A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség

Alapszabály
Hatályos: 2019. június 16-tól

A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség Közgyűlése által 2015. május 31-én elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60106/2015/2
számú végzésében előírt módosításokat, valamint a Közgyűlés által 2016. május 14-én, 2017. május 28án, 2019. június 16-án elfogadott változtatásokat.
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) az alapszabályában és a
sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott, a Sportaccord szerinti jujitsu sportág feladatainak ellátására, a ju-jitsu sportversenyek szervezésére, tagjai érdekvédelmére és a
részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, a
Magyarországon működő ju-jitsu Szakszövetségek, sportszervezetek (sport Szakszövetségek,
sportvállalkozások), a fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén működő sport
Szakszövetségek, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok, illetve
ezek útján az egyes klubok és szakosztályok tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és
támogató, önkormányzattal rendelkező, a Sporttörvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyről szóló a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján működő
országos sportági Szakszövetség.
(2) A Szakszövetség mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, mint:
a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint
az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt
vesz a fogyatékosok sportja, a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a
főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
sportfeladatok támogatásában;
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok
sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását;
c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító,
egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas
létesítmények létrehozását;
d) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolóinak
részvételét az olimpiákon, paralimpiákon és siketlimpiákon, és más, az épek és fogyatékosok
sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein.
(3) A Szakszövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
az internetes honlapja útján nyilvánosságra hozza.
(4) A Szakszövetség az Stv. 21.§ (2) bekezdése alapján, jogosult elnevezésében a „magyar”
megjelölésre, továbbá Magyarország címerének és zászlójának használatára.
2. §
(1) Az országos sportági Szakszövetség emblémája: a közgyűlés által kiválasztott embléma (1. számú
melléklet)
(5) A Szakszövetség neve: Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség
(2) Szakszövetség rövidítése: MSJJSZ
(3) A Szakszövetség nemzetközi elnevezése: Hungarian Sport Ju-jitsu Federation
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(4) A Szakszövetség székhelye: 2094 Nagykovácsi, Róka u. 35.
(5) A Szakszövetség működési területe: Magyarország
(6) A Szakszövetség alapítási éve: 2003. december 20.
(7) A Szakszövetség alapításakor a tagszervezetek bocsátották rendelkezésre a vagyoni
hozzájárulásokat készpénzben, a közzétett 2003. évi pénzügyi beszámolóban foglaltaknak megfelelően.
(8) A Szakszövetség részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások a tagdíjak, melynek mértékét a
Közgyűlés határozza meg.
(9) A Szakszövetség jogosult a sportág képviseletére, tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, és a
Sportaccord tagsággal rendelkező nemzetközi szervezetnek, a Jujitsu International Federationnek.
(10) A Szakszövetség tevékenysége: Sport.
(11) Kiegészítő TEÁOR szám szerint tevékenysége:
a) 68.20’08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
b) 73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás
c) 73.11’08 Reklámügynöki tevékenység
d) 63.99’08 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
e) 74.90’08 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
f) 77.40’08 Immateriális javak kölcsönzése
g) 82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
h) 82.99’08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
i) 93.11’08 Sportlétesítmények működtetése
j) 85.51’08 Sport, szabadidős képzés
k) 93.19’08 Egyéb sporttevékenység
l) 83.29’08 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
m) 94.99’08 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
n) 73.12’08 Médiareklám
o) 93.13’08 Testedzési szolgáltatás

3. §
(1) A Szakszövetség működése felett a Fővárosi Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.
(2) A Szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel külön jogi
személy típusként veszi nyilvántartásba.
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4. §
(1) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
II. A SZAKSZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
5. §
(1) A Szakszövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi a
Sportaccord szerinti ju-jitsu sportágban, (mint küzdősport) az ott folyó tevékenységet, közreműködik a
Stv.-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, ellátja a sportág
sportszervezeteinek a nemzetközi képviseletét, szervezi a sport ju-jitsu versenyeket, irányítja a
sportszakember képzést, működteti a sport ju-jitsu válogatott kereteket.
(2) A Szakszövetség célja a sport ju-jitsu, mint nevelési- és oktatási-, képességfejlesztési-, valamint
ismeretterjesztési tevékenység népszerűsítése, fejlesztése.
(3) A Szakszövetség tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szakszövetség tagságán kívül
bármely harmadik személy is igénybe veheti.
(4)

A Sport Ju-jitsu Szakszövetség célja, hogy a ju-jitsu sportot olyanná fejlessze, amely:
a) budo gyökerekkel rendelkező szakágak egyike;
b) a hagyományok tiszteletben tartására nevel, és erősíti a generációk harmonikus együttélését;
fiatal kortól egészen az időskorig lehetővé teszi a fizikai és mentális egészség fenntartását;
c) egészséges életmódra nevel, növeli az egészségtudatosságot, a testkultúrát;
d) egyszerre versenysport és szabadidősport, amely mindenki számára, nemre, korra, képességre
tekintet nélkül lehetővé teszi a rekreációt is;
e) közösséget vállal minden olyan sportággal, amely hasonló elveket vall és együttműködésben
szolgálja a sport kulturális, egészségmegőrző-fejlesztő és nevelési céljait, valamint vállalja a
sport egyéb társadalmi funkcióit;
a. célja a humán műveltség, az általános iskolázottsági szint emelése;
b. célja a kettős életpálya modell (sport és általános szakmai képzettség) megteremtése;
f) zászlajára tűzte a magas szintű erkölcsiség kialakítását, valamint a sportban és a magánéletben
egyaránt példamutató, tiszta magatartás terjesztését;
g) fontos szerepet játszik a fenntartható és felelősségteljes természeti és fizikai erőforrásokkal
történő gazdálkodásban, a környezettudatosságban és környezetvédelemben;
h) segíti a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek integrációját.
6. §

