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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

MSJJSZ adatai 

1. § 

 
(1) Az országos sportági szakszövetség emblémája:  

 
 
(2) Az MSJJSZ neve: Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség 
 
(3) Az MSJJSZ rövidítése: MSJJSZ 
 
(4) Az MSJJSZ nemzetközi elnevezése: Hungarian Sport Ju Jitsu Federation 
 
(5) Az MSJJSZ székhelye: 2094 Nagykovácsi, Róka u. 35. 
 
(6) Az MSJJSZ működési területe: Magyarország egész területe. 
 
(7) Az MSJJSZ honlapjának címe: https://msjjsz.hu/ 

 

(8) Az MSJJSZ státusza: nem közhasznú országos sportági szakszövetség. 
 

MSJJSZ célja és tevékenysége 

2. § 

 
(1) A Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség (Továbbiakban: MSJJSZ) célja: Az MSJJSZ 
Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és ellenőrzi a GAISF (Global 
Association of International Sports Federations) 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 MSJJSZ tevékenysége: sport, a sport ju-jitsu, mint nevelési- és oktatási-, 
képességfejlesztési-, valamint ismeretterjesztési tevékenység népszerűsítése, fejlesztése. 
 
(3) Az MSJJSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

https://msjjsz.hu/
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(4) Az MSJJSZ közvetlenül vagy közvetve, közfeladatokat is ellát: 
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; 
az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 
sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását; 
elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, 
egyéb követelmények figyelembevételével, sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítmények létrehozását; 
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. 

II. AZ MSJJSZ TAGSÁGARA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK 

 
 

Az MSJJSZ tagjai 

3. § 

 
(1) Az MSJJSZ 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) Az MSJJSZ-nek tagja lehet minden egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, aki az MSJJSZ célkitűzésével 
egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá 
az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 
 
(3) Az MSJJSZ tagjai jogaikat és kötelezettségeiket közvetlenül gyakorolják. 
 
(4) Az MSJJSZ tiszteletbeli vagy pártoló tagja lehet az a magánszemély – az Stv.-ben 
meghatározott keretek között –, aki a MSJJSZ Alapszabályát elfogadja. 
 
(5) Az MSJJSZ tiszteletbeli tagjainak azok választhatók, akik legalább egy Közgyűlési időszakban 
az elnökség tagjaként vagy más fontos területen, több évtizeden keresztül kimagasló 
tevékenységükkel a MSJJSZ célkitűzéseit eredményesen támogatták. 
 
(6) Az MSJJSZ tiszteletbeli tagjainak személyére a Közgyűlés vagy az elnökség tehet javaslatot. 
 
(7) Az MSJJSZ tiszteletbeli tagjai az MSJJSZ munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt. A 
tiszteletbeli elnökök és tagok tisztséget nem vállalhatnak és nem választhatók. 
 

Tiszteletbeli címek 

3/A. § 

(1) Az MSJJSZ tiszteletbeli elnökeinek azok a volt MSJJSZ elnökök választhatók, akik legalább 
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egy Közgyűlési időszakban kimagasló tevékenységükkel az MSJJSZ célkitűzéseit 
eredményesen támogatták vagy akik több évtizeden keresztül kimagasló és meghatározó 
érdemeket szereztek a ju jitsu sportág fejlesztésében, az MSJJSZ munkájának 
támogatásában. 
 

(2) Az MSJJSZ tiszteletbeli elnökeinek személyére a Közgyűlés vagy az elnökség tehet 
javaslatot. 

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

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

Tagdíj 

4. § 

 
(1) A tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, mely kötelezettségüknek egy részletben, 
minden évben március 31-ig, díjbekérő vagy számla ellenében kötelesek eleget tenni az MSJJSZ 
házipénztárába történő befizetéssel vagy bankszámlájára való átutalással. A tagdíj mértékét a 
Közgyűlés határozza meg. 
  
(2) Újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagsági jogviszony 
létesítésétől számított 8 napon belül köteles befizetni az éves tagdíjat az MSJJSZ házipénztárába 
vagy az MSJJSZ bankszámlájára történő átutalással. 
 

