
 Alapszabály módosítási javaslatok a 2021.11.07-ei tisztújító közgyűlésre 

 

1. (11) oldal 

Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 1. – Székhely változtatás 

Előterjesztő: Hullám Dénes Főtitkár 

Indoklás: Az új elnökség megválasztásával szükségessé vált, hogy az MSJJSZ 

áttegye székhelyét. A székhelyváltoztatáshoz Alapszabály módosításra van szükség. 

Az új székhely: 8600 Siófok, Csorda-hegy köz 8. 

Javaslat: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítási javaslata: 

 

ALAPSZABÁLY 

MSJJSZ célja és tevékenysége 

2. § 

(4) A Szakszövetség székhelye: 2094 Nagykovácsi, Róka u. 35. 8600 Siófok Csorda-

hegy köz 8. 
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2. (11) oldal 

Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 2. – Tiszteletbeli címek 

Előterjesztő: Hullám Dénes Főtitkár 

Indoklás: Az Alapszabály 3/A. §-a pontatlanságokat tartalmaz, amiket javítani 

szükséges. 

Javaslat: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítási javaslata: 

 

ALAPSZABÁLY 

Tiszteletbeli címek 

3/A. § 

 

(3) Az MSJJSZ tiszteletbeli elnökei az MSJJSZ munkájában tanácskozási joggal 

vehetnek részt. A tiszteletbeli elnökök és tagok tisztséget nem vállalhatnak és nem 

választhatók. 
 

A Közgyűlés hatásköre  

9. § 

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály módosítása; 
b) az MSJJSZ megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők (Elnök, Sportszakmai Alelnök, Sportigazgató Alelnök, 

Főtitkár, Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság Elnöke, Versenybírói 
Testület Elnöke, Oktatási Bizottság Elnöke, Média és Marketing Vezető, 
Szövetségi Kapitány), valamint a Felügyelőbizottság Elnökének és tagjainak, 
illetve az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Elnökének és tagjainak 
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) a tagdíj megállapítása; 
f) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető személyének az MSJJSZ vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
g) a jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok, a vezető tisztségviselők és a 

Felügyelőbizottsági tagok vagy más MSJJSZ szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

h) jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban vizsgáló kijelölése; 
i) jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 
a végelszámoló kijelölése; 

k) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 
l) az MSJJSZ szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása; 
m) az MSJJSZ önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó 
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3. (11) oldal 

vagyonról; 
n) tiszteletbeli elnökök megválasztását külön napirendi pontban tárgyalja és 

szavazza meg a Közgyűlés; 
o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal.  
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4. (11) oldal 

Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 3. – Felügyelőbizottság 

mandátumának módosítása 

Előterjesztő: Hullám Dénes Főtitkár 

Indoklás: Az MSJJSZ jelenleg hatályos alapszabálya ellentmondásos, mivel az 

Alapszabály 12. § (3) szerint a Közgyűlés 4 évre választja a tisztségviselőket, 

ugyanakkor a 20. § (2) azonban 5 éves időtartamot ad meg a Felügyelőbizottság 

tagjainak mandátumára. 

Javaslat: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítási javaslata: 

 

ALAPSZABÁLY 

IV./7. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

20. § 

(2) A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 54 éves határozott 

időtartamra A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. 
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5. (11) oldal 

Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 4. – Etikai és Sportfegyelmi 

Bizottság mandátumának meghatározása 

Előterjesztő: Hullám Dénes Főtitkár 

Indoklás: Az MSJJSZ jelenleg hatályos Alapszabályának 12. § (3) szerint a Közgyűlés 

4 évre választja a tisztségviselőket, ugyanakkor a 21. § (1) erről nem rendelkezik, ami 

félreértésekre adhat okot. 

