
 
 
 
   
 
 
  

AA  MMAAGGYYAARR  RRÖÖPPLLAABBDDAA  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  
SSZZEERRVVEEZZEETTII  ÉÉSS  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  SSZZAABBÁÁLLYYZZAATTAA  
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II..  FFEEJJEEZZEETT  
ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

  
BBEEVVEEZZEETTŐŐ  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

11..  §§ 
 
(1) A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a 2006. 

május  20‐i  Közgyűlés  által  jóváhagyott  MRSZ  Alapszabály  (a  továbbiakban: 
Alapszabály)  7.  §  d)  pontja  alapján megalkotta  a  Szakszövetség  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). 

 
(2) Jelen  SZMSZ  tartalmazza  a  Szakszövetség  működésére  vonatkozó  jogokat, 

kötelességeket  és  függelmi  viszonyokat.  Ezen  belül meghatározza  különösen  a 
Szakszövetségre  vonatkozó  adatokat,  általános  irányítási  teendőket,  alapvető 
számviteli működési szabályokat, a tagsági  jogviszonyra vonatkozó szabályokat, 
a  Szakszövetség  szervezetének  működésére  vonatkozó  szabályokat. 
Meghatározza  továbbá a Szakszövetség  tisztségviselőinek,  szerveinek, az MRSZ 
által foglalkoztatott egyéb személyeknek, valamint az Ellenőrző Testület tagjainak 
jogait, kötelességeit. 

 
(3) Jelen SZMSZ előírásai nem lehetnek ellentétesek az Alapszabály rendelkezéseivel, 

annak részletszabályozását jelentik, az Alapszabályhoz szervesen kapcsolódnak. 
 
(4) Az Alapszabály és a külön  jogszabályok alapján előírt más szabályzatok mellett 

jelen  SZMSZ‐hez  kapcsolódóan,  az  alábbi  egységes  szerkezetbe  foglalt 
szabályzatok biztosítják a Szakszövetség működését: 
a) a MRSZ Versenyszabályzata (teremröplabda, strand‐ és parkröplabda 

bajnokságok versenykiírásai) 
b) a MRSZ Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzata 
c) a MRSZ Sportfegyelmi Szabályzata 
d) a MRSZ Doppingszabályzata 
e) a MRSZ Joghasznosítási Szabályzata 
f) a MRSZ Képesítési Szabályzata 
g) a MRSZ Bizottságok és Játékvezetői Testületének Szabályzatai 
h) a MRSZ Strand‐ és Parkröplabda Szabályzata 
 

(5) Jelen SZMSZ „röplabda”  fogalom alatt a Teremröplabdát, valamint a Strand‐ és 
Parkröplabdát  együttesen  érti,  előírásai  kiterjednek  a  sportág  mind  a  két 
területére.  
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AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  JJOOGGÁÁLLLLÁÁSSAA  
22..  §§ 

 
(1) A  Szakszövetség  a  Magyar  Köztársaságban  a  röplabdasport  irányítási, 

ellenőrzési feladatainak összehangolására, ellátására, létrehozott, önkormányzati 
elven  működő  kiemelkedően  közhasznú  társadalmi  szervezet.  Működési 
tevékenységét  önálló  jogi  személyként,  az  Alapszabály,  és  jelen  SZMSZ‐ben 
meghatározottak szerint végzi. 

 
(2) A  Szakszövetség  általános  jogutódja  az  1946‐ban  alapított  Magyar  Röplabda 

Szakszövetségnek,  tagja  a  Nemzeti  Sportszövetségnek,  a  Magyar  Olimpiai 
Bizottságnak, a Nemzetközi Röplabda Szövetségnek (a továbbiakban: FIVB) és az 
Európai  Röplabda  Konföderációnak  (a  továbbiakban:  CEV)  a  Közép‐európai 
Röplabda  Szövetségnek  (a  továbbiakban  MEVZA)  amely  szervezetek 
alapszabályát és határozatát magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 
(3) A  Szakszövetség  tevékenységi  körében  országos  hatáskörrel  és  kizárólagos 

illetékességgel rendelkezik. 
 
(4)  A  Szakszövetség  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  a 

Szakszövetség  székhelyén  előzetes  egyeztetést  követően  a  Szakszövetség 
bármely  tisztségviselője,  és  bármely  tagjának  képviselője  és meghatalmazottja 
betekinthet.  

 
(5)  A  Szakszövetség  működése  nyilvános,  szolgáltatásait  bárki  korlátozás  nélkül 

igénybe veheti. A Szakszövetség szolgáltatásai igénybevételének konkrét módját 
és  feltételeit  a  jelen  szabályzat  és  a  Szakszövetség  egyéb  szabályzatai 
tartalmazzák.  A  Szakszövetség  szolgáltatásai  eltérő  szabályzati  rendelkezés 
hiányában  előzetes  egyeztetést  követően  a  Szakszövetség  székhelyén  vehetők 
igénybe.  Szakszövetség  legfontosabb dokumentumait,  szabályzatait  valamint  a 
beszámolói és közhasznúsági jelentését az elfogadástól számított 60 napon belül 
nyilvánosságra hozza  a honlapján,  ahol mindezek bárki  által korlátozás nélkül 
megtekinthetők. 

 
AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  AADDAATTAAII  

33..  §§ 
 
(1) A Szakszövetség neve: Magyar Röplabda Szövetség (rövidítve: MRSZ) 
 
(2) A Szakszövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1‐3. 
 
(3) A Szakszövetség logója: 
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(4) A Szakszövetség zászlója:fehér alapon középen a Szakszövetség logója. 
 
(5) A Szakszövetség pecsétje: 

 
 

(6) A Szakszövetség alapításának éve: 1946. 
 
(7) A  MRSZ  Fővárosi  Bírósági  nyilvántartásba  vételének  száma  és  ideje: 

PK60152/2001 
 
(8) A MRSZ országos sportági szakszövetségi nyilvántartási sorszáma: 30. 
 
(9) A MRSZ adószáma: 18158713‐2‐42 
 
(10) A MRSZ bankszámlaszáma: 11613008‐01341400‐13000003 
 
(11) A MRSZ KSH száma: 18158713‐9261‐52101 
 
(12) A Szakszövetség hivatalos lapja: Röplabda. 
  

AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEE  
44..  §§ 

 
(1) Az  FIVB  Alapszabálya  értelmében  a  Szakszövetség  kizárólagosan  jogosult  a 

Magyar  Köztársaságban  a  teremröplabda,  valamint  strand‐  és  parkröplabda 
tevékenységet képviselni, szervezni és irányítani. 

 
(2) A Szakszövetség képviseletét az Alapszabály 1. § (4) bekezdése alapján az elnök, 

az elnökhelyettes és a főtitkár látja el. 
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(3) A Szakszövetség képviseletét elsősorban az elnök  látja el. Képviseleti  joga teljes 
körű, aláírási joga önálló. 

 
55..  §§ 

 
(1) Az Alapszabály 29. § (1) bekezdése alapján az elnökhelyettes az elnököt távolléte, 

akadályoztatása vagy a 23. § (6) bekezdésében foglaltak esetén – külön személy 
megbízása hiányában –helyettesíti (korlátozott elnöki képviselet). 

 
(2) Az elnök távollétének minősül, ha 

a) az elnök a távolléte tényét előre bejelenti, meghatározva a távollét kezdési és 
befejezési időpontját, vagy 

b) valamely  kérdés  eldöntésére,  jogosultság  gyakorlására  (a  továbbiakban: 
döntés)  az  elnöknek  van  hatásköre,  és  az  elnök  a  döntési  határidőig  nem 
elérhető,  továbbá  nem  élt  az  a)  pontban meghatározott  jogával,  és  erre  az 
esetre más személynek meghatalmazást nem adott. 

 
(3) Az elnökhelyettes korlátozott elnöki képviseleti jogosultságának tényét köteles a 

harmadik személy részére írásban, mindkét fél által aláírt dokumentált formában 
bejelenteni, továbbá felhívni ezen személy figyelmét arra, hogy jognyilatkozata a 
Szakszövetség  elnökének  jóváhagyásával  válik  joghatályossá  (felfüggesztő 
feltétel).  

(4) Az elnök az elnökhelyettes korlátozott elnöki képviseletében tett jognyilatkozatát 
jogosult  felülvizsgálni.  Amennyiben  a  jognyilatkozattal  egyet  ért,  úgy  a 
Szakszövetség  nevében  tett  elnökhelyettesi  döntés  visszamenőleges  hatállyal 
végleges hatályú, erről a harmadik személyt írásban értesíteni kell. Amennyiben 
az elnök a döntéssel nem ért egyet, úgy köteles a harmadik felet azonnal, írásban 
értesíteni  arról,  hogy  az  elnökhelyettes  által  tett  jognyilatkozat  képviseleti 
jogosultság hiányában nem joghatályos. 

 
66..  §§ 

 
(1) A  Szakszövetség  főtitkára  az Alapszabály  30.  §  (4)  bekezdés  d)  pontja  szerint 

megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget. 
 

77..  §§ 
  
(1) A  Szakszövetség  képviseletére  az Alapszabály  27.  §  (3)  bekezdésén  kívül más 

személy is jogosult az elnök erre vonatkozó meghatalmazása/megbízása alapján. 
Az  elnök  meghatalmazást/megbízást  meghatározott  feladatra,  illetve 
meghatározott feladatok csoportjára, ügykörökre nézve is adhat. 
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IIII..  FFEEJJEEZZEETT  
AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGII  TTAAGGSSÁÁGGRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

 
88..  §§ 

 
(1) Az Alapszabály  8.,  9.  és  10.  §‐a  határozza meg  a  szakszövetségi  tagságra  (a 

továbbiakban:  tagság)  vonatkozó  alapvető  szabályokat.  A  jelen  8‐14.  §‐ban 
meghatározott  szabályok  ezen  rendelkezések  alapján meghatározzák  a  tagság 
keletkezésének,  megszűnésének,  és  egyéb,  tagsággal  kapcsolatos 
jogintézménynek a konkrét szabályait. 

  
TTAAGGFFEELLVVÉÉTTEELL  

99..  §§ 
 

(1) A sportszervezet a jelen SZMSZ 1. számú mellékletében meghatározott MRSZ‐01 
számú formanyomtatvány (a továbbiakban: Tagfelvételi kérelem) kitöltésével és 
annak leadásával igényelheti a tagságot. 

 
(2) A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
 

a. A sportszervezet alapszabálya minden esetben, amennyiben rendelkezésre áll, 
szervezeti és működési szabályzata 

b. A jelen SZMSZ 2. számú mellékletében foglalt MRSZ‐02. számú nyilatkozat 
c. Képviselő képviseleti jogosultságát megalapozó okirat 

 
(3) A  (2)  és  (3)  bekezdésben  meghatározott  dokumentumokat  gépelt,  vagy 

nyomtatott  formában, A/4  formátumú  lapokban,  összefűzve,  vagy más,  fizikai 
egységet  biztosító  módon  egybekötve  kell  személyesen  az  MRSZ  Irodában 
leadni,  vagy  postai  úton  (futárral,  egyéb  kézbesítési  tevékenységet  végző 
szervezettel;  a  továbbiakban  együtt:  posta)  a MRSZ  székhelyére megküldeni. 
Postai  megküldés  esetén  az  átvétel  tényét  igazoló  módon  való  feladás 
(tértivevény,  stb.)  nem  követelmény,  azonban  a  postai  szolgáltató  esetleges 
mulasztásáért a MRSZ‐et felelősség nem terheli. 

 
(4) A MRSZ  főtitkára köteles megvizsgálni, hogy a megkövetelt dokumentumok a 

tagfelvételi kérelem elbírálása szempontjából rendelkezésre állnak‐e. A főtitkár – 
a  12.  §‐ban  foglaltak  kivételével  –  érdemben  nem  vizsgálhatja  a  benyújtott 
dokumentumokat, kizárólag a  (2) és a  (3) bekezdésben meghatározott okiratok 
meglétét jogosult ellenőrizni. 

 
(5) Amennyiben  a  (4)  bekezdés  alapján megállapítható,  hogy  a  tagságot  igénylő 

sportszervezet  nem,  vagy  nem  megfelelő  formában  nyújtott  be  valamely 
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megkövetelt  okiratot,  úgy  a  főtitkár  haladéktalanul  írásban  felszólítja  a 
sportszervezetet a hiányok pótlására. A hiányok pótlása esetén a főtitkár ismét a 
(4) bekezdés alapján jár el. A hiányok pótlására több alkalommal van lehetőség. 

 
(6) A  MRSZ  elnöksége,  illetve  az  Alapszabály  26.  §  (1)  bekezdése  alapján  az 

ügyvezetőség  (a  továbbiakban  együtt  jelen  paragrafusban:  elnökség)    a 
tagfelvétel kérdésében a hiánytalanul beadott kérelem alapján a soron következő 
elnökségi  (ügyvezetőségi) ülésen határoz. Amennyiben a  tagfelvételi kérelem a 
MRSZ‐hez  a  soron  következő  elnökségi  ülést  megelőző  nyolc  napon  belül 
érkezett,  úgy  az  elnökség  a  tagfelvételről  a  soron  következő  elnökségi  ülést 
követő elnökségi ülésen határoz. 

 
TTAAGGSSÁÁGG  MMEEGGSSZZŰŰNNÉÉSSEE  

1100..  §§    
 

(1) A Szakszövetségből történő kilépést a sportszervezet erre vonatkozó képviseleti 
joggal  felruházott  vezető  tisztségviselője  jogosult  joghatályosan  az 
ügyvezetőséggel közölni. 

 
(2) Az  ügyvezetőséggel  való  közlésnek  minősül  a  nyilatkozatnak  a  MRSZ 

székhelyére  bármilyen  úton  történő,  az  átvétel  tényét  bizonyító  módon  való 
eljuttatása. A közlés címzettje ebben az esetben is a MRSZ elnöksége. Személyes 
leadás  esetén  az  átvétel  tényét  a  MRSZ  munkatársa  által  kiállított  átvételi 
elismervény  igazolja.  Az  átvételi  elismervényt  ebben  az  esetben  két  eredeti 
példányban kell kiállítani; az egyik példány a MRSZ‐et, a másik a kilépő  tagot 
illeti. 

 
(3) A  tag  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  törlésről  a  MRSZ  főtitkára 

haladéktalanul gondoskodik az erről való hivatalos, bizonyítható módon történő 
tudomásszerzést követően. A tagsági jogviszony megszűnése ebben az esetben a 
törlés napja, azonban a jogutód nélküli megszűnés napja és a törlés napja közötti 
időszakban a tagot új kötelezettség nem terhelheti. 

 
(4) A  fegyelmi  eljárásra,  a  fegyelmi  eljárás  alapján hozott döntések végrehajtására 

vonatkozóan  az  MRSZ  Alapszabály  7.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján 
megalkotott fegyelmi szabályzata irányadó. 

 
(5) Amennyiben a tag a tagdíjat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy a MRSZ 

főtitkára, vagy az általa megbízott személy haladéktalanul köteles a tagot írásban 
felszólítani  a  tagdíj  30  napon  belül  történő  befizetésére.  A  felszólítást 
személyesen,  illetőleg  az  átvétel  tényét  bizonyító  módon  kell  kézbesíteni. 
Személyes  átvétel  esetén  az  átvétel  tényét  a MRSZ munkatársa  által  kiállított 
átvételi elismervény tanúsítja. 
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(6) Amennyiben  a  tag  az  (5)  bekezdés  alapján  a  felszólításban  meghatározott 

határidőben a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a MRSZ főtitkára 
haladéktalanul köteles intézkedni a tag törléséről. 

  
PPÁÁRRTTOOLLÓÓ  TTAAGGSSÁÁGG  

1111..  §§   
 
(1) A  Szakszövetséget  támogató  személy  a  jelen  SZMSZ  3.  mellékletében 

meghatározott MRSZ‐03. számú formanyomtatványon (a továbbiakban: kérelem) 
kérelmezheti  pártoló  tagsági  jogviszonyának  megállapítását.  Az  elnökség  a 
pártoló  tagsági  jogviszonyról  a  kérelem  benyújtását  követő  elnökségi  ülésen 
határoz. Amennyiben a pártoló  tagsági kérelem a MRSZ‐hez a soron következő 
elnökségi  ülést  megelőző  három  napon  belül  érkezett,  úgy  az  elnökség  a 
tagfelvételről a soron következő elnökségi ülést követő elnökségi ülésen határoz, 
kivéve a (3) bekezdés szerinti esetben. 

 
(2) Az  Alapszabály  szerinti  személyes  közreműködés  esetén  az  elnökség 

megvizsgálja  a  pártoló  tagság  fennállásának  feltételeit  és  a  vizsgálat  alapján 
határoz  a pártoló  tagság megadásáról. Ebben  az  esetben  a kérelemhez  csatolni 
kell  a MRSZ  vezető  tisztségviselője  által  tett  nyilatkozatot,  amelyben  a MRSZ 
vezető tisztségviselője elismeri a kérelmező MRSZ‐t segítő munkáját. 

 
(3) Az Alapszabály  szerinti összeg megfizetése esetén a kérelemhez  csatolni kell a 

befizetést  igazoló  okiratot. Amennyiben  az  okirat  nem  eredeti,  úgy  az  eredeti 
okirat  és  a másolat  azonosságát  a MRSZ  főtitkára,  vagy  az utasítása  alapján  a 
MRSZ  munkatársa  megvizsgálhatja.  Pénzbefizetéssel  történő  pártoló  tagsági 
jogviszony  nem  tagadható meg,  ha  a  kérelmező  az  (1)  és  a  (3)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumokat csatolta. 

