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MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
/módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/

2015 május 28.
/a módosítások vastag dőlt betűkkel olvashatóak/
A jelen Alapszabályt a Magyar Jégkorong Szövetségének Közgyűlése a 2015 május 28.-i közgyűlési határozatoknak megfelelően módosítják és
egységes szerkezetbe foglalják.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
1./

.
2./

A Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Jégkorong és Inline Hockey sportág feladatainak ellátására létrehozott, a sportágban
működő sportszervezetek, illetőleg ezek sportági szakosztályainak tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató önkormányzati elv
alapján működő, érdekképviseleti tevékenységet is ellátó országos sportági szakszövetség, amely működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(Sporttörvény), illetőleg –közhasznú szervezetként –az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban:
Ptk.), valamint Alapszabálya, továbbá a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (International Ice Hockey Federation /IIHF/) Alapszabálya alapján fejti ki.
A Szövetség közhasznú tevékenysége során a Sporttörvény 49. § c), valamint e-m) pontjai alapján állami feladatokat, valamint más
jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el.

3./

A Szövetség az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.
(Ifjúsági és sportértesítő).

4./

A szövetség politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független, a politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2. §
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1./

A Szövetség neve: MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG, rövidített neve: MJSZ, nemzetközi kapcsolatok során használt, angol elnevezése:
HUNGARIAN ICE HOCKEY FEDERATION.

2./

A Szövetség székhelye: 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
3. §

1./

A Szövetség emblémája: fekete alapon két aranyszínű egymás felé fordított jégkorongütő közrefog egy aranyszínű korongot. Az ütők vonalában
piros, fehér zöld vonalak. Körbe írás aranybetűkkel "Magyar Jégkorong Szövetség".

2./

A Szövetség pecsétje: köralakban a felírás: MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG. A pecsét közepén a szövetség emblémája.
4. §

1./

A Szövetség tagja a Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek (International Ice Hockey Federation /IIHF/), melynek alapszabályát és egyéb
szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
5. §
A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatását a szövetség tagjain kívül bármely más személy is igénybe veheti.
A Szövetség által végzett közhasznú tevékenység: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével.
6. §

A Szövetség sportágában kizárólagosan jogosult:
1.

meghatározni a Sporttörvény 23. § (1) bekezdésében foglalt, illetve külön jogszabályok által előírt egyéb szabályzatokat, azokkal biztosítani a sportág
rendeltetésszerű működését;
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2.

a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl.
megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken
való részvételét,

3.

részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,

4.

működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,

5.

meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,

6.

képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi
szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,

7.

az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a
sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,

8.

meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak végrehajtásáról,

9.

gondoskodni a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, a versenyengedélyek kiadásáról, valamint nyilvántartási
rendszere alapján adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszernek,

10.

megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők
külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,

11.

a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e
törvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorolni,

12.

érvényesíteni a doppingtilalmat,

13.

meghatározni a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket.

14.

A sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köthet, ideértve – a Sporttörvény 36-37. §-ban
meghatározott módon - a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is.
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A Szövetség a fentieken túl:
15.

a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a szakminiszterrel a támogatási szerződést;

16.

ellátja a sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában megállapított, illetve a nemzetközi sportszövetség által meghatározott egyéb feladatokat;

17.

gondoskodik a versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítéséről;

18.

engedélyezi tagjai számára a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való
részvételt;

19.

a sportág anyagi bázisának fejlesztése céljából gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat, sportcélú alapítványt hozhat létre;

20.

népszerűsíti a sportágat;

21.

gondozza az edzőképzést;

22.

jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeket hozhat létre;

23.

ellátja a jelen Alapszabályban, illetve a Sporttörvényben és más jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
7. §
A szövetségnek csak a sportági versenyrendszerben részt vevő, jogi személyiséggel rendelkező sportszervezet (sportegyesület vagy sportvállalkozás) lehet
a tagja.
A szövetség munkájában tiszteletbeli elnökként, tagként, illetve pártolóként természetes személyek is részt vehetnek, szavazati jog nélkül.
A szövetség pártolója lehet – a szövetség alapszabályát elfogadó – bármely természetes vagy jogi személy (illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság), akit/amelyet az Elnökség a pártolók névsorában tart nyilván, pártoló tagdíjat fizet.
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8. §
1./

A szövetségbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.

2./

A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, kizárással, illetve a tag jogutód
nélküli megszűnésével szűnik meg.

3./

A tagok felvétele tárgyában a szövetség elnöksége határoz.
A határozat ellen a szövetség Küldöttgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a szövetség következő rendes Küldöttgyűlése köteles
elbírálni.
A szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a szövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott
feltételek fennállnak.

4./

A szövetség tagjai a Küldöttgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni.
9.§

1./

A felvételi kérelmet a szövetség elnökségénél kell írásban benyújtani.