Javaslat: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítási javaslata: 

 

ALAPSZABÁLY 

IV./8. ETIKAI ÉS SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG 

21. § 

(1) A Közgyűlés az MSJJSZ etikai és fegyelmi szabályzatainak betartására, 

ellenőrzésére, valamint ezekkel összefüggésben folytatott eljárások lefolytatására egy 

elnökből és kettő tagból álló bizottságot választ 4 éves időtartamra.  
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6. (11) oldal 

Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 5. – Az MSJJSZ Elnökségének 

struktúra átalakítási javaslata 

Előterjesztő: Tálos Lajos 

Indoklás: Az MSJJSZ jelenleg hatályos Alapszabályának 7. § rendelkezik az MSJJSZ 

tisztségviselőiről és szervezeti egységeiről. Ez a felépítés túl komplex, nem tud 

hatékonyan működni és nehéz feltölteni olyan tagokkal, akik aktívan részt tudnak venni 

a közös munkában. Éppen ezért célszerű ennek egyszerűsítése a hatékonyság 

növeléséhez. 

Javaslat: A Bizottsági rendszer helyett egy megnövelt létszámú Elnökség tagjait kell 

kijelölni 1-1 feladat végrehajtásra, felügyeletére vagy sportszakmai terület feladatainak 

ellátására. 

Közgyűlési határozati javaslatok:  

 

ALAPSZABÁLY 

Az MSJJSZ szervei és tisztségviselői 

7. § 

(1) Az MSJJSZ testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 
b) Elnökség, 
c) Felügyelőbizottság, 
d) Etikai és Sportfegyelmi Bizottság, 
e) Állandó Sportszakmai bizottságok: 

1) Versenybírói Testület, 
2) Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság, 
3) Oktatási Bizottság, 

e) Versenybírói Testület, 
f) Versenyzői képviselet, 
g) Szakágak: 

1) Jiu-Jitsu (Ne-waza) szakág, 
2) Fighting szakág, 
3) Duo szakág, 

h) Mesterek Tanácsa. 
 

(2) Az MSJJSZ tisztségviselői:  

a) Elnök, 
b) Sportszakmai Alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök, 
d) Főtitkár, 
d)e) Választott Elnökségi tagok 
e) Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság Elnöke és tagjai, 
f) Oktatási Bizottság Elnöke és tagjai, 
g) Versenybírói Testület Elnöke, 
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7. (11) oldal 

h) Szövetségi kapitány, 
i) Szakágvezetők, 
j) Gazdasági Vezető, 
k) Média és Marketing Vezető, 
l)f) Az MSJJSZ Elnöksége által kijelölt külön megbízottak. 

 

A Közgyűlés hatásköre  

9. § 

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

p) az Alapszabály módosítása; 
q) az MSJJSZ megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
r) a vezető tisztségviselők (Elnök, Sportszakmai Alelnök, Sportigazgató Alelnök, 

Főtitkár, Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság Elnöke, Versenybírói 
Testület Elnöke, Oktatási Bizottság Elnöke, Média és Marketing Vezető, 
Szövetségi Kapitány, Elnökségi tagok), valamint a Felügyelőbizottság 
Elnökének és tagjainak, illetve az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Elnökének 
és tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

s) az éves költségvetés elfogadása; 
t) a tagdíj megállapítása; 
u) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető személyének az MSJJSZ vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
v) a jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok, a vezető tisztségviselők és a 

Felügyelőbizottsági tagok vagy más MSJJSZ szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

w) jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban vizsgáló kijelölése; 
x) jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 
y) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 
a végelszámoló kijelölése; 

z) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 
aa) az MSJJSZ szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása; 
bb) az MSJJSZ önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó 

vagyonról; 
cc) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal.  
 

Az Elnökség összetétele és tagjai 

14. § 

(1) Az MSJJSZ ügyintéző és képviseleti szervének tagja az a magyar állampolgár, 

illetőleg érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, 

akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. 

A Közgyűlés 9 Elnökségi tagot választ 4 éves időtartamra. 