Tagsági viszony keletkezése, felfüggesztése és megszűnése, a kizárás szabályai 

5. § 

 
(1) Az írásbeli tagfelvétel iránti kérelmet a kérelmező az MSJJSZ Elnökségének nyújthatja be. A 
kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy az MSJJSZ Alapszabályát és szabályzatait magára nézve 
kötelezően elfogadja. 
 
(2) A tagfelvétel kérdésében 30 napon belül az MSJJSZ Elnöksége határoz, egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba 
foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
 
(3) MSJJSZ tagság az Elnökség határozatával keletkezik. Az MSJJSZ tagjairól a MSJJSZ 
Titkársága nyilvántartást vezet. 
 
(4) A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 
 
A tagsági jogviszonyát a tag az MSJJSZ Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony, a nyilatkozatnak az elnökséghez történő 
megérkezése napján szűnik meg. 
 

b) a tag kizárásával; 
 
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az MSJJSZ tagjai közül azt a 
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan, vagy az 
MSJJSZ etikai szabályait ismételten sértő magatartást tanúsít.  
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A kizárási eljárást bármely tag vagy MSJJSZ szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A 
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. 
Az ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel is 
képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot 
a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül 
igazolható módon közli az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 
napon belül az MSJJSZ közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően 
az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a 
rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés 
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is 
közli az érintett taggal. 
 

c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
d) a tagsági jogviszony MSJJSZ általi felmondásával; 

 
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, 
a MSJJSZ a tagsági jogviszonyt 30, azaz harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A 
felmondásról a MSJJSZ közgyűlése dönt. 
 
(5) A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és 
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 
 
(6)   A tagsági jogviszony felfüggesztésre kerül abban az esetben, ha a tag a tagdíj megfizetésével 
60 napot meghaladó késedelembe esik, 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 ismételt benyújtásával egyidejűleg a tagsági díjat az 
adott tárgyévre vonatkozóan befizeti. 
 
(7) A felfüggesztett tagi státusszal bíró sportszervezetek nem rendelkeznek az MSJJSZ 
Alapszabályában megfogalmazott, tagságot illető jogokkal és nem terheli őket a tagok 
kötelezettségei, de értesülhetnek az MSJJSZ versenyeiről, eredményeiről és eseményeiről. A 
felfüggesztett státuszú tag tagi jogviszonya megszűnik a sportszervezet írásban beadott kérésére 
vagy jelen szabályzat alapján, a tagsági jogviszony MSJJSZ általi felmondására vonatkozó 
szabályok szerint az Elnökség kezdeményezésére. 
 

A tagok jogai és kötelezettségei 

6. § 

 
(1) Az MSJJSZ tagok jogai: 

a) javaslatot tehet a Közgyűlési napirendi pontjainak kiegészítésére,  
b) részt vehet az MSJJSZ tevékenységében és rendezvényein, 
c) igénybe veheti az MSJJSZ szolgáltatásait, a kiadványain feltüntetheti MSJJSZ tagságát, 
d) közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 
e) Az MSJJSZ tagjai – képviselőjén keresztül – jogosult, 
f) tájékoztatást igényelhet az MSJJSZ bármely tevékenységéről, és betekinthet az MSJJSZ 
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irataiba, 
g) választhatók az MSJJSZ tisztségviselőjének, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 
h) ajánlásokat tehet az MSJJSZ-t, illetve az MSJJSZ szervezeteit és a sportágat érintő 

kérdések megtárgyalására, 
i) az MSJJSZ irataiba betekinteni. 

 
(2) A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott 
képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés 
kezdetén átadni. 
 
(3) A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
(4)A tagok kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
b) az MSJJSZ Alapszabályának, szabályzatainak, valamint az MSJJSZ szervezetei által 

hozott határozatok betartása, 
c) az MSJJSZ célkitűzései megvalósításának elősegítése, a rendes tagságából ráháruló, 

illetve meghatározott feladatok teljesítése, 
d) a sportág népszerűsítése, propagálása, 
e) a tagdíj határidőig történő befizetése, 
f) köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását az adatváltozást 

követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni, 
g) nem veszélyeztetheti az MSJJSZ céljának megvalósítását és az MSJJSZ tevékenységét. 
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III. AZ MSJJSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

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, 

f) Versenyzői képviselet, 
g) Mesterek Tanácsa, 
h) Szakágak: 

1) Ne waza szakág, 
2) Fighting szakág, 
3) Duo szakág. 

