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Preambulum
A magyar korcsolyasport évszázados történetének sikerei, kimagasló tudású versenyzői, edzői és
sportvezetői a magyar történelem és kultúra részévé emelték a korcsolyasportot.
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elkötelezett a korcsolyasport hagyományainak ápolása,
művelőinek segítése mellett. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség megismerteti és
népszerűsíti a korcsolyasportot a gyermekek és ifjak körében; segíti és támogatja, hogy minél többen
szenteljék szabadidejüket a korcsolyasportnak; versenyeket szervez annak érdekében, hogy
korcsolyasport magas színvonalú, szerethető legyen és nemzetközi sikereket érjen el.
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elkötelezett, hogy a korcsolyasport versenyei
ajándékozzák meg a nézőket a korcsolyasport szórakoztató jellegével és a vetélkedés izgalmával.
I. Általános rendelkezések
1. § A Szakszövetség
(1) A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a korcsolyasport
sportágai - a műkorcsolya, a jégtánc, a gyorskorcsolya, a rövidpályás gyorskorcsolya és a
szinkronkorcsolya - működési feladatainak ellátására létrehozott, a korcsolyasportban működő
sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok, illetve ezek ágazati szakosztályainak tevékenységét összehangoló, munkáját
segítő és támogató, demokratikus önkormányzati elv alapján az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény – a továbbiakban: Civil tv. - 32. § b) pontja alapján közhasznú szervezetként
tevékenykedő sportági országos szakszövetség. A Szakszövetség olyan sportszövetség, amely
a korcsolyasportban kizárólagos jelleggel a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Sporttörvény), a Civil tv-ben meghatározott feladatokat lát el, és törvényben
megállapított különleges jogosítványokat gyakorol.
(2) A Szakszövetség a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (International Skating Union, a
továbbiakban: ISU) alapszabályában, szabályzataiban és vonatkozó kommunikációiban
foglaltak alapján fejti ki tevékenységét.
(3) A Szakszövetségre a Sportörvény, a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelően
alkalmazni. A korcsolyasportban a Sporttörvény 20. § (3) bekezdése alapján csak a
Szakszövetség működhet országos sportági szakszövetségként. A Szakszövetség közvetlenül is
részesíthető állami támogatásban.
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(4) A Szakszövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független.
Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
(5) A Szakszövetség közhasznú tevékenységéből tagjain kívül más is részesülhet.
(6) A Szakszövetség önálló jogi személy.
(7) A Szakszövetség az 1908-ban alapított Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség jogutódja.
(8) A Szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és illetékességgel külön jogi személy
típusként vette nyilvántartásba.
2. § A Szakszövetség neve, székhelye
(1) A Szakszövetség neve: Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség.
(2) A Szakszövetség rövidített neve: MOKSZ.
(3) A Szakszövetség angol neve: Hungarian National Skating Federation.
(4) A Szakszövetség székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 2.
(5) A Szakszövetség működési területe: Magyarország.
(6) A Szakszövetség alapításának éve: 1908.
3. § A Szakszövetség emblémája, pecsétje és zászlaja
(1) A Szakszövetség hivatalos emblémája: kb. 2 cm átmérőjű, kör alakú jelvény, középen egy
szárnyas korcsolyával.
(2) A Szakszövetség által kommunikált brand: HUNSKATE
(3) A Szakszövetség pecsétje: középen szárnyas korcsolya, Magyar Országos Korcsolyázó
Szövetség körirattal.
4. § A Szakszövetség nemzetközi kapcsolata
(1) A Szakszövetség az ISU tagja. Ismeri, elfogadja és betartja annak alapszabályát, szabályzatait
és döntéseit.
(2) A Szakszövetség tagjai (a tagszervezetek), a taggal jogviszonyban álló sportolók és hivatalos
személyek, a Szakszövetség hivatali egységei, szervei, valamint hivatalos személyei
tevékenységük során kötelesek az (1) bekezdésben foglalt szabályokat, valamint a
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Szakszövetség Alapszabályát és más szabályzatait mindenkor betartani. A tag az éves tagdíj
befizetésével tudomásul veszi, valamint magára vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti
ezen szabályzatokat.
(3) A Szakszövetség gondoskodik arról, hogy tagjai, hivatali egységei, szervei, valamint
tisztségviselői, alkalmazottai és megbízottjai megismerjék és betartsák az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott szabályokat. A Szakszövetség tagjai számára biztosítja az (1) és
(2) bekezdésekben meghatározott szabályok hozzáférhetőségét.
(4) A (2) bekezdésben nevezettek elismerik a svájci Lausanne-ban székelő Nemzetközi
Sportdöntőbíróság (CAS) törvénykezését.
(5) Az ISU által szervezett nemzetközi versenyen való részvétellel a Szakszövetség és a
Szakszövetséget képviselő versenyző a (2) és (4) bekezdésben foglaltakat elfogadja.
(6) A Szakszövetség az (1) bekezdésben meghatározott hatályos szabályzatokat mindenkor
elérhetővé teszi honlapján.
(7) A Szakszövetség mindenkor biztosítja szerveinek demokratikus működését.
(8) A Szakszövetség részt vesz az ISU által szervezett nemzetközi versenyeken.
(9) A Szakszövetségnek nem lehet tagja, tisztségviselője, illetve a Szakszövetség bizottságaiban
nem tölthet be funkciót az a személy, aki az ISU által el nem ismert nemzetközi szervezetnek
tagja, tisztségviselője vagy támogatója.
5. § Törvényességi felügyelet
A Szakszövetség működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja a
Sporttörvény 27. §-ában meghatározottak szerint.
II. A Szakszövetség célja
6. §
(1) A Szakszövetség célja a korcsolyasport, mint közhasznú tevékenység általános irányítása,
szervezése, fejlesztése és népszerűsítése vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül mindkét
nemben, minden korosztályban, valamint a korcsolyasport nemzetközi szereplésének
elősegítése. Ennek érdekében szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyarország területén a
korcsolyasportban folyó tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és más
jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli a korcsolyasport és
tagjai érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
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(2) A Szakszövetség a közhasznú tevékenysége során a Sporttörvény alapján az állam,
illetőleg a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatok megvalósításáról gondoskodik.
(3) A Szakszövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb
adatait nyilvánosságra hozza.
III. A Szakszövetség hivatali szervezete
7. §
(1) A Szakszövetség sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodási és adminisztrációs feladatai ellátása
érdekében hivatali szervezetet (továbbiakban: szakszövetségi hivatal) hoz létre.
(2) A szakszövetségi hivatal munkáját a Szakszövetség ügyvezető igazgatója irányítja.
(3) A szakszövetségi hivatal
Felügyelőbizottsága ellenőrzi.