 
(4) A pártoló  tagsági kérelem hiánypótlására a  tagsági  jogviszony hiánypótlásának 

szabályai irányadók. 
 

EEGGYYÉÉBB  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSS  
1122..  §§   

 
(1) A  MRSZ  elnöksége  a  tagfelvételi  kérelem  elbírálása  kérdésében  külön 

határozatban átruházhatja ezen jogkörét a MRSZ főtitkárára. 
 
(2) Az  (1)  bekezdés  szerinti  esetben  a  főtitkár  dönt  a  tagfelvételről.  Döntéséről 

köteles  az  elnökség  tagjait  haladéktalanul  egyszerűsített  formában  értesíteni, 
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illetőleg köteles a tagfelvételről az elnökséget a soron következő elnökségi ülésen 
ismételten, részletesen tájékoztatni. 

 
(3) Amennyiben  az  elnökségnek  adott  tájékoztatás  alapján megállapítható, hogy  a 

tagfelvétel  feltételei  nem  álltak  fenn,  úgy  az  elnökség  a  főtitkár  határozatát 
hatályon  kívül  helyezi  és  erről  az  érintetteket  írásban,  haladéktalanul  értesíti. 
Ebben az esetben a már befizetett tagdíj visszafizetéséről a főtitkár, vagy az általa 
megbízott  személy gondoskodik. A  sportszervezet  tagságát ebben az esetben – 
összhangban  az  Alapszabály  és  a  jogszabályok  rendelkezéseivel  –  úgy  kell 
megítélni, hogy az létre sem jött. 

 
(4) A  pártoló  tagsági  jogviszony  megadásának  MRSZ  főtitkárára  történő 

átruházására az (1)‐(3) bekezdés rendelkezései irányadók. 
 

TTAAGGDDÍÍJJ  MMEEGGFFIIZZEETTÉÉSSEE  
1133..  §§   

 
(1) A  tagok  a  MRSZ  részére  tetszőleges  módon  (csekken,  személyesen,  banki 

átutalásos  formában,  stb.),  a  teremröplabda  esetén  minden  év  augusztus  31. 
napjáig,  strand‐  és  parkröplabda  esetén minden  év  január  31.  napjáig  tagdíjat 
kötelesek fizetni. 

 
(2) A  Szakszövetség  tagsági  díjainak  megfizetéséről  a  főtitkár  naprakész 

nyilvántartást vezet. 
 
(3) A  főtitkár minden év  január 31.‐ig  jelentést készít azokról a  tagokról, akik nem 

tettek eleget az előző évi tagdíjfizetési kötelezettségeiknek, és azt átadja a MRSZ 
elnökének. 

 
(4) A  főtitkár  a  jelen  SZMSZ  hatályba  lépésekor  tagdíjhátralékban  lévő  tagoknak 

felszólítást  küld  azzal,  hogy  hátralékukat  30  napon  belül  fizessék  be. 
Amennyiben a befizetés nem  történik meg, úgy a  főtitkár előterjesztést készít a 
soron  következő  elnökségi  ülésre,  az  ily  módon  érintett  tagok  kizárására, 
törlésére vonatkozóan. 

 
(5) Amennyiben a tagdíj befizetése után a Szakszövetség közgyűlése tagdíjemelésről 

határoz, úgy  a már befizetett  tagdíjak  esetében  az  emelést visszamenőleg nem 
lehet érvényesíteni. 

 
(6) A  Szakszövetség  tagjának  írásbeli  kérelmére  a  tagdíj  részletekben  történő 

megfizetésére,  annak módjára,  illetve  különös méltánylást  érdemlő  esetben  a 
tagdíj elengedésére az MRSZ elnöksége jogosult. Amennyiben a soron következő 
elnökségi  ülés  időpontjára  tekintettel  a  jelen  bekezdésben  foglalt  döntések 
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gyakorlásának késedelme   a  tag különös méltánylást  érdemlő  érdekeit  sértené, 
úgy  a  jelen  bekezdésben  foglalt  döntéseket  jogosult  az  ügyvezetőség  is 
meghozni. Ebben az esetben az ügyvezetőség haladéktalanul köteles értesíteni az 
elnökséget a döntéséről. 

 
(7) A tagdíjfizetési nyilvántartást időkorlátozás nélkül meg kell őrizni. 

  

TTAAGGOOKK  NNYYIILLVVÁÁNNTTAARRTTÁÁSSAA  
1144..  §§   

 
(1) A Szakszövetség tagjainak együttes nyilvántartását a főtitkár ellenőrzése mellett 

a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság vezeti. 
 
(2) A tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) A tagok tagsági azonosító számát  
b) A tag nevét 
c) A tag székhelyét, elérhetőségét (email, telefon) 
d) A tag adószámát 
e) A tag bírósági nyilvántartási sorszámát és a nyilvántartásba vételi ügyszámot 
f) A  tagfelvétel és a  tagsági viszony megszűnésének  időpontját  (naptári módon 

megjelölve) 
 

(3) A  tagok  a  tagsági  jogviszony  keletkezése  után  haladéktalanul  kötelesek 
bejelenteni  a  (2)  bekezdés  d)‐f)  pontban meghatározott  adataikat,  valamint  az 
adatokban  bekövetkező  változásokat.  A  jelen  SZMSZ  hatályba  lépése  előtt 
keletkezett  tagság  esetében  a  főtitkár  haladéktalanul  felszólítja  a  tagokat  az  e 
bekezdésben  meghatározott  adatok  ismertetésére,  amennyiben  azok  a 
Szakszövetség előtt nem ismertek. 

 
(4) A  nyilvántartásban  meg  kell  őrizni  a  tagsági  viszonyát  megszűntetett  tagok 

adatlapjait is. 
 

(5) A jogi személy tagok esetében a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tag belépési 
szándékát,  hivatalos  nevét  és  annak  változásait,  értesítési  címét  és  annak 
változásait,  a  képviseletre  jogosult  személy  nevét,  telefonszámát  és  annak 
változásait,  a  tagsági  viszony  keletkezésének  és megszűnésének  időpontjait  és 
okát, a tagsági díjak megfizetésének időpontjait. 

 

(6) A természetes személy tagok esetében a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a tag 
belépési  szándékát,  nevét,  lakcímét  és  telefonszámát,  a  tagsági  viszony 
keletkezésének  és  megszűnésének  időpontját  és  okát,  a  tagsági  díjfizetéssel 
összefüggő adatokat. 

 

(7) A  területi,  helyi  szövetségek  a  nyilvántartásukban  bekövetkező  változásokat  a 
bekövetkezéstől számított 15 napon belül kötelesek a főtitkárnak bejelenteni. 
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IIIIII..  FFEEJJEEZZEETT  
AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSSÉÉRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

  
KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  ÖÖSSSSZZEEHHÍÍVVÁÁSSAA 

1155..  §§   
 

(1) A Szakszövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló, mindenki számára 
nyilvános Közgyűlés, melyet a MRSZ Alapszabály 12.§‐nak megfelelően  évente 
legalább egyszer a Szakszövetség Elnöksége hív össze. 

 
(2) A  Szakszövetség  Elnöksége  a  közgyűlés  helyéről,  időpontjáról,  tervezett 

napirendjéről  és  a  beterjesztett  javaslatokról  a  tagokat  legalább  egy  hónappal 
korábban  írásban  értesíti, a  részvételre  jogosult  egyéb  szerveket  és  személyeket 
tájékoztatja. 

 
(3) A Szakszövetség Közgyűlése a MRSZ Alapszabály 13‐19.§ szerint tevékenykedik. 
 
(4) Rendkívüli  Közgyűlést  kell  összehívni,  ha  a  MRSZ  Alapszabály  20.§‐ában 

meghatározott feltételek valamely pontja megvalósul.  
 
(5) Rendkívüli Közgyűlés  esetében  a  Szakszövetség  tagságát  legalább  a  közgyűlés 

időpontját megelőzően 15 nappal hivatalosan ki kell értesíteni. 
 
(6) A közgyűlés írásbeli összehívásnak, hivatalos értesítésnek minősül, ha: 
 

a) az elnökség a tag részére az átvétel tényét bizonyító módon írásbeli meghívót 
küld  ki  annak  székhelyére,  vagy  a  (5)  bekezdésben  meghatározott  postai 
címre, vagy 

b) az elnökség a tag részére elektronikus úton (email, stb. ide értve a telefaxot is) 
meghívót  küld  ki  a  tag  által  a  (5)  bekezdés  szerint megadott  elérhetőségi 
címre. 

 
(7) A  (6) bekezdésben meghatározottak  szerint a meghívó elküldésével egyidejűleg 

értesíteni  kell  a  tagot,  hogy  a  meghívó  kézbesítését  legkésőbb  a  közgyűlés 
megkezdéséig igazolja vissza. 

 
(8) A  tagok  számára  az  értesítéseket,  meghívókat  a  tagnyilvántartásban  szereplő 

képviselő számára szólóan kell elküldeni. A tag képviselője a meghívót csak teljes 
bizonyító  erejű  magánokirati  alakiságokkal  rendelkező  meghatalmazással 
ruházhatja át ugyanazon egyesület egy másik egyesületi tagjára. 

 
(9) A  Szakszövetség  Közgyűlésén  szavazati  joggal  résztvevők  mandátumát  a 
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személyre  szóló  meghívó  vagy  a  meghívó  és  a  meghatalmazás  együttes 
felmutatásával és a jelenléti ív aláírásával kell igazolni. 

 
TTAAGG  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEE  AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSSEENN,,  RRÉÉSSZZTTVVEEVVŐŐ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK  

1166..  §§   
 
(1) Amennyiben a Szakszövetség által  ismert képviselő személye megváltozott és a 

változás még nincsen átvezetve, úgy a tagot az új képviselő képviseli azzal, hogy 
a  képviseleti  jogosultságnak  tényét  a  közgyűlés megkezdése,  de  legkésőbb  a 
szavazati jogának gyakorlása előtt be kell jelentenie. 

 
(2) A  közgyűlésen  a  tagot  meghatalmazott  is  képviselheti.  A  meghatalmazást 

legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megadni és ennek egy 
eredeti  példányát  a  főtitkárnak,  vagy  ha  a  főtitkár  nincs  jelen,  a  közgyűlés 
Akkreditálási Bizottságának legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig átadni. 

 
(3) Mind  az  (1) mind  a  (2) bekezdés  szerinti  esetben  a  sportszervezet névre  szóló 

közgyűlési  megbízólevelét  be  kell  mutatni  és  a  jelenléti  ívet  a  jelenlévő 
képviselőnek alá kell írnia. 

 
(4) A közgyűlés Akkreditálási Bizottsága a közgyűlés megkezdésének  időpontjáig, 

vagy a tag közgyűlésre érkezése után közvetlenül regisztrálja a közgyűlésen jelen 
lévő tagokat. Ennek során rögzíti a képviselt tagok nevét, a képviselők nevét, ha 
a  tag  meghatalmazott  által  képviselteti  magát,  úgy  a  meghatalmazás  egy 
példányát átveszi és megőrzi, a jelenléti ívet a jelenlévő képviselővel aláírattatja. 

 
(5) A közgyűlésen  jelen  lévő,  és  a  (4) bekezdés  szerinti  regisztrációval  rendelkező 

tagok jogosultak a közgyűlésen a regisztrációt követően szavazni. A regisztráció 
időpontját megelőző szavazásokban a tag utólag nem vehet részt. 

 
(6) A közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt a Szakszövetség elnökségének 

és ügyvezetőségének tagjai, továbbá a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok. 
 
(7) A  közgyűlésen  tanácskozási  joggal  vehetnek  részt,  továbbá  az  elnökség  által 

meghívott személyek  is. Az elnökség által meghívott személyek, valamint a  (6) 
bekezdésben meghatározott  személyek  nevét  a  közgyűlésen  szintén  rögzíteni 
kell, valamint az itt említett személyeknek is alá kell írni a jelenléti ívet. 

 
  

 
KKÖÖZZRREEMMŰŰKKÖÖDDŐŐ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK  

1177..  §§   



 13

 
(1) Az  (1) bekezdésben meghatározott közreműködők  személyére  a  levezető  elnök 

tesz  javaslatot.  A  közreműködők  a  levezető  elnök  javaslatáról  személyükre 
vonatkozóan nyilatkozni kötelesek. A nyilatkozatot  jegyzőkönyvbe kell  foglalni, 
de  arról  külön  okiratot  készíteni  nem  szükséges.  A  közgyűlés  a  javaslatot 
elfogadó  közreműködők  személyéről  egyszerű  szótöbbséggel  nyílt  szavazással, 
személyenként határoz. 

 
(2) A Szakszövetség Közgyűlésén közreműködők: 

a) levezető elnök 
b) jegyzőkönyvvezető, 
c) jegyzőkönyv hitelesítők  
d) szükség esetén szavazatszámláló bizottság. 

 
 

(3) A közgyűlés a levezető elnököt jelen SZMSZ 18. § ‐ ban foglaltaknak megfelelően 
választja meg. 

  
(4) A  jegyzőkönyvvezető  feladata, hogy a 20. § szerinti  tartalommal a közgyűlésről 

készült jegyzőkönyvet vezesse, a közgyűlést követően a jegyzőkönyvet elkészítse. 
 
(5) A hitelesítő személyek aláírásukkal  tanúsítják, hogy a  jegyzőkönyvben  foglaltak 

megegyeznek  a  közgyűlésen  elhangzottakkal,  valamint  helyesen  tartalmazza  a 
jegyzőkönyv a hozott határozatokat, döntéseket. 

 
(6) A  szavazatszámláló bizottság  feladata a közgyűlésen  leadott  szavazatok pontos 

összeszámlálása a 18. § rendelkezései alapján. 
  

SSZZAAVVAAZZÁÁSS,,  AA  SSZZAAVVAAZZAATTSSZZÁÁMMLLÁÁLLÁÁSS  RREENNDDJJEE  
1188..  §§    

 
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele 

jelen van. Ha a közgyűlés az eredeti  időpontjától számított egy órán belül nem 
válik határozatképessé, akkor azt el kell halasztani és 14 napon belüli időpontra 
ismételten össze kell hívni.  

 
(2) Amennyiben  a  Szakszövetség  közgyűlése  nem  határozatképtelenség  miatt, 

hanem például: annak időbeli elhúzódása miatt, nem tudja munkáját befejezni, a 
közgyűlést  el  kell  halasztani.  A  halasztás  miatt  elnapolt  és  újból  összehívott 
közgyűlésnek határozatképesnek kell lennie. 

 
(3) A  határozatképességet  a  Szakszövetség  Közgyűlésén  folyamatosan  ellenőrizni 

kell. A jegyzőkönyvben ezeket a tényeket fel kell tüntetni. 
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(4) A közgyűlésen a szavazási kötelezettség tagsági kötelezettség, így a tartózkodás 

„nem” szavazattal egyenértékű. 
 
(5) A közgyűlés határozatait a jelenlévő szavazásra jogosultak (a továbbiakban jelen 

paragrafusban:  tagok)  több mint  felének  “igen”  szavazatával  hozza  (egyszerű 
szótöbbség). 

 
(6) Határozathozatal esetén előbb a módosító indítványokat, majd a javaslat egészét 

kell szavazásra bocsátani. 
 
(7) A közgyűlés  az  elnök,  az  elnökség  és  az  ellenőrző  testület  elnökének,  továbbá 

tagjainak  a megválasztásáról,  illetve visszahívásáról  titkos  szavazással határoz, 
kivéve  ha  a  jelenlévő  tagok  több mint  kétharmada  nyílt  szavazásról  dönt  az 
Alapszabály 17. §  (3) bekezdése szerint. Minden más esetben a közgyűlés nyílt 
szavazással határoz. 

 
(8) Titkos  szavazás  esetén  a  tagok  részére  a  jelen  SZMSZ  3.  §  (5)  bekezdésében 

meghatározott pecséttel hivatalosan  lepecsételt papírlapot kell átadni. Szavazni 
csak  ezen  lepecsételt  lapon  lehet. A papírlapon  fel kell  tüntetni  legalább  a  tag 
szavazatát. A leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság megvizsgálja és 
összesíti.  A  nem  lepecsételt  papírlapon  beérkező  szavazatok  nem  vehetők 
figyelembe. 

 
(9) Nyílt  szavazás  esetén a  tagok kézfelemeléssel  szavaznak. Minden  tag  csak  egy 

minőségében  jogosult  szavazni.  Amennyiben  egy  tag  több  sportszervezetet  is 
képvisel,  mindegyik  tag  nevében  rendelkezik  szavazati  joggal.  A 
szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatokat megszámolják, és az eredményt 
közlik  a  levezető  elnökkel. A  szavazatszámlálás  konkrét menetét  a  közgyűlés 
helyszínének viszonyai, sajátosságai alapján kell kialakítani. 

 
(10) Amennyiben  bármely  tag  kéri,  a  szavazatszámláló  bizottság  az  (5)  vagy  (7) 

bekezdés szerinti összeszámolást egy alkalommal megismétli. Ha a megismételt 
számolás alapján eltérés van az eredeti és a megismételt eredmény között, úgy az 
összeszámolást  újra  el  kell  végezni  mindaddig,  amíg  két  egymást  követő 
számolás azonos eredményt nem ad. 