(1) A Szakszövetség jogosult
a) megállapítani a verseny-, az igazolási és átigazolási (nyilvántartási), valamint a fegyelmi
szabályokat,
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b) meghatározni a hazai versenynaptárt, és közreműködni a nemzetközi versenynaptár
összeállításában,
c) kialakítani és annak alapján szervezni a versenyrendszerét és az országos bajnokságot,
d) kialakítani és működtetni az edzői, szakedzői és versenybírók képzését, továbbképzését,
minősítését,
e) működtetni a válogatott kereteket, és általuk képviselni Magyarországot a nemzetközi
sporteseményeken,
f) képviselni a Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében,
g) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok
hasznosítására.
(2) A Szakszövetség az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) meghatározza a fejlesztési célokat, és gondoskodik azok megvalósításáról,
b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik a sportolók nyilvántartásáról,
rajtengedélyük megadásáról, minősítéséről, továbbá fegyelmi jogkört gyakorol,
c) fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása - ellen,
d) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a nemzetközi
sportesemények megrendezését, illetőleg állást foglal az azokon való részvétel feltételeiben,
e) ellátja a nemzetközi Szakszövetség által meghatározott feladatokat,
f) meghatározza a sportesemények megrendezésének, sportszakmai feltételeit,
g) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
h) versenyeket és sportrendezvényeket szervez, illetve a tagjai számára ilyen események szervezését
engedélyezi,
i) feladatának tekinti a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést a sport ju-jitsu
sportágban,
j) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat,
k) megalkotja a sporttevékenységgel összefüggő kötelezően előírt szabályzatokat.

III.

A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szakszövetség tagjai
7. §

(1) A Szakszövetség tagsága önkéntes. Tagjai az őket megillető jogok és terhelő kötelezettségek
terjedelme alapján rendes tagok (továbbiakban: tagok), felfüggesztett tagok vagy tiszteletbeli tagok
(továbbiakban: tiszteletbeli tagok).
(2) A Szakszövetségnél tagsági jogviszonnyal nem rendelkező sportszervezet vagy sportvállalkozás nem
lehet belépéssel felfüggesztett tag.
8. §
(1) A Szakszövetségnek tagja lehet minden a sportág versenyrendszerében részt vevő, az Stv. 16-17.§
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szerinti sportszövetség, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány és a 18.§ szerinti
sportvállalkozás (a továbbiakban együtt: sportszervezet), feltéve, hogy a Szakszövetség Alapszabályát
elfogadja, és felvételéhez a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.
(2) A Szakszövetség tiszteletbeli vagy pártoló tagja lehet az a magánszemély – az Stv.-ben
meghatározott keretek között –, aki a Szakszövetség Alapszabályát elfogadja.
(3) A Szakszövetség tagjai jogaikat és kötelezettségeiket közvetlenül gyakorolják.
A Szakszövetség tiszteletbeli elnökei és tagjai
9. §
(1) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökeinek azok a volt Szakszövetségi elnökök választhatók, akik
legalább egy közgyűlési időszakban kimagasló tevékenységükkel a Szakszövetség célkitűzéseit
eredményesen támogatták.
(2) Tiszteletbeli elnöknek választhatók azok a személyek is, akik legalább 10 éven keresztül kimagasló
és meghatározó érdemeket szereztek a ju-jitsu sportág fejlesztésében, a Szakszövetség munkájának
támogatásában.
(3) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjainak azok választhatók, akik legalább egy közgyűlési időszakban
az elnökség tagjaként vagy más fontos területen, legalább 10 éven keresztül kimagasló tevékenységükkel
a Szakszövetség célkitűzéseit eredményesen támogatták.
(4) A Szakszövetség tiszteletbeli elnökeinek és tagjainak személyére a közgyűlés vagy az elnökség
tehet javaslatot.
(5) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai a Szakszövetség munkájában tanácskozási joggal vehetnek
részt. A tiszteletbeli tagok tisztségre nem választhatnak és nem választhatók.
Tagsági viszony keletkezése és megszűnése, a kizárás szabályai
10. §
(1) A Szakszövetség jogi személy tagja az írásbeli tagfelvételi kérelmét a Szakszövetség elnökségénél
nyújthatja be. A Szakszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szakszövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja.
(2) A tagsági jogviszony megszűnik a Ptk. 3:68. § alapján:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az Szakszövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagsági jogviszony felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a tag 60 naptári napon keresztül elmaradt
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a tagdíj megfizetésével, és a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki
tartozását.
Ilyen esetekben, a tagsági jogviszony felfüggesztését követően a tag státusza rendes taggá csak akkor
alakul, ha a tagfelvételi kérelmének benyújtásával egyidejűleg a tagsági díjat az adott tárgyfélévre
vonatkozóan visszamenőleg is befizeti.
A felfüggesztett tagi státusszal bíró sportszervezetek nem rendelkeznek a Szakszövetség
Alapszabályában megfogalmazott, tagságot illető jogokkal és nem terheli őket a tagok kötelezettségei,
de értesülhetnek a Szakszövetség versenyeiről, eredményeiről és eseményeiről.
A felfüggesztett státuszú tag tagi jogviszonya megszűnik a sportszervezet írásban beadott kérésére.
(3) A tagok a tagdíjfizetési kötelezettségüknek egy részletben, minden évben március 31-ig, díjbekérő
vagy számla ellenében kötelesek eleget tenni. A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg.
(4) A tagfelvétel kérdésében - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a Szakszövetség elnöksége
határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely
a fellebbezést a következő közgyűlésen köteles tárgyalni.
(5) A tiszteletbeli elnökök és tagok megválasztása a Szakszövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
(6) A Szakszövetség tagjairól az ügyintéző szerv nyilvántartást vezet.
(7) A Szakszövetségből való kilépést a Szakszövetség elnöksége kizárólag írásban fogad el.
(8) A tagnak jogszabályt, a Szakszövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés, - bármely szakszövetségi tag vagy szakszövetségi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes
eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A Szakszövetség kizáró
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az Elnökség kizárja a Szakszövetség tagjai közül azt a tagot, akit bíróság jogerős és végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára
vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
Jogszabályt, alapszabályt vagy a Szakszövetségi határozatot sértő, vagy a Szakszövetség céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás
szabályai (Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja alapján):
1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy a Szakszövetségi határozatot sértő, vagy a Szakszövetség céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények
a) a figyelmeztetés;
b) a Szakszövetség rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év
időtartamra;
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c) tagok közül történő kizárás.
2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy a Szakszövetségi határozatot sértő, vagy a Szakszövetség céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az Elnök
javaslatára a közgyűlés rendeli el.
3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett Szakszövetségi tagot, illetve annak
képviselőjét a Szakszövetség elnöke vagy más elnökségi tag, vagy a közgyűlés által e feladatra
kijelölt más személy (a továbbiakban; vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre
tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a
tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez
címzett határozati javaslatát.
5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az Elnök köteles összehívni a közgyűlést.
A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott
határozati javaslatot.
6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely Szakszövetségi tag indítványozhatja a határozati javaslat
módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
7. Az összehívott Közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy
megtárgyalását követően nyomban határoz.
8. A Közgyűlés a Szakszövetségi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként - fentieknek
megfelelően - figyelmeztetést, a Szakszövetség valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől
legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a
jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező
közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Szakszövetség székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
(9) A tagsági jogviszony felmondása a Ptk. 3:69. § alapján:
a) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek,
a Szakszövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
b) A felmondásról a Szakszövetség közgyűlése dönt.
IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
11. §
(1) A Szakszövetség tagja:
a)
b)
c)
d)