2./

Hatályon kívül helyezte a 2005. június 17. napján megtartott közgyűlés.

3./

A tag jogutód nélküli megszűnése esetén az Elnökség megállapítja a jogviszony megszűnését, mellyel egyidejűleg a tagot a nyilvántartásból törli.
Felmondással szűnik meg a tagsági jogviszony, amennyiben a tag a jégkorong szakosztályát megszünteti, illetőleg más jogi személy részére
átadja. A tagsági jogviszony felmondásának van helye akkor is, ha a tag legalább egy bajnoki évadon keresztül, nem vesz részt a sportág
versenyrendszerében.
A tagsági jogviszony 30 napos felmondásáról a Főtitkár javaslata alapján az Elnökség jogosult dönteni.

4./

A tag kizárására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére három hónapnál hosszabb
időtartamig nem tesz eleget, illetve ha a Szövetség alapszabályát és egyéb szabályzatát, valamint Küldöttgyűlés határozatait, illetve a verseny- és
játékszabályokat súlyosan vagy ismételten sértő magatartásával megszegi. Kizárásra fegyelmi eljárás során hozott jogerős fegyelmi határozatba
foglalt fegyelmi büntetésként kerülhet sor. A fegyelmi eljárás lefolytatására a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát kell alkalmazni, az alábbi
eltérésekkel:
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Fegyelmi eljárást kizárás tárgyában a Szövetség bármely tagja, vagy bármely szerve kezdeményezheti a Szövetség Elnökségénél. Kizárás
tárgyában a fegyelmi eljárást az Elnökség folytatja le. Az írásbeli kezdeményezést a Szövetség főtitkárához kell benyújtani, a főtitkár a
kezdeményezést 8 napon belül továbbítja a Szövetség elnökének. Az Elnökség a kizárás tárgyában köteles a kezdeményezés elnök általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül tárgyalást tartani, mely tárgyalásra köteles meghívni azt a tagot, akivel szemben a kizárást
kezdeményezték. A meghívót a kizárandó tagnak úgy kell megküldeni, hogy azt a kizárandó tag a tárgyalás időpontját megelőző legalább 8
nappal korábban igazoltan kézhez kapja.
A tárgyaláson a kizárandó taggal ismertetni kell a kizárást kezdeményező iratot, és részletesen tájékoztatni kell arról, hogy milyen okból folyik
vele szemben kizárási eljárás. A kizárandó tag részére biztosítani kell, hogy az ügyben részletes nyilatkozatot tegyen, szükség esetén, kérelmére a
tárgyalást el kell halasztani, legfeljebb 15 napra. A kizárandó tag jogosult nyilatkozatát írásban is beterjeszteni és jogosult az eljárás során jogi
képviselőt igénybe venni.
Az Elnökség a kizárandó tag meghallgatását követően dönt a kizárás kérdésében, amennyiben a kizárandó tag szabályszerű idézés ellenére a
tárgyaláson nem jelent meg, úgy az ügydöntő határozat a meghallgatás hiányában is meghozható.
Az Elnökség a határozatát a főtitkáron keresztül, annak meghozatalától számított 8 napon belül írásban küldi meg a kizárandó tagnak. A kizárás
tárgyában hozott határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek.
10. §
1./

A szövetség tagjának – képviselői útján gyakorolható – jogai:
a./
részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b./
részt vehet a szövetség Küldöttgyűlésén, a Küldöttgyűlés határozatainak meghozatalában,
c./
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
megtekintheti a szövetség iratait,
d./
javaslatot tehet a szövetséget, a szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására.
e./
a szövetség bármely tisztségére megválasztható

2./

A szövetség tagjának kötelezettségei:
a./
a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b./
a szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a szövetség szervei által hozott határozatoknak a betartása, illetőleg
megtartásának biztosítása,
c./
tagdíj fizetése.
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IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
11. §
A szövetség szervei:
a./ Küldöttgyűlés
b./ elnökség
c./ felügyelő bizottság
d./ liga testület
e./ játékvezető testület
f./ bizottságok

V.
A SZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSE
12. §
1./

A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok küldötteiből álló Küldöttgyűlés.

2./

A szövetség évenként egyszer rendes Küldöttgyűlést tart. A Küldöttgyűlés időpontját a szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban
meg kell állapítania és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről a tagokat írásban értesíteni kell.