gazdálkodását

és

vagyonkezelését

a

Szakszövetség

IV. A Szakszövetség feladatai
(1) A Szakszövetség alapvető feladata:
8. §
a) a korcsolyasport szakmai irányítása, illetve szakmai színvonalának emelése;
b) szabályzatok kiadásával biztosítani a korcsolyasport rendeltetésszerű működését;
c) a korcsolyasport nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a korcsolyasport
versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a korcsolyasport versenyeit,
meghatározni a korcsolyasport hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való
részvételét;
d) részt venni az ISU munkájában, részvétel a nemzetközi sportkapcsolatok kiépítésében,
ápolásában;
e) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a korcsolyasporthoz tartozó sportolók
részvételét a hazai és nemzetközi sporteseményeken;
f) meghatározni a korcsolyasport stratégiai fejlesztési koncepcióit és gondoskodni ezek
megvalósításáról;
g) képviselni a korcsolyasport érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a
többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi
sportéletben;
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h) az Alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni
a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a korcsolyasportban működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését;
i) meghatározni a korcsolyasport utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról;
j) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzatában meghatározottak alapján ellenőrizni a korcsolyasport versenyrendszerében
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos
lebonyolítását;
k) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi
megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés.
(2) A Szakszövetség ellátja az Alapszabályban, az ISU szabályzataiban, illetve a jogszabályokban
meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:
a) gondoskodik a korcsolyasportban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami
sportinformációs rendszernek;
b) megadja vagy megtagadja az ISU által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők
külföldi, valamint külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez;
c) versenyszabályzatot, illetve a korcsolyasport egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol;
d) érvényesíti a doppingtilalmat;
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos
követelményeket;
f) elláthatja a korcsolyasport fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami
sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni;
g) elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az állami sportcélú
támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,
h) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.
(3) A korcsolyasport céljainak elérése érdekében – összhangban a korcsolyasport stratégiai
fejlesztési koncepciójában foglaltakkal – a Szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ában meghatározott módon – a
versenyrendszer (bajnokság) kiírásával, szervezésével, lebonyolításával, valamint a
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versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett sportági rendezvényekkel kapcsolatos vagyoni
értékű jogok hasznosítását is.
(4) A korcsolyasport rendeltetésszerű működése érdekében – a külön jogszabályokban előírt más
szabályzatok mellett – a Szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő
szabályzatokat köteles megalkotni:
a) versenyszabályzat;
b) igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzők
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai és etikai előírásokat is;
c) sportfegyelmi szabályzat;
d) a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzat;
e) doppingszabályzat;
f) gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások a
Sporttörvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az
állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletnek
megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is;
g) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatát tartalmazó szabályzat,
h) etikai és gyermekvédelmi szabályzat,
i) sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések megelőzésére,
a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó sportági
előírásokat is.
(5) Amennyiben a Szakszövetség hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszert (bajnokságot)
működtet, úgy a versenyszabályzatban külön rendelkeznie kell a hivatásos vagy a vegyes
bajnokságban részt vevő sportszervezetekkel, illetve sportolókkal szemben támasztott
követelményekről.
(6) A versenyszabályzatban kell rendelkezni a korcsolyasport jellegének megfelelően a sportolók
élet-, sportbaleset- és vagyonbiztosításának rendszeréről.
(7) A Szakszövetség – a Sporttörvény 36-37. §-ában foglaltakra figyelemmel – szabályzatban
rendelkezhet a sportági rendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosításáról.
(8) A Szakszövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a
közbiztonsági követelményeket is érvényesíteni.
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V. A Szakszövetség tagjai
9. §
(1) A Szakszövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek (sportegyesületek és sportvállalkozások)
és sportiskolák (diáksportkörök), valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok lehetnek tagjai, amelyek a korcsolyasport versenyrendszerében részt vesznek és
magukra nézve kötelezőnek elfogadják a Szakszövetség és az ISU alapszabályát, szabályzatait
és döntéseit, a Szakszövetséget céljai elérésében tevékenységével támogatja, és tagdíjfizetési
kötelezettségének a megadott határidőig (minden év január 15-ig) eleget tesz. A tagdíj
mértékét az Elnökség jogosult meghatározni.
(2) A tag sem maga, sem az érdekeltségében lévő más természetes vagy jogi személy
(beleértve a holding társaságokat és a leányvállalatokat) útján nem gyakorolhat felügyeletet
egynél több tag felett, vagy nem rendelkezhet egynél több tagnál tulajdonnal, befolyással,
irányítással, tekintve, hogy mindezek a verseny tisztaságát és sportszerűségét veszélyeztetik.
Ezen rendelkezés megszegése azonnali hatályú kizárást von maga után.
(3) A Szakszövetségnek természetes személy nem lehet tagja, kizárólag pártoló és tiszteletbeli
tagja lehet. A Szakszövetségnek automatikusan tiszteletbeli tagja a versenyrendszerében
résztvevő tag közoktatási intézménye, illetve a szabadidős és fogyatékos sport
versenyrendszerében résztvevő valamennyi sportszervezet. A Szakszövetség pártoló tagja lehet
az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) a Szakszövetség Alapszabályát magára nézve
nyilatkozatával kötelezőnek ismeri el és a Szakszövetség működését anyagilag, vagy más
módon támogatja. A tiszteletbeli és a pártoló tag megválasztása az Elnökség hatáskörébe
tartozik.
(4) A Szakszövetségbe történő belépés és kilépés önkéntes. A szakszövetségi tagság az alapításkor
a Szakszövetség nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az
Elnökség általi elfogadásával keletkezik.
(5) A MOKSZ versenyrendszerében való részvétel, továbbá a tag a tagsági viszonyából adódó
jogaival (képviselőjének választhatósága és választási joga) és kötelezettségeivel történő
rendelkezés feltétele az éves tagsági díj időben történő befizetése.
(6) A Szakszövetség nyilvántartást vezet tagjairól azok alábbi adataival:
a) a tag bírósági (cégbírósági) végzésben közölt neve és székhelye;
b) a tag bírósági (cégbírósági) nyilvántartási száma és kelte;
c) a tag bírósági (cégbírósági) végzésében megjelölt képviselőjének neve és címe.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
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(7) A tagság megszűnik:
a) kilépéssel;
b) kizárással;
c) tagsági jogviszony Szakszövetség által felmondásával;
d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a tagdíj időben történő befizetésének elmulasztásával (a késedelemről a Szövetség
tájékoztatja a tagegyesületet, az ezt követő mulasztás a tagság megszűnését eredményezi),
f) ha az arra jogosult szerv megszünteti.
A tag tagsági jogviszonyát a Szakszövetség ügyvezető igazgatójához intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A Szakszövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja,
amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek. A tagsági viszony
felmondásáról a Szakszövetség Elnöksége dönt.
(8) A tag kizárására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha:
a) a versenyrendszerben nem vesz részt;
b) a Szakszövetség és az ISU alapszabályát és egyéb szabályzatát, valamint határozatát
súlyosan vagy ismételten megsérti, a Szakszövetség tevékenységét, működését súlyosan
veszélyezteti, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a Szakszövetség megítélését jelentős
mértékben hátrányosan befolyásolja.
(9) A tag kizárása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
a) Az Elnökség bármely Szakszövetségi tag kizárására irányuló írásbeli bejelentés alapján a
soron következő ülésén megvizsgálja, van-e alapja a kizárásnak.
b) Amennyiben az Elnökség döntése értelmében a tag magatartása kizárásra adhat alapot, a
tagot erről írásban tájékoztatni kell, és lehetőséget kell adni számára, hogy a soron
következő Elnökségi ülésen akár szóban, akár írásban előadhassa a védekezése alapjául
szolgáló indokait. Az Elnökség a soron következő ülésén határoz a tag kizárásáról.
Amennyiben a kizárásról való döntéshez további bizonyítékok beszerzésére van szükség, az
Elnökség a kizárásról szóló döntését a következő Elnökségi ülésre elhalaszthatja. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni
kell.
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c) A kizárt tag a közgyűléshez fellebbezhet a kizárást kimondó határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
A tag kizárására egyebekben a Fegyelmi Szabályzat eljárási rendelkezései az irányadók.
(10) A Szakszövetség tagjának jogállása
a) A Szakszövetség tagja jogosult a Szakszövetség tevékenységében részt venni.
b) A Szakszövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
kivéve, ha az Alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.
c) A tag tagsági jogait személyesen vagy képviselőjén keresztül gyakorolhatja.
d) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
e) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl – a Szakszövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
10. § A tag jogai és kötelezettségei
(1) A tag joga:
a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, versenyrendszerében és rendezvényein a
Szakszövetség Alapszabálya szerint;
b) jelölhet, valamint küldöttje
határozathozatalában;