 
(11) A határozatok meghozatalakor nem elégséges a „látható többség” megállapítása, 

minden  esetben  pontosan  meg  kell  állapítani  az  „igen”,  a  „nem”  és  a 
„tartózkodás”  szavazatok  számát. A nemmel  szavazók,  továbbá  a  tartózkodók 
személyét  indokolt  esetben  meg  kell  állapítani,  az  ülésről  készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 
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(12) A  levezető  elnök  a  szavazatszámláló  bizottság  által  megszámolt  szavazatok 
alapján kihirdeti az eredményt. 

  
VVEEZZEETTŐŐ  TTIISSZZTTSSÉÉGGVVIISSEELLŐŐKK  MMEEGGVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSAA  

1199..  §§   
 
(1) Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés a vezető tisztségviselőket 

jelölő bizottság közreműködésével választja. 
 
(2) A jelölő bizottság megválasztása után haladéktalanul köteles megvizsgálni, hogy 

mely tagok adtak már le  jelölést a vezető tisztségviselők személyére, valamint a 
leadott jelöléseket köteles összesíteni. 

 
(3) Az  összesítést  követően  a  jelölőbizottság  köteles  haladéktalanul  felvenni  a 

kapcsolatot az Alapszabály szerinti megfelelő támogatottságú jelölt személyekkel 
lehetőség szerint írásban, ha erre nincs mód, vagy aránytalan nehézséggel, vagy 
késedelemmel  járna,  akkor  bármilyen  más  módon  a  jelölés  elfogadására 
vonatkozó nyilatkozat beszerzése érdekében.  

 
(4) Nem  lehet  jelölt,  illetve  érvénytelennek  kell  tekinteni  a  Szakszövetség 

Közgyűlésén azt a  szavazatot, amelyet olyan  személyre adtak  le, aki a  tisztség 
elvállalásáról  nem  nyilatkozott,  illetve  a  tisztség  elvállalásáról  elutasítóan 
nyilatkozott. 

 
(5) A  közgyűlésen  bármely  szavazati  joggal  rendelkező  tag  tehet  javaslatot  jelölt 

személyre. A javasolt személy jelöltté történő minősítéséről a közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel  dönt. A  levezető  elnök  köteles  felhívni  a  közgyűlés  tagjainak  a 
figyelmét  arra  a  végső  időpontra,  ameddig  jelölti  javaslataikat  megtehetik. 
Ezután az időpont után új személyt jelölni nem lehet. 

 
(6) A  végső  jelölési  időpont  után  a  Szakszövetség  munkatársa  haladéktalanul 

gondoskodik a  jelöltlista összeállításáról és azok kiosztásáról a  tagok között. A 
tag  azonnal  jelezni  köteles,  ha  szavazati  joga  ellenére  nem  kapott  jelölőlistát. 
Ennek elmulasztása esetén a felelősség a tagot terheli. 

 
(7) A  jelölt  személyekről  dönteni,  rájuk  szavazatot  leadni  csak  abban  az  esetben 

lehet,  ha  a  jelöltek  a  jelölést  elfogadták,  vagy  az  elfogadó  nyilatkozatot  nem 
vonták  vissza.  Az  elfogadás  és  a  visszavonás  történhet  személyesen,  a 
közgyűlésen  tett  nyilatkozattal,  melyet  jegyzőkönyvbe  kell  foglalni,  vagy  a 
jelöltek neveit tartalmazó  lista összeállításáig tett  írásos nyilatkozattal. Mindkét, 
elfogadásról  szóló  esetben  a  jelöltnek  nyilatkoznia  kell,  hogy  a  rá  vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok nem állnak fenn, ellenkező esetben a  jelölőlistára 
nem vehetők fel. 
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(8) A  jelölőbizottság minden  esetben  köteles  vizsgálni  az  összeférhetetlenséget,  az 

időközben bekövetkezett összeférhetetlenség esetén a  jelölőbizottság a  jelöltet a 
jelölőlistáról haladéktalanul törli. 

 
(9) Szavazni  kizárólag  a  kiosztott  jelölőlistán  szereplő  személyekre  lehet  a  (7) 

bekezdést is figyelembe véve a (6) bekezdés alapján kiosztott jelölőlistán. A listán 
nem szereplő, vagy a visszavonást a  (7) bekezdés szerint szabályosan bejelentő 
személyekre történő szavazás érvénytelen. 

 
JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV  ÉÉSS  EEGGYYÉÉBB  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  

2200..  §§   
 
(1) A jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül el kell készíteni. 
 
(2) A közgyűlésről készített jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a Szakszövetség neve, 
b) a közgyűlés időpontja, 
c) a közgyűlés helyszíne, 
d) a megjelent külső szervek, meghívottak nevét, 
e) a taglétszámot, 
f)  a megjelent tagok számát, 
g) a határozatképesség megállapítását, a közgyűlés összehívásának jogosságát, 
h) a tisztségviselők nevét, megválasztásuk eredményét, 
i) a napirendi pontokat, azok megvitatásának elfogadását, 
j) a napirendi pontok előadóit és előadását, beszámolóját, 
k) a napirendi felszólalások összefoglalt tartalmát a felszólaló nevével, 
l) a  napirendi  pontok  eredményét,  határozathozatalát,  a  határozathozatal 

szavazásának eredményét, 
m) határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés esetén a határozatlanképesség 

okát, 
n) adatokat. 

 
(3) A Szakszövetség Közgyűléséről készített  jegyzőkönyvhöz csatolni kell az alábbi 

mellékleteket: 
 

a) meghívó egy példányát, 
b) a jelenlét ívet, 
c) a titkos szavazásnál, szavazatszámláló által felvett jegyzőkönyvet, 
d) mindazon okiratok, dokumentumok, feljegyzések eredeti példányát, amelyet a 

közgyűlésen jegyzőkönyveztetésre nevesítettek, 
e) minden egyéb, mellékletként megjelölt eszközt, tárgyat, iratot. 
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(4) A  közgyűlésről  készített  jegyzőkönyvet  a  Szakszövetség  iratkezelési 

rendszerében iktatni kell, és az irattárban időkorlát nélkül azt meg kell őrizni. 
 
(5) A közgyűlésről készített jegyzőkönyvet az elkészítésétől számított 15 napon belül 

bármelyik  tag  kérésére,  részére  az  átvétel  igazolására  alkalmas módon  el  kell 
juttatni.  

 
(6) A  közgyűléshez  kapcsolódó  összes  dokumentumot  a  (3)  bekezdés  szerint,  a 

jegyzőkönyvhöz csatolva kell megőrizni. 
 
(7) A közgyűlésen  született összes határozatot a  főtitkár, vagy az általa megbízott 

személy  köteles  külön‐külön,  határozatonként  önálló  formában  a  közgyűlési 
jegyzőkönyv  elkészültét  követő  15  napon  belül  kigyűjteni.  Az  így  kigyűjtött 
határozatokat hivatkozási számmal kell ellátni, amelynek formája a következő: 
 
határozati szám/dátum/KGYH 

 
(8) A  (6) bekezdésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül a kigyűjtött 

határozatokat a Szakszövetség honlapjára fel kell tenni, valamint a Szakszövetség 
hivatalos lapjában meg kell jelentetni. 



 

 

IIVV..  FFEEJJEEZZEETT  
AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  SSZZEERRVVEEZZEETTEE,,  TTIISSZZTTSSÉÉGGVVIISSEELLŐŐII,,  SSZZEERRVVEEZZEETTII  EEGGYYSSÉÉGGEEII  
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AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IIRRÁÁNNYYÍÍTTÁÁSSAA    
2211..  §§   

 
(1) Az  MRSZ  stratégiai  irányítását  a  Közgyűlés  gyakorolja.  A  Közgyűlés  az 
Egyesülési  Jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény,  valamint  az  Alapszabály  előírásai 
szerint,  saját  határozatai  szerint működik.  Jogszabályi  keretek  között  bármely,  az 
Szövetség működésével kapcsolatos kérdést hatáskörébe vonhat.  
 
(2) Az Szakszövetség operatív  irányítását a Közgyűlés által választott elnökség  látja 
el, amely dönt mindazokban a kérdésekben, amelyet az Alapszabály kifejezetten a 
hatáskörébe  utal.  Az  elnökség  dönthet  mindazon  kérdésekben,  amelyek  nem 
tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
(3) Az  MRSZ  elnökségét  az  elnök  irányítja.  Ő  és  a  Főtitkár  gyakorolja  a 
Szakszövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat 
oly módon, hogy  a munkaviszonyban  álló Főtitkár  felett  a munkáltatói  jogokat  az 
Elnök  gyakorolja,  míg  a  további  szövetségi  munkavállalók  felett  a  munkáltatói 
jogokat  a  főtitkár  gyakorolja.  Feladatait  a  hatályos  jogszabályok,  az  alapszabály, 
valamint a Közgyűlési határozatok alapján látja el.  
 
(4) Két  elnökségi  ülés  között  a  Szakszövetség  operatív munkáját,  a  Szakszövetség 
sportszakmai tevékenységének irányítását és a közgyűlési, valamint az elnöki, illetve 
elnökségi határozatok végrehajtásának felügyeletét az ügyvezetőség látja el. 
 
(5) A  Szakszövetség  titkárságán  folyó munkavégzés  irányításáért,  ellenőrzéséért  a 
főtitkár  a  felelős.  Feladatait  a  hatályos  jogszabályok,  az  Alapszabály,  valamint  a 
Közgyűlési  határozatok,  az  SZMSZ,  valamint  az  Szakszövetség  elnöke  által 
jóváhagyott munkaköri leírás alapján látja el. 

  
   EELLNNÖÖKK  

2222..  §§   
   
(1) A Szakszövetség  legfőbb tisztségviselője az elnök. Az elnök  irányítja és vezeti a 

Szakszövetség tevékenységét. Munkáját társadalmi funkcióban látja el. 
 
(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) az elnökségi ülések összehívása és vezetése, 
b) legalább  egy héttel korábban  (az  előterjesztések megküldésével)  értesíti  az 

elnökség  tagjait  és  a  meghívottakat  az  ülés  helyéről,  időpontjáról  és  a 
megtárgyalandó  kérdésekről.  Sürgős  esetben  rövidebb  határidő  is 
megállapítható. 
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c) az  elnökségi  ülésekre  tanácskozási  joggal meghívja  az  Ellenőrző  Testület 
elnökét, 

d) képviseli,  vagy  megbízás  útján  képviselteti  a  Szakszövetséget  harmadik 
személyekkel szemben, a bíróságok, valamint más hatóságok előtt, 

e) protokolláris  feladatok  ellátása,  a  hírközlő  szervek  tájékoztatása  a 
Szakszövetség  tevékenységéről, valamint  a  sportág médiamegjelenítésének 
biztosítása, 

f) aláírási  (kiadmányozási,  utalványozási)  jogot  gyakorol  a  Szakszövetségen 
kívüli  szervezetekkel  történő  szerződésekkel,  a  Szakszövetséggel 
munkaviszonyban  állószemélyekkel  kapcsolatban  (szerződéskötés, 
szerződésmódosítás, szerződés felmondás), 

g) döntéshozási  javaslattételi  joggal élhet az elnökség  felé, gazdasági  társaság 
alapítására, gazdasági társaságban való részvételre, 

h) amennyiben a Szakszövetség érdeke azt kívánja, az érintett szakbizottságot 
közvetlen felügyelete alá vonja és a szükséges döntés meghozatalára utasítja. 

i) szponzorok  támogatók  szerzése,  támogatók  csoportjának  megalakítása, 
amelynek  feladata  a  Szakszövetség  válogatottainak  versenyeztetési 
feltételeihez az anyagi háttér biztosítása, 

j) biztosítja, felügyeli, a közhasznúsági kötelezettségek betartását, 
k) amennyiben a meghatározott hatáskör, vagy feladat  jellege azt megkívánja, 

dönt  a  hatáskör,  illetve  feladat  ellátásáért  felelős  személyről  (kinevezi, 
megbízza, felmenti), 

l) döntési jogkört gyakorol mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak 
a  közgyűlés,  az  elnökség,  az  ügyvezetőség  illetőleg  a  Szakszövetség más 
szervének hatáskörébe, 

m) az elnökség tagjai közül kinevezi az ügyvezetőség tagjait, 
n) az elnökség  tagjai közül kinevezi és az Alapszabályban meghatározottakon 

felül további hatáskörrel is felruházhatja az elnökhelyettest, 
o) tájékoztatja az elnökség tagjait az Ellenőrző Testület jelentéséről, 
p) mindazon  feladatokat ellátja, melyeket  jogszabály, az Alapszabály,  illetve a 

közgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal. 
 
(2) Az  elnök  képviseleti  jogkörét  meghatározott  ügyekben  vagy  az  ügyek 

meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára átruházhatja. 
 
(3) Az  elnök  tevékenységéről  rendszeresen  beszámol  az  elnökségnek,  továbbá  a 

közgyűlésnek.  
 
(4) Nem lehet a Szakszövetség elnöke, aki a Szakszövetség tagszervezetének, illetve 

regionális,  területi,  helyi  és  ágazati  szövetségeknek  (szervezeti  egységeknek) 
tisztségviselője, valamint ezekkel munkaviszonyban álló személy. 
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   AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  EELLNNÖÖKKHHEELLYYEETTTTEESSEE  
2233..§§  

 
(1) Az elnököt távolléte, akadályoztatása vagy az Alapszabály 23. § (6) bekezdésében 

foglaltak  esetén  (külön  személy  megbízása  hiányában)  az  elnökhelyettes 
helyettesíti. 

 
(2) Az elnökhelyettest az Szakszövetség elnöke nevezi ki az elnökség tagjai közül. 
 
(3) Az  elnökhelyettes  általános  képviseleti  joggal  rendelkezik  a  Szakszövetség 

ügyeiben,  harmadik  személyekkel  szembeni,  a  bíróságok,  valamint  más 
hatóságok előtti eljárásban.  

 
(4) A Szakszövetség elnöke az elnökhelyettest további hatáskörrel ruházhatja fel. Az 

Elnökhelyettes  további  hatáskörrel  történő  felruházásának  írásban  kell 
megtörténnie,  mely  felruházó  nyilatkozat  az  érvényességi  ideje  alatt  a  jelen 
SZMSZ mellékletét képezi. 

  
   EELLNNÖÖKKSSÉÉGG  

24. § 
 
(1) A Szakszövetség stratégiai döntéshozó és képviselő szerve az elnökség, melynek 

létszáma  11  fő. Az  elnökség  tagjait  a közgyűlés  öt  évre választja. Az  elnökség 
tagjai  megválasztásukkor  nyilatkozni  kötelesek  arról,  hogy  a  vonatkozó 
jogszabályokban  előírt  feltételeknek  megfelelnek,  és  hogy  a  tisztségre 
választásukat elfogadják. 

 
(2) A Szakszövetség elnökségének  tagjai  tisztségüket csak személyesen  láthatják el, 

meghatalmazottak igénybevételére nem jogosultak. 
 
(3) A Szakszövetség elnökségének szükség szerint, de  legalább negyedévente ülést 

kell tartania. 
 
(4) Az  elnökségi  üléseket  az  elnök  elsősorban  írásban  hívja  össze.  Az  írásbeli 

összehívás rendjére a 15. § (7) bekezdése irányadó. 
 
(5) Az  elnökség  tagjai  a  (4)  bekezdésben  foglaltak  gyakorlásának  biztosítása 

érdekében  kötelesek  a  15.  §  (5)  bekezdés  szerinti  adataikat,  továbbá  lehetőség 
szerint  egyéb  elérhetőségüket  (különösen  mobiltelefon‐számukat)  a 
Szakszövetség részére megadni. 

