek
felelős,

át

A

szakmai alelnök jogosult az elnök akadályoztatása ii], távolléte esetén annak bármely. rá
ruhá,/ol1 jogkörel g)akorolni.

(2)

(3)

A szakmai alelnök feladata

és hatásköre:

- részt vesz az Elnökség ülésein, ili. ainak munkájában
- végrehajtja az Elnök által neki kiadott, ill, Iá ruházott feladatokat (pld, munkáltatói
- kapcsolatot tafi a nemzetközi szakmai szervezetekkel

jogkör. stb,)

- kapcsolatot talt és ápol szakemberekkel (spoíszakembeíek, lorditók. tötlénészek. stb,). szakmai
csopofiokat geíerál
- gondoskodik az edzőképzésről. bíróképzésről, és eg!éb sportszakrnai kórdósckr,ól (pld,

vemcnyfelkészülést elősegítő anyagok összeállítása a sport alelnökkcl és az egészségőrrei közösen)
- felel a történelmi, vívótudományi kutatá§okén, e kutatások hitelességónek fenntaftásáért
- javaslatot tesz szakmai kiadvárryok. szakfordítások megjelentetésére. ill. koordinálja ezck
muntáját
- feíadata az szövetség honlapjának karbantartása. szakmai tartalmának (cikkek. beszánrolók)
ellenőrzése, fejlesztése, ill, az ezzel kapcsolatos ügyek intéZése
- segíti a sport alelnök munkáját a versenyszabályzatok és versenykiírások összeállításakor
- mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály vagy más határozat hatásköróbc
utah.
(4)

A szakmai alelnök helyettesitése.

- a szakmai

alelnök feladaiait szükség esetén az Elnök saját haláskörébe vonhatja, vagy ideiglenesen

másra ruhiázhatja át.

Vlll.

A SZÖVETSÉG FÓTlTK,iRA ÉSEGÉSZSÉGÓRE
Az Elnökség által kinevezett Főtitkár,

il1. Egészségőr nem vezető tisztsógviselői a szövetségnekI

27, §,

A főtitkír

(l) A szövetség titkárságának a yezetője a fótitkár. Mut*ájáért díjazásban

részesülhet. me]ynek

mértékétaz eln'ökség állapítja meg.
(2) A főtitkár fcladat és hatásköre:
- gondoskodik a közgyúlési és az elnökségi jegyzókönyvek" valamint cmlókcztetók vezetéséról.
őrzéséIől, a határozatok Dyilvántatlásáról, azok nyilvánosságának biztosításáról. igóny esetén aZ

íratok térítésellenében tórténő másolat kószítéséről.
- gondoskodik a szövetségi nyilváltartások vezeléséről,
- archiválja és rendszelezi a felgyiilt anyagokat. gondoskodik a honiap tárhely-biztosításáról, annak
szervezeti ügyeket éi,intő (vagyis nem szakmai) tartalmának 1iissítéséIől,Lcvclezóst intéZ. és
gyúléseketkészílelő aZ Elnökségi tagokkal együttműködve, azok munkáját segitve.
- állandó nyilvántaftást vezet és kimutatásokat készit a szövctsóg aktuális pénzügyi helyzetéről.
Beszedi a tagdíiakat,

]5

- állandó kapcsolatot talt a szövetség könyvelőjével, Felel az éves pénzügyi beszámoló és
közhasznúsági melléklet összeállításáéfi. Az utalványozási rcndért. KczeIi a számlákat.

archiválásokat. papírokat.
- az elnökségge] együttműködve összehangolja a szövetség tc\,ókcnységét, biztositja az alapszabál1,
szerinti működést.
- összehangolja, irányítja a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját. a kinevezés és felmentés
kivételévelmunkáltatói jogköí gyakorolhat a Szövelség alkalmazottait illetően,
- szervezi a közgyűIés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
- előkészíti az elnökségi üléseket.
- irányítja a szövetség propaganda munká'át,
- aláirási és utalványozási joga van aZ einök felhatalnT azása alapján.
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket számára a szövetség dokulncntun]ai, szabályzatai, az
Elnök, esetleg a munkaköri lcirása. vagy a munkáltatója előír, illetve hatáskörébe utal.
(3)

A ftjtitkár

a tevékenységéról a szövetség elnökségének számol be.