(2) Az Elnökség tagjai: 
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8. (11) oldal 

a) MSJJSZ Elnöke,  
b) Sportszakmai Alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök,  
d) Főtitkár, 
d)e) Választott Elnökségi tagok 
e) Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság Elnöke,  
f) Oktatási Bizottság Elnöke, 

a. Versenybírói Testület Elnöke, 
g) Média és Marketing Vezető, 

a. Szövetségi kapitány. 
 

(3) Az Elnökség tagjait az MSJJSZ tagszervezeteinek tagjai közül kell választani. Az 

Alapszabályban rögzített sportszakmai bizottságok azon tagjait, akiket nem a 

Közgyűlés választ, a szakágak vezetőit, az ad hoc munkacsoportok vezetőit és tagjait, 

a Gazdasági Vezetőt, valamint a külön megbízottakat az Elnökség választja egyszerű 

szótöbbséggel, melyet határozatban rögzít. 

 

(4) Az Elnökség munkájában tanácskozási joggal részt vesznek, de szavazati joggal 

nem rendelkeznek: 

a) Ad hoc munkacsoportok vezetői, 
b) Szakágvezetők, 
c) Gazdasági Vezető, 
d)c) Külön megbízottak, 
d) Versenybírói Testület vezetője, 
e) Versenyzői Képviselet vezetője, 
f) Mesterek Tanácsának küldöttei. 

 

IV./5. SPORTSZAKMAI ALELNÖK 

18. § 

(2) A Sportszakmai Alelnök feladatai és hatásköre 

a) felügyeli a magyar ranglista rendszerét, meghatározza a versenyzők 
minősítésére vonatkozó szabályokat; 

b) kidolgozza a magyar válogatott kerettagság szabályait; 
c) javaslatokat fogalmaz meg a magyar válogatott versenyeztetésére 

vonatkozóan; 
d) összefogja, figyelemmel kíséri, segíti a szakágak munkáját; 
e) a Mesterek Tanácsával együttműködve támogatja a jitsu, mint szabadidősport 

népszerűsítését; 
f) az Oktatási Bizottsággal együttműködve, felügyeli, fejleszti a sport ju-jitsu 

szakmai anyagát és övvizsga rendszerét; 
g) éves beszámolót és munkatervet készít; 
h) intézkedik mind azokban az ügyekben, melyeket az Elnökség hatáskörébe utal. 
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IV./6. FŐTITKÁR 

19. § 

(2) A főtitkár feladatai és hatásköre: 

a) javaslatot tesz az MSJJSZ hivatal szervezetének kialakítására, szervezi és 
irányítja munkáját; 

b) előkészíti a Közgyűléseket, az Elnökség üléseit, gondoskodik a Közgyűlések és 
Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, határozatainak 
nyilvántartásáról; 

c) gondoskodik az MSJJSZ nyilvántartások vezetéséről; 
d) felhatalmazás alapján képviselheti az MSJJSZ-t, illetve helyettesítheti a 

tisztségviselőket; 
e) a Média és Marketing Vezetővel együttműködve vagy közvetlenül tájékoztatja 

a hírközlő szerveket az MSJJSZ tevékenységéről, eseményekről, 
eredményekről; 

f) figyelemmel kíséri az MSJJSZ-el kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok 
végrehajtását, és szükség esetén kezdeményezi az MSJJSZ határozatainak 
módosítását; 

g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a szabályzatok, a Közgyűlés, vagy az 
Elnökség a hatáskörébe utal; 

h) végzett munkájáról beszámol az Elnökségnek. 
 

IV./9. SPORTSZAKMAI 

BIZOTTSÁGOKMUNKACSOPORTOK ÉS 

MEGBÍZOTT TISZTSÉGVISELŐK 

22. § 

(1) Az állandó sportszakmai bizottságok Elnökét a Közgyűlés, míg tagjait az Elnökség 

választja meg határozathozatallal. 

 

(21) Az Elnökség határozathozatallal az egyes szakfeladatok ellátására 

munkacsoportokat hozhat létre vagy külön megbízottakat nevezhet ki. 