 
(6) A Szakszövetség Elnökségi tagjainak jogai és kötelezettségei: 
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a) az  elnökségi üléseken  és  az  elnökség határozatainak meghozatalában való 
részvétel, 

b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével kapcsolatban, 
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, 
d)  az Elnök megbízása alapján a Szakszövetség képviselete, 
e) részvétel  az  elnökség  elé  kerülő  dokumentumok  kimunkálásában  és 

végrehajtásában, 
f) Az  Elnökségi  tag  joga  és  kötelessége  Szakszövetség  reprezentatív 

képviselete a terem, a strand‐ és parkröplabda rendezvényeken 
 
(7) A Szakszövetség Elnökségének ügyrendje: 

a) A  Szakszövetség  Elnökségének  hatásköréről,  tagjairól,  működéséről, 
jogköréről az Alapszabály 21‐25. §‐ai rendelkeznek. 

 
b) Az MRSZ Elnökség  rendes üléseit  az  elnökség  a  tárgyévet megelőzően  az 

ülések  idejének,  napirendjének  és  azok  előterjesztőinek  megjelölésével, 
üléstervben kijelöli, Az elfogadott üléstervtől az elnökség  indokolt esetben 
eltérhet. 

 
c) Rendkívüli MRSZ  Elnökségi  ülést  kell  összehívni,  ha  azt  az  elnök,  vagy 

elnök  által  ezzel  megbízott  személy  vagy  legalább  négy  Elnökségi  tag, 
írásban (az ok és a cél megjelölésévek) kezdeményezi. 

 
d) A  rendes  és  rendkívüli  elnökségi  ülést  a  Szakszövetség  elnöke 

(akadályoztatása esetén az elnökhelyettes) írásban hívja össze. 
 

e) Rendkívül  indokolt  esetben  az  MRSZ  Elnökségének  összehívása 
elektronikus úton (E‐mail. Telefax, telefon) is megtörténhet. Rendkívüli ülés 
összehívása esetén a két hétnél rövidebb idő is megengedett, ha ezt komoly 
ok vagy körülmény indokolja. 

 
f) Az  írásos  meghívónak  névre  szólónak  kell  lenni  és  meg  kell  jelölni  a 

meghívott személy minőségét az adott ülésen. 
 

g) Az MRSZ  Elnökségi  ülés  határozatképes,  ha  azon  a  tagok  több mint  fele 
jelen  van.  Határozatképtelenség  miatt  megismételt  ülést  leghamarabb  az 
elmaradt ülést követő 7. napra lehet összehívni, valamennyi elnökségi tag és 
meghívott ismételt értesítése után. 

 
h) Az MRSZ Elnökségének üléseire meg kell hívni írásban, illetőleg rövid úton 

(fax, telefon, e‐mail) a szavazásra jogosult valamennyi elnökségi tagon kívül 
az  Ellenőrző  Testület  elnökét,  a  Jogi‐  és  Fegyelmi  Bizottság  elnökét,  az 
elnökségi  ülés  napirendjén  szereplő  témákban  érintett  szakbizottságok, 
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testületek  vezetőit,  az  előterjesztés  előadóját,  és  a  közvetlenül  érintett 
személyeket, ha azok más minőségben nem lennének hivatalosak az ülésre. 
Az elnökségi döntéseket érintő napirendek az érintett szakbizottság, testület 
elnökének, vagy meghatalmazottjának, távollétében nem tárgyalható. 

 
i) Az  elnökségi  ülés  napirendjére  előterjesztéseket  és  beszámolókat  lehet 

kitűzni. Az  előterjesztéseket  írásba  kell  foglalni,  és  el  kell  küldeni  az ülés 
előtt  legalább  egy  héttel  (az  ügyvezetőség  határozatai  kivételételével, 
amelyet  az  ülésen  kell  átadni)  valamennyi  meghívott  számára.  Az 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a határozati javaslatot, valamint az érintett 
szakbizottság,  testület  és  az MRSZ  Iroda  véleményét.  Ezek  hiányában  az 
előterjesztés nem tárgyalható. A határozati javaslatoknál a felelős testület és 
azon belül személy, valamint határidő megjelölése kötelező. 

 
j) Az MRSZ Elnöksége részére megtartandó beszámolókról amennyiben írásos 

anyagot  nem  kötelező  küldeni,  ebben  az  esetben  az  MRSZ  elnöksége 
határozatot nem hoz. 

 
k) A  napirendek  előterjesztés,  illetve  beszámoló  jellegét  az  üléstervben  kell 

rögzíteni,  az  üléstervben  nem  szereplő  napirend  jellegét  az  előterjesztő 
határozza meg. 

 
l) Előterjesztésként,  kötelezően  kell  az MRSZ  Elnökségi  ülések  napirendjére 

venni: a Szakszövetség munkatervét, az elnökség üléstervét az ügyvezetőség 
határozati  javaslatainak  előterjesztését,  a költségvetést,  a versenynaptárt,  a 
szabályzatok előterjesztéseit és módosításait, a tagsági viszony létesítésének 
és megszűntetésének  listáját,  a  versenyek  tapasztalatainak  értékelését  és  a 
költségekkel járó versenyek esetében azok költségelszámolásait. 

 
m) Az MRSZ  Elnökségi  ülések  napirendjét  a meghívóban  rögzített  napirend 

alapján  az  ülés  kezdetén  kell  megszavazni.  Általánosságban  az  első 
napirendként  kell  felvenni  az  ügyvezetőség  határozati  javaslatainak 
elfogadását,  ügyvezetőségi  tag  által  történő  kezdeményezés  esetén  azok 
módosítását és az utolsó napirendként kell felvenni az egyebek napirendet. 

 
n) Önálló napirendként  csak  azt  a  témát  lehet  szerepeltetni,  amely  az MRSZ 

Elnökségi  ülés meghívóján  szerepel  és  előterjesztés  esetében  az  anyagot  a 
meghívottak  (postai  vagy  elektronikus  úton)  megkapták  egy  héttel 
korábban.  Az  előzetesen  napirendre  nem  tűzött  témákat  az  egyebek 
napirendben kell tárgyalni. 

 
o) Általánosságban  a  Szakszövetség  elnökségének  ülései  nyilvánosak,  azon 

bárki  részt  vehet.  Indokolt  esetben  a  jelen  lévő  elnökségi  tagok 
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kétharmadának  döntésével  az  elnökségi  ülés  nyilvánossága  korlátozható, 
illetve részlegesen, vagy teljesen kizárható  

 
p) Az MRSZ  elnökségi üléseinek napirendi pontjait a  lehetőség  szerint  írásos 

anyagokkal kell  előkészíteni. Az  írásos  anyagot  a halaszthatatlanul  sürgős 
esetek  kivételével,  a  meghívóval  egyidejűleg  a  tagok  részére  meg  kell 
küldeni. 

 
q) Az MRSZ elnökség üléseiről a Szakszövetség  Irodája a  főtitkár vezetésével 

emlékeztetőt készít, amelynek  tartalmaznia kell az ügyrendi szavazások és 
az  érdemi  szavazások  konkrét  eredményeit,  a  hozzászólások  és  a  viták 
lényeges  elemeit,  a  határozathozatalok  eredményeit  és  szövegét.  A 
szavazások  konkrét  eredménye  akkor  tekinthető  rögzítettnek,  ha 
egyértelműen megállapítható a támogatók, tartózkodók és nemmel szavazók 
száma.   

 
r) Az  elnökségi  üléséről  emlékeztetőt  az  Elnökség  tagjainak  az  ülést  követő 

harmadik munkanapon meg kell küldeni (postai vagy elektronikus úton). A 
pontosításra  vonatkozó  esetleges  észrevételeket  a  következő  elnökségi 
ülésen  kell megtárgyalni,  és  ezt  követően  véglegesíteni  és  hitelesíteni  az 
emlékeztetőt. Az  emlékeztető hitelesítője az Elnök, valamint  egy  elnökségi 
tag. 

 
s) Az MRSZ Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a főtitkár írja 

alá,  amennyiben  valamelyikük  az  elnökségi  ülésen  nem  vett  részt,  az 
elnökhelyettes,  illetve  egy  személy  elnökségi  tagot  kell  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  előzetesen  megválasztani.  Az  elnök  és  az  elnökhelyettes 
távolléte  esetén  az  elnökségi  ülés  jegyzőkönyvét  két  (előzetesen 
hitelesítőként megválasztott) elnökségi tag írja alá. 

 
t) Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 
‐  az ülés helyét, 
‐  az ülés idejét, 
‐  a megjelentek nevét (beleértve a meghívottakat is), 
‐  a nem megjelentek távollétének indoklását 
‐  a napirendi pontokat, előadóikat, és megvitatásuk elfogadását, 
‐  a határozatképesség megállapítását, 
‐  halasztott elnökségi ülés esetében a halasztás okát, 
‐  az ülés tisztségviselőinek nevét, megválasztásuk eredményét, 
‐  a hozott határozatok pontos szövegét a szavazati arány feltüntetésével, 
‐  tartalmazni  kell  továbbá  a  lényeges  kérdésekben  elhangzottak  tartalmi 

összefoglalását, valamint a tagok nevét és ellenvéleményét, amennyiben 
azt kérik, 
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‐  a jegyzőkönyv lezárását, hitelesítését, egyéb jegyzőkönyvezett adatokat. 
   
u) A  Szakszövetség  Elnökségi  üléseiről  szóló  jegyzőkönyveket  és  a  hozott 

határozatokat folyamatos sorszámmal kell ellátni, és az irattárban megőrizni. 
A tagokat vagy egyéb személyeket érintő határozatokat minden esetben meg 
kell (a meghozatalától számított 30 napon belül) az érdekelttel ismertetni. 

 
v) A Szakszövetség Elnökségi üléseiről szóló jegyzőkönyvek mellékletei: 
‐  a meghívó egy példánya, 
‐  a jelenlét ív, 
‐  esetleges titkos szavazásnál, szavazatszámláló által felvett jegyzőkönyv 
‐  mindazon  okiratok,  dokumentumok,  feljegyzések  eredeti  példányát, 

amelyet  az  elnökségi  ülésen  jegyzőkönyveztetésre  nevesítettek,  ill. 
minden egyéb, mellékletként megjelölt eszközt, tárgyat, iratot. 

 
w) A  Szakszövetség  Elnökségi  üléseiről  szóló  jegyzőkönyvet  iktatni  kell 

(ügyirat  kezelési  utasítás  szerint),  továbbá  az  elnök  által  meghatározott 
darabszámban  fénymásoltatni  kell  és  szükség  esetén  el  kell  juttatni  az 
illetékes  szervezeteknek.  A  jegyzőkönyvet  meg  kell  őrizni  az  Szövetség 
irattárában. 

 
(8) Az  MRSZ  Elnökség  határozatait  általános  szabályként  csak  ülésen  hozhatja 

meg.  A  véleménynyilvánítás  történhet  személyesen,  vagy  írásos  anyag 
ismertetése  alapján.  Szavazni  személyes  jelenlét  esetén  lehet.  Kivételes 
esetekben  (gyors  döntést  igénylő  kérdések,  az  elnökségi  ülés  összehívására 
nincs lehetőség) – amelyhez az elnökség tagjainak többségi döntése szükséges – 
írásban  küldött  szavazat  is  értékelhető. Az  írásban  (postai,  vagy  elektronikus 
úton)  küldött  szavazatot  (postai,  vagy  elektronikus  úton)  a  küldő  elnökségi 
tagnak aláírásával kell ellátnia. Telefonon küldött szavazat nem értékelhető. 

 
(9) A  napirenden  szereplő  előterjesztésen  határozathozatali  szavazást  kell 

elrendelni. Beszámoló,  egyéb  az ülésen,  vagy  az ülés  kezdetekor  beterjesztett 
beadványok, levelek esetében csak akkor, ha az határozati  javaslatot tartalmaz, 
illetve  a  beadvány  tárgyában  illetékes  szakbizottság,  testület  vezetője 
személyesen  részt  vesz  a  beadvány  tárgyalásán,  vagy  írásos  véleménye 
rendelkezésre áll. 

 
(10) Az elnökségi ülések menetét a levezető elnök ügyrendi szavazásokkal vezeti le. 

Határozathozatalok  előtt  ‐  írásos  anyag  hiányában  ‐  a  javaslatot  meg  kell 
szövegezni. Előbb az esetleges módosító indítványokat, majd a  javaslat egészét 
kell szavazásra bocsátani. 
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(11) A  Szakszövetség  Elnöksége  által  elfogadott  határozatokat  a  szavazati  arány 
feltüntetése  nélkül,  a  jegyzőkönyvben  foglaltakon  kívül,  külön  is  ki  kell 
gyűjteni, és  számozással kell ellátni.  (határozati nyilvántartás) A nyilvántartás 
vezetéséről  az  MRSZ  Iroda  titkára  gondoskodik.  Az  elnökségi  határozatok 
számozási rendje: évente kezdődő folyamatos sorszám, év, hó, nap. 

 
(12) Az MRSZ Elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 
b) lemondással; 
c) visszahívással; 
d) elhalálozással; 
e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel 

 
(13) A Szakszövetség bankszámlája  feletti rendelkezésre,  illetve rendelkezési  joggal 

megbízott további személyek bejelentésére az MRSZ elnöke jogosult. 
 
(14) A Szakszövetség működésével kapcsolatos utalványozásra az MRSZ elnöke, a 

főtitkár,  vagy  az  általa  írásban  felhatalmazott  vezető  tisztségviselő  és  a  jelen 
szabályzatban meghatározott személy jogosult. 

 
 
(15) A  fentiekben  meghatározott  utalványozási  rendtől  el  lehet  eltérni,  ha  ezt 

valamely  rendkívüli  körülmény  indokolja. Az  utalványozó  ebben  az  esetben 
köteles az utalványozás megtörténtéről és a  rendkívüli körülmény  tartalmáról 
feljegyzést készíteni. 

  
ÜÜGGYYVVEEZZEETTŐŐSSÉÉGG  

2255..  §§  
 

(1) Két  elnökségi  ülés  között  a  Szakszövetség  sportszakmai  tevékenységének 
irányítását  és  a  közgyűlési,  valamint  az  elnöki,  illetve  elnökségi  határozatok 
végrehajtásának felügyeletét az ügyvezetőség látja el. 

 
(2) Az  ügyvezetőség  határozatait  üléseken,  vagy  rendkívüli  esetben,  idő  hiányában 

elektronikus úton (E‐mail, telefax) hozza meg. 
 
(3) Az  elektronikus  úton  meghozott  határozatokat  a  Szakszövetség  elnökének 

(akadályoztatása esetén elnökhelyettesének) és főtitkárának aláírásával hitelesítenie 
kell.  A  hitelesített  okmányhoz  írásban  csatolni  kell  az  ügyvezetőség  tagjainak 
véleményét,  szavazatát,  valamint  az  elektronikus  levél  átvételéről  szóló 
visszaigazolást. 
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(4) Az  ügyvezetőség  5  fős  tagságát  és  közülük  az  ügyvezetőség  vezetőjét  a 
Szakszövetség elnökségéből az elnök nevezi ki. 

 
(5) Az  ügyvezetőséget  a  Szakszövetség  elnöke,  elnökhelyettese,  vagy 

akadályoztatása esetén, az arra felhatalmazott elnökségi (ügyvezetőségi) tag hívja 
össze. 

 
(6) Az ügyvezetőségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az ügyvezetőségi üléseken és az ügyvezetőség határozatainak meghozatalában 
való részvétel; 

b) észrevételek,  javaslatok  tétele  a  Szakszövetség működésével,  a  sportággal 
kapcsolatban; 

c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben; 
d) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete; 
e) részvétel  az  ügyvezetőség  elé  kerülő  dokumentumok  kimunkálásában  és 

végrehajtásában; 
f) indokolt esetben a Szakszövetségi határozatok végrehajtása; 
g) javaslattétel rendkívüli közgyűlés összehívására. 
 

(7) Két  elnökségi  ülés  között  az  ügyvezetőség  az  alább meghatározott  feladatokat 
látja el: 
a) a tagfelvételi kérelmek elbírálása; 
b) a Szakszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása; 
c) a  Szakszövetség  törvényes  és  az  alapszabály  szerinti  működésének 

biztosítása és ellenőrzése, Szakszövetségi határozatok végrehajtása; 
d) a Szakszövetség szabályzatainak megállapítása, módosítása; 
e) a sportág nemzetközi  tevékenységének  irányítása, nemzetközi kapcsolatainak 

szervezése; 
f) a Játékvezető Testület közgyűlése által választott vezetők és tagok,  illetve a 

Játékvezető  Testület  közgyűlése  által  választott  vezetők  és  tagok 
visszahívásának  jóváhagyása,  továbbá  az  egyéb  állandó,  illetve  ad  hoc 
szakbizottságok  tisztségviselőinek  megválasztása,  valamint  felmentése,  a 
szakbizottságok munkatervének jóváhagyása; 

g) szakszövetségi határozatok végrehajtása; 
h) hatáskörébe  utalt  jogorvoslati  kérelmek  elbírálása,  illetőleg  a  hatáskörébe 

utalt átigazolási ügyek elbírálása; 
i) a  sportág  hazai  és  nemzetközi  versenynaptárának,  a  bajnokságoknak  és 

szakszövetségi versenyeknek az előkészítése, jóváhagyása 
j) dönt a szövetségi kapitány, valamint a szakmai vezetők  javaslata alapján a 

válogatott  csapatok  mérkőzéseinek  színhelyéről,  a  külföldi  utazások 
személyi összetételéről; 



 28

k) a  sportolói,  valamint  játékvezetői  minősítésekkel  kapcsolatos  feladatok 
ellátása, az FIVB játékvezetői keretek jóváhagyása; javaslattétel a nemzetközi 
játékvezetői minősítésre; 

l) az  elnökség  javaslata  alapján  megállapítja  a  magyar  röplabda  játékosok 
külföldi  versenyzésének  és  munkavállalásának,  valamint  a  külföldi 
játékosok magyarországi  versenyzésének  gazdasági  feltételeit. Döntésekor 
figyelembe veszi az FIVB és a CEV vonatkozó határozatait; 

m) döntés hoz mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, Alapszabály 
vagy a Szakszövetség közgyűlése a hatáskörébe utal 

 
(8) Az  ügyvezetőség  döntéseit  vagy  ülésein,  vagy  más,  jelen  SZMSZ  25.§  (3) 

bekezdésében  meghatározott  elektronikus  úton  hozza  meg.  Amennyiben  az 
Ügyvezetőség döntését ülésen hozza meg, a határozatképességhez a  tagok  több 
mint  a  felének  jelenléte  szükséges.  Elektronikus  úton  meghozott  határozatok 
során  a  határozatképességhez  a  tagok  több  mint  felének  kell  szavaznia.  Az 
érvényes  határozathozatalhoz  többségi  akarat  szükséges.  E  szabályon  felül  az 
ügyvezetőség  első  ülésén  megállapítja  saját  működési  szabályzatát,  amely  az 
elnökség  jóváhagyásával válik  érvényessé. A  szavazásról  emlékeztető készül  és 
erről a tagok külön kérésére tájékoztatást kaphatnak 

 
 
(9) Az ügyvezetőség működési szabályzata: 
‐ Az ügyvezetőség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. 
‐ Az Ügyvezetőség ülését az Ügyvezetőség elnöke hívja össze. Az ügyvezetőség 

ülésének napirendjére ‐ a Főtitkár vezetésével ‐ az MRSZ Iroda tesz javaslatot. 
A  napirendre  kerülő  előterjesztéseket,  beadványokat  az  MRSZ  Iroda  az 
illetékes szakbizottságokkal, testülettel előzetesen véleményezteti. 