útján

részt

vehet

a

Szakszövetség

közgyűlésének

c) választhat, illetve választható a Szakszövetség szerveibe;
d) az Alapszabály módosítására javaslatot tehet; észrevételeket, javaslatokat tehet a
Szakszövetség működésével kapcsolatban;
e) ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult szervnek a Szakszövetséget és a korcsolyasportot
érintő kérdések megtárgyalására;
f) írásban felvilágosítást kérhet a Szakszövetség tevékenységéről, melyre a Szakszövetség
hivatala harminc napon belül köteles írásban választ adni;
g) igénybe veheti a Szakszövetség szolgáltatásait;
h) kiadványain feltüntetheti szakszövetségi tagságát;
i) részt vehet nemzetközi versenyeken az ISU előírásaiban meghatározott szakszövetségi
engedély alapján;
j) a Sporttörvényben meghatározott vitás ügyekben keresettel fordulhat a Sport Állandó
Választottbíróságához.
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(2) A tiszteletbeli és pártoló tag joga megegyezik a tag jogával, kivéve az (1) b), az (1) c) és (1) d)
pontokat.
(3) A tag kötelezettsége:
a) adatszolgáltatási kötelezettség betartása;
b) közreműködés a Szakszövetség feladatainak megvalósításában, részvétel a versenyeken;
c) a korcsolyasportra vonatkozó jogszabályoknak, a Szakszövetség és az ISU
alapszabályainak, szabályzatainak, döntéseinek, irányelveinek, illetve az ezekben
megfogalmazott kötelezettségek betartása és teljesítése, valamint a vele tagsági vagy
szerződéses jogviszonyban álló, a korcsolyasporttal összefüggő tevékenységet végző
természetes személyekkel történő betartatása;
d) a tagdíj befizetése (Annak a tagnak a tagsági jogviszonya, aki tagdíjfizetési
kötelezettségének minden év január 15-ig nem tesz eleget, tagsági jogviszonya
automatikusan felfüggesztésre kerül, az Alapszabályban meghatározott jogait nem
érvényesítheti). A tagot tagdíj nem fizetés esetén kötelezettsége teljesítésére (30 napos
határidővel) írásban fel kell szólítani, amennyiben a felszólítás eredménytelen, vele
szemben kizárási eljárást kell lefolytatni;
e) annak biztosítása, hogy sem maga, sem érdekeltségében lévő más természetes vagy jogi
személy (beleértve a holding társaságokat és a leányvállalatokat) nem gyakorol felügyeletet
egynél több tag felett, vagy nem rendelkezik egynél több tagnál tulajdonnal, befolyással,
irányítással, tekintve, hogy mindezek a verseny tisztaságát és sportszerűségét
veszélyeztetik;
f) a Szakszövetség ügyvezető igazgatójának azonnali értesítése írásban az e) pontban foglaltak
megsértésének észlelése esetén;
g) annak betartása, hogy az ISU által meghatározott rendkívüli körülményeket kivéve nem
tartozhat a Szakszövetségen kívül egy másik korcsolyasportági nemzeti tagszövetséghez
sem;
h) a nemzetközi és a hazai versenynaptárban szereplő versenyek kiírásaiban foglalt előírások
betartása, továbbá annak biztosítása, hogy a Szakszövetség engedélye nélkül nem vehet
részt olyan versenyen, melynek rendezője nem tagja az ISU bármely tagszervezetének;
i) olyan feltételek kialakítása (technikai és személyi), mely biztosítja a saját rendezésű
sportrendezvényei biztonságos és zavartalan lebonyolítását;
j) a Sport Állandó Választottbíróságának döntését elfogadja, és tiszteletben tartja;
k) a Szakszövetség ügyvezető igazgatójának azonnali írásbeli értesítése, amennyiben bármely
természetes vagy jogi személy bármely hazai vagy külföldi verseny eredményének
befolyásolására tesz kísérletet,
12

l) nem veszélyezteti a Szakszövetség céljának megvalósítását és tevékenységét.
(4) A tiszteletbeli és pártoló tag kötelezettsége megegyezik a tag kötelezettségével, kivéve a (3) e) és
(3) g) pontokat.
VI. A Szakszövetség szervezete
11. §
(1) A Szakszövetség szervei:
a) Közgyűlés;
b) Felügyelőbizottság
c) Elnökség;
d) Állandó bizottságok;
e) Eseti bizottságok.
(2) A Szakszövetség öt – műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya, gyorskorcsolya, rövidpályás
gyorskorcsolya - sportágból áll, melyek az alábbi összetételben két állandó ágazatot alkotnak:
a) Műkorcsolya ágazat: műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya;
b) Gyorskorcsolya ágazat: gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya.
(3) A Szakszövetség állandó bizottságai:
a) Felügyelőbizottság
b) Etikai és Fegyelmi Bizottság
c) Igazolási és Átigazolási Bizottság
d) Bíróbizottság
e) Edzőbizottságok
f) Sportolói Bizottság
(4) Az Elnökség jogosult eseti célok megvalósítása érdekében eseti bizottságokat létrehozni.
(5) A Szakszövetség szerveinek feladata és hatásköre a Szakszövetség Alapszabályában, valamint
szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kerül rögzítésre.
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VII.

A Szakszövetség közgyűlése
12. § A közgyűlés összehívása

(1) A Szakszövetség legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés (a továbbiakban:
közgyűlés).
(2) A közgyűlést évente legalább egyszer, május 31. napjáig össze kell hívni.
(3) A közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
a) a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b) a Szakszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
c) a Szakszövetség céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szakszövetség megszüntetéséről dönteni.
(4) A közgyűlést az Elnökség hívja össze meghívó küldésével vagy közzétételével. Ezen időpont
számít a közgyűlés összehívásának.
(5) Az Elnökség a közgyűlés időpontjáról, napirendjéről legalább a közgyűlés napját tizenöt
nappal megelőzően közzétett meghívóban értesíti a Szakszövetség tagjait a MOKSZ hivatalos
honlapján. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Szakszövetség nevét és székhelyét, a
közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, a közgyűlési napirendet, a
határozatképtelenség miatt esetlegesen szükségessé váló, a határozatképtelenség miatt
megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A megismételt közgyűlés időpontja a közgyűlés
eredeti időpontjához képest legalább egy órán, legkésőbb tizenöt napon belüli időpont lehet. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlést nem
szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés
megtartásához. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(6) Az írásos anyagokat, valamint a közgyűlés helyszínét tartalmazó iratot legkésőbb tizenöt
nappal a közgyűlés időpontja előtt kell küldeni a tagoknak elektronikus úton (a MOKSZ
honlapján).