 
(2) Az MSJJSZ tisztségviselői:  

a) Elnök, 
b) Szakmai Alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök, 
d) Főtitkár, 
e) Gazdasági Vezető, 
f) Média és Marketing Vezető, 
g) Az MSJJSZ Elnöksége által kijelölt külön megbízottak. 

 
(3) Az MSJJSZ vezető tisztségviselői: 

a) Elnök, 
b) Szakmai Alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök, 
d) Főtitkár. 
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IV./1. KÖZGYŰLÉS 
 

A Közgyűlés összehívása, napirendje, napirend kiegészítése 

8. § 

 
(1) A Közgyűlés az MSJJSZ legfelsőbb képviseleti és döntéshozó szerve.  
 
(2) A közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 
tárgyalni az elnökség szakmai, illetve az Számviteli törvény. szerinti pénzügyi beszámolóját, 
valamint a tárgyévre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét. A közgyűlést az elnökség legalább 15 
nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az MSJJSZ székhelyére hívja 
össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
a részvételre jogosultak legalább 3/4-e, azaz három negyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul 
az ülés megtartásához. 
 
(3) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az MSJJSZ nevét és székhelyét, 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését, 
c) a javasolt napirendi pontokat, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, 
d) továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és 

időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi 
pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, a 
megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napjára is összehívható.  

 
(4) A közgyűlési meghívót az MSJJSZ székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 
(5) A Közgyűlés az ülését az MSJJSZ székhelyén, vagy arra alkalmas, Magyarország minden 
területéről tömegközlekedési eszközzel is megközelíthető helyen is tarthatja. 
 
(6) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha a jelen levők a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárulnak. 
 
(7) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok vagy 
az MSJJSZ szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés írásban, a 
főtitkárhoz eljuttatott indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon 
belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. 
Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 
 
(8) Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja 
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden 
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul. 
 
(9) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni legkevesebb 15, legfeljebb 20 napon belül: 
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a) ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kezdeményezi, 
b) az MSJJSZ elnökségének többségi határozata alapján, 
c) ha a Felügyelőbizottság elnöke kezdeményezi, 
d) ha a bíróság elrendeli,  
e) az MSJJSZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
f) az MSJJSZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
g) az MSJJSZ céljainak elérése veszélybe került. 

 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az MSJJSZ megszüntetéséről 
dönteni. 
 

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), 

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) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az MSJJSZ saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más MSJJSZ szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban vizsgáló kijelölése; 
j) jelenlegi és korábbi MSJJSZ tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

a végelszámoló kijelölése; 
l) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása; 
m) az MSJJSZ szervezeti egységei jogi személlyé nyilvánítása; 
n) az MSJJSZ önkéntes feloszlásának kimondása, rendelkezés a fennmaradó vagyonról; 
o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.  

 

A Közgyűlés határozatképessége 

10. § 

 
(1) A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több 
mint fele részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
(2) A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
 
(3) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
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(4) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
 
(5) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 
valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét 
és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot 
megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
aláírásával hitelesíti. 
 
(6) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) az MSJJSZ nevét és székhelyét; 
b) a közgyűlés helyét és idejét; 
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 

nevét; 
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 

tartózkodók számát. 
 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre 
megválasztott, jelenlévő tag hitelesíti. 
 
(7) A jelenlévő tagok, határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 
szavazatok többségével hozzák meg.  
 
(8) A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az MSJJSZ alapszabályának módosításához, 
az MSJJSZ egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. Az MSJJSZ céljának módosításához és az MSJJSZ megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
 
(9) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti. A Főtitkár a 
kivonatolt határozatokat a Közgyűlést követő 8 napon belül a tagok számára is megküldi, illetve az 
MSJJSZ hivatalos honlapján közzéteszi. 
 

A Közgyűlés ülésezése, határozathozatala, határozathozatal ülés tartása nélkül 

11. § 

 
(1) A tagok a Közgyűlés ülésén nyílt szavazással hozzák meg a közgyűlési határozatokat. 
 