‐ Az ügyvezetőség ülései nyilvánosak, indokolt esetben a tagok kétharmadának 
szavazatával a nyilvánosság korlátozható, illetve kizárható. 

‐ Az ügyvezetőség üléseire meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét. 
‐ Az  ügyvezetőség  ülését  az  elnök,  elnökhelyettes,  vagy  akadályoztatásuk 

esetén, az arra  felhatalmazott  elnökségi  (ügyvezetőségi)  tag   hívja össze. Az 
ülés  helyéről,  időpontjáról  és  a  megtárgyalandó  kérdésekről  ‐  az 
előterjesztések megküldésével  ‐  legalább  három  nappal  korábban  értesíteni 
kell  az  ügyvezetőség  tagjait  és  a  meghívottakat.  Sürgős  esetben  rövidebb 
határidő  is  megállapítható,  de  ebben  az  esetben  az  Ügyvezetőség  minden 
tagjának értesítését igazolni kell. 

‐ Az ügyvezetőség a tagok több mint a felének  jelenléte esetén határozatképes. 
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismételten össze 
kell hívni.  

‐ Az ügyvezetőség üléséről, valamint  a  25.  §  (3) bekezdésében meghatározott 
határozathozatalról  emlékeztetőt  kell  készíteni.  Az  emlékeztetőnek 
tartalmaznia kell a  fontosabb észrevételek és  javaslatok  lényegét, valamint a 
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hozott határozatokat és az azokhoz kapcsolódó konkrét szavazati arányokat, 
az  elnökségi  ülések  jegyzőkönyveinél meghatározottaknak megfelelően.  Az 
emlékeztetőt az elnök és a főtitkár írja alá. A meghozott határozatot, továbbá 
az  ügyvezetőségi  ülések  napirendjét  tartalmazó  tájékoztatót  a  határozat 
meghozatalától, valamint az ülés időpontjától számított 8 napon belül fel kell 
tenni az MRSZ Honlapjára. A határozatokat közzé kell tenni a Röplabda című 
MRSZ újságban is. 

‐ Az  ügyvezetőség  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  a  jelenlévő  tagok 
több mint a felének ʺigenʺ szavazatával hozza.  

‐ Bármelyik  ügyvezetőségi  tag  titkos  szavazást  kérhet  egy‐egy  döntéshez. 
Ehhez a jelenlévő tagok mindegyikének a hozzájárulása szükséges. 

‐ Az ügyvezetőség határozatait a döntéstől számított 5 napon belül  írásba kell 
foglalni. 

‐ A  határozatokat minden  érintettnek  el  kell  juttatni  és  a  határozat  átvételét 
aláírással hitelesíteni kell. 

‐ Az  ügyvezetőség  határozatait  számozni  kell  és  külön  kigyűjtötten meg  kell 
őrizni  (határozati  nyilvántartás).  A  nyilvántartás  vezetéséről  a  Titkár 
gondoskodik.  A  számozás  rendje:  évente  kezdődő  folyamatos  számozás, 
évszám, ÜV. jelölés (Ügyvezetőség). 

‐ Az  ügyvezetőség  írásba  foglalt  határozatait  az  elnökség  és  az  Ellenőrző 
Testület tagjai számára előzetes kérés esetén, elektronikus úton kell eljuttatni. 
Erre irányuló előzetes kérés esetén, az elnökségi ülésen át kell adni, meg nem 
jelenésük esetén az ülés emlékeztetőjével együtt el kell juttatni. 

 
(10) Az  ügyvezetőség  munkájáról  az  elnökségnek  számol  be.  A  beszámolással 

egyidejűleg  jóváhagyás  végett  bemutatja  a  meghozott  és  hitelesített 
határozatokat,  döntéseket.  Amennyiben  valamelyik  ügyvezetőségi  tag  az 
előterjesztett határozat  tartalmát vitatja, módosító  javaslatával együtt kérheti 
az  elnökséget  a  határozat  felülvizsgálatára.  Ennek  során  az  elnökség    az 
ügyvezetőség határozatát, döntését megváltoztatja, vagy jóváhagyja. 

 
(11) Az ügyvezetőségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 
b) lemondással; 
c) az elnök által történő visszahívással; 
d) elhalálozással; 
e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel. 

 
FFŐŐTTIITTKKÁÁRR  
2266..  §§  
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(1)  A  Szakszövetség  hivatali  és  szakmai  munkáját  az  alapszabály  rendelkezései 
szerint a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei között irányítja. 

 
(2) A  Főtitkárt  a  Szakszövetség  Elnöke  nevezi  ki,  felette  a munkáltatói  jogokat  a 

Szakszövetség Elnöke gyakorolja.   
 
(3) A  Főtitkár  jelen  SZMSZ  előírásainak  megfelelően  képviseleti,  aláírási  és 

utalványozási jogot gyakorol. 
 
(4)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározottak  szerint  a  Főtitkár  alapvető  feladata 

különösen: 
a) a  Szakszövetség  működéséhez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek 

megteremtése, 
b) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
c) a házipénztár forgalmához elegendő pénzösszegek biztosítása,  
d) a  Szakszövetség  szervezetei  által  hozott  határozatok  végrehajtása 

(végrehajtatása), és azok ellenőrzése, 
e) a hazai versenyeztetési feltételek szabályzatokkal történő biztosítása, 
f) a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás irányítása,  
g) az éves beszámoló és a közhasznúsági  jelentés  tervezeti előkészítése, átadása 

az MRSZ elnökségének. 
h) az MRSZ Elnökség  és  az Ügyvezetőség üléseinek  előkészítése,  a napirendre 

kerülő  előterjesztések,  beadványok  formai  követelményeinek  ellenőrzése,  a 
szakbizottságok, testületek és az MRSZ iroda állásfoglalásának beszerzése. 

 
(5)  A  (3)  bekezdésben  meghatározottak  mellett  a  főtitkár  további  feladata  és 

hatásköre a következő: 
a) összehangolja a Szakszövetség tevékenységét; 
b) szervezi  a  Szakszövetség Közgyűlésének,  elnökségének  és  az  ügyvezetőség 

határozatainak végrehajtását; 
c) folyamatosan ellenőrzi a Szakszövetség házipénztárának kezelését  
d) javaslatot tesz a Szakszövetség tagdíjának megállapítására, 
e) konzultatív kapcsolatot tart a ligákkal 
f) irányítja  és  ellenőrzi  a  szakmai  igazgató,  a  szakfelügyelő(k)  az  iroda,  a 

bizottságok és a megyei szövetségek működését, 
g) személyes  közreműködéssel  összehangolja  az  elnökség,  ügyvezetöség  és  a 

szakbizottságok munkáját, 
h) szükség  esetén  kezdeményezi  a  szövetségi  szabályzatok  és  határozatok 

módosítását, 
i) az elnökségi ülések között intézkedik a soros és halaszthatatlan ügyekben, 
j) gondoskodik  az  elnökségi  és  közgyűlési  határozatok  végrehajtásáról, 

azokról  legalább  félévente  írásbeli  jelentéset  készít  az  MRSZ  Elnöksége 
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részére,  valamint  részt  vesz  a  hazai  és  nemzetközi  versenynaptár 
elkészítésében, 

k) felméri és figyelemmel kíséri a sportág helyzetét, 
l) javaslatot  tesz  a  fejlesztés  irányára,  koordinálja  a  szövetség  szakmai  és 

módszertani munkáját, 
m) felel a gazdálkodási rend megtartásáért, 
n) tárgyalásokat folytat és elnöki, vagy elnökségi felhatalmazásra kapcsolatot tart 

a médiával; 
o) kapcsolatot tart a tagegyesületekkel és szakosztályokkal; 
p) évente  legalább  egyszer  jelentést  köteles  készíteni  az  Elnökség  számára  az 

SZMSZ módosításának szükségességéről és módosítási javaslat tartalmáról;  
q) ellenőrzi  válogatottak  felszerelésével  kapcsolatos  ügyeket  (a  készletek 

nyilvántartását  és  folyamatos  feltöltését.  Kiadmányozási  kapcsolatban  áll  a 
Központi Sportszerraktárral);  

  
SSZZAAKKMMAAII  IIGGAAZZGGAATTÓÓ  ÉÉSS  SSZZAAKKFFEELLÜÜGGYYEELLŐŐ  

2277..  §§  
 

(1) A  szakmai  igazgatót  a  sportág  szakmai  feladatainak  tervezésére, 
megvalósításának összefogására és végrehajtásának biztosítására az elnök nevezi 
ki, illetve menti fel. 

 
(2) A  szakfelügyelő(k) a szakmai  igazgatónak alárendelt(ek) és az Ő  javaslatára, az 

elnök által kinevezett  tisztségviselő(k), aki(k) az  (1) bekezdésben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében segíti(k) elő a szakmai igazgató munkáját. 

 
(3) Amennyiben a Szakszövetségnél a szakmai  igazgató és a szakfelügyelő tisztsége 

sincsen betöltve, a  főtitkár koordinálása mellett a Szakszövetség Szakbizottságai 
látják el a szakfelügyelő és a szakmai igazgató feladat‐ és hatásköreit.  

 
(4) A  szakmai  igazgató  és a  szakfelügyelő(k) a  szakszövetséggel munkaviszonyt  is 

létesíthet(nek),  ebben az  esetben munkaköri  leírásuk a  jelen SZMSZ mellékletét 
képezi. 

 
(5) Amennyiben a  szakfelügyelő  tisztsége nincsen betöltve,  feladat‐ és hatáskörét a 

szakmai igazgató látja el. 
 
(6) A szakmai igazgató feladata‐ és hatásköre különösen: 

a) javaslatot  tesz a sportági  fejlesztés  irányára, koordinálja a szövetség szakmai 
és módszertani munkáját;  

b) ellenőrzi a válogatott keretek és az ott tevékenykedő szakemberek munkáját; 
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c) folyamatosan  felügyeli a  szakfelügyelő(k), az edzőbizottság és az utánpótlás 
és ifjúsági bizottság munkáját 

d) javaslatot  tesz a  szövetségi kapitányok  személyére,  ellenőrzi  és véleményezi 
tevékenységüket;  

e) közreműködik  a  hazai    élvonal  felkészítési  és  versenyeztetési  rendszerének 
továbbfejlesztésében, az versenynaptár kidolgozásában;  

f) kapcsolatot  tart a  tagegyesületekkel és szakosztályokkal, valamint az érintett 
bizottságokkal,  valamint  a Nemzeti  Utánpótlás‐nevelési  és  Sportszolgáltató 
Intézet illetékeseivel, a NUSI által támogatott programok résztvevőivel; 

g) a  Sport  XXI.  Program,  Héraklész  Bajnokprogram  és  Csillagprogram 
működésének  figyelemmel  kísérése,  röplabda  sportág  vonatkozásában 
vezetése, kapcsolattartás a benne közreműködő személyekkel. A Sport XXI a 
Héraklész Bajnokprogram és a Csillagprogram közreműködőinek munkaköri 
leírása, jelen SZMSZ mellékletét képezi; 

h) ellátja mindazokat  a  feladatokat, melyeket  a Közgyűlés  vagy  az Elnökség  a 
hatáskörébe utal; 

i) Elnöki,  vagy  elnökségi  felhatalmazásra  sportszakmai  kérdésekben 
nyilatkozatot tehet; 

j) irányítja  az  edzőtovábbképzést  és  kapcsolatot  tart  az  edzőképző  és 
továbbképző intézetekkel. 

k) Felelős a szövetség szakmai koncepciójának elkészítéséért. 
 
(7) A szakfelügyelő feladat‐ és hatásköre: 

a) elvégzi az utánpótlás körében felmerülő szervezeti, szerkezeti és sportszakmai 
feladatokat; 

b) gondoskodik  a  röplabda  tömegbázis  szélesítéséhez,  az  utánpótlásképzés 
minőségi  munkájához  szükséges  írásbeli  szakanyagok  készítéséről  és 
terjesztéséről,  (játékos  kiválasztás  korszerű  módszerei,  kezdő  játékosok 
korszerű  röplabda  oktatása,  figyelemfelkeltő,  népszerűsítő  szakanyagok 
készítése, stb.); 

c) röplabda  utánpótlás  szempontjából  lényeges  adatok,  információk  (röplabda 
utánpótlás adatbázis) összegyűjtése és rögzítése,  

d) megyénkénti  (régiónkénti)  felmérés  elvégzése  arról,  hogy  hol  folyik 
röplabdázás iskolai, illetve klubszinten;  

e) megyénkénti  (régiónkénti)  népszerűsítési  akciók  elindítása,  megszervezése 
(általános  iskolákban  mini  és  zsinórlabda  bemutatók,  családi  és  vegyes 
röplabdajáték bemutatása, stb.);  

f) a mini, gyermek, serdülő és ifjúsági strand‐ és parkröplabda népszerűsítése a 
megyei  szövetségek  bevonásával  együttműködve  a  strand‐  és parkröplabda 
bizottsággal; 

g) Rendszeres  kapcsolatot  tart  a  Héraklész  Bajnok  program  szakágvezető 
edzőjével.  Rendelkezésére  bocsátja  a  szükséges  adatokat  és  segíti  a 
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szakágvezető,  valamint  a  különböző  korosztályú  válogatottak  edzőinek  a 
munkáját. 

h) kapcsolatot tart a sportiskolai tanterv alapján működő intézményekkel; 
i) segíti,  felügyeli  és  véleményezi  a  különböző  utánpótlás  válogatott  keretek 

munkáját, felkészülését, hazai és nemzetközi versenyeztetését; 
j) szakmailag segíti és felügyeli az Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság munkáját; 
k) kapcsolatot  tart  az  utánpótlás  nevelését  végző  oktatási  intézményekkel, 

iskolákkal; 
l) éves  ütemterv  alapján  figyelemmel  kíséri  és  segíti  a  Liga  Bajnokságok 

szakosztályaiban  folyó  utánpótlás  szakmai  tevékenységét,  az  ott  dolgozó 
edzők munkáját;  

m) együttműködik az Edzőbizottsággal; 
n) Részt vesz az utánpótlás versenyrendszerének kialakításában, együttműködve 

a  Versenybizottsággal,  az  Edzőbizottsággal  és  az  Ifjúsági  és  Utánpótlás 
Bizottsággal. 

o) együttműködik a Versenybizottsággal és a Játékvezetői Testülettel; 
p) Az MRSZ képviseletében kapcsolatot tart a Magyar Diáksport Szövetséggel; 
q) Ellátja  az  utánpótlás‐nevelés  rendszerébe  tartozó,  a  főtitkár  és  a  szakmai 

igazgató által hatáskörébe utalt további feladatokat; 
r) munkájáról évente beszámol az elnökségnek; 
s) figyelemmel  kíséri  a  röplabdázást  és  elsősorban  az  utánpótlást  érintő 

pályázatokat,  azokra  elkészíti,  benyújtja  a  szükséges  dokumentumokat, 
bonyolítja a pályázati ügyintézést;      

t) szakmai  igazgató  hiányában  a  szakfelügyelő  jogosult  és  köteles  ellátni  a 
szakmai igazgató feladat‐ és hatásköreit is. 

u) Ellátja  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat, a főtitkár a hatáskörébe utal. 
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MMRRSSZZ  IIRROODDAA  
2288..  §§  

 
(1) Az MRSZ  Iroda  feladata a Szakszövetség mindennapos működésének biztosítsa 

érdekében a különböző döntések és más cselekmények előkészítése, beleértve az 
MRSZ  Elnökség  és  az  Ügyvezetőség  üléseinek  előkészítése,  a  napirendekre 
kerülő  előterjesztések,  beadványok  véleményezése,  szakbizottságok,  testületek 
véleményeinek  beszerzése,  a  Szakszövetség  működésének  dokumentálása,  a 
Szakszövetség  szervei  és  tisztségviselői  által meghozott döntések  végrehajtása, 
valamint  a  tagokkal  és  a hazai,  illetve nemzetközi  szervezetekkel  történő napi 
szintű kapcsolattartás. 

 
(2) Az MRSZ Iroda az alábbi személyekből áll: 

a) főtitkár 
b) technikai igazgató 
c) gazdasági ügyintéző 
d) titkár 
e) titkársági asszisztens 
f) strandröplabda ügyintéző 

 
29. § 

 
(1) Az MRSZ  Irodát  a  főtitkár  vezeti. Az  iroda munkatársai,  alkalmazottai  felett  a 

munkáltatói jogkört a főtitkár gyakorolja. 
 
(2)  A  technikai  igazgató  a  főtitkár  távolléte,  akadályoztatása  esetén  a  főtitkár 

általános helyettese. 
 