28. §.

Az egészségőr

(l) A

spofiolók egészségénekbiztosításáéú az Egészségór lélclós. Munkájáért dijazásban
részesülhet, melynek nértéké1az clnökség állapitja meg. AZ egészségőnl,.k relcváns végzettséggel
kellbírnia,
(2)

Az egészségőr feiadat és halásköre:

- segiti az elnökség tagiainak munkáiát. e]végzi az Elnök által rá tesiált feládaiokat
- stati§ztikát vezet a versenyeken bekövetkezö sérüléscklől
- a verseny§zabályok. és a felszerelés-követelmények éves felülvizsgálatakor az egeszségmegrrrzés

szempontjait szem előtt tanva szabálymódosításokat fogalmazhat mcg. scgitve a spofi alelnök és a
szakmai alelnök murrkáját
- gorrdoskodik a mindenkor hatályos törvények figyelenrbevételével a sportolók vcrscny alatti
egészségügyi biztositásfuól. szükség szerint sportbiztositások megkötéséról. Igy mindcn vcNenycn
önmaga vagy megbizottja által részt vesz.
gondoskodik
spoftolók spollolvosi igazolásának ellenőzéséről, eze]1 igazolások
beszereztetéséről
- a szakmai alelnök által összcállított ve.se[y-fe]készülési szakaDyagokat egészség-megőrzési
szempontok figye]embevéteIévcl cl]enőrzi, lektolálja
- részt vállal az edzőképzésből
- ellátja mindazokat a feladatokat, anelyeket számára a szö\,etség dokrrmentumai, szabályzaíai. az
Elnök, esetleg a munkaköri leírása, vagy a lnunkáltatója elóír. illctvc hatáskörébe ulal.
- Gondoskodik az antidopping-szabályzat összeállításálól.

-

(3)

a

Az egészségór a tevékenységéről a szövetség c]nökségének számol be.
Ix-

A FELÜCYELÓ BIZOTTSÁG
29. §.

Amenrryiben a szövetség éves bcvétele meghaladja az ötmillió forintot, alapszabály módositás
keretében elkülönült felügyelő szerv létrehozása válik kötclczővé,

]6

x.
SZAKBIZOTTSÁGOK
30. §.

Az alapitás évébena SZöVet§ég bizottságokat nem múködtet, A későbbiekben eseti szakbizoltságok
felállitása az Elnökség hatáskörébe taftozik, a célok, a feladatok és a hatáskörök pontos
körülhatfuolásával, irásban való rögzitésé!cl, Állando szrLbizottsagok tiláI]l'tásánakjoga azonban a
Közgyűlés hatáskörébe tartozik. és alapszabály-módositás

szükségeltetik hozzá.

xl.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉSVAGYONA
31. §.
(1)

A

szövetség éves költségvetós alapjár gazdálkodik.

(2)

A

Szövet§ég múködéséhez szükséges bevételek a következők:

- tagdü,

- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából)

számazó bevétel:

- neve§ített költségvetési támogatás
- pályáZaton nyelt támogatás

- nemzetköZi vagy állami szervtől kapott támogatás
- a személyi jövedelemadó meghalározott rószének az adózó rendelkczése szerint kirrtalt összege;
- aZ államháztartás alrendszcrciból közszolgáltatási szerződés ellenértékekéntszezctt be\,étel:
- más szervezettól.
- egyéb bevétel.

illetve nragánszemélytől kapott adomány;

A Szövetség költségei. ráfordításai (kiadásai):

(3)

- alapcél szerinti (köZhasznú) tevékenységhez közvetlenül

-

kapcsolódó költsé!.ek:

gazdasági vállalkozási tevékenységhez(szolgáltatá§ nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó

kö]tségek:

- a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve aZ adnriDisztráció költségeit
é5 az egyéb felmerült közvetett költségeket). valamint a több tevékenységhez hásznált immateriális
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leirása:
- szakértői díjak;
- egyéb költségek,

(4)

A

Szövetség bevételeivel önállóan

gazdálkodik, tartozásaiólt saját vagyoná\,al felel.

szövetség tagiai, aDnak taitozásaiélt - a befiZetett tagdíjon túl - saját vagyonllkkal nenl felelnek.