14

(7) A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az Elnökség tagjain kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal résztvevő személyek vehetnek részt.
13. § A Szakszövetség tagjainak szavazati joga
(1) A közgyűlésen a Szakszövetség tagjai rendelkeznek szavazati joggal. A közgyűlésen minden
tag egy szavazati joggal rendelkezik, melyet a tag törvényes képviselője vagy a megbízó tag
eredeti aláírásával és bélyegzővel ellátott meghatalmazással rendelkező megbízottja útján
gyakorol.
(2) A tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásbeli meghatalmazással be kell
jelenteni azt a természetes személyt, aki a tag szavazati jogát gyakorolja.
(3) A szavazati jog gyakorlásához az éves tagsági díj befizetését igazolni kell.
(4) A pártoló és a tiszteletbeli tag nem rendelkezik szavazati joggal.
(5) A tagok listáját a MOKSZ hivatal köteles a meghívóval együtt a tagoknak megküldeni.
14. § A közgyűlés határozatképessége
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.
(2) Ha a közgyűlés a meghirdetett kezdő időponttól számított 30 percen belül nem válik
határozatképessé, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését
követően megismételt közgyűlést kell tartani az eredeti meghívóban meghatározott
időpontban. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja és a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
15. § A közgyűlés tisztségviselői és bizottságai
(1) A közgyűlés levezető elnöke a Szakszövetség elnöke, illetve az elnök távollétében a
közgyűlés által megválasztott személy.
(2) A közgyűlés dönt a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő), a mandátumvizsgáló
bizottság tagjainak (2 fő) és a szavazatszámláló bizottság tagjainak (2 fő) személyéről.
16. § A közgyűlés napirendje
(1) A közgyűlés napirendjére az Elnökség tesz javaslatot.
(2) A napirendi pontok elfogadásáról a közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel, szóbeli
szavazással.
15

(3) Bármely tag írásban, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az ügyvezető
igazgatónál új napirendi pont felvételét legkésőbb a közgyűlés időpontját 10 nappal megelőző
időpontig. Az ügyvezető igazgató a tagok által szabályszerűen kezdeményezett napirendi
pontokat köteles a közgyűlés napirendjére felvenni és arról a tagokat a meghívó közzétételével
azonos módon a kezdeményezés benyújtásától számított öt napon belül értesíteni a MOKSZ
honlapján való közzététellel.
(4) A Szakszövetség köteles évente az alábbiakat közgyűlésen tárgyalni:
a) a Szakszövetség tevékenységéről szóló Elnökségi szakmai beszámolót, mely kiterjed a b)
pont szerinti beszámoló által lefedett pénzügyi évre, valamint a mérleg fordulónapja és a
közgyűlés közti időszakra;
b) az Elnökség beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
szerint;
c) az Elnökség tárgyévi szakmai tervét és pénzügyi tervét;
d) az Elnökség által előterjesztett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést/mellékletet a
vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal;
e) a Felügyelőbizottság írásos jelentését a fenti b) és d) pontokban
dokumentumokról, valamint a fenti c) pont szerinti pénzügyi tervről.