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy 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 szervezetnél többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
(3) A tagok a közgyűlési határozatokat, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 
szavazatok többségével hozzák meg. Az MSJJSZ-re vonatkozó jogszabályok egyszerű vagy azt 
meghaladó szótöbbséget, továbbá egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, az 
Alapszabályban egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró 
rendelkezése semmis.  
 
(4) Az MSJJSZ alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes 
szótöbbségével hozott közgyűlési határozat szükséges. 
 
(5) Az MSJJSZ céljának módosításához és a MSJJSZ megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez 
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
(6) 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. 
  
(7) A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt: 

a) a Mesterek Tanácsának tagjai, 
b) az MSJJSZ tisztségviselői, 
c) az MSJJSZ-ben kiemelkedő társadalmi tevékenységet végző, meghívott személyek, 
d) a szakminisztérium vagy az NVESZ képviselője. 

 
(8) Az MSJJSZ Alapszabálya 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 felét. Bármely tag kezdeményezésére az írásbeli szavazásra 
bocsátott kérdésben ülés tartása kérhető, ez esetben a közgyűlés összehívására jogosult szerv 
köteles a közgyűlést összehívni. 
 
(9) 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. 
 

Vezető tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok 

12. § 

 
(1) A választást napirendre tűző Közgyűlés kihirdetésének napjától az MSJJSZ tisztségviselői, 
tagjai, tagoknál tagsági jogviszonnyal rendelkező személyei a meghatározott tisztségekre 
jelöléseket adhatnak le a Főtitkárnál, a tisztségválasztó 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.  
 
(2) Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő 
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megválasztása esetén további tisztségre nem választható. A megválasztott vezető tisztségviselők 
tisztség elfogadó nyilatkozatot tesznek, melyet a Főtitkár a Közgyűlés dokumentumaihoz csatoltan 
archivál. 
 
(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak egyszerű 
többséggel megválasztanak.  Szavazategyenlőség esetén a választást mindaddig ismételni kell, 
amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. A 
Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a Közgyűlés 4 évre választja.  
 
(4) A vezető tisztségviselők tisztségükben újraválaszthatók. 
 
(5) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 
b) lemondással, 
c) visszahívással, 
d) tisztségviselő halálával, 
e) tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 
f) tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
(6) A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja. A 
visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok szerint dönt. 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az MSJJSZ Elnökségének intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. A lemondás tényéről a Főtitkár értesíti az Elnökség tagjait, mely értesítéstől számított 
30 napot követően a lemondás hatályossá válik. 
 
(7) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi 
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
nevében ellátja. 
A megválasztott vezető tisztségviselő az összeférhetetlenségének okát 60 napon belül köteles 
megszüntetni. 
 
(8) Vezető tisztségviselő tisztségéről történő lemondása esetén az Elnökség határozatban 
kijelölhet egy ügyintéző személyt a leköszönő tisztségviselő feladatainak ellátására. Az így létrejött 
megbízatás a következő Közgyűlésig tart. A soron következő Közgyűlésre ki kell írni a 
tisztségviselő választást a jelen Alapszabályban foglaltak szerint.  
 
(9) 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. 
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IV./2. ELNÖKSÉG 
 

Az elnökség hatásköre és feladatai 

13. § 

 
(1) Az MSJJSZ tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban az elnökség, mint az MSJJSZ 
képviseleti szerve irányítja. Az elnökség az MSJJSZ 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 az 
MSJJSZ más szervének hatáskörébe utalt. 
 
(2) Az elnökség feladatai: 

a) a Közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának biztosítása és szervezése; 
b) az MSJJSZ törvényes, alapszabályszerű és folyamatos működésének biztosítása; 
c) a Stv. által előírt és a MSJJSZ működési kereteit leíró szabályzatainak elkészítése és 

módosítása; 
d) ad hoc munkacsoportok létrehozása és működtetése, melyek mandátuma az elnökségével 

együtt jár le; 
e) az általa létrehozott munkacsoportok vezetőinek és tagjainak megbízása és felmentése; 
f) a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása és felmentése; 
g) tagfelvételi kérelmek elbírálása; 
h) a nemzetközi kapcsolatok elveinek kialakítása és gyakorlati megvalósításának figyelemmel 

kísérése, a nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel 
engedélyezése; 