3./

A tagokat küldöttek képviselik a Küldöttgyűlésen. A tagok a küldötteket, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 24.§ (1) bekezdés b) pontjában
foglalt arányosság elve alapján az alábbiak szerint jogosultak jelölni.
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Küldött állításának joga

Állítható küldöttek száma

a)

OB I. felnőtt férfi versenyrendszerben vagy
más I. osztályú felnőtt férfi hivatásos
bajnokságban történő részvétel alapján

10 fő/sportszervezet

b)

U18 és/vagy U20-as utánpótlás bajnokságban
történő részvétel alapján, valamint az OB II
versenyrendszerben történő részvétel alapján

4 fő/sportszervezet

c)

OB III, OB IV. versenyrendszerekben, a Női
felnőtt bajnokságban, illetőleg az U8, U10,
U12, U14, U16 utánpótlás bajnokságban
történő részvétel alapján

1 fő/sportszervezet

A küldöttállításra vonatkozó jogalapok az egyes csoportokon belül nem vonhatóak össze, így a csoporton belül több versenyrendszerben történő részvétel
esetén a tagszervezet az adott csoporthoz rendelt számú küldött állítására válik jogosulttá attól függetlenül, hogy mennyi versenyrendszerben vesz részt az
adott csoporton belül. Egyebekben a küldöttállításra vonatkozó jogalapok csoportonként [a, b, c csoport] összeadódhatnak.
4./

A küldöttek kijelölésének rendje:
A küldöttek kijelölését és mandátumainak vizsgálatát a Magyar Jégkorong Szövetség Küldöttgyűlése előtt kell lebonyolítani. A küldöttet kijelölő
okirat tartalmazza a küldő tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási, vagy cégjegyzék számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá
a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát. A küldöttek mandátuma az adott Küldöttgyűlésre szól.

5./

A tiszteletbeli elnök, tag és pártoló a Küldöttgyűlésen szavazati nélkül, tanácskozási joggal vesznek részt.

6./

A Küldöttgyűlésen a tagot csak a bejegyzett képviselő vagy a bejegyzett képviselő által meghatalmazott képviselő képviselheti. A tag köteles a
képviseleti jog megállapítása érdekében a sportszervezete hatályos cégkivonatát (bírósági végzését) a küldöttgyűlésen, illetve annak előtte
benyújtani, melyből a képviselő személye kiderül. Ha a tagot meghatalmazott képviseli, akkor ezen túlmenően magánokiratba foglalt
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meghatalmazást kell benyújtania. A meghatalmazásban szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott a tag képviseletében a Küldöttgyűlésen részt
vegyen, ott nyilatkozatokat tegyen és szavazati jogot gyakoroljon.
7./

A szövetség tagjának legkésőbb a Küldöttgyűlés megkezdéséig írásban be kell jelentenie a szavazati jog gyakorlására jogosult képviselőjének
nevét.
Határozatképesség
13. §

1./
2./

A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a 12.§-ban rögzítettek szerint kijelölhető küldöttek több, mint a fele (50% + 1 fő) jelen van.
Ha a küldöttgyűlés határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott
közgyűlés a 12.§-ban rögzítettek alapján megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül, ezt a Küldöttgyűlési meghívóban
írásban rögzíteni kell.

3./

A Küldöttgyűlés nyilvános, de indokolt esetben – különösen üzleti titok, személyiségi jogvédelem esetén – a Küldöttgyűlés ettől eltérően is
rendelkezhet.
Napirend
14. §

1./

A Küldöttgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a Küldöttgyűlés elé.

2./

A Szövetség rendes Küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:

2.1

A Szövetség előző évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása, tárgyévi szakmai és
pénzügyi terv elfogadása

2.2

A Felügyelő Bizottság beszámolója

2.3

A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok
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3./

A 2.3 pontban említett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a Küldöttgyűlés időpontja előtt legalább két (2) héttel írásban
benyújtották az elnökséghez, és ezen javaslatok közérdekűek. Az e határidő után vagy a Küldöttgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben
tárgyalhatók, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 25 %-a támogatja.

4.

A napirenden szereplő pontokhoz írásbeli előterjesztés szükséges, melyet a meghívóval együtt (a 2.3 pont esetében a beérkezést követően) meg kell
küldeni a tagok részére.
Hatáskör
15. §

1./

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./
Az Alapszabály, valamint a Vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzat megállapítása, módosítása.
b./
az elnökség előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának, az elnökség tárgyévi pénzügyi és szakmai tervének, a beszámoló
közhasznúsági mellékletének, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása "
c./
gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés.
d/
a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása
e./
Az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása illetve visszahívása.
f./
A szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása
g./
A szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása
h./
Tagok kizárása.
i./
Nemzetközi illetve hazai sportszervezetekbe való belépésről illetve kilépésről való döntés
j./
Szövetség szétválásának elhatározása, illetve önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról, valamint a szövetség
Sporttörvény 28. §-a szerinti sportági szövetséggé való átalakulásának elhatározása,
k./
Döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

2./

A Küldöttgyűlés bármely ügyben való döntést saját hatáskörébe vonhat.

Határozathozatal
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16. §
1./

A Küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő, szavazásra jogosult személyek 50 %-a + 1 fő) hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2./

A Küldöttgyűlés bármely kérdésnél dönthet úgy, hogy a szavazás titkos legyen, illetve a döntéshez kétharmados többség szükséges. A 15. § 1. a, f,
i, j pontja esetében a határozathozatalhoz a jelenlevő képviselők kétharmados többségének szavazata szükséges.

