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I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

(1) A Magyar Pétanque Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényben meghatározott, a pétanque sportág feladatainak ellátására létreho-
zott, az e sportágban működő sportegyesületekre, sportvállalkozásokra (továbbiak-
ban: sportszervezetekre) épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő 
és támogató, önkormányzati elv alapján a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. törvény előírásainak megfelelően közhasznú szervezetként működő orszá-
gos szakszövetség, önálló jogi személyiségű szervezeti egység. 

 
(2) A Szövetség az 1989-ben alapított Magyar Pétanque Szövetség hagyományainak 
 továbbvitelét, a sportág népszerűsítését kiemelten fontosnak tartja. 
 
(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól füg-

getlen, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
(4) A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfon-

tosabb adatait az interneten (www.petanque.hu) hozza nyilvánosságra. 
 

2.§ 
 

(1) A Szövetség magyar elnevezése: Magyar Pétanque Szövetség 
 A Szövetség francia elnevezése: Fédération Hongroise de Pétanque 
 A Szövetség rövidített elnevezése: MAPESZ 
 
(2) A Szövetség székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33. 
 
(3) A Szövetség működési területe: Magyarország 
 
(4) A Szövetség alapítási éve: 1989. 
 
 

II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

A Szövetség célja 
 
 

3.§ 
 

A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi, népszerűsíti és ellenőrzi a pétanque 
sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt 
vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. 
 
 

A Szövetség feladatai 
 

4.§ 
(1) A Szövetség a működése során a következő feladatokat látja el: 

a) a sportág képviselete belföldön, belföldi szervezetekben, külföldön egyaránt; 
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b) a versenyszabályzat, fegyelmi szabályzat, igazolási és átigazolási szabályok 
megállapítása, érvényesülésük biztosítása; 

c) a hazai és a nemzetközi versenynaptár kidolgozása; 
d) a felnőtt és utánpótlás versenyrendszer kialakítása, folyamatos elemzése és 

korszerűsítése, valamint a versenyek, sportrendezvények meghirdetése és 
szervezése; 

e) a válogatott keret működtetése, a szakágban Magyarország képviselete a 
nemzetközi sporteseményeken, a szövetség hatáskörébe tartozó események 
feladatok média kommunikációjának engedélyezése, koordinálása és felügye-
lete; 

f) a tagfelvétel, tiszteletbeli tag cím létesítése és adományozása; 
g) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos va-

gyoni értékű jogok hasznosítása; 
h) népszerűsíti a sportágat az ország teljes területén, de kiemelt feladatként 

azokban a megyékben, ahol nincs jelen sem egyesületi, sem szakosztályi 
szinten. 

e) a sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzéseinek meghatáro-
zása és megvalósításuk elősegítése; 

h) a sportágban versenybírók képzésének és továbbképzésének szervezése, a 
versenybírók minősítése; 

i) a sportolók nyilvántartásával, versenyzési engedélyük megadásával, valamint 
minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása; 

j) a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek 
tilalma betartásának ellenőrzése, fellépés a sportmozgalomban ható vala-
mennyi káros jelenség ellen; 

k) a Szövetség által jóváhagyott hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a 
sportesemények megrendezésének, illetőleg az azokon való részvételnek az 
engedélyezése; 

m) a szakági sportesemények megrendezése, valamint a sportlétesítmények 
sportszakmai feltételeinek meghatározása; 

n) közreműködés a szakági sportszakemberek képzésében, továbbképzésében; 
o) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben; 
p) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a szövetség vagyonával és 

szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése; 
q) az (1) bekezdés a) pontjában fel nem sorolt, a sportág és az országos szövet-

ség működéséhez szükséges további szabályzatok megállapítása. 
 
(2) A Szövetség az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közvetlenül látja el a jelen 

Alapszabályban meghatározottak szerint. 
 
(3) A Szövetség a közhasznú sporttevékenység körében nyújtott szolgáltatásaiból a 

tagsági körön kívüliek is részesülhetnek. 
 
 

III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 

A Szövetség tagjai 
 

5.§ 
(1) A Szövetségnek tagja lehet minden, a sportági versenyrendszerben résztvevő sport-

egyesület és sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet), feltéve, hogy a 
Szövetség alapszabályát elfogadja, és a felvételhez a jogszabályban meghatározott 
egyéb feltételek is fennállnak. 
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A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

6.§ 
 

(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
 
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli 

megszűnéssel szűnik meg. 
 
(3) A tagság törléssel szűnik meg akkor, ha a tag a tagdíj fizetésre való – a jogkövet-

kezményekre való figyelmeztetést is magában foglaló - írásbeli felszólítást köve-
tően nem fizeti meg a Szövetség elnöksége (továbbiakban elnökség) által megállapí-
tott határidőre a tagsági díjat.  