i) tervezés, intézkedés megvalósítása és számonkérés mindazokban az irányítási, 
ellenőrzési, szakmai és szervezési feladatokban, amelyeket a Közgyűlés nem vont saját 
hatáskörébe; 

j) az MSJJSZ napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
k) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
l) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
m) az MSJJSZ vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
n) a közgyűlés összehívása, a tagság és a MSJJSZ szerveinek értesítése; 
o) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
p) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az MSJJSZ-el kapcsolatos kérdésekre; 
q) a tagság nyilvántartása; 
r) az MSJJSZ határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
s) az MSJJSZ működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
t) az MSJJSZ-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
u) a sportág szakmai lapjának kiadásával, szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
v) éves esemény- és versenynaptár jóváhagyása; 
w) lemondás vagy eltiltás esetén vezető tisztségviselői feladatok ellátására történő személy 

megbízása - mely legfeljebb a következő Közgyűlésig tarthat; 
x) naptári évre vonatkozó versenyengedélyek regisztrációs díjának megállapítása; 
y) megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint 

az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Felhasználási jogkörében dönt a költségvetési 
előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról; 

z) az MSJJSZ részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel 
felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint 
minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján az MSJJSZ számára kedvező 
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vagyoni helyzet keletkezik; 
aa) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az MSJJSZ Közgyűlése, 

Alapszabálya hatáskörébe utal. 
 
(3) Az MSJJSZ alapszabályában, illetőleg egyéb szabályaiban, szabályzataiban foglalt 
rendelkezések hivatalos értelmezésére az MSJJSZ elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása 
az MSJJSZ valamennyi szervezetére, illetve tagjára nézve kötelező. 
 

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. 
 
(2) Az elnökség tagjai: 

a) MSJJSZ Elnöke,  
b) Sportszakmai alelnök, 
c) Sportigazgató Alelnök,  
d) Főtitkár, 
e) Doppingellenes és Sportegészségügyi Bizottság elnöke,  
f) Oktatási Bizottság Elnöke, 
g) Versenybírói Testület Elnöke, 
h) Gazdasági Vezető, 
i) Média és Marketing Vezető, 
j) Szövetségi kapitány, 
k) Szakágvezetők. 

.  
(3) Az Elnökség tagjait az MSJJSZ tagszervezeteinek tagjai közül kell választani. Az 
Alapszabályban rögzített sportszakmai bizottságok, szakágak, ad hoc munkacsoportok vezetőit és 
tagjait, valamint a Gazdasági Vezetőt, a Média és Marketing 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) Külön megbízottak, 
c) Versenyzői Képviselet vezetője, 
d) Mesterek Tanácsának küldöttei. 

 
(5) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként, vagy megbízási jogviszonyban, 
vagy munkaviszonyban láthatják el. A megbízási jogviszony a megválasztásukkal, a 
munkaviszony a Közgyűlés nevesített döntésével és a munkaszerződés megkötésével jön létre. 
 
(6) 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 az MSJJSZ képviselete; 
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f) az MSJJSZ határozatok és ajánlások megtartása, illetve végrehajtása; 
g) közreműködés minden olyan feladatban, amely a sport ju-jitsu fejlődését szolgálja, illetve 

amelyre megbízást kapnak. 
 

Az elnökség működése 

15. § 

 
(1) Az elnökség az MSJJSZ 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 
egyszer ülésezik. Az ülést az Elnökség kép és hang továbbítására alkalmas távközlési rendszeren 
keresztül (online) is megtarthatja. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnök vagy az Elnökségi 
tagok egyharmada vagy a Főtitkár, ok és cél megjelölésével indítványozza. 
 
(3) Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 
elsődlegesen az MSJJSZ székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 
(4) Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az MSJJSZ nevét, székhelyét, az elnökségi 
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 
 
(5) Az elnökségi ülésre szóló meghívót az MSJJSZ székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 
hozni. 
 
(6) Az elnökség üléseire állandó jelleggel meg kell hívni a felügyelőbizottság elnökét, valamint a 
feladatkörüket érintő kérdések megtárgyalásakor esetenként a szakmailag érintett személyeket. 
 