(3) A technikai igazgató a (2) bekezdésben meghatározott jogkörén kívül: 

a) eseti megbízás alapján utalványozási jogkört gyakorol 
b) a Szakszövetség nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást lebonyolítja, 

ezen belül gondoskodik a nemzetközi kupák ügyintézéséről, kapcsolatot  tart 
az érintett szakosztályokkal, nemzetközi szövetségekkel 

c) a  főtitkárral  együttműködve  részt  vesz  a  nemzetközi  versenynaptár 
kidolgozásában 

d) szükség  esetén  a  főtitkárnál  kezdeményezi  a  szövetségi  szabályzatok  és 
határozatok módosítását  

e) gondozza  a  nemzetközi  átigazolásokat,  illetve  a  „visszaigazolással” 
kapcsolatos  feladatokat  (előterjesztés  az  engedélyezésre,  kiadmányozás, 
nyilvántartás) 

f) technikai delegátusként közreműködik  az Európa‐Kupákban  és  a válogatott 
hazai mérkőzésein  
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g) ellátja  a  technikai  delegátusok  kijelölésével  és  küldésével  kapcsolatos 
teendőeket  

h) biztosítja  a  szövetség  FIVB  és  CEV  szabályzatok  általi  működését, 
figyelemmel kíséri ezek változását  

i) a  magyar  válogatottak  külföldi  versenyzése  alkalmával  csapatvezetői 
feladatokat lát el  

j) részt  vesz  a  hazai  rendezésű  nemzetközi  versenyek  szervezőbizottságának 
munkájában 

k) ellátja  a  klubcsapatok  nemzetközi  kupákba  való  nevezésével  és  ennek 
koordinálásával kapcsolatos feladatokat 

l) ellátja  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat, a főtitkár a hatáskörébe utal. 

 
(4)  A gazdasági ügyintéző az alábbi feladatokat látja el: 

a) előkészíti  és  előterjeszti  a  Szakszövetség  éves költségvetését, gondoskodik  a 
költségvetés naprakész állapotáról. 

b) figyelemmel  kíséri  a  költségvetésben  szereplő  bevételek  és  kiadások 
alakulását. 

c) felelős a bankforgalom bonyolításáért, adminisztrációjáért. 
d) felelős a munkabérek kifizetéséért. 
e) jogosult  a  hatáskörébe  tartozó  ügyeket  önállóan  kiadmányozni.  A 

kiadmányozás rendje egyúttal aláírási jogot is jelent. 
f) felelős a beérkező és kimenő számlák kezeléséért. 
g) részletesen kidolgozza  a hazai  és nemzetközi  események bevételi  és kiadási 

tételeit, gondoskodik azok végrehajtásáról. 
h) felelős a Szakszövetség álló és forgóeszköz leltáráért. 
i) különös gonddal kezeli a valutás bevételeket és kiadásokat, továbbá az FIVB, 

CEV részére kötelező átutalásokat (tagdíj, nevezési és részesedési díjak, stb.) 
j) naprakészen vezeti az átjelentett mérkőzések utáni összegeket. 
k) figyelemmel kíséri  és vezeti a nevezési‐  és  tagdíjak beérkezését, a Röplabda 

újság előfizetését. 
l) kezeli a folyamatos működéshez szükséges készpénzt 
m) felelős  a  szövetséghez  érkező  készpénz  átvételéért,  illetve  távolléte  esetén  a 

helyettes átvevő biztosításáért. 
n) ellátja  a  Szakszövetség  mindenkori  könyvelőjével  együttműködve  a 

szövetséget érintő személyi és munkaügyi feladatokat. 
o) havonta  könyvelésre  kész  elszámolást  készít  a  Szakszövetség  mindenkori 

könyvelőjének. 
 
(5) A titkár az alábbi feladatokat látja el: 

 
a) gondoskodik a MRSZ honlapjának karbantartásáról, frissítéséről 
b) ellátja a teremröplabdához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
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c) gondoskodik  az  elnökségi,  ügyvezetőségi  ülések  megszervezéséről,  a 
szükséges technikai felszerelések biztosításáról. 

d) gondoskodik  az  elnökségi  ülések  jegyzőkönyveinek,  ügyvezetőségi  ülések 
emlékeztetőinek  vezetéséről,  előírt  határidőn  belül  történő  elkészítéséről,  az 
érintettekhez történő eljuttatásáról 

e) biztosítja az elnökségi, ügyvezetőségi ülések határozatainak nyilvántartását 
f) A magyar röplabda sportban a doppingtilalom érvényesítése érdekében: 

• figyelemmel  kíséri  az  FIVB,  a  CEV,  a WADA,  az  IOC  doppingellenes 
rendelkezéseit, a vonatkozó magyarországi jogszabályokat  

• kezdeményezi  a  főtitkárnál  a  doppingellenes  rendelkezések,  előírások, 
jogszabályok  változása  esetén  a  MRSZ  vonatkozó  szabályzatának 
módosítást  

• ellátja  a  Terápiás  Eljárási  Kérelemmel  (STUE)  és  a  Rövidített  Eljárási 
Kérelemmel  (ATUE)  kapcsolatos  ügyintézési  és  adminisztrációs 
feladatokat  

• biztosítja  a  versenyzők  doppingellenes  szabályokkal  kapcsolatos 
tájékoztatását 

g) ellátja a válogatottak technikai vezetői feladatait 
h) segíti a strandröplabda ügyintéző munkáját 
i) elvégzi  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzat, valamint a főtitkár a hatáskörébe utal. 
 

(6) A titkársági asszisztens az alábbi feladatokat látja el: 
a) időben  gondoskodik  a  munkavégzéshez  szükséges  irodai  eszközök 

beszerzéséről. 
b) átveszi, illetve továbbítja a Szakszövetség munkájával kapcsolatos postát. 
c) Ellátja  a  szövetség  levelezéseihez  kapcsolódó  iktatási,  továbbá  irattározási 

feladatokat 
d) fogadja és átadja a szövetségbe érkezett telefonos vagy írásban, telefaxon adott 

üzeneteket. 
e) elvégzi  az  egyes  bizottságok  munkájával  kapcsolatos  iktatási,  irattározási 

tevékenységet  
f) a  titkár  felügyeletével  elkészíti,  vezeti,  valamint  nyilvántartja  a 

Közgyűléseken,  Elnökségi  Üléseken,  Ügyvezetőségi  Üléseken  elkészített 
jegyzőkönyveket, emlékeztetőket, határozatokat  

g) felügyeli  az  MRSZ  Iroda  rendjét,  megőrzi  a  gondjaira  bízott  technikai 
eszközöket. 

h) felügyeli  a  Szakszövetség  bélyegzőinek  és  cégjelzéses  levélpapírjainak 
használatát. 

i) felügyeli a fénymásoló és telefax használatát. 
j) A  titkárral  és  a  strandröplabda  ügyintézővel  együttműködve  részt  vesz  a 

MRSZ  hivatalos  honlapjának  aktualizálásában,  frissítésében,  a  strand‐  és 
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parkröplabda,  valamint  a  teremröplabda  események  honlapon  történő 
megjelenítésben 

k) hagyományőrzéssel kapcsolatos feladatokat lát el. 
l) ellátja  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzat, valamint a főtitkár a hatáskörébe utal. 
 

(6) Strandröplabda ügyintéző az alábbi feladatokat látja el: 
a) együttműködik az MRSZ tisztségviselőivel 
b) ellátja a Strandröplabdához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
c) a  titkárral  és  a  titkársági  asszisztenssel  együttműködve  részt  vesz  a MRSZ 

hivatalos  honlapjának  aktualizálásában,  frissítésében,  a  Strand‐  és 
Parkröplabda honlapon történő megjelenítésében 

d) ellenőrzi  a  strandröplabdához kapcsolódó beérkező  és kimenő  számlákat  és 
előkészíti a könyvelés számára 

e) részt vesz a Bizottság éves költségvetésének elkészítésében 
f) közreműködik az elszámolások összegzésében 
g) a Strand‐ és Parkröplabda Bizottsággal együttműködve gondoskodik a strand‐ 

és parkröplabda sportfelszerelések naprakész nyilvántartásáról  
h) a  Versenybizottsággal  együttműködve  kidolgozza,  előkészíti  a  hazai 

strandröplabda éves versenynaptárát 
i) az MRSZ megfelelő Bizottságával (Bizottságaival)  a szakmai igazgatóval  és a 

szakfelügyelő(k)el  egyeztetve  (együttműködve)  kidolgozza,  és  a  Strand‐  és 
Parkröplabda  Bizottság  elé  terjeszti  az  éves  Versenykiírást,  valamint  a 
hozzátartozó  valamennyi  (Etikai  Kódex,  Viselkedési  Szabályzat,  Reklám 
Szabályzat, stb.,) utasítást, szabályzatot 

j) közreműködik a strand‐ és parkröplabda versenyek lebonyolításában 
k) intézi a versenykiírásokkal kapcsolatos feladatokat   
l) szervezi  a  strandröplabda  (és  a  parkröplabda)  sportág  népszerűsítését,  PR 

munkáját 
m) ellátja  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzat, valamint a főtitkár a hatáskörébe utal.  
n) tartja a kapcsolatot az MRSZ és a nemzetközi sportszervezetek képviselőivel 
o) az MRSZ  technikai  igazgatójával  együttműködve  elvégzi  a  Strandröplabda 

versenyző nemzetközi szerepléséhez szükséges feladatokat  
p) részt vesz a versenyszezon értékelésének elkészítésében 
q) tartja a kapcsolatot a Bizottság tagjaival 
r) intézkedik a Bizottság összehívásáról 
s) részt  vesz  az  MRSZ  Strand‐  és  Parkröplabda  Bizottságra  vonatkozó 

határozatok, feladatok végrehajtásában 
t) ellátja  mindazokat  az  ügyeket,  amelyet  jelen  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzat, valamint a főtitkár a hatáskörébe utal.  
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AAZZ  EELLLLEENNŐŐRRZZŐŐ  TTEESSTTÜÜLLEETT  FFEELLAADDAATTAAII,,  KKÖÖTTEELLEESSSSÉÉGGEEII  
  3300..§§  

 
(1) Az  Ellenőrző  Testület  Szakszövetség  működésének,  gazdálkodásának  és 

vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzésére szolgál. 
 
(2) A háromtagú Ellenőrző Testület tagjait a Szakszövetség közgyűlése választja meg 

ötévi időtartamra. Az Ellenőrző Testület a működési szabályzatát maga készíti el. 
A működési szabályzat jelen SZMSZ mellékletét képezi. 

 
(3) Az  Ellenőrző  Testület  elnöke  és  tagja  a  Szakszövetségben más  tisztséget  nem 

viselhet. Az Ellenőrző Testületnek nem  lehet elnöke és  tagja a Szakszövetséggel 
munkaviszonyban álló, a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, 
továbbá az a személy, akinek hozzátartozója a szövetség elnökségének  tagjával, 
illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói 
kapcsolatban  áll.  Az  Ellenőrző  Testület  tagjai  nem  lehetnek  egymásnak 
hozzátartozói. 

 
(4) A  (2) bekezdés alkalmazásában hozzátartozón a Polgári Törvénykönyv 685. § b) 

pontja szerinti személyeket kell érteni.   
 
(5)  Az  Ellenőrző  Testület  elnöke  a  Szakszövetség  elnökségének  ülésein 

meghívottként tanácskozási joggal részt vehet. 
 
(6) Az Ellenőrző Testület tevékenységét az Ellenőrző Testület elnöke irányítja. 
 
(7) Az Ellenőrző Testület  az ügyrendjét maga  állapítja meg. Az Ellenőrző Testület 

éves  ellenőrzési  terv  alapján  dolgozik,  amelyről  a  Szakszövetség  elnökét 
tájékoztatja. 

 
(8) Az Ellenőrző Testület feladata: 

a) a Szakszövetség pénz‐ és vagyonkezelésének vizsgálata; 
b) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata; 
c) a  gazdálkodás  célszerűségének,  szabályszerűségének,  az  előirányzott 

bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
d) az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés a Számviteli 

törvény  szerinti  beszámolóról  és  a  következő  évi  pénzügyi  tervről  nem 
dönthet.  
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(9) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség 
gazdálkodásával  kapcsolatos  bármely  iratba  betekinteni,  a  Szakszövetség 
tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

 
(10) Az  ellenőrzések  megkezdéséről  az  Ellenőrző  Testület  tájékoztatni  köteles  a 

Szakszövetség elnökét, és főtitkárát. Az ellenőrzés során az Ellenőrző Testület a 
pénzügyi, gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint 
jár el. 

 
(11) Az  ellenőrzés  tapasztalatairól  az  Ellenőrző  Testület  elnöke  (a  vizsgálat 

befejezésétől számított 15 napon belül) tájékoztatja a Szakszövetség elnökét. Ha 
a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek 
megszűntetésére írásban is fel kell hívni a figyelmet. 

 
(12) A  vizsgálatot  követő  intézkedési  terv  végrehajtását  (az  abban meghatározott 

határidő elteltétől számított 30 napon belül) az Ellenőrző Testület utóvizsgálat 
keretén belül ellenőrzi. 

 
(13) Ha  a  kifogásolt  gyakorlat  fennállását  az  elnökség  nem  ismeri  el,  vagy  az 

utóvizsgálat  sem  vezetett  eredményre,  az  Ellenőrző  Testület  közvetlenül  az 
intézkedésre  jogosult  szervhez  fordulhat,  szükség  esetén  kezdeményezheti 
rendkívüli közgyűlés összehívását. 

 
(14) Az  Ellenőrző  Testület  köteles  az  intézkedésre  jogosult  vezető  szervet 

tájékoztatni,  és  annak összehívását kezdeményezni, ha  arról  szerez  tudomást, 
hogy  

- a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség 
érdekeit  egyébként  súlyosan  sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek 
megszűntetése  vagy  következményeinek  elhárítása,  illetve  enyhítése  az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
(15) Az  intézkedésre  jogosult  vezető  szervet  az  Ellenőrző  Testület  indítványára 

(annak  megtételétől  számított  30  napon  belül)  össze  kell  hívni.  E  határidő 
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Testület 
is jogosult. 

 
(16) Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében 

szükséges  intézkedést  nem  teszi  meg,  az  Ellenőrző  Testület  köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
(17) Az Ellenőrző Testület  tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles 

beszámolni. 
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AA  SSZZAAKKSSZZÖÖVVEETTSSÉÉGG  SSZZÁÁMMVVIITTEELLII,,  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGÉÉRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  
AALLAAPPVVEETTŐŐ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  

3311..§§    
 
(1) Számviteli teendők: 

a) Az aktívák nyilvántartása területén: 
–  kintlévőségek határidőre történő behajtása 
–  fizetési felszólítások kiküldése 
–  késedelmes  fizetések esetén a határidős átutalások helyett az  inkasszók 

folyamatos kiküldése, 
– a kamatterhelések folyamatos kiküldése késedelmes fizetések esetén 

b) A passzívák nyilvántartása területén: 
–  az anyagszámlák felszerelése, 
–  a költségszámlák igazoltatása, 
–  a számlák határidőre történő kifizetése  
–  a csekkes számlák vezetése és időben történő átadása a könyvelésnek, 
–  a passzív számlák számszaki felülvizsgálata kézjeggyel ellátva, 
–  a bank napi kivonatának felszerelése 
–  nyilvántartja  a  Szövetség  esetleges  hiteltartozását,  visszafizetésének 

határidejét, 
–  év  végén  a mérleg mellékletéhez  kimutatást  készít  a határidőn  és  a  30 

napon túli kintlévőségekről, illetve tartozásokról, 
–  a  beérkező  és  kimenő  számlák  alapján  vezeti  a  Szövetség  általános 

forgalmi adó nyilvántartását, 
–  biztosítja  a  Szövetség  áfa‐befizetési  kötelezettségének,  illetve 

visszaigénylésének tárgyhót követő hó 20‐ig történő teljesítését, 
–  gondoskodik  az  adók,  egyéb  befizetési  kötelezettségek  határidőben 

történő teljesítéséről, 
 
(2) Folyamatosan karban kell tartani, a bélyegzők nyilvántartását. 
 
(3) Be kell tartani a Szakszövetség közhasznúsági kötelezettségeit, ezen belül vezetni 

és összeállítani a közhasznúsági nyilvántartásokat és jelentéseket, illetve azokat a 
meghatározott módon nyilvánosságra kell hozni. 

 
(4) A  közhasznúsági  jelentés  nyilvános,  abba  bárki  beletekinthet,  és  abból  saját 

költségére  másolatot  kérhet  A  közhasznúsági  jelentésnek  a  következőket  kell 
tartalmaznia: 
a) a számviteli beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását,  
c) vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,  
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e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési 
önkormányzatok  társulásától,  az  egészségbiztosítási  önkormányzattól,  és 
mindezek szerveitől kapott támogatások mértékét, 

f)    a  Szövetség  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értékét,  illetve 
összegét,  valamint  a  közhasznú  tevékenységről  szóló  rövid  tartalmi 
beszámolót. 

 
(5) Számviteli  alapú  Szabályzatkészítésnek  összhangban  kell  lennie  a  számvitelről 

szóló,  többször  módosított  2000.  évi  C.  számú  törvény  vonatkozó 
rendelkezéseivel, valamint a hatályos  jogszabályokkal,  így  ennek megfelelően a 
következőket kell tartalmaznia: 
Számlarend, amely tartalmazza a:  

‐ Számvitel politikát 
‐ Leltározási Szabályzatot 
‐ Eszközök és források értékelési Szabályzatát 
‐ A számviteli beszámoló formai és tartalmi összeállításának Szabályzatát 
‐ Pénzkezelési Szabályzatot 
‐ Iratkezelési Szabályzatot 
‐ Önköltség‐számítási szabályzatot 
‐ Amortizációs Szabályzatot (értékcsökkenés elszámolás) 
‐ Vagyoni értékű jogok hasznosításának Szabályzatát 
‐ Beruházási szabályzatot, 
‐ Tárgyi eszköz‐értékelési, értékesítési szabályzatot 
‐ Számlatükröt („A” típusú). 