  

(32) A bizottságok, munkacsoportok hatáskörét, feladatait, valamint működésük 

részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az Elnökség által 

jóváhagyott szabályzatok, határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek 

nem lehetnek. 

(43) A bizottságok, munkacsoportok döntési, véleményezési, javaslattételi és 

képviseleti joggal rendelkeznek mind azokban az ügyekben, amelyekre létrehozták, 

illetve megbízták őket. 

 

(54) A bizottságok munkacsoportok üléseit a bizottság munkacsoport elnöke kijelölt 

vezetője vezeti. A bizottságok munkacsoportok ülésére szükség esetén meg kell hívni 

az MSJJSZ elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát. 

 



 Alapszabály módosítási javaslatok a 2021.11.07-ei tisztújító közgyűlésre 

 

10. (11) oldal 

(6) Az MSJJSZ állandó bizottságai:munkacsoportja a Versenybírói testület.: tagja 

Tagja minden minősítéssel rendelkező versenybíró és asszisztens, elnöke irányítja a 

bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési rendszerét, 

szervezi a minősítési vizsgákat. 

a) Oktatási Bizottság: nyilvántartja az MSJJSZ tagszervzeteinél dolgozó 
sportszakembereket, irányítja és szervezi képzéseket és továbbképzésüket, 
elkészíti és fejleszti a sport ju-jitsu oktatási anyagát, sport ju-jitsu önvizsgákat 
szervez, részt vesz a versenybírók oktatásában. 

b) Dopping és Sportegészségügyi Bizottság: irányítja és felügyeli a szervezet 
doppingellenes és sportegészségügyi tevékenységét. 

 

IV./9. MEGBÍZOTT TISZTSÉGVISELŐK 
23. § 

 

(1) Az MSJJSZ Elnökség egyes szakfeladatok ellátására külön megbízott 

tisztségviselőit az Elnökség választja meg határozattal. 

 

(2) A külön megbízottak feladatait, valamint működésük részletes szabályait a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az Elnökség által jóváhagyott szabályzatok, 

határozzák meg, amelyek az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek. 

 

(3) A külön megbízottak döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal 

rendelkeznek mind azokban az ügyekben, amelyekre létrehozták, illetve megbízták 

őket. 

 

(4) Az MSJJSZ állandó külön megbízottjai: 

a) Gazdasági Vezető: A Gazdasági és Pénzügyi Szabályzat alapján ellátja az 
MSJJSZ pénzügyeit érintő feladatokat, felügyeli az MSJJSZ gazdálkodását. 

b) Média és Marketing Vezető: szervezi az MSJJSZ tevékenységének és 
eredményeinek sajtó megjelenéseit, szponzorokat kutat fel. 

 

IV./10. AZ MSJJSZ SZAKÁGI RENDSZERE 

23. § 

(5) A szakágvezetők közreműködnek az Elnökséggel Szövetségi kapitánnyal: 

a) a válogatott keret létrehozásában, a válogatott tagjainak kiválasztásában, a 
versenyzők képzésében és felkészítésében,  

b) a versenyzők felkészülésének ellenőrzésében.  
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Tárgy: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítása 6. – Összeférhetetlenségi 

szabályok 

Előterjesztő: Dr. Nagy-Hinst István  

Indoklás: Indoklás nem érkezett. 

Javaslat: Az MSJJSZ Alapszabályának módosítási javaslata: 

 

ALAPSZABÁLY 

Vezető tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok 

12. § 

(9) A Magyar Sport Ju-jitsu Szakszövetségen belül szavazattal bíró vezető 

tisztségviselői pozícióba nem választható az a személy, aki más szakszövetségi 

jogkörrel működő szervezetnél szavazattal rendelkező bármilyen jellegű vezető 

tisztségviselő. 

(910) A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat az Elnökség által 

határozatban kijelölt ügyintéző személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő 

ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ 

(2) bek. i) pont). 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 