 
(4) A tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz. A felvétel nem tagadható meg, ha a 

kérelmező a Szövetség Alapszabályát elfogadja, és a felvételhez a jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállnak. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövet-
ség közgyűléséhez a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. A 
fellebbezést a következő közgyűlés köteles tárgyalni.  

 
7.§ 

 
(1) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni az elnökséggel. Az írásbeli bejelen-

tés napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. A kilépés a kilépő tagot nem 
mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei, illetve és a tagsága idején 
keletkezett tagdíjfizetési kötelezettsége alól sem. 

 
(2) A Szövetségből való kizárás csak a szövetség fegyelmi szabályzatában meghatáro-

zott fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként lehet alkalmazni. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti megszűnésről az Elnökség jogosult dönteni. 
 

8.§ 
 

(1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 
 
(2) A Szövetség tagjai a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. 
 
 

IV. 
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

9.§ 
 

(1) A Szövetség tagja képviselője útján: 
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein; 
b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában; 
c) választhat és választható a Szövetség szerveibe; 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, 

valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség 
irataiba, amennyiben az nem sérti a személyes adatok védelmére irányuló jog-
szabályokat és más tagok jogos érdekeit; 

e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kér-
dések megtárgyalására; 
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f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről. 
 
(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 megtartása, illetőleg megtartásának biztosí-
tása; 

c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
d) a sportág népszerűsítése, 
e) a tagdíj megfizetése. 

 
 

V. 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

10§. 
 
(1) A Szövetség szervei és szervezeti egységei: 

a) a közgyűlés; 
b) az elnökség; 
c) az ellenőrző testület; 

 
(2) A Szövetség tisztségviselői: 

a) elnök; 
b) alelnök; 
c) az elnökségi tagok; 
d) az ellenőrző testület elnöke; 
e) az ellenőrző testület tagjai. 

 
 

VI. 
 

A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 
 

A közgyűlés összehívása 
 

11.§. 
 

(1) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek összessége. 
A Szövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.  
A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább 30 nappal korábban meg 
kell állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beter-
jesztett javaslatokról a tagokat írásban értesíteni kell. 
A közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meg-
hívhat. 

 
(2) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

a) Szövetség elnökségének határozata alapján; 
b) ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; 
c) ha a bíróság elrendeli; 
d) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy az ellenőrző testület elnöki tisztsége bármi-

lyen okból megüresedik, továbbá az elnökség eredeti létszáma a felénél keve-
sebbre csökken a ellenőrző testület létszáma egyre csökken a tagsági jogvi-
szonyok megszűnése miatt; 
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e) egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben. 
 

(3) A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb 15 
napon, legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni. 

 
Szavazati jog a közgyűlésen 

 
12.§ 

 
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagegyesületek képviselői rendelkeznek. 
 
(2) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. 
 
(3) A közgyűlésen minden tagot egy képviselő képvisel. 
 
(4) Amennyiben nem a szervezetének elnöke képviseli a tagot, akkor a képviseleti jogo-

sultságot a bíróságon bejegyzett képviselő általi meghatalmazással kell igazolni leg-
később a közgyűlés megkezdéséig. 

 
(5) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy aki-

nek közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatá-
sai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján 
- nyújtott, az Alapszabályának megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
 

A közgyűlés határozatképessége 
 

13.§ 
 

(1) A közgyűlés határozatképességének megállapításához minimálisan a tagok képvise-
lőinek fele + 1 fő jelenléte szükséges. 

 
(2) Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor az egy órával 

későbbi időpontra ugyanazzal a napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott 
közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták. 

 
A közgyűlés napirendje 

 
14.§ 

 
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés 

elé. 
 
(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaz-

nia kell: 
a) az elnökség beszámolója 

- az éves szakmai, számviteli és közhasznúsági tevékenységről; 
- a következő év szakmai és pénzügyi tervéről; 

b) az ellenőrző testület beszámolója; 
c) a tagok által beterjesztett javaslatok. 
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(3) A (2) bekezdés c) pontjában említett javaslatokat minden esetben ismertetni kell a 

tagokkal a közgyűlés megtartása előtt, új javaslatot csak abban az esetben le-
het napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel 
benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a közgyűlésen beterjesz-
tett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha amennyiben minden tag jelen 
van. 