 
(6)  A  Szakszövetség  az  iratkezelési  és  selejtezési  szabályzat  alapján  ellátja  a 

következő feladatokat: 
a)  a beérkező posta fogadása, iktatása, továbbítása; 
b)  iratok ügyintézése; 
c)  aláírási jogosítvány szerint, az íratok cégszerű aláírása; 
d)  kimenő levelezés kialakítása, iktatása, postázása, irattárazás megőrzése; 
e)  szigorú számadású bizonylatok, ügyiratok kezelése; 
f)  irattári  terv  szerinti  selejtezés  előkészítése,  lebonyolítása,  védett  iratok 

levéltárba történő leadása; 
g)  selejtezett iratok megsemmisítése, vagy értékesítése. 

 
(7)  A  Szakszövetség  házipénztárával,  pénz‐,  és  értékkezelésével  a  MRSZ 

Pénzkezelési Szabályzata alapján a következő feladatok vannak: 
a) pénzfelvétel,  pénztárkeret,  vagy  munkabér  elszámolás  alapján  történő 

készpénzfizetés; 
b) pénzküldemények szállítása, kisérése, átadása; 
c) készpénz bevételezés bizonylatolása, ellenőrzése; 
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d) készpénzkiadások bizonylatolása, utalványozása, ellenőrzése; 
e) pénztárzárlat elkészítése; 
f)    értékek kezelése. 
g) Számla,  egyszerűsített  számla,  számla  helyettesítők  kezelése  beérkező 

bizonylatok esetén: 
‐ külső szervek által kiállított (szállítói) számlák átvétele, iktatása; 
‐ nyilvántartásba vétele (ÁFA analitika); 
‐ a bizonylat jogosságának elbírálása; 
‐ bizonylat ellenőrzés; 
‐ bizonylat kiegyenlítés; 
‐ tartozások nyilvántartása. 

h)  Számla,  egyszerűsített  számla,  számlahelyettesítők  kezelése  kiállított 
bizonylatok esetén: 
‐ bizonylat kiállítása; 
‐ bizonylat ellenőrzés; 
‐ követelések egyeztetése (egyenlegközlés); 
‐ követelések behajtása; 
‐ peresítés előtti egyezkedés; 
‐ követelések behajtása jogi úton. 

i) Önköltségszámítás: 
‐ Önköltség számítási szabályzat szerint: 
‐ Költségek elszámolása; 
‐ Költségek feladása; 
‐ eseti kalkulációk elkészítése, ellenőrzése; 
‐ folyamatos egyeztetés, ellenőrzés, visszajelzések; 
‐ főkönyvi feladás. 

 
(8)  A  Szakszövetség  tárgyi  eszköz  nyilvántartásával  kapcsolatban  (az  MRSZ 

számvitel‐politikájának,  tárgyi  eszközökre  vonatkozó  előírásai  szerint)a 
következő feladatok vannak: 

‐ a  gazdálkodáshoz,  valamint  az  azonosításhoz  szükséges  kartonok 
felvezetése; 

‐ adatok ellenőrzése; 
‐ az állomány felállítása; 
‐ az állomány változásának vizsgálata, vezetése; 
‐ az értékcsökkenés elszámolása; 
‐ analitikába, főkönyvbe történő feladás; 
‐ adatszolgáltatás a beszámolókhoz, zárlatokhoz; 
‐ selejtezés. 

 
(9) A  Szakszövetség  Készletnyilvántartása  és  Főkönyvi  könyvelése megegyező  az 

MRSZ számvitel‐politikájával, ill. a választott könyvvezetési móddal.  
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(10)  A  Szakszövetség  a  számviteli  normák  szerinti  beszámolások,  zárások 
elkészítésekor  a MRSZ  év  végi,  vagy  időszaki  könyveinek  zárlata  (bevételek, 
kiadások költségvetési zárás) a következőket kell, hogy tartalmazza: 

‐ forgalmi egyenlegek megállapítása az adott időszakra vonatkozóan 
‐ likviditási mérleg, kimutatás (cash‐flow) összeállítása 
‐ eredmény‐levezetés összeállítása a számvitel politika alapján, 
‐ a kiegészítő melléklet összeállítása 
‐ a közhasznúsági jelentés összeállítása 
‐ a számviteli beszámoló összeállítása 
‐ a számviteli beszámoló elfogadása 

  
AA  MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓII  ÉÉSS  MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓII  ÉÉSS  MMEEGGBBÍÍZZÁÁSSII  JJOOGGVVIISSZZOONNYY  

KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA,,  MMŰŰKKÖÖDDTTEETTÉÉSSEE    
3322..§§  

 
(1) A Szakszövetség a kiemelt közhasznúsági  jellegéből adódóan, a munkáltatói  és 

munkavállalói és megbízási jogviszony kialakítása, működtetése során kiegészítő 
gazdasági  tevékenységét  munkajogi  jogalanyként,  mint  munkáltató,  valamint 
megbízási  jogviszony  alapján,  mint  megbízó,  vagy  megbízott  láthatja  el.  A 
munkajogi kapcsolatokra  a Munka Törvénykönyve, munkaköri  leírás, valamint 
az eseti munkaszerződések  rendelkezéseit, a megbízásos  jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyv,  az  eseti  szerződések,  valamint  mindkettőre  a  MRSZ 
határozatainak rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(2) A Szakszövetségnél a munkáltatói, polgári jogviszonyok egymásra hatása során a 

munkavállalók,  megbízottak,  tisztségviselők  általános  jogai,  kötelességei  a 
következők szerint valósulnak meg: 

 
a)  A Szakszövetség munkavállalója, megbízottja jogosult:  
‐ megismerni  a  Szövetség  terveit,  célkitűzéseit,  részt  vehet  ezek 

kialakításában, 
‐ javaslatot tehet munkájával összefüggésben, 
‐ szabadon véleményt nyilváníthat a munkahelyi megbeszéléseken, 
‐ végzett  munkájáért  munkabérre,  jutalomra,  egyéb  juttatásokra, 

kedvezményekre  jogosult  a  Munka  Törvénykönyve,  valamint  a 
munkaszerződés illetve megbízási szerződés alapján, 

‐ a megfelelő munkavégzéshez szükséges körülmények biztosítására. 
 
b)  A Szakszövetség munkavállalója, megbízottja köteles: 
‐ legjobb  tudásával  elősegíteni  a  MRSZ  célkitűzéseinek  maradéktalan  és 

eredményes teljesítését,  
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‐ a  jogszabályokban,  belső  szabályzatokban  és  utasításokban  a 
munkaterületére  és  tevékenységi  területére  előírt  feladatokat  a  legjobb 
tudása szerint végrehajtani,  

‐ munkakörével  járó  funkcionális  ellenőrzési  feladatokat  folyamatosan  és 
következetesen ellátni,  

‐ a Szakszövetség tulajdonát és vagyonát megóvni,  
‐ baleset  vagy  anyagi  kár  megelőzése  érdekében  intézkedni  vagy  az 

intézkedés szükségességére az illetékesek figyelmét felhívni,  
‐ a  munkahelyen  az  előírt  időben  munkavégzésre  és  a  megbízási 

tevékenység ellátására képes és kész állapotban megjelenni,  
‐ munkaidejét hatékony munkavégzéssel tölteni,  
‐ munkahelyi  közvetlen  vezetője  által meghatározott  feladat  végrehajtását 

haladéktalanul megkezdeni, legjobb tudása szerint határidőre végrehajtani, 
tevékenységéről a munkahelyi vezetőjét tájékoztatni,  

‐ a Szakszövetség ügyfeleivel, munkatársaival udvarias előzékeny figyelmes 
magatartást tanúsítani,  

‐ a  Szakszövetség működésével  kapcsolatosan  tudomására  jutó  bármilyen 
jellegű  információt  üzleti  titokként  megőrizni,  biztosítani,  hogy  azok 
illetéktelen személyek tudomására semmilyen formában ne jussanak,  

‐ más szervek, illetőleg személyek előtt a Szakszövetség képviseletében csak 
olyan  kérdésekben  foglalhat  állást,  amelyre  vonatkozóan  jogszabályi 
jogosultsága van, vagy előzetesen felhatalmazást kapott,  

‐ a munkafeladatai, megbízási feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátott 
munkaeszközöket,  felszereléseket  gondosan  megőrzi,  rendeltetésszerűen 
használja.  

 
Az MRSZ vállalkozói tevékenysége  

3333..§§  
 
(1) A Szakszövetség fő tevékenysége (TEÁOR 92.62 Egyéb sporttevékenység) mellett 

vállalkozói tevékenységet folytathat a következő tevékenységi körök szerint: 
‐ TEÁOR 74.40 Hirdetés 
‐ TEÁOR 92.62 Egyéb sporttevékenység 

 
(2) A  Szakszövetség  hirdetési  tevékenysége  a  röplabda  sporttevékenység  során,  a 

propagandaanyagokon,  (plakátok,  szórólapok,  ismertetők),  valamint  a 
sportrendezvények lebonyolításának helyszínein elhelyezhető reklámhordozókon 
feltüntethető  reklámhelyek  eladásában  és  hirdetési  felületek  bérbeadásában 
valósul  meg.  Ezen  tevékenységének  összhangban  kell  lennie  a  hatályos 
jogszabályi előírásokkal.  
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(3) A Szakszövetség hirdetési tevékenységével összefüggően a következő feladatokat 
kell végrehajtani: 
‐ piackutatás  alapján  a  reklámozandó  tevékenység,  termékek  körének 

kijelölésére javaslattétel,  
‐ a  reklámozandó  termékek  körének  műszaki  gazdasági  jellemzőinek 

ismeretében a reklám anyagok megtervezése, összeállítása 
‐ a  reklám  anyagok  zsűrizése,  szakértői  vizsgálata,  végleges  forma 

elfogadása 
‐ az elfogadott anyagok nyomdai kivitelezésének megrendelése, terjesztése 
‐ hirdetések megrendelése 
‐ a hirdetési tevékenység ellenőrzése 
 

(4)  Az  Szakszövetség  fő  tevékenységeként  megjelölt  szolgáltatásnál,  a  MRSZ  a 
sporttevékenységek közül, mint  sportági  szakszövetség összhangban  a  Sportról 
szóló  2004.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban  Sporttörvény)  vonatkozó 
rendelkezéseiben  foglaltakkal  röplabda,  strandröplabda  és  parkröplabda 
rendezvények lebonyolításának végzésére jogosult. 

 
SSZZAAKKBBIIZZOOTTTTSSÁÁGGOOKK  

3344..  §§  
 
(1) Az  Elnökség  tevékenysége  segítése  céljából  állandó  és  az  eseti  bizottságokat 

hozhat létre. 
 
(2) A Szakszövetség állandó bizottságai a következők: 

a) Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 
b) Jogi és Fegyelmi Bizottság 
c) Versenybizottság  
d) Játékvezető Testület 
e) Edzőbizottság 
f) Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság 
g) Strand‐ és Parkröplabda Bizottság 
h) Szakmai Kollégium 

 
(3) A  szakbizottságok  feladatait  és  hatáskörét  a  jelen  Szervezeti  és  Működési 

Szabályzat,  a  szakbizottságok  részletes  szabályait  az  elnök  által  jóváhagyott 
működési  szabályzatuk  határozza  meg,  mely  minden  esetben  jelen  SZMSZ 
mellékletét képezi. 

 
(4) Az  elnökség,  jelen  SZMSZ  34.  §  (2)  bekezdés  a)‐  c),  valamint  e)‐  f)  pontjaiban 

foglalt szakbizottságok vezetőit és tagjait kinevezi (megválasztja) illetve felmenti, 
míg  a  34.  §  (2)  bekezdés d) pontjában meghatározott  szakbizottság  esetében  a 
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Játékvezető Testület közgyűlése által választott vezetőket és tagokat, illetve a JT 
közgyűlése általi visszahívásukat jóváhagyja. 

 
(5) A szakbizottságok minimálisan három tagból (egy elnök és két rendes tag) állnak, 

amennyiben a taglétszámuk három fő alá csökken az Elnökség az Ügyvezetőség, 
valamint  a  bizottsági  tag(ok)  javaslatára  gondoskodik  a  szakbizottságok 
taglétszámának pótlásáról. 

 
(6) A MRSZ elnöksége a létrehozott szakbizottság működésének feltételeit biztosítani 

köteles. 
 
(7) A  szakbizottságok  tevékenységükért  a  főtitkárnak,  valamint  a  szövetségi 

szabályzatokban meghatározott egyéb szerveknek tartoznak felelősséggel, 
 
(8) A szakbizottságok üléseit a szakbizottság elnöke vezeti. 
 
(9) A  szakbizottságok  véleményezési,  javaslattételi,  illetőleg  szervezési  joggal 

rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket. 
 
(10) Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 

a) A Szakszövetség Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága a Versenybizottság 
szakmai  felügyelete  mellett  működő  testület,  melynek  főbb  feladatai  a 
következők: 
• elsőfokú határozatot hoz a hatáskörébe utalt nyilvántartási  és átigazolási 

ügyekben a szövetség nyilvántartási és átigazolási szabályzata alapján, 
• javaslatokat tesz az igazolási és átigazolási szabályzat módosítására annak 

indokoltsága esetén, 
• nyilvántartást vezet a versenyzőkről és végzi azok átigazolását, 
• ellátja az egyesületeket és szakosztályokat a szükséges nyomtatványokkal, 
• vezeti  a  titkárral  együttműködve  a  szövetség  működése  során 

rendszeresített nyilvántartásokat, 
• nyilvántartási  és  átigazolási  kérdésekben  együttműködik  a  szövetség 

szerveivel 
b) A  bizottság  tevékenységét  folyamatosan,  a  Szakszövetség  vonatkozó 

szabályzata alapján végzi. 
c) A bizottság vezetője tevékenységéről a Szakszövetség főtitkárnak számol be. 
d) A  bizottság,  annak  vezetőjének  irányításával,  köteles  az  Elnökség  és  az 

Ügyvezetőség határozatainak végrehajtásáról gondoskodni  
 

(11) Jogi és Fegyelmi Bizottság 
a) A  bizottság  feladatkörét,  a  fegyelmi  eljárások  kezdeményezésének  és 

lefolytatásának rendjét, az első  fokú  fegyelmi határozatok meghozatalának, 
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kihirdetésének  és  nyilvántartásának  módját  az  MRSZ  Sportfegyelmi 
Szabályzata tartalmazza. 

b) A  szövetségnek  és  szerveinek  működését  érintő  ügyekben,  valamint  az 
általuk  kötött  szerződések  vonatkozásában  továbbá  egyéb  felkérésre  a 
bizottság jogi állásfoglalás kiadására jogosult 

c) A  bizottság  feladatköre  továbbá  a MRSZ  szervei,  tisztségviselői  részére,  a 
munkához szükséges jogi támogatás, jogi háttér biztosítása. 

 
(12) Versenybizottság  

a) A  Szakszövetség Versenybizottsága  a  főtitkár  felügyelete mellett működő 
testület, melynek főbb feladatai a következők: 

• évente  elkészíti  a  nemzeti  bajnokságok  és  a  magyar  kupa 
versenykiírásának szabályait 

• elkészíti a bajnokság és a magyar kupa  sorsolását az érintett egyesületek 
képviselőinek bevonásával  

• lebonyolítja a nemzeti bajnokságokat és a magyar kupát, nyilvántartja az 
eredményeket 

• megtárgyalja,  és  első  fokon  elbírálja  a  hatáskörébe  tartozó  óvásokat  és 
egyéb ügyeket 

• elvégzi a hatáskörébe tartozó pályahitelesítéseket, 
• mérkőzésekre szövetségi ellenőrt küld, 
• saját hatáskörében határozat hozatalára és kiadására jogosult, 
• kiadja és nyilvántartja a versenyzési engedélyeket, 
• a  versenyrendszer  folyamatos  figyelemmel  kísérése,  szükség  esetén 

javaslattétel a korszerűsítésre az érintett bizottságok bevonásával, 
• ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés és az elnökség, az 

elnök vagy az ügyvezetőség megbízza, 
 

(13) Játékvezető Testület 
  A Szakszövetség Játékvezetői Testület főbb feladatai a következők: 

• közreműködés az alapfokú játékvezetői tanfolyamok megszervezésében és 
lebonyolításában, 

• a játékvezetők folyamatos képzésének biztosítása, 
• a  saját alapszabálya, valamint  szervezeti és működési  szabályzata  szerint 

működik, mely nem lehet ellentétes az MRSZ Szabályzataival, 
• a  szabályismeret  számonkérési  rendszerének  kidolgozása,  bevezetése, 

működtetése,  a  szabálymódosítások,  értelmezések  figyelemmel  kísérése, 
azokról a játékvezetők tájékoztatása, 

• részvétel a szövetségi ellenőri képzés előkészítésében és lebonyolításában, 
• a JT tagjai és a szövetségi ellenőrök éves felkészítésében való részvétel, 
• az  első  osztályú  minősítő  vizsga  elméleti  részének  megszervezése, 

lebonyolítása, 
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• etikai,  fegyelmi  ügyekben  óvások  elbíráláshoz  ‐  felkérés  alapján  ‐ 
szakvélemény készítése, 

• jegyzőkönyvvezetői tanfolyam előkészítése és lebonyolítása, 
• az  oktatási  feladatok  ellátását  elősegítő  elnökségi  döntések,  határozatok 

előkészítése, előterjesztése, 
• a  számonkérés  eredményeinek  alapján  a keretbe  sorolás változtatásának, 

illetve játékvezetői, ellenőri működés szüneteltetésének kezdeményezése, 
• a játékvezetői működés ellenőrzésének megszervezése, 
• a nemzetközi játékvezető tanfolyamokra történő felkészítés és javaslattétel, 
• országos és első osztályú játékvezetői minősítési kérelmek elbírálása, 
• játékvezetőkkel  kapcsolatos  személyi  döntéseknél  véleményezési  jog 

gyakorlása, az ellenőri keret kijelölése, 
• az  ellenőrzési  feladatok  ellátásához  szükséges  elnökségi  határozatok, 

döntések előkészítése, előterjesztése, 
• a saját etikai és fegyelmi szabályzatának aktualizálása és annak megfelelő 

ténykedés, 
• első  és  második  játékvezetők  és  vonalbírók  küldése  minden  MRSZ 

Versenykiírásában meghatározott mérkőzésre, 
• az FIVB, a CEV és a MEVZA előírásainak megfelelően a hazai nemzetközi 

kupamérkőzésekre,  valamint  az  egyéb  hazai  rendezésű  nemzetközi 
mérkőzések játékvezetőinek, vonalbíróinak kijelölése   

• játékvezetők  kijelölése  az MRSZ  által  rendezett minden  strandröplabda 
versenyre 

• nemzetközi  szövetségek  (FIVB,  CEV)  felé  való  adatszolgáltatási 
kötelezettségek határidejének és teljesítésének figyelemmel kísérése, 

• együttműködik  az  Edzőbizottsággal  az  edzők  egységes 
szabályismeretének biztosítása érdekében, 

• a rendező szervekkel történt megállapodás esetén fogadja és kíséri a hazai 
nemzetek  közötti  és  nemzetközi  mérkőzéseken  közreműködő  külföldi, 
nemzetközi játékvezetőket, 

• ellátja a hatáskörébe utalt további feladatokat. 
   