(7) Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele 
jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 
 
(8) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy 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 az MSJJSZ-nek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
(9) Az Elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt a Főtitkár a 
határozat tervezetének az Elnökségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. Az 
Elnökség számára a tervezet kézhezvételétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy 
szavazatukat megküldjék. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a megküldött 
szavazatok száma meghaladja az Elnökség létszámának felét. Bármely tag kezdeményezésére 
az írásbeli szavazásra bocsátott kérdésben ülés tartása kérhető, ez esetben a Főtitkár köteles az 



15. (25) oldal 

 

Elnökség összehívni. 
 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját - vagy ha valamennyi tag szavazata korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezését - követő 3 napon belül a Főtitkár megállapítja a 
szavazás eredményét és azt további három napon belül kihirdeti. A határozathozatal napja a 
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó 
szavazat beérkezésének napja. 
 
(10) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak 
alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és 
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 
 
(11) Az elnökség határozatait a Főtitkár az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az MSJJSZ 
tagsággal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az MSJJSZ honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
(12) Kezdeményezheti az Elnökség összehívását az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Elnöke, 
amennyiben az általa hozott etikai határozatban foglaltak nem teljesülnek.  
 
(13) Felügyeleti jogkörében az MSJJSZ Elnöksége az MSJJSZ bizottságainak, 
munkacsoportjainak határozatait az elnökség megsemmisítheti, megváltoztathatja, vagy új 
eljárásra visszaadhatja, ha az jogszabállyal, az Alapszabállyal vagy az MSJJSZ egyéb 
szabályaival, szabályzataival, illetőleg a Közgyűlés vagy az elnökség jogerős és kihirdetett 
határozataival ellentétes. 
 

IV./3. ELNÖK 

16. § 

 
(1) A MSJJSZ élén az Elnök áll, aki a többi tisztségviselővel együttműködve, az elnökség 
közreműködésével irányítja és vezeti az MSJJSZ tevékenységét. 
 
(2) Az MSJJSZ törvényes képviseletét az elnök látja el.   
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 
(3) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) összehívja és vezeti a Közgyűlést; 
b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; 
c) önállóan és általános jogkörrel képviseli az MSJJSZ-t; 
d) aláírási jogkört gyakorol; 
e) munkáltatói jogokat gyakorol; 
f) másik elnökségi taggal együttesen utalványozási jogkört gyakorol; 
g) intézkedik mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az elnökség, 

illetőleg az MSJJSZ egyéb szerveinek kizárólagos jogkörébe; 
h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az 

elnökség hatáskörébe utal. 
 
(4) Az alelnökök az elnökség jóváhagyásával alakítják ki felügyeleti jogkörüket. Az elnök és az 
alelnökök közötti munkamegosztást az MSJJSZ Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. 
 
(5) Az elnök, képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve, az elnökség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 
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(6) 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. 
 
 

IV./4. SPORTIGAZGATÓ ALELNÖK 

17. § 

 
(1) Az MSJJSZ Közgyűlése által választott vezető tisztségviselő.  
 
(2) A Sportigazgató feladatai és hatásköre 

a) kidolgozza, szervezi, fejleszti az MSJJSZ versenyrendszerét; 
b) megalkotja, fejleszti a versenyrendszer működtetéséhez szabályzatokat; 
c) meghatározza a versenyek rendezésének technikai, személyi, anyagi feltételeit a 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével; 
d) elkészíti a naptári évre vonatkozó versenynaptár tervezetét; 
e) felügyeli, ellenőrzi az MSJJSZ által szervezett versenyeket; 
f) éves beszámolót és munkatervet készít; 
g) intézkedik mind azokban az ügyekben, melyeket az Elnökség hatáskörébe utal. 

 
(3) A Sportigazgató Alelnök munkarendjét és egyéb feladatait a MSJJSZ Szervezeti és Működési 
Szabályzata rögzíti. 
 
(4) A Sportigazgató Alelnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott Elnökségi 
tag helyettesíti. 
 
 

IV./5. SPORTSZAKMAI ALELNÖK 

18. § 

 
(1) Az MSJJSZ Közgyűlése által választott vezető tisztségviselő.  
 
(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. 

 
(3) A Sportszakmai Alelnök munkarendjét és egyéb feladatait a MSJJSZ Szervezeti és Működési 
Szabályzata rögzíti. 
 