3./

A Küldöttgyűlés a 15. § 1.e pontja esetében titkos szavazással hozza meg határozatát.
VI.
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSE
17. §

1./

Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni,
a./
a szövetség elnökségének többségi határozata alapján,
b./
ha azt a szövetség rendes tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi,
c./
ha a Fővárosi Törvényszék vagy a törvényességi felügyeltet ellátó szerv elrendeli,
d./
egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.

2./

A rendkívüli Küldöttgyűlést az összehívására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított egy hónapon belül össze kell hívni.

3./

A rendkívüli Küldöttgyűlésre egyebekben a szövetség Küldöttgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók.
VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
18. §

1./

A szövetség tevékenységét két Küldöttgyűlés közötti időszakban a szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a szövetség működését érintő
valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
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tartoznak, vagy amelyeket a Küldöttgyűlés saját hatáskörbe utalt. A szövetség elnöksége jogosult a Szervezeti és Működési szabályzat, Fegyelmi
Szabályzat, Átigazolási Szabályzat, Versenyszabályzat, Gazdálkodási, valamint Pénzügyi és Munkaügyi Szabályzat megállapítására, módosítására.
A szövetség elnöksége jogosult dönteni a szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, továbbá 10 millió Ft-os
kötelezettség vállalásánál jelentősebb gazdasági ügyletek megkötése, illetve hitelfelvétel tárgyában.

2./

Az elnökség hatásköre:
a./ a szövetség Küldöttgyűlésének összehívása,
b./ a szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
c./ gondoskodás a Küldöttgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
d./ a szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó
szabályzatok kivételével. A Küldöttgyűlési hatáskörébe tartozó szabályzatok tartalmára az elnökség köteles javaslatot tenni.
e./ a sportág nemzetközi tevékenységének elvi irányítása,
f./ ha munkaviszonyban álló főtitkár kerül foglalkoztatásra, vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása
g./ a bajnokságok és szövetségi kupák versenykiírásának elfogadása,
h./ a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,
i./ a válogatott keretek felkészülési és nemzetközi programjának jóváhagyása,
j./ a szövetségi edzők megbízása, illetve felmentése,
k./ bizottságok létrehozása és megszüntetése, azok vezetőinek és tagjainak megválasztása, ill. felmentése, a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó bizottságok kivételével,
l./ a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
m./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása,
n./ mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, ill. a szövetségi elismerések
adományozása,
o./ gazdasági vállalkozási tevékenység elbírálása, valamint olyan határozat meghozatala, amelynek alapján a szövetség számára jelentős vagyoni
terhek vagy kötelezettségek keletkeznek (kivéve a Küldöttgyűlés hatáskörébe utalt gazdasági döntéseket),
p./ döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, illetőleg a szövetség Küldöttgyűlése a hatáskörébe utal vagy az
elnökség a hatás körébe von.
q./ sportigazgató megbízása és felmentése, illetőleg beszámoltatása, valamint a munkáltatói jogok/megbízói jogok gyakorlása a sportigazgató
felett.
r./ ügyvezető igazgató megbízása és felmentése, illetőleg beszámoltatása, valamint a munkáltatói/megbízói jogok gyakorlása az ügyvezető igazgató
felett,
m./ azon munkakörök meghatározása, amely erkölcsi bizonyítványhoz kötött.
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n./ A Sporttörvény 22.§ 2. bekezdés fa), fb) és fd) pontjában meghatározott feladatok ellátása azzal, hogy az fb) pont esetében a támogatási
igazolás kiállítása során annak aláírására egy elnökségi tag a főtitkárral együttesen jogosult.

3./

Az elnökség maga állapítja meg munkatervét.
Az elnökség havonta általában egyszer a hónap utolsó keddjén, de legalább két havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az
elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
Az elnökségi ülései nyilvánosak, de indokolt esetben (különösen üzleti titok és személyi jogvédelem esetén) a nyilvánosságot az elnökség kizárhatja.
Az elnökség üléseiről a főtitkárnak jegyzőkönyvet kell felvetetnie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv
megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről, ill. megküldéséről a főtitkár az ülést követő két munkanapon belül gondoskodik.

4./

Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról, és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével
legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is
megállapíthat.
Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi
ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlevők
számára tekintet nélkül határozatképes

5./

Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel bármely ügyben titkos szavazást vagy minősített többséget írhat elő.

6./

Az elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Küldöttgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, és
a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya, és – amennyiben lehetséges – személye megállapítható (Határozatok Tára). Az Elnök gondoskodik
arról, hogy azok az érintettek részére postai úton, igazolható módon is megküldésre kerüljenek.

7./

A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki – a kívánt betekintést megelőző öt munkanappal korábban megküldött – írásos
kérelem alapján betekinthet.