(14) Edzőbizottság 
a) A  Szakszövetség Edzőbizottsága  a  szakmai  igazgató  (ha  szakmai  igazgató 

nem működik  a  szövetségben  szakfelügyelő)  felügyelete mellett működő 
testület, melynek főbb feladatai a következők: 

• közreműködik a sportág valamennyi szakmai tevékenységében, 
• összehangolja edzők munkáját, 
• közreműködik a nevelési és képzési feladatok megvalósításában, 
• ellenőrzi a válogatott keretek munkáját;   
• javaslatot tesz a szövetségi kapitányok személyére;  
• közreműködik a hazai élvonal felkészítési és versenyeztetési rendszerének 

továbbfejlesztésében, az éves versenynaptár kidolgozásában;  
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• megszervezi  és megvalósítja  a  Játékvezetői Testülettel  közösen  az  edzők 
különböző szintű továbbképzését, 

• segítséget nyújt az edzők képzését végző intézményeknek, 
• segíti  az  MRSZ‐t  a  bajnokságok  során  felmerülő  szakmai  problémák 

megoldásában, 
• folyamatosan  tartja a kapcsolatot a szakfelügyelővel, szakmai  igazgatóval 

és segíti annak munkáját, 
• kezdeményezi  szakmai  célkitűzések,  programok,  tervek,  útmutatók 

elkészítését, külföldi  szakirodalomból való  fordítást, azok  sokszorosítását 
és terjesztését, 

• javaslatot  tesz nemzetközi edzői  tanfolyamokon,  tapasztalatcseréken való 
részvételre, 

• véleményt  nyilvánít  a  válogatott  keretek  felkészülési  tervéről,  személyi 
összetételéről,  továbbá  a  nemzetközi  találkozók  és  világesemények 
szakmai tapasztalatairól, 

• javaslatot tesz az edzők képzésének szervezése és végrehajtása érdekében, 
• véleményt nyilvánít a mesteredzői címre benyújtott kérelmekről, 
• tanácsokkal,  tapasztalatcserékkel,  bemutató  edzésekkel  segíti  az  edzők 

munkáját, 
• részt vesz a kiválasztás szakmai követelményeinek kidolgozásában, 
• állásfoglalásra jogosult az edzőket érintő vitás kérdésekben kezdeményezi 

a külföldön dolgozó, illetve hazatért edzők tapasztalatainak közzétételét, 
• kapcsolatot tart a Versenybizottsággal és a Játékvezetői Testülettel, 
• munkájáról évente beszámol az ügyvezetőségnek, 
• Az  utánpótlás‐nevelés  fejlesztésében  való  részvétel  az  Ifjúsági  és 

Utánpótlás Bizottsággal közösen, 
• Segítséget  nyújt  a  Versenybizottságnak  a  versenynaptár  és  a 

versenykiírások elkészítésében, 
• együttműködik  a  Játékvezetői  Testülettel  az  edzők  egységes 

szabályismeretének biztosítása érdekében, 
• ellátja  mindazokat  a  feladatokat,  amelyekkel  az  elnökség,  illetve  a 

közgyűlés, elnök, vagy az ügyvezetőség megbízza. 
 

(15) Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság 
a) A Szakszövetség Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság főbb feladatai: 
• az Elnökség és Ügyvezetőség határozatainak végrehajtása 
• a Versenybizottsággal közösen az utánpótlás versenyeztetési rendszerének 

kidolgozása, fejélesztése 
• szoros  kapcsolattartás  a  Magyar  Diáksport  Szövetséggel,  valamint  az 

Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel, 
• a  diáksport  egyesületekkel,  sportkörökkel  és  testnevelő  tanárokkal  való 

kapcsolattartás, 
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• kapcsolattartás  a  Sport  XXI,  a  Héraklész  Bajnokprogram  és  a  Csillag 
Programban érintett szövetségi vezetőkkel és edzőkkel, 

• a  sportágnak  az  utánpótlás  körében  való  népszerűsítése,  kiadványok 
összeállítása, terjesztése, 

• javaslattétel  az utánpótlás  válogatott  keretek  edzőinek  és  a  kereteknek  a 
kijelölésére, 

• az  utánpótlás  válogatottak  felkészítési  és  versenyprogramjának 
véleményezése a felkészítés és az eredmények értékelése, 

• az Edzőbizottsággal     és a Strand‐ és Parkröplabda Bizottsággal   közösen 
szakmai fórumok szervezése az utánpótlás edzőinek képzésére, 

• szoros  kapcsolattartás  a  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben  a 
szakfelügyelővel, szakmai igazgatóval 

• segítség  és  tapasztalatcsere  biztosítása  a  területi  szövetségek  ifjúsági 
bizottságai számára, 

• javaslat készítése a MRSZ versenynaptárának kialakítására vonatkozóan 
• közreműködik a szakmai koncepció elkészítésében. 

 
(16) Strand‐ és Parkröplabda Bizottság 

A Főtitkár felügyelete mellett működő bizottság, melynek feladata különösen: 
• az elnökség és ügyvezetőség határozatainak végrehajtása 
• a  strand‐  és  parkröplabda  népszerűsítése,  kiadványok  szerkesztése, 

terjesztése, PR feladatok ellátása 
• A  MRSZ  állandó  bizottságaival,  a  szakmai  igazgatóval,  továbbá  a 

szakfelügyelővel együttműködve programokat dolgoz ki a sportág rövid‐, 
közép‐  és  hosszú  távú  elképzeléseiről,  szakmai  fejlesztésének 
lehetőségeiről 

• marketing  és  reklámtervet  dolgoz  ki  a  sportág  népszerűsítésére,  mely 
alapján felkutatja a sportág lehetséges támogatóit. 

• az elnök és a főtitkár bevonásával tárgyalásokat kezdeményez és folytat az 
előző pontban meghatározott lehetséges támogatókkal 

•  kapcsolattartás  a  Nemzetközi  szervezetekkel,  a  Magyar  Olimpiai 
Bizottsággal,  az  állami  szervekkel,  a  Magyar  Diáksport  Szövetséggel, 
valamint az Egyetemi és Főiskolai Sportszövetséggel 

• kapcsolattartás  a  strandröplabda  sportszervezetekkel,  Edzőkkel, 
Versenyzőkkel, Szervezőkkel, egyéb Szakemberekkel 

• szoros  kapcsolattartás  a  Bizottság  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben  az 
MRSZ  tisztségviselőivel, Bizottságaival,  kiemelten  a  szakmai  igazgatóval 
és a szakfelügyelővel 

• az  MRSZ  által  rendezett  bajnokságokhoz  szükséges  sportfelszerelések 
biztosítása,  sportfelszerelések  beszerzése,  nyilvántartása,  részletes  leltár 
vezetése 

• a  Versenybizottsággal  együttműködve  versenyszervezési  feladatok 
ellátása, a nemzeti bajnokságok versenykiírása 
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• a strand és parkröplabda versenynaptár tervezetének kidolgozása 
• a  versenyek  helyszínének  rögzítése,  a  szükséges  előkészületi  munkák 

elvégzése 
• az MRSZ megfelelő Bizottságával  (Bizottságaival)  a  szakmai  igazgatóval  

és a szakfelügyelő(k)el egyeztetve (együttműködve) kidolgozza a felnőtt és 
az  utánpótlás  keretén  belül  a  válogatott  kialakításának  és  folyamatos 
versenyeztetésének elveit, biztosítja annak gyakorlati végrehajtását 

• a  Nyilvántartási  és  Átigazolási  Bizottsággal  együttműködve  a 
Strandröplabdában  szereplő  sportszervezetek  valamint  a  Versenyzők 
folyamatos nyilvántartása 

• a  Jogi  és  Fegyelmi  Bizottsággal  együttműködve  előkészíti  a  Strand‐  a 
Parkröplabdára vonatkozó szabályzatokat. 

• az  Edzőbizottsággal  együttműködve  kidolgozni  és  folyamatosan 
biztosítani  a  hazai  edzők  képzését,  továbbképzését,  Strandröplabda 
sportágban 

• az  Ifjúsági és Utánpótlás Bizottsággal együttműködve kidolgozni a hazai 
Strandröplabda  utánpótlás  versenyeinek  rendszerét,  a  korosztályok 
meghatározását,  a hazai  és  a nemzetközi versenyeztetés  alapfeltételeinek 
meghatározását 

 
(17) Ad‐hoc Bizottság 

• Egyes  szakfeladatok  ellátására  a  Szakszövetség  elnöksége  eseti 
bizottságokat  hozhat  létre.  Az  eseti  bizottságok  legalább  háromtagú, 
páratlan számú taggal rendelkező szervek, melyek feladat és hatáskörét az 
elnökség létrehozó határozata tartalmazza. 

 
• Az  eseti  bizottságokat meghatározott  időre,  vagy meghatározott  feladat 

elvégzése céljából hozza létre az elnökség. 
 

• Amennyiben  az  eseti  bizottságot  az  elnökség meghatározott  időre  hozta 
létre és az elnökség megítélése szerint a bizottság a rábízott feladatot nem 
tudta  befejezni,  az  elnökség  a  bizottság  működésének  időtartamát 
meghosszabbíthatja.  A  bizottság működési  idejének meghosszabbítására 
több alkalommal is lehetőség van. 

  
(18) Szakmai Kollégium 

• A  Szakszövetség  elnöksége  tevékenysége  segítése  céljából  Szakmai 
Kollégiumot hoz létre. 

• A Szakmai Kollégium  feladatait és hatáskörét a Szakszövetség Szervezeti 
és Működési  Szabályzata,  részletes  szabályait  az  elnök  által  jóváhagyott 
saját működési szabályzata határozza meg.  
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• A  Szakmai  Kollégium  tevékenységéért  az  Elnökségnek,  valamint  a 
szövetségi  szabályzatokban  meghatározott  egyéb  szerveknek  tartoznak 
felelősséggel. 

• Az  elnökség  a  Szakmai  Kollégium  vezetőjét  és  tagjait  kinevezi 
(megválasztja) illetve felmenti. 

• A Szakmai Kollégium tagjai 
•  Vezető 
•  Héraklész Bajnok‐ és Csillagprogram vezetője 
•  Férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitánya 
•  Női felnőtt válogatott szövetségi kapitánya 
•  Férfi juniorválogatott szövetségi kapitánya 
•  Női juniorválogatott szövetségi kapitánya 
•  Leány ifjúsági‐válogatott szövetségi kapitánya 
•  Fiú ifjúsági‐válogatott szövetségi kapitánya 
•  Ifjúsági‐ és Utánpótlás Bizottság vezetője 
•  Edzőbizottság vezetője 

  
ZZÁÁRRÓÓ  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK  

3355..  §§  
  
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a MRSZ elnöksége 2007. április 16‐i ülésén 
fogadta  el,  ezzel  egyidejűleg  a  Szakszövetség  korábbi  szervezeti  és  működési 
szabályzata hatályát veszti. 
 
Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Tagfelvételi kérelem (MRSZ‐01) 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat (MRSZ‐02) 
3. sz. melléklet: Pártoló tagsági viszony megállapítása iránti kérelem (MRSZ‐03) 
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(1. sz. Melléklet) 
MRSZ‐01 számú formanyomtatvány 

 

TTAAGGFFEELLVVÉÉTTEELLII  KKÉÉRREELLEEMM  
 
 
 
Név:   
Székhely:   
Nyilvántartási szám:   
Nyilvántartásba vétel időpontja:   
Képviselő(k) neve:   
Képviselő elérhetősége(i):   
Képviselő(k) képviseleti 
jogosultságát igazoló okirat: 

 

 
 
Alulírott ...............képviselő(k)..............., mint a ...................sportszervezet.................. (a 
továbbiakban:  sportszervezet)  képviselője(i)  kérem(jük),  hogy  a Magyar  Röplabda 
Szövetség tagjai közé a ...................sportszervezetet.................. vegye fel. 
 
Kijelentem(jük), hogy a jelen felvételi kérelem előterjesztése önkéntes. 
 
Mellékelten csatolom(juk) a tagfelvételi kérelemhez szükséges alábbi okiratokat: 
− sportszervezetünk alapszabálya (és szervezeti és működési szabályzata) 
− nyilatkozat 
− képviseleti jogosultságot igazoló okirat1 
 
 
Kelt ................................, ................................... . 
 

...........................aláírás............................ 
..........sportszervezet.......... 

Képviseletében: 
..........képviselő......... 

 

                                                 
1 amennyiben azonos az alapszabállyal, illetőleg a szervezeti és működési szabályzattal, úgy kétszeres 
becsatolás nem szükséges 
.............aláírás............. – az ilyen formátumú részek elektronikusan kitöltendők 
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(2. Melléklet) 
MRSZ‐02 számú formanyomtatvány 

 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  
 
Alulírott ...............képviselő(k)..............., mint a ...................sportszervezet.................. (a 
továbbiakban: sportszervezet) képviselője(i) az alábbi nyilatkozatot teszem(ük): 
 
(1) Sportszervezetünk2 

a. a  sportági  versenyrendszerben  részt  vevő 
teremröplabda/strandröplabda* szakosztályt működtet 

b. a röplabda sportág versenyrendszerében részt vevő sportvállalkozás 
c. a Sporttörvény 15. §‐ában meghatározott szervezet 

 
(2) Sportszervezetünk  megismerte  és  tudomásul  veszi  a  Magyar  Röplabda 

Szövetség alapszabályát. 
 
(3) Sportszervezetünk a jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelel. 
 
(4) Sportszervezetünk  alapszabálya,  vagy  alapító  okirata nem  ellentétes  a Magyar 

Röplabda Szövetség alapszabályával. 
 
(5) A  sportszervezetünkre  irányadó  tagdíjat  a  Magyar  Röplabda  Szövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzatának D. §  (7) bekezdése szerinti határidőben 
megfizetjük. 

 
 
Kelt ................................, ................................... . 
 
 

...........................aláírás............................ 
..........sportszervezet.......... 

Képviseletében: 
..........képviselő......... 

                                                 
2 a felesleges részek törlendők; a megfelelő rész egy mondatot alkosson 
.............aláírás............. – az ilyen formátumú részek elektronikusan kitöltendők 
* a megfelelő aláhúzandó 
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(3. Melléklet) 
MRSZ‐03 számú formanyomtatvány 

 

PPÁÁRRTTOOLLÓÓ  TTAAGGSSÁÁGGII  JJOOGGVVIISSZZOONNYY  
MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTÁÁSSAA  IIRRÁÁNNTTII  KKÉÉRREELLEEMM  

 
 
 
Név:   
Lakcím:   
Születési hely, idő:   
Pártoló tagság jogcíme3:   
Befizetett összeg4:   
Személyes közreműködést  igazoló 
vezető tisztségviselő2: 

 

 
 
Alulírott  ........................személy........................  kérem,  hogy  a  Magyar  Röplabda 
Szövetség pártoló tagként vegyen nyilvántartásba. 
 
Kijelentem és  igazolom, hogy a Magyar Röplabda Szövetség részére  ......összeget..... 
megfizettem2. 
Kijelentem  és  igazolom,  hogy  a  Magyar  Röplabda  Szövetség  részére  történő 
személyes  közreműködésemmel  a  Magyar  Röplabda  Szövetség  munkáját  az 
Alapszabály által megkövetelt módon segítettem2. 
 
 
 
Kelt ................................, ................................... . 
 
 

...........................aláírás............................ 
.............személy............. 

 
 

                                                 
3 Meghatározott összeg befizetése, vagy személyes közreműködés 
4 Megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő 
.............személy............. – az ilyen formátumú részek elektronikusan kitöltendők 