részt vehet a Szakszövetség közgyűlésén és határozatainak meghozatalában,
választhat és választható a Szakszövetség szervezeteibe,
részt vehet a Szakszövetség tevékenységében és rendezvényein,
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint
szervezeteinek működésével kapcsolatban, amelyre a Szakszövetség érintett szervezetének
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legkésőbb 30 napon belül írásban kell válaszolnia,
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szervezeteit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről,
g) igénybe veheti a Szakszövetség szolgáltatásait, a kiadványain feltüntetheti Szakszövetségi
tagságát.
(2) A tagok kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szakszövetség Alapszabályának, szabályzatainak, valamint a Szakszövetség szervezetei által
hozott határozatok megtartása,
c) a Szakszövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése, a rendes tagságából ráháruló, illetve
meghatározott feladatok teljesítése,
d) a sportág népszerűsítése, propagálása,
e) a tagdíj határidőig történő befizetése.
(3) Jogi személy, tag az (l)-(2) bekezdésekben foglalt jogait és kötelezettségeit megbízott képviselője
útján látja el.
V. A SZAKSZÖVETSÉG ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVEZETEI
12. §
A Szakszövetség szervezetei:
(1)
(2)
(3)
(4)

Közgyűlés (rendes és rendkívüli)
Elnökség
Felügyelő Bizottság
Sportszakmai bizottságok
VI. KÖZGYŰLÉS
A közgyűlés összehívása
13. §

(1) A közgyűlés a Szakszövetség legfelsőbb képviseleti és döntéshozó szerve. A közgyűlést legalább
évenként kell összehívni. A közgyűlés időpontját a Szakszövetség elnökségének legalább 30
nappalkorábban kell megállapítania, és ugyanakkor írásban értesíteni a tagságot a helyszínről, az
időpontról és a tervezett napirendről, a megismételt ülésre vonatkozó felhívásról.
(2) A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
(3) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belül:
a) ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kezdeményezi,
b) a Szakszövetség elnökségének többségi határozata alapján,
c) ha a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi,
d) ha a bíróság elrendeli.
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(4) A Szakszövetség közgyűlései nem nyilvánosak (Ptk. 3:73. §).
14. §
(1)

A közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt:
a) a tiszteletbeli elnökök és a tiszteletbeli tagok,
b) a Szakszövetségben kiemelkedő társadalmi tevékenységet végző, meghívott személyek,
c) a szakminisztérium és a MOB képviselője.
A közgyűlés határozatképessége (Ptk. 3:18 §)
15. §

(1) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Ha a közgyűlés a kitűzött kezdési időponttól számított egy óra várakozás után sem határozatképes,
a közgyűlést 1 órán belüli időpontra újra össze lehet hívni. Erről a tagokat az eredeti közgyűlés meghívója
előzetesen tájékoztatja. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben
a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés összehívása, napirendje (Ptk. 3:17. §)
16. §
(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével hívja
össze.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
(4) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(5) A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén, vagy arra alkalmas, Magyarország minden
területéről tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető helyen tartja.
(6) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(7) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(8) A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok elbírálását abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a tagok a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal benyújtják az elnökségnek.