 
A közgyűlés hatásköre 

 
15.§ 

 
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
a) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 
b) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 
c) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló, a közhasznú-
sági jelentés, valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 
d) a szakszövetség elnökének, az elnökség többi tagjának, az ellenőrző 
testület elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, 
e) a szakszövetség más szakszövetségekkel való egyesülésének, illetve 
szétválásának elhatározása, 
f)a nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatá-
rozása, 
g) a szakszövetség szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása, 
h) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a 
fennmaradó vagyonról, 
i) a szakszövetség 28. § szerinti sportági szövetséggé való átalakulása, 

        j) mindaz, amit e törvény, más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyű-
lés (küldöttgyűlés) kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
 
 

A közgyűlés határozathozatala 
 

16.§ 
 

(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogo-
sultak fele + 1 fő „igen” (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. 
Szavazat egyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

 
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 16. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban 

meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak 
kétharmadának „igen” (a továbbiakban: kétharmados többség) szavazata szükséges. 

 
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 11. § (2) bekezdésé-

ben meghatározott - tisztségviselőinek megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szava-
zásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt sza-
vazással is dönthet bármelyik tisztségviselő megválasztásáról. 

(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezetőelnöke és a jegyzőkönyvezető ír-
ja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.  
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(5) A közgyűlésen meghozott határozatokat az érintettekkel igazolható módon ha-
ladéktalanul közölni kell, és azokat a szakszövetség honlapján nyilvánosságra 
kell hozni.  

 
(6) A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés kétharmados több-

ségi határozattal korlátozhatja, kizárhatja, ha üzleti titok vagy személyiségi jogok vé-
delme indokolja. 

 
 

A tisztségviselők választása 
 

17.§ 
 

(1) A közgyűlés a 11. § (2) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket négy évre vá-
lasztja. 

 
(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdése előtt 30 nappal a Szövetség 

elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szövetség tagjai szá-
mára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a sze-
mély, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyűlésen jelenlévő szavazásra 
jogosultak egyszerű többségének szavazatával a jelölő listára felkerül. 

 
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnö-

két, alelnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően az ellenőrző testület elnökét, 
majd tagjait kell megválasztani. Amennyiben a tisztségre egy jelölt jelölése érkezik, 
úgy a megválasztása nyílt szavazással történik. 

 
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 

több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a 
szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új válasz-
tási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelen-
lévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz 
részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasz-
táshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 

 
 

VII. 
 

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 
 

Az elnökség feladata és hatásköre 
 

18.§ 
 

(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés 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 közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe 
vont vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt. 

 
(2) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) A Szövetség közgyűlésének összehívása, 
b) A Szövetség törvényes és alapszabályának megfelelő működésének biztosítása 

és ellenőrzése, 
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c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőr-
zése, 

d) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és an-
nak a közgyűlés által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyama-
tosságának biztosítása, 

e) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak 
szervezése, 

f) a sportág érdekeinek képviselete az állami szervek, a sport köztestületek, a sport 
közalapítványok, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, 

g) döntés megfelelő fedezet birtokában a rendkívüli, a költségvetésben nem szerep-
lő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról, 

h) Bizottságok létrehozása, szakreferensek kijelölése, beszámoltatása, ügyrendjei-
nek jóváhagyása 

 
(3) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 

jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és ab-
ból saját költségére másolatot kérhet. 
A jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi ön-

kormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormány-
zatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f) a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét. 
 

Az elnökség tagjai 
 

19.§ 
 

(1) Az elnökség létszáma 5 fő. Az elnök és az elnökség tagja lehet az a személy is, aki 
nem a tagszervezet képviselője. 

 
(2)  Az elnökségnek tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

 a) magyar állampolgár, 
 b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

 tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tar
 tózkodás jogával rendelkezik, vagy 

 c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló tör
 vény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózko
 dási engedéllyel rendelkezik. 
 
(3) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - 
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

 
(4) Az elnökség tagjai: 

a) elnök; 
b) alelnök; 
c) elnökségi tagok. 

 
(5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
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a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való rész-
vétel, 

b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a pétanque sportággal 
kapcsolatban, 

c) felvilágosítás kérése a pétanque sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztség-
viselők döntéseivel kapcsolatban, 

d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 
f) a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, 
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 
(7) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
 
(8) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) elhalálozással. 

 
 

Az elnökség működése 
 

20.§ 
 

(1) Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést 
kell összehívni, ha azt az elnök, vagy két elnökségi tag az ok és cél megjelölésével 
indítványozza. 

 
(2) Az elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben - különösen, ha üzleti 

titok vagy a személyiségi jogok védelme indokolja - az elnökség egyszerű szótöbb-
séggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. 

 
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg lehet hívni az ellenőrző testület elnö-

két. 
 