(4) A Sportszakmai Alelnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott Elnökségi 
tag helyettesíti. 
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IV./6. FŐTITKÁR 

19. § 

 
(1) Az MSJJSZ Közgyűlése által választott vezető tisztségviselő.  
 
(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) 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. 

 
(3) A Főtitkár munkarendjét és egyéb feladatait a MSJJSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
rögzíti. 
 
(4) A Főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott Elnökségi tag helyettesíti. 
 

IV./7. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

20. § 

 
(1) A Felügyelőbizottság az MSJJSZ 3, jogi, illetve felsőfokú pénzügyi-számviteli képesítésű 
felügyelőbizottsági tagból álló felügyelő szerve. Dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben. 
 
(2) A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 éves határozott időtartamra A 
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre. 
 
(3) Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:  

a) visszahívással; 
b) lemondással; 
c) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
d) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
e) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
(4) A közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás nélkül – dönthet a 
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok 
szerint dönt. 
A Felügyelőbizottsági tag megbízatásáról az MSJJSZ-hez címzett, az MSJJSZ vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 
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(5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 
(6) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az MJJSZ vezető tisztségviselője.[Ptk. 
3:26. § (2)] Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója, aki az 
MSJJSZ cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az MSJJSZ által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, 
az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.  
 
(7) A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai az MSJJSZ-ben más tisztséget nem viselhetnek. A 
Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja nem lehet az MSJJSZ-el munkaviszonyban álló vagy ott 
gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki az MSJJSZ elnökségének tagjával, illetőleg 
az ott gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. 
  
(8) A felügyelő szerv tagja az MSJJSZ vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
A felügyelő szerv tagja kötelezően vesz részt a vezető szerv ülésén, ha jogszabály így rendelkezik. 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet 
vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervet. 
 
(9) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A felügyelőbizottság tagjai az MSJJSZ ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 
 
(10) A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik: 

a) az ügyvezetés ellenőrzése az MSJJSZ érdekeinek megóvása céljából; 
b) az MSJJSZ működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. 

 
A felügyelőbizottság a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak érdekében - a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá az MSJJSZ könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 
(11) A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A 
felügyelőbizottság az MSJJSZ irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy 
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 
és szakértővel megvizsgáltathatja. 
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(12) A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az 
ülés kép és hang továbbításra alkalmas rendszeren keresztül (online) is tartható. A 
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 
kiküldött meghívóval, elsődlegesen az MSJJSZ székhelyére hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy 
a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
 
A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza az MSJJSZ nevét, székhelyét, a 
felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok 
álláspontjukat kialakíthassák. 
 
A Felügyelőbizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt a 
Felügyelőbizottság Elnökének a határozat tervezetének az Felügyelőbizottsági tagok részére 
történő megküldésével kezdeményezi. A Felügyelőbizottsági tagok számára a tervezet 
kézhezvételétől számított 8 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék. A 
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a megküldött szavazatok száma meghaladja a 
Felügyelőbizottság létszámának felét. Bármely tag kezdeményezésére az írásbeli szavazásra 
bocsátott kérdésben ülés tartása kérhető, ez esetben a Felügyelőbizottság Elnöke köteles a 
Felügyelőbizottságot összehívni. 
 
(13) A felügyelőbizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság 
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint 
a fele jelen van. Két felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható 
határozat. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy 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 az MSJJSZ-nek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
(14)  A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett 
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az MSJJSZ honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
 

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. 
 
(2) Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság elnöke és tagjai az MSJJSZ-ben más tisztséget nem 
viselhetnek. Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az MSJJSZ-el 
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munkaviszonyban álló vagy ott gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki az MSJJSZ 
elnökségének tagjával, illetőleg az ott gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói 
kapcsolatban áll. 
 
(3) Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, de feladatainak 
ellátására külső szakembereket is igénybe vehet. 
 
(4) Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság eljárási rendjét, hatásköreit és feladatait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat, illetve a Fegyelmi Szabályzat 
határozza meg. 
 
(5)  Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság feladatai: 

1. fegyelmi eljárások lefolytatása, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
dokumentálási kötelezettségek megtartásával; 

2. az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat, a Fegyelmi Szabályzat és az egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése;  

3. javaslattétel az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat, a Fegyelmi Szabályzat, valamint a 
Doppingellenes és Sportegészségügyi Szabályzat módosításával kapcsolatban. 