10/27 oldal

A közgyűlés hatásköre (Ptk. 3:74. §)
17. §
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

az alapszabály módosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető személyének az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
az állandó és az ideiglenes bizottságok tagjainak megválasztása;
a Dan Kollégium tagjainak megválasztása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
a végelszámoló kijelölése.

A közgyűlés ülésezése, határozathozatala, napirend kiegészítése (Ptk. 3:19; 3:73; 3:75; 3:76 §)
18. §
Határozathozatal (Ptk. 3:19. §; 3:76. §)
(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vágy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szerezettél többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a
határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt
előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő
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okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
(4) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
(5) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A közgyűlés ülésezése (Ptk. 3:73. §)
(6) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél ritkább ülésezést
előíró rendelkezése semmis.
(7) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
Napirend kiegészítése (Ptk. 3:75. §)
(8) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vág közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott
időn belül a tagok és a Szakszövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(9) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vág
azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.
A tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok
19. §
(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők (17.§ (1) bekezdés d) pontja), melyek a Civil tv.
2.§ 9. pont értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek.
(2) Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy,
aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés 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, illetőleg törölte.
(3) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
(4) Az Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Felügyelő
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Bizottságnak nem lehet tagja a Szakszövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló, a Szakszövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség
Elnökségének tagjával, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel
hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
Nem lehet az Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki a Szakszövetség cél
szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.
(5) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a Közgyűlés négy évre választja.
(6) A választást napirendre tűző Közgyűlés kihirdetésének napjától a szakszövetség tisztségviselői,
tagjai, tagoknál tagsági jogviszonnyal rendelkező személyei a meghatározott tisztségekre jelöléseket
adhatnak le a Főtitkárnál, a tisztség választó Közgyűlés megkezdéséig. Jelölt lehet az a személy, akit a
fenti módon jelöltek, megfelel az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és nyilatkozik a jelöltség
elfogadásáról, valamint arról, hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn. A jelölő listát a Főtitkár Közgyűlés megkezdéséig lezárja és írásban visszaigazolja a
jelölést a jelölteknek. A jelölti feltételeknek megfelelő személyt a Főtitkár köteles a jelölő listára
felvenni. Egy személy több tisztségre is jelölhető.
(7) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség elnökét, majd a
főtitkárt, ezt követően az alelnökeit és/vagy az Elnökség további tagjait, majd az Felügyelő Bizottság
elnökét és tagjait kell megválasztani. Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott
tisztségre történő megválasztása esetén további tisztségre nem választható.
(8) 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 választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott
jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg,
már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Ha ugyanarra a helyre több jelölt között
szavazategyenlőség van, köztük újabb szavazás dönt.
(9) A Szövetség tagjai törekszenek arra, hogy az Elnökségi tagok közé nőt is válasszanak, tekintettel
arra, hogy a ju-jitsu sportágat nők és férfiak egyaránt űzik.
(10) A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53/A-D.§ szerint vagyonnyilatkozat tételére
kötelezhetők.
(11) A megválasztott tisztségviselő összeférhetetlenségének okát 60 napon belül köteles megszüntetni.
VII. ELNÖKSÉG
Az elnökség hatásköre és feladatai
20. §
(1)

A Szakszövetség tevékenységét a közgyűlések közötti időszakban az elnökség, mint a
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Szakszövetség képviseleti szerve irányítja. Az elnökség a Szakszövetség 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, illetve a
Szakszövetség más szervének hatáskörébe utalt.
Az elnökség feladatai:

(2)

a Szakszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése és összehívása,
a közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának biztosítása és szervezése,
a Szakszövetség törvényes, alapszabályszerű és folyamatos működésének biztosítása,
a Szakszövetség Stv. szerint előírt szabályzatainak megállapítása és módosítása
- szervezeti és működési szabályzat
- versenyszabályzat, (versenyrendezés, bíróképzés, versenyző és bíró minősítés)
- nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat,
- gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat
- vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot
e) az évi költségvetés meghatározása,
f) bizottságok létrehozása és működtetése, melyek mandátuma az elnökségével együtt jár le,
g) az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megbízása és felmentése,
h) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása és felmentése,
i) tagfelvételi kérelmek elbírálása,
j) a Szakszövetség hatáskörében megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi versenyek kiírásainak,
szabályainak jóváhagyása,
k) a nemzetközi kapcsolatok elveinek kialakítása és gyakorlati megvalósításának figyelemmel
kísérése, a nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel
engedélyezése,
l) tervezés, intézkedés megvalósítása és számonkérés mindazokban az irányítási, ellenőrzési,
szakmai és szervezési feladatokban, amelyeket a közgyűlés nem vont saját hatáskörébe,
m) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a Szakszövetség közgyűlése
hatáskörébe utal,
n) a sportág szakmai lapjának kiadásával, szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
o) éves versenynaptár jóváhagyása.
a)
b)
c)
d)

