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I.
A Magyar Röplabda Szövetség jogállása, alapadatai
1. A Magyar Röplabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/ alapadatai:
1.1. A Szövetség neve: Magyar Röplabda Szövetség (rövidítve: MRSZ vagy Szövetség).
1.2. A Szövetség angol nyelvű megnevezése: Hungarian Volleyball Federation
1.3. A Szövetség székhelye: 1134 Budapest, Váci út 19.
1.4. A Szövetség logója:

1.5. A Szövetség zászlója: fehér alapon középen a Szövetség logója.
1.6. A Szövetség pecsétje: kör alakú. Szövege: Magyar Röplabda Szövetség. A pecsét
közepén: "Alapítva 1946". Ettől eltérő pecsét használatát a Szövetség egyes
bizottságai, szervezeti egységei részére a Szövetség Főtitkára engedélyezhet,
kizárólag az adott bizottság, vagy szervezeti egység hatáskörébe tartozó ügyekben
való használatra.

1.7. A Szövetség alapításának éve: 1946.
1.8. A Szövetség nyilvántartási száma: 01-07-0000030
1.9. A Szövetség központi telefonszáma: +36-1-300-7250
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2. A Szövetség jogállása:
A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban Szakszövetség) Magyarországon működő, a
röplabda sport – annak minden ágát, azaz a teremröplabdázást, strandröplabdázást,
hóröplabdázást, ülő, illetve para-röplabdázást, valamint egyéb szabadidős és amatőr
röplabdázást beleértve – irányítására, feladatainak ellátására létrehozott, a röplabdasport
bármely ágában sporttevékenységet folytató sportszervezetekre és magánszemélyekre
épülő, munkájukat összehangoló, segítő és támogató, önkormányzati elven működő
közhasznú szervezetként tevékenykedő civil szervezet, országos sportági szakszövetség.
2.2. A Szövetség működését a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Sporttörvény), illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény és a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény egyesületekre vonatkozó szabályai (a továbbiakban: civil
tv., illetve Ptk.) továbbá jelen Alapszabálya, a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) és
az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) alapszabályai szerint fejti ki.
2.3. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.
2.4. A Szövetség jogi személy, jogi személyek a Szövetség szervezeti egységeként
meghatározott, jogi személyiséggel felruházottmegyei (budapesti) röplabda szövetségek.
2.5. A Szövetség a közhasznú tevékenysége során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §ában meghatározott állami közfeladatokat látja el. A Szövetség tevékenysége a civil tv. 2.
§ 19. és 20. pontját figyelembe véve, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
meghatározott állami közfeladatok ellátására tekintettel közhasznú tevékenységnek
minősül. A Szövetség olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben
meghatározott közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges
társadalmi támogatottsága kimutatható.

II.
A Szövetség alaptevékenysége
A Szövetség Magyarország területén kizárólagosan irányítja, szervezi és ellenőrzi a
Röplabdasportot (beleértve ebbe annak minden ágát, azaz a teremröplabdázást,
strandröplabdázást, hóröplabdázást, ülőröplabdázást, illetve para-röplabdázást, valamint
egyéb szabadidős és amatőr röplabdázást), mint közhasznú tevékenységet, közreműködik
a Sportörvényben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai
érdekeit, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.

III.
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A döntések közlése, nyilvánosságra hozatala
1. A Szövetség Küldöttgyűlése nyilvános.
2. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv pontos elkészítése
érdekében az elhangzottak elektronikus úton, hang- és képfelvétel formájában is
rögzíthetők, erről a Küldöttgyűlésen résztvevőket a Küldöttgyűlés megnyitásakor
tájékoztatni kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen elhangzott
felszólalások és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat, azok tartalmát,
időpontját, hatályát és a döntéshozatali arányt. A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés
elnöke és a jegyzőkönyvvezető, továbbá két, a Küldöttgyűlésen megválasztott személy
hitelesítik.
3. A Küldöttgyűlés határozatait, döntéseit, valamint a közhasznú szervezetként működő
Szövetség éves beszámolóját a Szövetség honlapján a Küldöttgyűlést követő 60 napon
belül közzé kell tenni. A Küldöttgyűlésen hozott határozatokról és döntésekről a
megyei szövetségek útján vagy egyéb módon (Hírlevél) a tagokat is értesíteni kell.
4. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
5. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv pontos elkészítése
érdekében az elhangzottak elektronikus úton, hang- és képfelvétel formájában is
rögzíthetők, erről az elnökségi ülésen jelenlévőket az ülés megnyitásakor tájékoztatni
kell. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelenteket, az ülésen
elhangzott felszólalások lényegét, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és
döntéshozatal arányát. A határozatokról az érintett szerveket és személyeket, továbbá
a megyei szövetségeket Hírlevél útján vagy egyéb módon 15 napon belül értesíteni kell,
és ugyanezen határidőn belül a határozatokat a Szövetség honlapjára fel kell tenni.
6. A Szövetség egyéb szervezeti egységeinek (bizottságok, albizottságok, stb.) ülései nem
nyilvánosak. Ezen ülések kapcsán a vezetendő jegyzőkönyvre, továbbá a meghozott
határozatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezéseket azzal kell
alkalmazni, hogy ezen határozatok a Hírlevél útján akkor kerülnek kihirdetésre, ha az
adott határozat a sportág egészét, vagy többségét érinti.
7. Amennyiben valamely döntés, határozat valamely tagnak, szervnek a jogait, vagy jogos
érdekeit érinti, a döntést, illetve határozatot e személynek, vagy szervnek közvetlenül
is meg kell küldeni. Amennyiben a Szövetség szabályzatai értelmében az adott
személynek, vagy szervnek kötelessége hivatalos internetes elérhetőséget megadni,
úgy a közlés ez esetben elektronikus levél útján is joghatályosan megtörténhet, az
érintett személy, vagy szerv által hivatalosan közölt e-mail címre.