(5)

A

Szövetség gazdálkodása során elért credményét nem osztja
meghatározott hosszúkardvívó spol,ttevékenységre fordítja.

f.l. azí az

A

alapszabál)ban

(6) A Szövetség bevételeit a (2) bekezdés szerinti részletezésben,költségeit, ráfordításait (kiadásait)
a (3) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előít,ások szerint tartja nyilván. A
szövetség kettős könywitelt vezet.

(7) A Szövetség közhasznú céljai megvalósitása érdekéberrrnásodlagosan gazdálkodói, vállalkozói
tevékenységetis folytathat. E tevékenységa közhasznú célt nem veszélyeztethetj.

17

(8) A Szövetség gazdálkodását a közhasznú szeNezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok
rendelkezései alapján végzi. ennek lészletes belső szabályait kiilöD gazd/llkodltsi szabáiyzat
határozza meg.

(9) A Szövet§ég bármely
pályázathoz kötheti,

cél szerinti juttatásait - külön meghatározott szabályzat szerint

-

xII.
A SZÖVETSÉG MBGSZŰNÍrSE
32. §.

(1)A

Szövetség megszűnik:
- ha egy másik szövetséggel egycsiil (összcolvad, beolvad),
- a legfőbb szerve a feloszlásáróI határoz,
- a biróság feloszlatja,
- a törvényességi ellenőrzési eljárás eledményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja
megszúnését,

-a

fizetésképtcicnsége miatt indult eljárásban a bilóság megsziinteti. és a7 szövetségct a
nyilvánhnásból törlik.
(2) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának lelhasználásáról a közgyiílés rcndelkezik. lla a
közgyúlés a vagyonról nem rendelkezett, vagy a Szövetség feloszlatással szúnt meg. illetve
megszűnését állapították meg. és vagyonáról nem történt rendelkezés; akkor a vagyon - a lritelezók
kielégítéseután
állami tulajdonba kerül é5 a Magyar Hosszúkardvivó sponszö\,ctség
tagegyesülcteiben spoft célokra kell fordítani.

-

xIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. §.

A

Szövetség közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintés rendiéról,
valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról az alábbiakban lendelkezik:

(1) az iralokba a szövetség elnökének írásos engedélye alapján bárki betekinthct a FőtitkáI
segítségével,ill, sajál költségére másolatot készithet azoklól,
(2) A Szövetség beszámolói a ..http://hosszukaldvivas,atw.hu" e]nevezésű honlapon tekinthetőek
meg.

34, §.

A

szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggcl kapcsolatban vitás ügyeikkel
mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását meg nem
kisérelte.
Ezen alapszabál}t a Magyar Hosszúkardvivó Sportszövetség alapitó tagjai 2017. 09, 01-fu hagyták

jóvá egybehangzó akaratnyilatkozatukkal (a bejegyzéshez sziikséges változtatásokat a bírósági
hiánypótló határozatnak nregfelelően elvégezve, s ezzel még a 20l'7.06.23-at clső alakuló
közgyúlésen elfogadott alapszabályt módositva),

Az

alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgáli TijNélykönyv, a 20l1.évi_
CLXXV. törvény, valamint a civil szeNezr;tek birósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggii
]8

eljárási szabályokról szól(i 2011, é!i CLXXXI, töfvény. va]anint a civi] §zelvezclekle vonatkozó
egyéb hatályo§ jogszabályok aZ irányadók.

Az alapszabá]yt a szövetsé8
aláírta,

Debrecen. 20l7. 09.

e]lröke. mint a tagok akaratával úlindenbel1 megcgyczőt ióváhagyólag

V*kU

0l,

Dr. Pávav Tibor
elnök
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