(3) Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő,
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Felhasználási jogkörében dönt a költségvetési
előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
(4) Az elnökség hatáskörébe tartozik a Szakszövetség részére ingatlan vagyon megszerzése,
megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység
elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szakszövetség számára
kedvező vagyoni helyzet keletkezik.
(5) Az elnökség a magyar sport ju-jitsu támogatása és fejlesztése céljából jogi személyiséggel
felruházott alapítványokat hozhat létre. Az alapítványok kuratóriumának tagjaira vonatkozó javaslatok
megtétele az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Az elnökség összetétele és tagjai
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21. §
(1) A Szakszövetség ügyintéző és képviseleti szervének az a magyar állampolgár, illetőleg érvényes
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság nem tiltott el a
közügyek gyakorlásától.
(2) Az elnökség tagjai az elnök, alelnökök, főtitkár, a gazdasági vezető és az állandó sportszakmai
bizottságok elnökei és esetlegesen a közgyűlés által a rendes tagok képviselőiből választott további
személyek, legfeljebb 15 fő. Az Elnökség tagjait a Szakszövetség tagszervezeteinek tagjai közül kell
választani. A vezető tisztségviselők egyharmada a tagszervezetekben tagsággal nem rendelkező
személyek közül is választható.
(3) Vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
b) nem lehet vezető tisztségviselő az akit, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült,
c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
d) akit vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el.
(4) Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként, megbízási jogviszonyban, vagy
munkaviszonyban láthatják el. A megbízási jogviszony a megválasztásukkal, a munkaviszony a
Közgyűlés nevesített döntésével és a munkaszerződés megkötésével jön létre.
(5) Az elnökség tagjainak főbb jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában,
b) észrevételek, javaslatok tétele a sportággal összefüggő ügyekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő ügyekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, illetve elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete,
f) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetve végrehajtása,
g) közreműködés minden olyan feladatban, amely a sport ju-jitsu fejlődését szolgálja, illetve
amelyre megbízást kapnak.
(6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(7) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

ha a megbízás lejár,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással,
kizárással.
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A Szakszövetség vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályozás
22. §
(1) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: 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 Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjának - tagsági jogviszony
alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(2) Nem lehet a Szakszövetség 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. A vezető tisztségviselő, illetve az
ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Az elnökség működése
23. §
(1) Az elnökség a Szakszövetség céljainak és feladatainak, valamint a közgyűlés határozatainak
figyelembevételével maga állapítja meg munkatervét, készíti el - szervezeti és működési szabályzatában
- ügyrendjét.
(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de éves ülésterv alapján legalább
negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, az elnökségi tagok egyharmada
vagy a főtitkár, ok és cél megjelölésével indítványozza.
Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és meghívottakat. Halaszthatatlanul
sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben - különösen üzleti titok,
személyiségi jogvédelem esetén - attól eltérően is rendelkezhet.
(4) Az elnökség üléseire állandó jelleggel meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét valamint a
feladatkörüket érintő kérdések megtárgyalásakor esetenként a szakmailag érintett személyeket.
(5) Az elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. Ha az ülés egy órán belül
nem válik határozatképessé, az elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
(6) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn.