13

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
8./

9./

10./

A szövetség Küldöttgyűlése, illetve elnöksége által hozott döntések és az elfogadott beszámolók nyilvánosak. A határozatok és beszámoló
nyilvánosságra hozatala a szövetség honlapja útján történik. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot kérhet.
A szövetségműködése, szolgáltatásai igénybevételének módja - az alapszabály rendelkezései szerint - nyilvános, az azzal kapcsolatos információkat
a szövetség székhelyén levő faliújságon elhelyezett hirdetmények tartalmazzák.
A Szövetség Elnöksége az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben elnökségi ülés tartása nélkül is határozhat.
Az elnökségi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét az elnökségi tagoknak úgy kell elektronikus úton, vagy telefax útján
megküldeni, hogy a döntésre legalább 3 nap álljon rendelkezésre. Az elnökségi tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban szavazatukat.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg,
akkor e naptól számított három napon belül a Szövetség Elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli az
elnökségi tagokkal.
Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek az elnökségi tagokhoz történt megérkezését a Szövetség Elnöke, a szavazatnak a határidő
letelte előtt történő elküldését és a Szövetséghez történt megérkezését az elnökségi tag köteles bizonyítani.
Az elnökség tagjai
19. §

1./

Az elnökség létszáma legfeljebb 9 fő. Ha az elnökség létszáma 5 fő alá csökken a rendkívüli Küldöttgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

2./

Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem
magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtől, és aki a hatósági
erkölcsi bizonyítványról szóló törvény (2009. évi XLVII. tv) szerint büntetlen előéletű személy. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi
megbízatásként látják el. A Küldöttgyűlés elnökké, elnökségi taggá, illetve a Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává olyan személyt is
megválaszthat, aki nem a tag képviselője.

3./

Az elnökség tagjai:
a./
az elnök,
b./
az alelnök
c./
az I. osztályú magyar felnőtt férfi bajnokságban részt vevő sportszervezetek által jelölt 3 tag;
d./
további választott elnökségi tagok
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Az Elnökség tagjai közül 3 személyt az I. osztályú magyar felnőtt férfi bajnokságban részt vevő sportszervezetek jelölnek. A c./ pontban megjelölt,
az elnökségbe jelölt személyek elnökségi tagságának is feltétele a Küldöttgyűlés általi megválasztásuk.
Az I. osztályú magyar felnőtt férfi bajnokságban részt vevő sportszervezetek által az elnökségbe jelölt személyek elnökségi tagsága –
megválasztásuk esetén – 1 (egy) év határozott időre szól.
Az I. osztályú magyar felnőtt férfi bajnokságban részt vevő sportszervezetek 4 (négy) éves időszakra vonatkozóan az általuk előre meghatározott
sorrendben jelölik a személyeket.
Az I. osztályú magyar felnőtt férfi bajnokságban részt vevő sportszervezetek által az elnökségbe delegált személyek tisztségének megszűnésével a
soron következő jelöltek megválasztásáról a Szövetség Küldöttközgyűlése dönt.
4./

Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a./
az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b./
észrevételek, javaslatok tétele a szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
c./
felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, az elnök /alelnök/ és a főtitkár döntéseivel kapcsolatban,
d./
javaslattétel rendkívüli Küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e./
megbízás alapján a szövetség képviselete,
f./
a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.

5./

Az elnököt, az alelnököt és az elnökség további tagjait a Küldöttgyűlés négy évre választja, kivéve az I. osztályú magyar felnőtt férfi
Bajnokságban részt vevő sportszervezet által jelölt tagokat, akiket a Küldöttgyűlés egy évre választ. Az elnökség tagjai tisztségükben
újraválaszthatók.

6./

Az elnökségi tagság megszűnik:
a./
a mandátum lejártával,
b./
lemondással,
c./
Küldöttgyűlés általi visszahívással,
d./
elhalálozással.
e./
a Ptk. 3:25.§-ában meghatározott egyéb esetekben.

7./

A tagok minimálisan 1/3-a visszahívással kezdeményezheti a Küldöttgyűlésnek az elnökség, elnök vagy elnökségi tag visszahívását, amennyiben
azok ismételten vagy súlyosan Alapszabályt sértő magatartást tanúsítanak.
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8./

Az elnökség és a Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.
pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
- a Ptk 3:19.§-ában meghatározott egyéb esetekben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
9./ A Szövetség elnökségének nem lehet tagja az a személy a közhasznú szervezet megszűntétől számított három évig, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

10./

Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
VIII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
20. §

1./

A Küldöttgyűlés a szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére három személyből /elnök és két tag/ álló
Felügyelő Bizottságot választ négy év időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagja kizárólag olyan nagykorú személy lehet, akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

2./

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a.) a szövetség elnöke vagy elnökségének tagja
b.) a szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik.
c.) A szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d.) Az a.) – c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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e.) a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, illetőleg a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetett előéletű személynek
minősül.
f.) akire a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.
g.) akivel szemben egyéb, jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.
3./

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, akit a Küldöttgyűlés külön e tisztségre választ.