rögzített

17. § A közgyűlés hatásköre
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés,
valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása;
c) a Szakszövetség elnökének, az Elnökség tagjainak, a Felügyelőbizottság elnökének és
tagjainak, megválasztása, illetve visszahívása, díjazásának megállapítása; a Szakszövetség
más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
d) a Szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása;
e) állandó bizottságok létrehozása és megszüntetése;
f) a Szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról;
g) döntés a Szakszövetség Sporttörvény 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulásáról;
h) döntés nemzetközi szervezetbe történő belépésről és kilépésről;
i) tagot kizáró Elnökségi döntés elleni fellebbezés elbírálása;
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j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
k ) végelszámoló kijelölése,
l) mindaz, amit a Sporttörvény, más jogszabály, illetve az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
(2) Az Alapszabály módosítására bármely tag és az Elnökség tehet javaslatot. Az Alapszabály
módosítására vonatkozó javaslatot a közgyűlés időpontját legalább tíz nappal megelőzően
írásban kell benyújtani a Szakszövetség ügyvezető igazgatójának, melyet köteles a közgyűlés
egyéb írásos anyagaival együtt a tagoknak megküldeni, továbbá azt a közgyűlés elé terjeszteni.
18. § A közgyűlés határozathozatala
(1) A közgyűlés általában nyílt szavazással, és a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének
igenlő szavazatával hoz határozatot.
(2) Az Alapszabály 17. § (1) bekezdésének a) pontja esetében a határozat meghozatalához a
jelenlévő szavazásra jogosultak legalább háromnegyedes, míg a 17. § (1) bekezdés f) pontja
esetében a jelenlevő szavazásra jogosultak legalább négyötödös többséggel szavaznak. A
Szakszövetség céljának módosításához és a Szakszövetség megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. A határozatok meghozatalát követően a levezető elnök azonnal szóban kihirdeti a
határozatokat a közgyűlés előtt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni,
ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak
legalább egyharmada indítványozza.
(4) A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról a Felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló írásos
jelentése hiányában döntést nem hozhat.
(5) A közgyűlés titkos szavazással választja a Szakszövetség elnökét, az Elnökség tagjait, a
Felügyelőbizottság elnökét és tagjait, kivéve, ha a mandátumok száma megegyezik a jelöltek
számával. Ebben az esetben a választás lehet nyílt is.
(6) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a tagszervezet, aki, illetve akinek
vezető tisztségviselője, illetőleg vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,
c) aki ellen pert kell indítani
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d) aki érdekelt a döntésben,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
(7) A közgyűlésről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a közgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét, az elhangzott észrevételek lényegét, a
javaslatokat, a határozatokat, a határozatokat ellenzők és támogatók, valamint tartózkodók
számarányát. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas,
jegyzőkönyvszerűen hitelesített jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a
jegyzőkönyvvezető írja alá, a közgyűlésen választott két jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesíti. A
jegyzőkönyvet harminc napon belül a tagok rendelkezésére kell bocsátani. A hangfelvételt a
következő évi rendes közgyűlés bezárásáig kell megőrizni. A határozatok eredeti, hitelesített
példányát a Szakszövetség hivatala tárolja, azokat a Szakszövetség honlapján kell közzétenni,
és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
19. § Az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai választásának szabályai
(1) A Szakszövetség elnökévé, az Elnökség tagjává, a Felügyelőbizottság elnökévé és tagjává
történő választásra a Szakszövetség tagja tehet személyi javaslatot, amelyet tizenöt nappal a
közgyűlés előtt köteles eljuttatni a Szakszövetség ügyvezető igazgatójának címezve.
Egy tag egy betöltendő tisztségre egy személyt javasolhat. Az ügyvezető igazgató a hozzá
beterjesztett jelöltek listáját - az írásos anyagokkal együtt - a tagoknak megküldi és a közgyűlés
elé terjeszti.
(2) Jelölt az a nagykorú, magyar állampolgár, továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet
jelölt az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
jelölt az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt a jelölt nem lehet, ha az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytatja a Szakszövetség. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet jelölt az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A
fentieken túl nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Szakszövetség
vezető tisztségviselője. A jelöltség akkor érvényes, ha a jelölt legalább 5 tag jelölését
megkapta.
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(3) A jelölteknek nyilatkozniuk kell a (2) bekezdésben irt feltételek meglétéről, valamint iskolai
végzettségükről, nyelvtudásukról, sport múltjukról, illetve hozzá kell járulniuk ezen
információk nyilvánosságra kerüléséhez.
(4) Minden jelenlévő tag minden egyes tisztség vonatkozásában egy-egy szavazattal rendelkezik.
A Szakszövetség elnökét, az Elnökség tagjait, a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait a
közgyűlés titkos szavazással, négy évre választja. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akinek
a hozzátartozója az Elnökség tagja.
(5) A Szakszövetség elnöke és az Elnökség tagjai megválasztásakor a közgyűlés elsőként a
Szakszövetség elnökét és a Felügyelőbizottság elnökét választja meg. A Szakszövetség
elnökévé, illetve a Felügyelőbizottság elnökévé megválasztottnak az tekinthető, aki a kialakult
sorrend alapján a legtöbb szavazatot kapta és a jelenlévő tagok szavazatainak több mint felét
megszerezte.
(6) A Szakszövetség elnökének és a Felügyelőbizottság elnökének megválasztása után kerül sor az
Elnökség 8 tagjának megválasztására akként, hogy 4 Elnökségi tagot a Szakszövetség elnöke,
míg másik 4 Elnökségi tagot a Szakszövetség tagjai jogosultak jelölni. A közgyűlés elsőként a
Szakszövetség elnöke által jelölt 4 Elnökségi tag megválasztásáról köteles dönteni. A
közgyűlés mindaddig nem határozhat a másik 4 Elnökségi tag személyéről, míg a
Szakszövetség elnöke által jelölt 4 Elnökségi tag megválasztásáról nem döntött. Ezt követi a
Felügyelőbizottság 2 tagjának a megválasztása.
(7) Az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjává megválasztottnak azok (az Elnökség esetében 8
fő, a Felügyelőbizottság esetében 2 fő) tekinthetők, akik a kialakult sorrend alapján a legtöbb
szavazatot kapták és egyenként a jelenlévő tagok szavazatainak több mint felét megszerezték.
Amennyiben a szavazás után nem állapítható meg a 8 Elnökségi, illetve a 2 Felügyelőbizottsági
tag személye, akkor a be nem töltött tisztségekre vonatkozóan újabb szavazást kell tartani a
nem megfelelő számú szavazatot elért jelöltek között mindaddig, amíg a tisztséget betöltik.
Jelöltként nem vesz részt a következő szavazásban az, aki az adott tisztség vonatkozásában a
legkevesebb szavazatot kapta. Amennyiben a legkevesebb szavazat vonatkozásában
szavazategyenlőség alakul ki, ezen jelöltek egyike sem vesz részt jelöltként a következő
szavazásban, kivéve azon esetet, amikor ezen szabály alkalmazása miatt a szavazásban részt
vevő jelöltek száma a betöltendő tisztségek száma alá csökkenne.
(8) A közgyűlés által választott személy visszahívható. A visszahívást a Szakszövetség 10 tagja
együttesen kezdeményezheti, a kezdeményezést a kezdeményezők kötelesek eljuttatni az
ügyvezető igazgatóhoz, melyet az ügyvezető igazgató az Elnökség elé terjeszt. Az Elnökség
köteles legalább harminc, legfeljebb negyvenöt napon belüli időpontra közgyűlést összehívni,
mely közgyűlésen napirendre kell tűzni a visszahívásra vonatkozó kezdeményezést. Az
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Elnökség a hozzá beterjesztett visszahívási kezdeményezéseket az írásos anyagokkal együtt a
tagoknak megküldi.
A Felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának visszahívását a Felügyelőbizottság is
kezdeményezheti, a 29.§ (8) bekezdés szerinti szabályok szerint. A kezdeményezést már
összehívott közgyűlésre is be lehet terjeszteni, ekkor legalább tíz nappal a közgyűlést
megelőzően kell az ügyvezető igazgatóhoz eljuttatni a kezdeményezést, aki azt haladéktalanul a
közgyűlés elé terjeszti.