16/27 oldal

(7) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és a jelenlévő tagok több mint a felének igenlő
szavazatával hozza. Az elnökség titkos szavazással dönt bámelyik elnökségi tag kívánságára.
(8) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott
határozatokról az érintett szerveket és személyeket, továbbá a Szakszövetség rendes tagjait 15 napon
belül értesíteni kell.
Az elnökség felügyeleti és felülvizsgálati jogköre
24. §
Felügyeleti jogkörében a Szakszövetség bizottságainak és tisztségviselőinek határozatait az elnökség
megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagy új eljárásra visszaadhatja, ha az jogszabállyal, az
Alapszabállyal vagy a Szakszövetség egyéb szabályaival, szabályzataival, illetőleg a közgyűlés vagy az
elnökség jogerős és kihirdetett határozataival ellentétes.
VIII. ELNÖK és az ALELNÖKÖK
25. §
(1) A Szakszövetség élén az elnök áll, aki a többi tisztségviselővel együttműködve, az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szakszövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai és hatásköre:
összehívja és vezeti az elnökség üléseit,
képviseli a Szakszövetséget,
aláírási jogkört gyakorol,
utalványozási jogkört gyakorol,
intézkedik mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg
a Szakszövetség egyéb szerveinek kizárólagos jogkörébe,
f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség
hatáskörébe utal, de nem lehet munkavállaló a szervezetnél,
g) munkáltatói jogokat gyakorol.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) Az alelnökök az elnökség jóváhagyásával alakítják ki felügyeleti jogkörüket. Az elnök és az
alelnökök közötti munkamegosztást a Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.
(4) Az elnök, képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, az elnökség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
(5) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alábbi sorrendben kell helyettesíteni: az elnök
által kijelölt alelnök, a főtitkár, az elnökség által erre a célra megbízott elnökségi tag.
IX. FŐTITKÁR
26. §
(1) A főtitkár feladatai és hatásköre:
a) javaslatot tesz a Szakszövetség hivatal szervezetének kialakítására, szervezi és irányítja munkáját,
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b) előkészíti a közgyűléseket, az elnökség üléseit, gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvének
vezetéséről, határozatainak nyilvántartásáról,
c) gondoskodik a Szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről,
d) felhatalmazás alapján képviselheti a Szakszövetséget, illetve helyettesítheti a tisztségviselőket,
e) felügyeli a hazai versenynaptár összeállítását,
f) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok végrehajtását,
és szükség esetén kezdeményezi a Szakszövetség határozathozatalának módosítását,
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a szabályzatok, a közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe
utal,
h) végzett munkájáról beszámol az elnökségnek.
(2) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség egyik tagja helyettesíti.
X. A GAZDASÁGI VEZETŐ
27. §
(1) A gazdasági vezető feladatai és hatásköre:
az elnökkel együtt képviseletre és bankszámlakezelésre jogosult
felelős a szabályos ügyvitelért,
vezeti a könyvelést (az ellenőrzési felelősség mellett külső vállalkozásnak kiadhatja)
felügyeli a Szakszövetség vagyonát,
nyilvántartást vezet a Szakszövetség tagjainak tagdíj befizetéséről,
nyilvántartást vezet a Szakszövetség egyéb kiadásairól és bevételeiről,
felkérésre kimutatást készít a Szakszövetség vagyoni helyzetéről,
a Szakszövetség mérlegét elkészíti vagy elkészítteti és a közgyűlés elé terjeszti,
véleményt nyilvánít a Szakszövetség vagyonának kezeléséről, illetve a Szakszövetség vállalkozási
tevékenységéről,
j) éves beszámolót (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint) készít a Szakszövetség
gazdálkodásáról
k) az elnök, elnökség és a közgyűlés döntései alapján stabil pénzügyi gazdálkodásra törekszik,
l) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási jogszabályokat,
biztosítja azok végrehajtását és szükség esetén kezdeményezi a Szakszövetség
határozathozatalának módosítását,
m) felügyeli a Szakszövetség pénzügyi határozatainak a betartását.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) A gazdasági vezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség által erre a célra kijelölt
személy helyettesíti.
XI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
28. §
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
egy elnökből és kettő tagból álló, jogi, illetve felsőfokú pénzügyi-számviteli képesítésű személyekből
Felügyelő Bizottságot választ.
(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek. A
Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló vagy ott
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gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki a Szakszövetség elnökségének tagjával, illetőleg
az ott gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymásnak, a képviseleti és ügyintéző szervek
vezetőinek és tagjainak - a Ptk. szerinti értelmezésben - közeli hozzátartozói.
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak
ellátására külső szakembereket is igénybe vehet.
(4) Munkarendjét, ellenőrzési rendjét a bizottság maga határozza meg.
(5) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség elnökségét
tájékoztatja.
(6) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálata, előzetes írásbeli jelentést készít a
pénzügyi beszámolóhoz és a pénzügyi tervhez a közgyűlésre,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
h) a Szakszövetség tagjainak érdekvédelme.
(7) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni, a testületi üléseken részt
venni. A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
(8) Az ellenőrzések megkezdéséről, annak eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke az elnökséget
írásban tájékoztatja Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi, gazdasági, illetőleg belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(9) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, a Felügyelő Bizottság elnöke
kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását.
(10) A Felügyelő Bizottság jogosítványait és kötelezettségeit az érvényes jogszabályok határozzák
meg, és tevékenységéről a bizottság elnöke a Szakszövetség közgyűlésének köteles írásban beszámolni.
(11) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
12) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől
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számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
13) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
(14) A Felügyelő Bizottság működésének legfontosabb szabályai:
a) A Felügyelő Bizottság az elfogadott ügyrendje alapján működik.
b) A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
c) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásos meghívóval, a meghívónak az ülés
időpontja előtt legalább 8 nappal postára kell kerülnie.
d) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök vezeti le.
e) A Felügyelő Bizottság határozatai akkor tekinthetők elfogadottnak, ha legalább két tag
megszavazza.
f) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mind három tagja jelen van.
g) A Felügyelő Bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg, attól eltérő
napirendi pont felvételére csak akkor kerülhet sor, ha a felvételével a Felügyelő Bizottság
mindhárom tagja egyetért.
h) A Felügyelő Bizottság évente legalább három alkalommal ülésezik.
i) A Felügyelő Bizottság működésére az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - az
elnökség működtetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
XIII. SPORT SZAKMAI BIZOTTSÁGOK
29. §
(1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre egyszerű
szótöbbséggel. Az állandó bizottságok elnökét és tagjait a közgyűlés, az ideiglenes bizottságok elnökét
és tagjait az elnökség választja meg egyszerű szótöbbséggel.
(2) A bizottságok hatáskörét és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat, a bizottságok
működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott szabályzatok, illetve saját ügyrendjük
határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek.
(3) A bizottságok döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok ülésére szükség esetén meg kell hívni
a Szakszövetség elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát.
(5) Az Elnökség állandó bizottságai:
a) Versenybizottság: irányítja a versenyszervezési munkát, felelős a versenynaptár kialakításáért,
koordinálja a versenyrendszer továbbfejlesztését, kiadja a szabálykönyvet és a versenyszervezési
szabályzatot
b) Bírói Bizottság: irányítja a bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési
rendszerét, szervezi a minősítési vizsgákat
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c) Oktatási Bizottság: nyilvántartja a Szakszövetség minősített versenyzőit, meghatározza a
minősítési szinteket, illetve minősíti a versenyzőket.
d) Dopping Bizottság: irányítja és felügyeli a szervezet doppingellenes tevékenységét;
e) Etikai- és fegyelmi Bizottság.
XIV.