(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevétele-
ket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érin-
tett szerveket és személyeket, a Szövetség tagságát a jegyzőkönyv - postai, vagy 
elektronikus úton való - megküldésével kell értesíteni. A határozatokat a szak-
szövetség honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

 
21.§ 

 
(1) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtár-

gyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait 
és a meghívottakat. 
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

 
22.§ 

 
(1) Az elnökség határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint fele, köztük az elnök 

és/vagy az alelnök jelen van. Minden elnökségi tagot egy szavazat illet meg. 
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(2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell 
hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés határozatképes, ha a szabályszerű ér-
tesítés után az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 

 
(3) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoz-

za. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
(4) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - 

indokolt esetben – az elnök felmentést adhat. 
 
(5) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára. 
 
(6) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 
c) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy, 
d) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az Alapszabá-
lyának megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
VIII. 

 
A SZÖVETSÉG ELNÖKE 

 
23.§ 

 
(1)  A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség köz-

reműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. 
 
(2) A Szövetség elnöke önállóan képviseltre jogosult, írásbeli kötelezettséget vállalhat 
 
(3) Az elnök feladatai: 

a) Az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, az elnökségi ülés és a közgyű-
lés elnöki tisztségének ellátása, 

b) a Szövetség képviselete, 
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi hatá-

rozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 
d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos ha-
táskörébe, 

e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása 
f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, il-

letőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 
 
(4) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 
 
(5) Szövetség képviseletére az elnök önállóan jogosult. A Szövetség pénzintézeti 

számlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. 
 

IX. 
 

AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET 
 

24.§ 
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(1) A közgyűlés a Szövetség jogszerű működésének, gazdálkodásának és vagyonkeze-

lésének ellenőrzésére Ellenőrző Testületet választ. Az Ellenőrző Testület létszáma 
három fő. 

 
(2) Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben, más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőr-

ző Testületnek nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellá-
tó személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg Szövetségnél gazdasági 
feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület 
tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke 
vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség 
által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő 
cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója. 

 
(3) Az Ellenőrző Testület tevékenységét a Testület elnöke irányítja. 
 
(4) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség 

elnökségét tájékoztatja. 
 

25.§ 
 

Az Ellenőrző Testület feladatai 
 

a) a Szövetség jogszerű működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 
 

26.§ 
 

(1) Az Ellenőrző Testület tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség jogszerű 
működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Szö-
vetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

 
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Testület elnöke tájékoztatni köteles a 

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

 
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól az Ellenőrző Testület elnöke a vizsgálat befejezésétől 

számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabály-
talanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is ja-
vaslatot tesz. 

(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 
elteltével számított 30 napon belül az Ellenőrző Testület utóvizsgálat keretében ellen-
őrzi. 
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(5) 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 összehí-
vását. Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoz-
tatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
 

(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Testület indítványára 30 napon 
belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv össze-
hívására az Ellenőrző Testület is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mű-
ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző 
Testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
(7) Az Ellenőrző Testület tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének évente legalább 

egy alkalommal köteles beszámolni. 
 
 
 

X. 
 

A Szövetség gazdálkodása és vagyona 
 

27.§ 
 

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
 
(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy 
a Szövetség működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg ado-
mány, 

b) a tagsági díjak, 
c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 
d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 
e) a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, 
f) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel, 
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 
(3) A Szövetség költségei: 

a) a közhasznú tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek, 
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
 
(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 
vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség tartozásaiért saját maga felel. 
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A Szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában 
meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

 
(5) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszé-

lyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más, hitelvi-
szonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a 
közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az állam-
háztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem 
használhatja fel. A szakszövetség csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amely-
ben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének mértéke nem haladja meg a 
társaságba általa bevitt vagyon mértékét. 

 
(6) A Szövetség befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési 

szabályzat alapján végezhet. 
 
(7) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási sza-

bályzata határozza meg. 
 

XI. 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 

28.§ 
 

(1) A Szövetség megszűnik: 
a) a feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával, 
b) a közgyűlés által történt más szakszövetséggel való egyesülés kimondásával 

 
 

(3) A szövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégíté-
se után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt a pétanque sport-
ág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani. 

 
XII. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
29.§ 

 
(1) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Hatá-

rozatok Tárában. 
 
(2) A Határozatok Tárából kiolvasható kell, hogy legyen a közgyűlés, illetve az elnökség 

döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számará-
nya, és amennyiben lehetséges a döntést támogatók, és ellenzők személye is. 

 
(3) Az elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség a honlapján 

(www.petanque.hu) hozza nyilvánosságra. 
 
(4) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén 

- előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthet. 
 
(5) A Szövetség működéséről, szabályzatairól, működésének rendjéről, szolgáltatásai 

igénybevételének módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról a Szövetség honlap-
ján (www.petanque.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot. 
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Elfogadva: 2011. december 17. napján, a Magyar Pétanque Szövetség Alakuló 
ülésén részvevő egyesületek által. Lásd: jelenléti ív 