A visszahívás titkos szavazással történik. Érvényes és eredményes a visszahívás az érintett
személyre vagy személyekre vonatkozóan - határozatképesség esetén - a jelenlévő tagok több
mint háromnegyedének igenlő szavazata esetén.
20. § Rendkívüli közgyűlés összehívása
(1) Rendkívüli közgyűlés összehívása az alábbiak szerint történhet:
a) az Elnökség hívja össze az ok és a cél megjelölésével, különösen abban az esetben, ha az
Elnökség létszáma 5 főre csökken, vagy a Felügyelőbizottság létszáma 2 főre csökken,
illetve, ha a tagok legalább egyharmada az összehívását ok és a cél megjelölésével
indítványozza;
b) a Felügyelőbizottság kezdeményezi az összehívást a 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
felmerült esetekben. Amennyiben az összehívás nem történik meg, akkor a
Felügyelőbizottság hívja össze a 31. § (2) bekezdés alapján;
c) a bíróság elrendeli;
d) az Ügyvezető Elnökség hívja össze;
e) a Szakszövetség ügyvezető igazgatója hívja össze az ok felmerülésétől számított legalább
harminc, legfeljebb negyvenöt napon belüli időpontra, ha az összehívásra nincs más
jogosult személy.
(2) A rendkívüli közgyűlés lebonyolítására egyebekben a Szakszövetség közgyűlésére vonatkozó
szabályok az irányadók, kivéve a 12. és a 16. §-okban foglaltakat. A rendkívüli közgyűlés új
napirendi pont felvételéről is dönthet.
(3) A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezés (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározottak
kézhezvételétől számított legalább tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra kell
összehívni. Az összehívásról legalább nyolc nappal a rendkívüli közgyűlés megtartása előtt
kell intézkedni a meghívó és az írásos anyagok egyidejűleg történő kiküldése mellett.
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VIII. A Szakszövetség Elnöksége
21. § Az Elnökség tagjai
(1) Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(2) Az Elnökség 9 főből áll. Összetétele:
a) elnök;
b) alelnök (alelnökök);
c) tagok.
(3) Az Elnökségi tag jogai és kötelezettségei:
a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség döntéseiben való részvétel;
b) észrevétel és javaslattétel a Szakszövetség működésével, illetve a korcsolyasporttal
kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a korcsolyasporttal összefüggő bármely kérdésben;
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására;
e) az elnök és az alelnök (alelnökök) akadályozása esetén - megbízás alapján – a
Szakszövetség képviselete;
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;
g) hozzájárulás a Szakszövetség ezen célkitűzéseihez és akcióihoz.
(4) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(5) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) az Elnökség tagjainak felénél nagyobb arányú csökkenése esetén;
e) elhalálozással;
f) amennyiben az Elnökségi tag állampolgárságát, vagy a bevándorlási, letelepedési
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár esetében bevándorlási, letelepedési
engedélyét valamely hatóság jogerősen megvonja, jogerős bírósági ítélet a közügyektől
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vagy sportszakmai tevékenység végzésétől eltiltja, illetve amennyiben gondnokság alá
helyezik;
g) a 37. §-ban meghatározottakat határidőre nem szünteti meg.
h) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
i) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(6) Az Elnökségi tag kizárólag a Szakszövetség ügyvezető igazgatójához címezve, írásban
mondhat le. Az ügyvezető igazgató a lemondásról haladéktalanul értesíti az Elnökség tagjait.
22. § Az Elnökség hatásköre, feladatai
(1) A Szakszövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, melynek tagjait a közgyűlés
négy évre választja meg.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.
(3) Az Elnökség mindazon feladatokat magához vonhatja, amelyek az Alapszabály és a
Szakszövetség egyéb szabályzatai alapján nem tartoznak a Szakszövetség további szervei, így
különösen a közgyűlés és a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.
(4) Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) a Szakszövetség közgyűlésének és rendkívüli közgyűlésének összehívása, javaslattétel a
napirendi pontokra;
b) javaslattétel az Alapszabály módosítására;
c) a jogszabályok betartása, betartatása, és az Alapszabály szerinti működés biztosítása, az
ettől eltérő jogerős döntések hatályon kívül helyezésének és új eljárás elrendelésének
szabályozása a különböző szabályzatokban;
d) a korcsolyasport stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása
e) a közgyűlési, Elnökségi határozatok végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése;
f) a korcsolyasport szakmai irányítása, működésének biztosítása, a gazdasági alapok
megteremtése, fejlesztési célok, közép és hosszú távú utánpótlás-nevelési koncepció
meghatározása és végrehajtása;
g) a Szakszövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló és mellékleteinek közgyűlés elé
terjesztése
h) a tagok felvétele és kizárása;
i) a tagdíj mértékének megállapítása;
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j) a tiszteletbeli és a pártoló tag megválasztása;
k) döntés a nevezést megtagadó szakszövetségi hivatali határozat ellen benyújtott
fellebbezésről;
l) minden, a Szakszövetség működésével, a korcsolyasport szervezésével és irányításával
kapcsolatos szabályzat elfogadása és módosítása,
m) a korcsolyasport nemzetközi tevékenységének irányítása, a nemzetközi kapcsolatok
szervezése;
n) eseti bizottság létrehozása, az állandó és eseti bizottságok elnökének és tagjainak
kinevezése, felmentése, a bizottságok elnökeinek beszámoltatása;
o) az ügyvezető igazgató, és az ágazati sportigazgatók kinevezése, felmentése, beszámoltatása;
p) a hazai és nemzetközi versenybírói keret jóváhagyása;
q) az edzőképzési stratégia elfogadása;
r) az SZMSZ és egyéb, jelen Alapszabályban meghatározott szabályzatok jóváhagyása,
módosítása;
s) az ágazatok szabályszerű működésének ellenőrzése,
t) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, a hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása;
u) a nemzeti válogatott keretek tagjai premizálásának jóváhagyása;
v) javaslattétel a mesteredzői címre, állami kitüntetésre, valamint egyéb elismerés
adományozására;
w) döntés a Szakszövetség szolgáltatásairól, kitüntetéseiről, tiszteletdíjairól;
x) a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
y) döntés gazdasági társaság, civil szervezet alapításáról és megszüntetéséről, illetve gazdasági
társaságban való részvételről és kiválásról.
23. §
(1) Az Elnökség - megfelelő többletbevétel birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási
jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
(2) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szakszövetség részére ingatlanvagyon
megszerzése, megterhelése, elidegenítése; vállalkozási tevékenység elhatározása; valamint
minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szakszövetség számára 100 millió
forintot meghaladó vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.
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24. § Az Elnökség működése
(1) Az Elnökség munkaterv alapján dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell
az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat.
(3) Az Elnökség üléseit technikai és hírközlői eszközök útján is megtarthatja az ügyrendjében
meghatározott részletszabályoknak megfelelően.
(4) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak.
(5) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelőbizottság elnökét és az
ügyvezető igazgatót. Napirendtől függően az ülésre más személy is meghívható.
25. §
Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az ügyvezető igazgató, vagy
legalább három Elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével, illetve a Felügyelőbizottság a 31.§ban meghatározottak szerint javasolja.
26. §
(1) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést két napon belül ismételten össze kell hívni,
legkésőbb az összehívást követő 8 napon belüli időpontra.
(2) Az Elnökség általában nyílt szavazással, a szavazáskor jelenlévők több mint felének igenlő
szavazatával hoz határozatot.
(3) Az Elnökségi határozatok eredeti, hitelesített példányát a szakszövetségi hivatal tárolja, azokat
a Szakszövetség honlapján kell közzétenni, és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
(4) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés
helyszínét, időpontját, napirendjét, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a határozatokat a szavazati arány feltüntetésével.
(5) Az Elnökségi határozatok hatálybalépésének időpontja az Elnökségi ülést követő nap vagy az
Elnökség által megállapított időpont.