IV.
Iratbetekintési jog
1. A Szövetség működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet.
2. Iratbetekintést írásban lehet kezdeményezni a Szövetség főtitkáránál. Írásbeli
kezdeményezésnek minősül az elektronikus levélben megküldött kezdeményezés is. A
megkeresésben az iratbetekintést kezdeményezőnek meg kell jelölnie pontosan és
beazonosíthatóan:
a) a tanulmányozandó iratok körét,
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3.

4.

5.
6.
7.

b) az iratbetekintés célját,
c) az iratbetekintés várható időtartamát,
d) az iratbetekintés tervezett időpontját.
A Szövetség főtitkára dönt az iratbetekintési jog engedélyezéséről, egyben
meghatározza az iratbetekintés időpontját, és erről írásban értesíti a kezdeményezőt.
A főtitkár az iratbetekintési jog gyakorlásához titoktartási nyilatkozat aláírását írhatja
elő.
A főtitkár megtilthatja az iratbetekintést, ha annak gyakorlása nem nyilvános adatokat
tartalmazó iratokra vonatkoznak, vagy a kérelmező iratbetekintési jogát
visszaélésszerűen kívánja gyakorolni. Az elutasító döntéssel szemben a kérelmező a
Ptk. szerinti jogorvoslattal élhet.
Az iratbetekintési jogot munkanapokon 10 és 15 óra között lehet gyakorolni, a főtitkár
döntésének függvényében.
Az iratbetekintést kérő személy azokról az iratokról, amelyekbe betekintett, saját
költségére másolatot igényelhet.
A Szövetség tagnyilvántartása és küldöttgyűléseinek, elnökségi üléseinek jelenléti íve
nem minősül nyilvános iratnak.
V.
A Szövetség működésének nyilvánossága

1. A Szövetség működése jelen Szabályzat keretei között nyilvános.
2. A Szövetség működése során folyamatosan biztosítja, hogy a döntéshozó szervei,
illetve ügyvezető szerve az Alapszabályban meghatározott gyakorisággal ülésezzen. Az
ülések nyilvánossága csak a legszükségesebb esetben, és csak jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható.
3. A Szövetség szolgáltatásait a sporttörvényben meghatározott, illetve a röplabda
sportágra jellemző specifikumokkal minden, röplabda sportágban részt vevő részére
elérhetővé teszi. A szolgáltatások nyújtásakor a Szövetség kizárólag a sportszakmai
előírásokat veszi figyelembe, sem nemi, sem faji, sem vallási, sem etnikai, sem egyéb
megkülönböztetésen alapuló diszkriminációt nem alkalmaz. A Szövetség törekszik arra,
hogy azonos kategóriában azonos szolgáltatást nyújtson minden tagja számára.
4. A Szövetség szolgáltatásait, illetve azok igénybevételének módját a honlapján teszi
közzé.

VI.
Beszámolók nyilvánossága
1. A Szövetség éves beszámolójának elfogadása a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, a közhasznúsági jelentésről és a
következő év pénzügyi tervéről érvényesen csak a Felügyelőbizottság írásbeli
jelentésének ismeretében lehet dönteni.
2. A Szövetség köteles a Küldöttgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint
közhasznúsági mellékletét a könyvvizsgálói záradékkal együtt az adott üzleti év
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mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyezni és közzétenni ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. A Szövetség köteles a beszámolót
és közhasznúsági mellékletét saját honlapján elhelyezni, és köteles a közzétett adatok
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.
VII.
Adatkezelés
1. A Szövetség személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény), a
vonatkozó uniós normák, valamint saját Adatkezelési Szabályzata alapján kezel.
2. Természetes személy az Info törvény 14.§-a szerinti tájékoztatást igényelhet az MRSZtől.
3. A közérdekű adatok kiadására az Info törvény III. fejezete vonatkozik.
4. A természetes személy által a VII/2. pont szerint benyújtott kérelmet a Szövetség,
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül
elbírálja.
5. Közérdekű adatok kapcsán benyújtott kérelmek esetében a Szövetség a legrövidebb
időn belül, de legkésőbb 15 napon belül köteles eljárni, illetve indokolt esetben ez a
határidő 1 alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
6. A jelen fejezet szerinti kérelmeket írásban kell előterjeszteni a Szövetség főtitkárához.
Írásban előterjesztett kérelemnek minősül az elektronikus levélben benyújtott
kérelem is.
VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen Szabályzatot az MRSZ Elnöksége 2021. ……………-án fogadta el. A jelen Szabályzatban
foglaltakat az elfogadását követő naptól kell alkalmazni.

az MRSZ elnöke

az MRSZ főtitkára

6