4./

A Felügyelő Bizottság feladata a szövetség működésének, gazdálkodásának, pénz- és vagyonkezelésének, bizonylati fegyelem betartásának
ellenőrzése. Az elnökség pénzügyi beszámolójáról illetve az éves költségvetésről a Küldöttgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének
birtokában dönthet.

5./

A Felügyelő Bizottság a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinthet és részére a szövetség elnöksége bármely ügyben
köteles felvilágosítást adni.

6./

Ha a Szövetség gazdálkodásában súlyos hanyagság mutatkozik, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását.

7./

A Felügyelő Bizottság ellátja a vonatkozó jogszabályok általa közhasznú szervezetek ellenőrző szerveinek hatáskörébe utalt feladatokat.

8./

A Felügyelő Bizottság működésére az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9./

A Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira vonatkoznak a 19. § 9./-10./ pontjában foglaltak.

10./

A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, határozatképességéhez mindhárom tagjának jelenléte szükséges. A Felügyelő
Bizottság évente két rendes ülést tart. A Felügyelő Bizottság elnöke a rendkívüli ülést bármikor összehívhatja, két tag kezdeményezésére az ülést
az elnök köteles összehívni.

11./

A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzései terv alapján dolgozik, melyről a szövetség elnökségét tájékoztatja.

12./

Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a szövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő
Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a szövetség elnökségét. Ha a
vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
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A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül - a Felügyelő Bizottság
utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül
az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását.
13./

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a szövetség Küldöttgyűlésének köteles beszámolni.
IX.
A FŐTITKÁR, A SPORTIGAZGATÓ ÉS AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
A FŐTITKÁR
21 §

1./

A szövetség hivatali munkaszervezetének vezetője az általában a szövetséggel főfoglalkozású munkaviszonyban álló főtitkár.

2./

A főtitkár feladatai és hatásköre különösen:
a./
összehangolja a szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját,
b./
összehangolja a bizottságok és a szövetség más szervei munkáját,
c./
szervezi a Küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
d./
előkészíti az elnökség üléseit,
e./
a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, felügyeli a szerződéssel megbízottak / válogatott keretorvosok,
edzők, szertáros, stb. / tevékenységét, e jogkörét részlegesen a válogatott vezetőedzőjére vagy másra átruházhatja,
f./
aláírási és utalványozási jogkört gyakorol 10 millió Ft összeghatárig valamely elnökségi taggal együttesen.
g./
megbízás alapján képviseli a szövetséget,
h./
tájékoztatja a hírközlő szerveket a szövetség tevékenységéről, a szövetség sajtóreferense útján rendszeres kapcsolatot tart a
tömegkommunikációval,
i./
gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról,
j./
gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
k./
figyelemmel kíséri a szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi
határozatok módosítását,
l./
felelős az országos bajnokságok, a nemzeti kupaküzdelmek rendeltetésszerű és zavartalan lebonyolításáért, ennek érdekében felügyeli a
versenybíróság és a fegyelmi bizottság tevékenységét, rendszeres munkakapcsolatot tart a ligával és a játékvezető testülettel.
m./
a bizottságok munkájának felügyelete,
n./
azon munkakörök betöltésének figyelése és nyilvántartása, amely hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött.
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A SPORTIGAZGATÓ
21/A.§
1./ A sportigazgató az MJSZ-el megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álló személy, aki tevékenységéről az elnökségnek tartozik beszámolni.
2./ Feladatai:
a) az MJSZ sportszakmai munkájának a felügyelete,
b) kapcsolattartás sportszakmai szervezetekkel és a szakágakkal,
c) az MJSZ sportszakmai koncepciójáról szóló javaslat előkészítése, és a sportszakmai
program végrehajtása
d) a szerződések sportszakmai részének elkészítésében közreműködés,
e) szabályzatok változásainak figyelése és javaslattétel az új rendelkezések átvételére.
f) koordinálja a sportszakemberek képzését, illetve továbbképzését.
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az elnökség a hatáskörébe utal.
3./ Az elnökség a sportigazgatót az ügyek meghatározott körére képviseleti jogosultsággal ruházhatja fel.
AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
21/B.§
1./ Az ügyvezető igazgató az MJSZ-el megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álló személy, aki tevékenységéről az elnökségnek tartozik
beszámolni.
2./ Az ügyvezető igazgató részletes feladat és hatáskörét a Szövetség Elnöksége jogosult meghatározni.
3./ Feladatai különösen:
a) az Ügyvezető Igazgató felel a Szövetség gazdálkodásáért,
b) elkészíti a Szövetség költségvetését és éves beszámolóját,
c) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő feladatok elvégzése és felügyelete,
d) aláírási és utalványozási jogköre van a Szövetség Elnöksége által meghatározott ügyek csoportjára nézve az Elnökség által meghatározott
mértékig,
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e) utasítási joga van a Szövetség gazdasági ügyintézői felett,
f) felelős a Szövetség szerződéseiért és a gazdálkodással összefüggő szabályzataiért, illetőleg annak végrehajtásáért,
g) kapcsolattartás más szervezetekkel az Elnökség által meghatározott ügyek csoportjára nézve.
4./ Az elnökség az ügyvezető igazgatót az ügyek meghatározott körére képviseleti jogosultsággal ruházhatja fel.
X.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE
22. §
1./