24

27. §
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a (Ptk. 8. § (1)
bekezdés 1.) pontjában meghatározottak szerinti) közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat
alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által
a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
28. § Az Ügyvezető Elnökség
(1) Amennyiben az Elnökség létszáma 5 fő alá csökken, az Elnökség Ügyvezető Elnökségként
működik tovább, tagjai közül elnököt választ.
(2) Az Ügyvezető Elnökség feladata az új Elnökséget megválasztó közgyűlést előkészíteni és
összehívni. Az Ügyvezető Elnökség elnöke jogosult a Szakszövetséget képviselni, aláírási
jogkört gyakorolni. Az Ügyvezető Elnökség köteles a közgyűlést tizenöt napon belül a
közgyűlés összehívására vonatkozó általános szabályok szerint összehívni.
IX. A Felügyelőbizottság
29. §
(1) A Szakszövetség jogszabály szerinti működésének,
tevékenységének ellenőrzését a Felügyelőbizottság végzi.

gazdálkodási és vagyonkezelési

(2) A Felügyelőbizottság elnökből és 2 tagból áll.
(3) A Felügyelőbizottság elnöke és tagja a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhet, a
Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
állhat. Nem lehet továbbá elnöke és tagja a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó
személy és a vele, továbbá a Szakszövetség Elnökségének tagjával, illetőleg az előbb
felsoroltakkal közeli hozzátartozói kapcsolatban álló személy, A Felügyelőbizottság elnöke és
tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
(4) A Felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, évente legalább négy
alkalommal ülésezik. Az ellenőrzési tervet a Felügyelőbizottság fogadja el. A
Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze. A Felügyelőbizottság
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határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van. A Felügyelőbizottság döntéseit
szótöbbséggel hozza.
(5) A Szakszövetség közgyűlése és az Elnökség javaslatot tehet a vizsgálandó témakörökre.
(6) A Felügyelőbizottság elnöke, illetve tagja mandátuma megszűnik:
a) a mandátum lejártával;
b) lemondással;
c) visszahívással;
d) elhalálozással;
e) amennyiben a (3) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, illetve azt nem szünteti meg,
figyelembe véve a 37.§ vonatkozó szabályait.
(7) A Felügyelőbizottság elnöke, illetve tagja kizárólag az ügyvezető igazgatóhoz címezve, írásban
mondhat le. Az ügyvezető igazgató a lemondás tényéről haladéktalanul értesíti a
Felügyelőbizottság további tagjait. A lemondás az ügyvezető igazgatóhoz érkezett és iktatott
időpontot követő naptól hatályos. Az így benyújtott lemondást visszavonni nem lehet.
(8) Visszahívással szűnhet meg a megbízatás, ha a Felügyelőbizottság tagja neki felróható okból
nem tesz eleget megbízásából eredő feladatainak, továbbá, ha jogerős ítéletben megállapított
bűntettet követ el vagy más módon tisztségére méltatlanná vált, és ezért a Felügyelőbizottság
teljes ülése a Felügyelőbizottság tagjának, vagy elnökének visszahívását kezdeményezi.
Visszahívását kell kezdeményezni a Felügyelőbizottság tagjai közül annak, aki adott naptári év
üléseinek több mint felén nem vesz részt.
30. § A Felügyelőbizottság feladatai
(1) A Felügyelőbizottság feladatai:
a) a Szakszövetség jogszabály szerinti működésének, illetve pénz- és vagyonkezelésének
vizsgálata;
b) az országos sportági szakszövetségek és a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó
jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, a jóváhagyott
költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és a
közhasznúsági jelentés felülvizsgálata a közgyűlés időpontja előtt;
c) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
d) a Szakszövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.
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(2) A Felügyelőbizottság tevékenysége során az Elnökségtől, az ügyvezető igazgatótól
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Szakszövetség könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) Ellenőrzés esetén az ellenőrzés megkezdéséről a Felügyelőbizottság elnöke a Szakszövetség
elnökét és a Szakszövetség ügyvezető igazgatóját értesíti. Az ellenőrzés tapasztalatairól a
Felügyelőbizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított tizenöt napon belül - a
Szakszövetség elnökét és a Szakszövetség ügyvezető igazgatóját írásban tájékoztatja.
(4) Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján az ügyvezető igazgató harminc napon belül
intézkedési tervet állít össze, és elküldi a Felügyelőbizottság elnökének, melyre a
Felügyelőbizottság észrevételt tehet.
(5) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől
számított harminc napon belül - a Felügyelőbizottság indokolt esetben utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
(6) Megvizsgálja a 16.§ (4) b) és d) pontokban rögzített dokumentumokat, valamint a 16.§ (4) c)
pontban rögzített pénzügyi tervet, azokról írásos jelentést készít, mely jelentést a közgyűlés elé
terjeszt. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés az Sztv. szerinti
beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
31. §
(1) A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(2) Az Elnökséget, illetve a közgyűlést a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén az
Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
(3) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
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(4) A Felügyelőbizottság működésére - az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában ügyrendjét kell alkalmazni, amelyet a Felügyelőbizottság saját hatáskörben fogad el.
X. A Szakszövetség bizottságai
32. § Állandó és ad-hoc bizottságok
(1) Az állandó bizottságok – kivéve a Sportolói Bizottság – elnökeit és tagjait az Elnökség a téli
olimpiai ciklushoz igazodva négyéves időtartamra nevezi ki. Az eseti bizottság mandátuma az
adott feladat végrehajtásáig, de legkésőbb a soron következő rendes közgyűlés időpontjáig tart.
A bizottságok tagja csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű, nem áll közügyektől,
sportszakmai tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, kötelességei teljesítése során pártatlanul,
részrehajlás nélkül kell eljárnia.
A bizottságok minden tagjának, illetve elnökének függetlennek kell lennie.
A bizottság tagja adott döntéshozatali eljárásban nem független, ha maga, vagy bármely, a Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa részvényese,
támogatója vagy alkalmazottja, az adott döntéshozatalban közvetlenül érintett. A bizottság
tagja azokban a kérdésekben nem szavazhat, amelyekben nem tekinthető függetlennek, ezen
kérdéseknél a határozatképesség megállapításánál személye figyelembe nem vehető.
A fentiek szerinti összeférhetetlenség megállapításának, valamint következményeinek részletes
szabályait az Elnökség az SZMSZ-ben, illetve a bizottságok ügyrendjében jogosult
szabályozni.
A bizottsági elnökök és tagok az Elnökség által visszahívhatók.
(2) A bizottságok adott szakterületen szakszövetségi feladatokat látnak el. A bizottságok feladatai
és hatásköre a Szakszövetség szabályzataiban, illetve SZMSZ-ében kerül meghatározásra,
működésük részletes szabályait, illetve ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá.
(3) A bizottságok hatáskörükben a Szakszövetség egyéb szerveitől, hivatali egységeitől
függetlenül hozhatnak határozatot.
A bizottságok határozatainak eredeti, hitelesített példányát a szakszövetségi hivatal tárolja,
azokat a Szakszövetség honlapján kell közzétenni, és a határozatok tárában kell nyilvántartani.
XI. A Szakszövetség tisztségviselői, az ügyvezető igazgató, és az ágazati sportigazgatók
33. § A tisztségviselők
A Szakszövetség vezető tisztségviselői az elnök, az alelnök (alelnökök) és az ügyvezető igazgató.
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34. § Az elnök
(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) képviseli a Szakszövetséget,
szervezetekkel;

kapcsolatot tart az állami, társadalmi és gazdasági

b) irányítja és ellenőrzi az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és
Elnökségi határozatok végrehajtását;
c) vezeti a közgyűlést;
d) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;
e) figyelemmel kíséri a szövetségi szervek, bizottságok munkáját;
f) betartja és betartatja a jogszabályokat, biztosítja az Alapszabály szerinti működést;
g) javaslatot tesz a bizottságok elnökei, az ügyvezető igazgató, és az ágazati sportigazgatók
személyére, dönt az ISU magyar tisztségviselőinek személyéről;
h) munkáltatói jogkört gyakorol a kinevezés és felmentés kivételével az ügyvezető igazgató és
az ágazati sportigazgatók felett;
i) az Elnökség megbízása alapján dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
Szakszövetség más szervének, illetve tisztségviselőjének kizárólagos hatáskörébe;
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a közgyűlés vagy az Alapszabály a
hatáskörébe utal;
k) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol;
l) felkéri az Elnökség tagjai közül az alelnököt (alelnököket).
(3) Az elnököt, akadályoztatása esetén az alelnök (alelnökök), akadályoztatásuk esetén az ezzel a
feladattal megbízott Elnökségi tag helyettesíti az elnök teljes jogkörével.
(4) Az alelnök (alelnökök) hatáskörét, feladatait az elnök határozza meg.
(5) Az elnök hatáskörébe tartozó feladatok átruházhatók.
35. § Az ügyvezető igazgató
(1) A Szakszövetség hivatali szervezetének vezetője a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy
megbízási jogviszonyban álló ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgatót az Elnökség
határozatlan időtartamra nevezi ki.
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(2) Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat a Szakszövetség elnöke gyakorolja, kivéve
a kinevezést és felmentést.
(3) Az ügyvezető igazgató feladata és hatásköre:
a) irányítja a Szakszövetség hivatalát;
b) összehangolja az Elnökség és a bizottságok, valamint a munkaviszonyban és egyéb
szerződéses jogviszonyban álló munkatársak munkáját, biztosítja a munkafeltételeket;
c) szervezi a közgyűlés, az Elnökség és a bizottságok határozatainak végrehajtását;
d) gondoskodik a közgyűlés és az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről,
őrzéséről, továbbá a határozatok kihirdetéséről és nyilvántartásáról;
e) gondoskodik a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről;
f) előkészíti az Elnökség üléseit;
g) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szakszövetségi határozatok módosítását;
h) a munkaviszonyban álló munkatársak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat;
i) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szakszövetség tevékenységéről;
j) képviseli a Szakszövetséget;
k) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol az SZMSZ-ben
meghatározott körben és mértékig;
l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés, az Alapszabály és az Elnökség a
hatáskörébe utal.
(4) Az ügyvezető igazgató tevékenységéről az Elnökségnek és az elnöknek számol be.
(5) Az ügyvezető igazgató a Szakszövetség gazdálkodásáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel.
(6) Az ügyvezető igazgató felel a Szakszövetség jogszabályszerű gazdálkodásáért, a pénzkezelés
szabályszerű kialakításáért.
(7) Az ügyvezető igazgató a képviseleti jogosultságát a Szakszövetség munkavállalóira
átruházhatja.
36. § Az ágazati sportigazgatók
(1) A Szakszövetség a korcsolyasport szakmai munkájának irányítására és felügyeletére az alábbi
ágazati sportigazgatókat alkalmazza:
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a) műkorcsolya, jégtánc, szinkronkorcsolya sportágakért felelős ágazati sportigazgató;
b) gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya sportágakért felelős ágazati sportigazgató.
(2) Az ágazati sportigazgatók felelnek:
a) a nemzeti válogatottak sportszakmai programjának kialakításáért és megvalósításáért;
b) a Szakszövetség
végrehajtásáért.

országos

szintű

sportszakmai

programjának

kidolgozásáért

és

(3) Az ágazati sportigazgatók munkájukról szükség szerint, de legalább évente kétszer írásban és
szóban számolnak be az Elnökségnek.
(4) Az ágazati sportigazgatók részletes feladatait a Szakszövetséggel kötött szerződésük, valamint
a Szakszövetség SZMSZ-e határozza meg.
37. § Összeférhetetlenségi szabályok
(1) A 29. § (3) bekezdésben rögzített összeférhetetlenségi okot annak keletkezésétől számított
harminc napon belül meg kell szüntetni.
(2) Nem lehet a Szakszövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan szervezetnél vagy
gazdasági társaságnál töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
XII.