A DAN KOLLÉGIUM
30. §

(1) A Dan Kollégium az Elnökség közvetlen irányítása alatt működő annak munkáját segítő általános
hatáskörű szakmai és etikai kérdésekkel foglalkozó, szakmai tanácsadó és konzultatív testület.
(2) A Dan Kollégium tagjait a Szakszövetség Elnöksége választja meg. A tagok maguk közül
választanak elnököt. Elnökkel együtt legalább 5, de legfeljebb 10 tagból áll.
(3) A Dan Kollégium tagja lehet minden olyan személy, aki:
a) 30. életévét betöltötte;
b) tagja a Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetségnek;
c) minimum 5. dan fokozatú (aktív dan) vagy az adott stílusban a legmagasabb fokozattal rendelkező
személy;
d) minimum 15 éves ju-jitsu sportban eltöltött múlttal rendelkezik;
e) legalább 5 éven keresztül a sport Ju-jitsu rendszerű sportrendszerben aktivitást mutatott.
(4) A Szakszövetség Elnöksége a Dan Kollégium tagjainak megválasztásánál törekszik arra, hogy a
tagok a legmagasabb szintű Magyarországon elismert stílusok vezetőiből, képviselőiből kerüljenek ki.
(5) A Dan Kollégium koordinálja, szervezi a stílusokat érintő közös feladatokat (övvizsgáztatással,
továbbképzésekkel kapcsolatos egyeztetések, ju-jitsu népszerűsítése, tájékoztatás, adatszolgáltatás, stb),
valamint a Szakszövetség övvizsgákkal kapcsolatos feladatait.
(6) A Dan Kollégium javaslatokat tehet a stílusszervezetekkel kapcsolatos együttműködés
kialakításának a kérdéskörében.
(7) A Dan Kollégium együttműködik a Szakszövetség Elnökségével, Bizottságaival.
(8) A Dan Kollégium szükség esetén ülésezik. Az ülések összehívására jogosult a Szakszövetség
elnöke, főtitkára, a Dan kollégium elnöke vagy a Dan kollégium tagjainak legalább 1/3-a.
(9) A Dan Kollégium működésének részletes szabályai SZMSZ-ben kerülnek rögzítésre.
XV.

SZAKSZÖVETSÉG SZAKÁGI RENDSZERE
31. §

(1) A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség versenyrendszerében, szakmai szervezeti egységként jogi
személyiséggel fel nem ruházott szakágak működnek.
(2) A Szakszövetség jogi személyiség nélküli szakágai
a) Önvédelem Szakág
b) Földharc Szakág
c) Küzdelmi szakág
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(3) A szakágak a jelen alapszabály keretei között és a Szakszövetség az SZMSZ szerint önállóan
irányítják és szervezik a szakágban folyó sporttevékenységet. A szakág feladat- és hatásköre a
Szakszövetség azon tagjaira terjed ki, amelyek a szakág versenyrendszerében részt vesznek.
(4) A szakág kizárólag az elnökség által biztosított keretek között hozhatja meg azon döntéseit,
amelyeknek költségvetési vonzatuk van, amelyeket felterjeszt az elnökség elé jóváhagyásra és
képviseletre.
XVI. SZAKSZÖVETSÉG ÁLTAL AKKREDITÁLT STÍLUSKÖZPONTOK
32. §
(1) A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség elismeri a különböző ju-jitsu iskolák tevékenységét. A
Szakszövetség lehetőséget biztosít az egyes stílusközpontoknak, hogy részt vegyenek az oktatási
tevékenységben, „Oktatási Centrum” címet és jogosultságot szerezzenek.
(2) A stílusközpontok „Oktatási Centrummá” alakulása szabályozott akkreditációs eljárás keretében
zajlik.
(3) Az akkreditációs eljárás szabályait, valamint az „Oktatási Centrumok” jogait és kötelezettségeit
külön szabályzat tartalmazza.

XVII. A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
33. §
(1) A Szakszövetség jogi személy, a Szakszövetségek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és az
éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági
társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja
meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét.
(3) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja. A Szakszövetség befektetési tevékenységet a közgyűlés által
elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
(4) A Szakszövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztése tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül nem használhatja fel.
(5) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(6) A Szakszövetség bevételei:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól céljára vagy működési költségei
fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
b) a tagdíj,
c) a tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
d) a Szakszövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
e) magán- és jogi személyek támogatásai,
t) rendezvények bevételei,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

a tagok által befizetett - jogszabályban, vagy közgyűlési határozatban megállapított - díjak,
a Szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések,
televíziós közvetítések jogdíjai,
intézményi háttér működéséből származó bevételek,
reklám tevékenységből számlázó bevételek,
nemzetközi szervezetektől származó részesedés,
alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások,
a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.

(7) A Szakszövetség költségei:
a) a tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
b) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
c) a vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült közvetett költségek,
d)

amelyeket bevételarányosan kell megosztani,

e)

nemzetközi tagságból eredő kötelezettségek, tagdíjak,

f)

munkáltatói jogok gyakorlásából adódó kiadások.