A szövetség elnökének feladatai:
a./
a Küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b./
a szövetség önálló képviselete,
c./
az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának elvi irányítása és ellenőrzése.

2./

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az elnököt és alelnököt a Küldöttgyűlés a többi elnökségi tagtól elkülönítve külön
választja meg.
A szövetségnek egy alelnöke van.

3./

XI.
TISZTELETBELI ELNÖK, ELNÖKSÉGI TAG
23. §
1./

A Küldöttgyűlés a jégkorongsport vezetésében kimagasló szerepet betöltő személyt a szövetség tiszteletbeli elnökévé választhatja. A tiszteletbeli
elnök tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlésen és az elnökség ülésein.

2./

A Küldöttgyűlés a jégkorongsport vezetésében kimagasló szerepet betöltő személyt a szövetség tiszteletbeli elnökségi taggá választhatja. A
tiszteletbeli elnökségi tag tanácskozási joggal részt vehet a Küldöttgyűlésen és az elnökség ülésein.

XII.
LIGA
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1./

24. §
A szövetség versenyrendszerében induló egyesületek érdekképviseleti - érdekegyeztető szerve a liga testület. A liga elsődleges feladata, hogy
közreműködjön a nemzeti bajnokság és a nemzeti kupa zavartalan lebonyolításában.

2./

A liga jogosult az elnökség elé kerülő bármely ügyben véleményt nyilvánítani, javaslatait az elnökség köteles megtárgyalni.

3./

A liga tagjai az OB I-es, OB II-es, az utánpótlás, a női, az In Line Hockey és az amatőr csapatok, illetőleg az érdekképviseleti tevékenységük
folytatására általuk létrehozott szervezetek képviselői.

4./

A liga ügyrendjét a szövetség szervezeti és működési szabályzatában megállapított keretekben maga állapítja meg.

5./

A liga elnökét a ligaülés választja meg, egyszerű szótöbbséggel.

6./

A liga működésére, ha az alapszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik, a szövetség állandó bizottságára
vonatkozó szabályokat kell rá megfelelően alkalmazni.
XV.
BIZOTTSÁGOK

1./

A szövetség állandó bizottságai:
a./ edző
b./ fegyelmi
c./ technikai
d./ orvosi
e./ sajtó és propaganda
f./ gazdasági
g./ átigazolási
h./ versenybíróság
i./ utánpótlás
j./ Inline
k./ játékvezető
l./ marketing
m./ TAO Bizottság
n./ Szakmai Bizottság

27. §
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o./ Női Bizottság
p./ Fellebbviteli Bizottság
2./

A bizottságok elnökeit és tagjait a szövetség elnöksége bízza meg /általában 4 évre/ illetve menti fel.

3./

Sajátos illetve egyedi feladatok végrehajtására a Küldöttgyűlés, illetve az elnökség ideiglenes /ad hoc/ bizottságokat hozhat létre.

4./

A bizottságok az elnökség véleményező javaslattevő, illetve a meghatározott feladatok végrehajtásáért felelős szervei. A bizottságok szervezeti és
működési rendjét az elnökség állapítja meg. A Fegyelmi Bizottság feladatait és hatáskörét a szövetség küldöttgyűlése által elfogadott fegyelmi
szabályzat állapítja meg.

5./

TAO Bizottság: A TAO Bizottság legfeljebb 15 tagból áll. A Bizottság elnökét és tagjait az Elnökség választja meg határozatlan időre, avagy
határozott időre.
Feladatai:
a) a Magyar Jégkorong Szövetséghez, mint jóváhagyó szervezethez benyújtott, látvány-csapatsportok társasági adóból történő
támogatásával összefüggő jogszabályokban meghatározott sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmek feldolgozása, így
különösen a benyújtott kérelmek szakmai-, pénzügyi-, jogi-, műszaki elbírálása, határozatok kiadása, majd a kérelmek döntésre történő
előkészítése keretében az érdemi határozatokra javaslatot tesz az Elnökségnek,
b) a Sporttörvény 22.§ 2. bekezdés fc), fe) és ff), valamint fg) pontjában meghatározott feladatok ellátása,
c) helyszíni ellenőrzéseket végez a látvány-csapatsport támogatásokkal összefüggésben,
d) adatszolgáltatást végez és nyilvántartást vezet az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatban,
e) állást foglal a Magyar Jégkorong Szövetséghez, mint jóváhagyó szervezethez TAO ügyben benyújtott egyéb kérelmek kapcsán,
amelyek megítélése mérlegelési jogkörébe tartozik.
f) koordinálja a látvány-csapatsportok társasági adóból történő támogatása hatásának szakmai ellenőrzését.