A Szakszövetség hivatala
38. §

(1) A Szakszövetség hivatalának vezetője a Szakszövetség ügyvezető igazgatója.
(2) A Szakszövetség hivatalának szervezeti felépítését és feladatait az SZMSZ határozza
meg.
XIII. A Szakszövetség versenyei
A Szakszövetség versenyei:
a) bajnokságok
b) egyéb versenyek.
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39. §
XIV. A Szakszövetség gazdálkodása és vagyona
40. § A Szakszövetség gazdálkodása
(1) A Szakszövetség gazdaságilag önálló. Működése érdekében gazdasági és vállalkozói
tevékenységet folytathat, de befektetési tevékenységet nem végez.
(2) A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szakszövetség elsősorban
tagdíjakból, szponzori bevételekből, a kereskedelmi jogai értékesítéséből származó
bevételekből, valamint központi költségvetési, önkormányzati, köztestületi, közalapítványi,
ISU-tól származó támogatási összegekből és egyéb támogatásokból gazdálkodik.
(3) A Szakszövetség bevételei:
a) a célja szerinti tevékenység bevétele minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is:
• tagsági díj;
• rendezvénybevétel;
• magánszemélyek és jogi személyek támogatása;
• az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy
működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
• a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
• az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
• a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban, vagy a Szakszövetség szabályzatában,
illetve határozatában megállapított - díj;
• televíziós- és reklámbevétel;
• egyéb bevétel.
b) a vállalkozási tevékenység bevételeiről szóló rendelkezéseket a Gazdálkodási Szabályzat
tartalmazza.
(4) A Szakszövetség kiadásai:
a) a célja szerinti tevékenység kiadása minden olyan kiadás, amely nem a vállalkozási
tevékenységhez kapcsolódik:
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• a válogatott keretek fenntartása és szerepeltetése;
• az általa rendezett versenyek szervezése, működtetése;
• tagok támogatása;
• a Szakszövetség hivatalának működtetése;
• közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
• egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek;
• egyéb kiadás.
b) a vállalkozási tevékenység kiadásai:
• egyéb kiadás.
(5) A Szakszövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásáért vagyonával felel. A
Szakszövetség tagja a Szakszövetség tartozásáért saját vagyonával nem felel.
(6) A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet kizárólag közhasznú
céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Kizárólag olyan vállalkozást alapíthat,
illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben a felelőssége korlátozott és e
korlátozott felelősség mértéke nem haladhatja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt
vagyonának mértékét.
(7) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve – a Sporttörvény 8. § (5)
bekezdésére is figyelemmel – a kártérítési felelősség a Szakszövetséget terhelik, ugyanakkor
megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből származó bevételek is.
(8) Az ügyész keresete alapján a bíróság akkor is felfüggesztheti a Szakszövetség elnökének,
Elnökségének és az ügyvezető igazgató tevékenységét, és a tevékenység irányítására felügyelő
biztost rendelhet ki, ha a Szakszövetség 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 Szakszövetség bírósági feloszlatásának
kezdeményezésére.
(9) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában
meghatározott tevékenységére fordítja.
(10) A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt
nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
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(11) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(12) A Szakszövetségben az aláírási és az utalványozási jogkörre vonatkozóan, valamint a
bankszámla fölötti rendelkezésről az SZMSZ és egyéb szabályzatok tartalmaznak részletes
rendelkezéseket.
(13) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a hatályos jogszabályok és a
Szakszövetség szabályzatai határozzák meg.
41. § A Szakszövetség vagyona
A Szakszövetség vagyona lehet (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bontásban):
a) immateriális javak;
b) tárgyi eszköz;
c) befektetett pénzügyi eszköz;
d) készlet;
e) követelés;
f) értékpapír;
g) pénzeszköz;
h) aktív időbeli elhatárolás.
XV.

A Szakszövetség megszűnése és megszüntetése
42. §

(1) A Szakszövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szakszövetség jogutód
nélkül megszűnik, ha célját megvalósította, vagy az lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak
meg, valamint abban az esetben, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) A Szakszövetség megszűnik, ha a Szakszövetség feloszlását a közgyűlés négyötödös
szavazataránnyal kimondja, illetve, ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
(4) A Szakszövetség feloszlással történő megszűnése esetén a közgyűlés dönt a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyonról a feloszlásról szóló határozatában.
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(5) A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a sportért felelős államtitkár által vezetett minisztérium
fizetési számlájára kell befizetni, és azt a korcsolyasport utánpótlás-nevelés központi
költségvetési támogatására kell fordítani.
XVI. Vegyes és záró rendelkezések
43. §
(1) A Szakszövetség ügyvezető igazgatója gondoskodik a Szakszövetség szervei határozatainak a
Szakszövetség honlapján történő kihirdetéséről, valamint azok összegyűjtéséről a határozatok
tárában.
(2) A határozatok tárának tartalmaznia kell a döntések tárgyát, tartalmát, hatályát, valamint
megszületésük időpontját.
(3) A Szakszövetség közhasznúsági jelentésébe bárki előre egyeztetett időpontban betekinthet,
abból saját költségére másolatot készíthet, illetve a Szakszövetség köteles azt honlapján
mindenkor feltüntetni.
(4) A Szakszövetség működésével kapcsolatos beszámolóit, valamint szolgáltatásai
igénybevételének módját szükség szerint, valamint tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait évi egy alkalommal a honlapján közzéteszi.
44. §
(1) A Szakszövetség nevének, jelképeinek, illetve az általa rendezett sporteseményeknek
bármilyen üzleti alapon vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag az Elnökség előzetes
jóváhagyása alapján történhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakba a sportfogadás is beletartozik.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottaknak a Szakszövetség előzetes hozzájárulása
nélkül történő hasznosítása esetén a Szakszövetséget kártérítés illeti meg.
45. §
(1) A Szakszövetség Alapszabályának, belső szabályzatainak és határozatainak alkalmazása
szempontjából az amatőr és hivatásos sportoló, valamint a szabadidős és versenyszerű sportoló
jogállása meghatározásánál a hatályos vonatkozó törvények, illetve az ISU szabályozása a
mérvadó.
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(2) A Szakszövetség tagjai egymás közötti vitáikat - a bírósági út igénybevételét megelőzően - az
Elnökség előtt kötelesek egyeztetni, amely ezt a jogkörét, valamint a felügyeleti jogkörét az
általa erre a célra létrehozott eseti bizottságnak átadhatja.
46. §
(1) Jelen Alapszabály 2020. szeptember 17. napján lép hatályba.
Záradék
Jelen Alapszabályt a Szakszövetség közgyűlése 2020. szeptember 17-i ülésén elfogadta és 2020.
szeptember 17. napján hatályba léptette.

………………………………..
ügyvezető igazgató sk.

………………………………..
elnök sk.

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Budapesten, 2020. szeptember 17. napján:
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