(8) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - nem felelnek.
(9) A Szakszövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint a gazdasági-vállalkozási
tevékenységét és az ebből származó eredmény megállapítását a hatályos jogszabályok alapján végzi.
(10) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási szabályzat határozza meg.
(11) A Szakszövetség vagyona:
g) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
h) Készpénzre szóló követelés,
i) Értékpapír,
j) Ingatlan és ingó vagyon
XVIII. A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
34. §
(1) A Szakszövetség (mint speciális jogállású egyesület) megszűnik, ha
a) feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés kimondja;
b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.
(2) A Szakszövetség más egyesülettel való egyesülésének, feloszláséinak kimondása a Szakszövetség
közgyűlésének kizárólagos jogkörébe tartozik, mely döntéshez az összes tag több mint 3/4-ének
szavazata szükséges.
(3) A szakszövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
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egyesületekre válhat szét (Ptk. 3:83. §).
(4) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szakszövetség jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) a Szakszövetség megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a Szakszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt (Ptk. 3:84. §).
(5) Fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíráséig megszünteti, és a Szakszövetséget a
nyilvántartásból törlik.
(6) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról (Ptk. 3:85. §)
a) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Szakszövetség céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti
meg.
b) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatéiban
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az élj jogosultra.
(7) A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén (Ptk. 3:86. §)
a) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a Szakszövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó szakszövetségi
vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
b) Ha a Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a
Szakszövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
35. §
(1) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a Szakszövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül - a Szakszövetség törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló
tagszervezet, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át kellett
adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
(2) Ha a Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
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kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szakszövetség vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetség
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
XIX. A SZAKSZÖVETSÉG JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE
36. §
(1) A Szakszövetség a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog alapján létrehozott
különös formájú Szakszövetség, amely az Stv. 19.§ (3) bekezdés a) pontjában nevesített
szervezetként nyilvántartott, országos sportági szakszövetség, önálló jogi személy.
XX.

HATÁROZATHOZATAL ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜL
37. §

(1) Jelen létesítő okirat a határozathozatalt közgyűlés (ülés) tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen
határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével
kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani
arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes,
ha az elnökségnek megküldött szavazatok száma meghaladja a tagság létszámának a felét. Bármely tag
kezdeményezésére az írásbeli szavazásra bocsátott kérdésben ülés tartása kérhető.
(2) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját vagy ha valamennyi tag szavazata korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezését - követő 3 napon belül az elnök megállapítja a szavazás
eredményét és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
-

XXI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. §

(1) A sportfegyelmi eljárásra és büntetésekre vonatkozó szabályokat az Stv. és a vonatkozó kormány
(miniszteri) rendelet alapján megalkotott sportfegyelmi szabályzat tartalmazza.
(2) A Szakszövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók feladatait a velük kötött szerződés
tartalmazza, a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzata, a munkavégzésre irányuló
jogszabályok határozzák meg.
39. §
(1) A Szakszövetség tagjai a sportág érdekeinek figyelembevételével, a tagok, az Szakszövetségek, a
szakosztályok, a sportvezetők, a sportolók, az edzők, csapatvezetők érdekeinek kölcsönös tiszteletben
tartásával működnek együtt.
(2) Törekedni kell arra, hogy a vitás ügyeket - ha annak rendezésére kölcsönös megegyezés alapján nincs
lehetőség - a Szakszövetség illetékes bizottságai, illetve az elnökség útján rendezzék. Ha ezeken a
fórumokon nem sikerül a vitákat megoldani, jogukban áll bírósághoz fordulni.
40. §

25/27 oldal

(1) A Szakszövetség alapszabályában, illetőleg egyéb szabályaiban, szabályzataiban foglalt
rendelkezések hivatalos értelmezésére a Szakszövetség elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a
Szakszövetség valamennyi szervezetére, illetve tagjára nézve kötelező.
(2) A közgyűlés, az elnökség, a bizottságok és a tisztségviselők határozatairól az érdekelteket és a
közvéleményt időben és hivatalosan tájékoztatni kell, ezért az elnök, illetve a főtitkár a felelős.
41. §
(1) A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség teljes mértékben alá veti magát a Kormány 43/2011 (III.23.)
rendeletében foglaltak értelmében a doppingellenes tevékenység szabályozásának, és kötelezettséget
vállal a WADA doppingellenes szabályainak betartására és betartatására.
42. §
(1) A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség tagjai, tisztségviselői, sportszakemberei, sportolói kötelezik
magukat, hogy sporttevékenységgel illetve a Szakszövetségben folytatott tevékenységgel
összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy
egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet a Szakszövetség keretein belül nem próbálták megoldani.
43. §
(1) A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetség amatőr versenyrendszert működtet.
(2) A Szakszövetség a versenyengedélyeket a nemzeti sportinformációs rendszerben,
versenyrendszerként, bajnoki osztályonként és nemenként, korcsoportonként, valamint szakáganként
elkülönítve, a kiadástól számított négy évig tartja nyilván.
44. §
(1) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok
Tárában.
(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának és
megszületésük időpontjának, illetőleg a határozatot támogatók és ellenzők számarányának (és - ha
lehetséges - személyének is.)
(3) A főtitkár a testületi szervek határozatait írásban közli az érintettekkel.
(4) A Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Szakszövetség székhelyén előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.
(5) A Szakszövetség működésének módjáról, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetve
beszámolói közlési módjáról a hivatalos weboldalán tájékoztatja a nyilvánosságot.
Jelen Alapszabály módosítást a Magyar Sport-jitsu Szövetség közgyűlése 2019. június 16-án elfogadta.
Rendelkezései elfogadásától kezdődően lépnek hatályba.
Budapest, 2019. június 16.
……………………………………….
Elnök
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