XVI.
SZÖVETSÉGI EDZŐK
28. §
1./

A szövetségi edzők a különböző korcsoportú /felnőtt, junior, ifjúsági, serdülő/ válogatott keretek szakmai vezetői.
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2./

A szövetségi vezető edző irányítja a felnőtt válogatott szakmai munkáját és összehangolja a többi válogatottal kapcsolatos szakmai tevékenységet.

3./

A szövetségi vezető edzőt illetve a szövetségi edzőket a szövetség elnöksége bízza meg meghatározott időre és felmentésükre is az elnökség
jogosult. A szövetségi edzők kötelesek munkájukról az elnökségnek rendszeresen beszámolni.

4./

Szövetségi edző csak olyan személy lehet, aki a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló törvény szerint büntetlen előéletű személy, illetőleg akinek
személyes joga szerinti bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított igazolás alapján büntetlen előéletű személy.

XVII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
29. §
1./

A szövetség minden évre a szakmai tervnek megfelelő pénzügyi tervet készít és minden év gazdálkodásáról éves költségvetés alapján számol be.
30. §

1./

A szövetség pénzvagyonának többségét bankszámlán lekötve kell tartani.

2./

A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik és tartozásaiért saját vagyonával önállóan felel.

3./

A szövetség tartós szponzorálási illetve egyéb reklámszerződéseket köthet, értékesítheti a rendezvényeivel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat,
alapítványt hozhat létre, illetve alapítványhoz csatlakozhat, melyet a Vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzat szabályoz.
31 §

1./

A szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A szövetség csak olyan
gazdasági vagy közhasznú társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a
társaságba általa bevitt vagyon mértékét.

2./

A szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel és azt Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. A szövetség befektetési
tevékenységet kizárólag a Küldöttgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
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3./

A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, esetleges vállalkozási tevékenységhez hitelt nem vehet fel,
az államháztartástól kapott esetleges támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

4./

A szövetség bevételeit, illetve kiadásait a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint kell nyilvántartani.

5./

A szövetségnek az éves beszámoló mellett a vonatkozó jogszabályok szerinti közhasznú jelentést kell készítenie. A szövetség a közhasznúsági
jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, illetve azt a szövetség székhelyén levő hirdetőtáblán történő elhelyezés
útján is nyilvánosságra hozza.

6./

A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a szakszövetséget illetik, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos költségek is.

7./

A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a szakszövetség
felel a Ptk. Rendelkezései szerint.

8./

A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet-, baleset- és vagyonbiztosításának költségeit a Szövetség
viseli.
XVII/A.
JOGI SZEMÉLYISÉGŰ SZERVEZETI EGYSÉGEK

1.

A Szövetség jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szakági és területi szövetségeket (szervezeti egységeket) hozhat létre.
A jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység vezetésének és működésének rendjét a szövetség Küldöttgyűlésének a jogi személyiségű szervezeti
egység létrehozatalával egyidejűleg kell megállapítania. A jogi személyiségű szervezeti egység kötelezettségeiért a szövetség kezesi felelősséggel
tartozik.

2.

A szövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége a jogi személyiségét a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásába történő bejegyzéssel szerzi
meg, nevét, székhelyét, az ügyintéző és képviseleti szervének nevét a Fővárosi Törvényszék külön alszámon tartja nyilván.

XVIII.

24

MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
32. §
1./

2.

A szövetség megszűnik:
a./
más sportági szakszövetséggel való egyesülésének vagy feloszlásának a Küldöttgyűlés által történt kimondásával. A Küldöttgyűlés csak
akkor mondhatja ki a szövetség feloszlását, ha a szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
b./
a szövetség bírósági feloszlatásával illetve megszűnésének bírósági megállapításával.
A szövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont annak a sportköztestületnek a
rendelkezésére kell bocsátani, amelynek a szövetség a feloszlatása vagy a jogutód nélküli megszűnése előtt tagja volt. Amennyiben a szövetség több
sportköztestületnek is tagja volt, a feloszlatása vagy a jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont egyenlő
arányban kell felosztani a sportköztestületek között.
Ha a feloszlatott, vagy jogutód nélkül megszűnt szakszövetség egyik sportköztestületnek sem volt a tagja, a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
XIX.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
33. §

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, illetve törvény
eltérő rendelkezése hiányában a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

ZÁRADÉK
Az Alapszabály módosítását az MJSZ 2015 május 28.-ai közgyűlése 2015 május 28.-i hatállyal fogadta el.
Budapest, 2015. május 28.
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