 
(6) Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság munkája során az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat, 
a Fegyelmi Szabályzat, a Doppingellenes és Sportegészségügyi Szabályzat, valamint vonatkozó 
szabályok szerint köteles eljárni. 
 
(7) Amennyiben az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság határozatában foglaltak nem teljesültek úgy 
a Bizottság Elnöke kezdeményezheti az Elnökség összehívását. 
 
(8) Az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság által hozott határozatokat köteles közzétenni az MSJJSZ 
tagjai által használt online felületeken. 
 
 

IV./9. SPORTSZAKMAI BIZOTTSÁGOK 

22. § 

 
(1) Az állandó sportszakmai bizottságok tisztségviselőit (elnökét és tagjait) az elnökség választja 
meg határozathozatallal. 
 
(2) Az elnökség határozathozatallal az egyes szakfeladatok ellátására munkacsoportokat hozhat 
létre vagy külön megbízottakat nevezhet ki.  
 
(3) 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. 
 
(4) A bizottságok, munkacsoportok döntési, véleményezési, javaslattételi és képviseleti joggal 
rendelkeznek mind azokban az ügyekben, amelyekre létrehozták, illetve megbízták őket. 
 
(5) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok ülésére szükség esetén meg kell 
hívni az MSJJSZ elnökét, alelnökeit vagy főtitkárát. 
 
(6) Az MSJJSZ állandó bizottságai: 

a) Versenybírói testület: tagja minden minősítéssel rendelkező versenybíró és asszisztens, 
elnöke irányítja a bíróképzést, elkészíti a képzés oktatási anyagát, a bírók minősítési 
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rendszerét, szervezi a minősítési vizsgákat. 
b) Oktatási Bizottság: nyilvántartja az MSJJSZ tagszervezeteinél dolgozó 

sportszakembereket, irányítja és szervezi képzéseket és továbbképzésüket, elkészíti és 
fejleszti a Sport Ju jitsu oktatási anyagát, Sport Ju jitsu önvizsgálat szervez, részt vesz a 
versenybírók oktatásában. 

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

 

IV./9. MEGBÍZOTT TISZTSÉGVISELŐK 

23. § 

 
(1) Az MSJJSZ 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 

24. § 

 
(1) Az MSJJSZ versenyrendszerében, szakmai szervezeti egységként jogi személyiséggel fel nem 
ruházott szakágak működnek. 
 
Az MSJJSZ szakágai: 

a) Ne waza szakág 
b) Duo szakág 
c) Fighting szakág 

 
(2) A szakágak az Elnökség által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint önállóan irányítják és szervezik a szakágban folyó sporttevékenységet. A szakág feladat- 
és hatásköre az MSJJSZ azon tagjaira terjed ki, amelyek a szakág versenyrendszerében részt 
vehetnek. 
 
(3) A szakág kizárólag az elnökség által biztosított keretek között hozhatja azon döntéseit, 
amelyeknek költségvetési vonzatuk van, amelyeket felterjeszt az elnökség elé jóváhagyásra és 
képviseletre.  
 
(4) Az egyes Szakágak vezetői nemzetközi versenyeken képviselik az MSJJSZ-t és a magyar 
válogatott érdekeit. 
 
(5) A szakágvezetők közreműködnek a szövetségi kapitánnyal: 

a) a válogatott keret létrehozásában, a válogatott tagjainak kiválasztásában, a versenyzők 
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képzésében és felkészítésében,  
b) a versenyzők felkészülésének ellenőrzésében.  

 

IV./11. MESTEREK TANÁCSA 

25. § 

 
(1) A Mesterek Tanácsa az MSJJSZ Elnökségének munkáját segítő, a jitsu különböző iskoláit, 
irányzatait képviselő, szakmai tanácsadó testület. 
 
(2) A Mesterek Tanácsa javaslatokat fogalmaz meg és programokat valósít meg a Ju jitsu, mint 
szabadidő sport és önvédelem népszerűsítésére és fejlesztésére javaslatokat tesz a hazai és 
nemzetközi stílus szervezetekkel történő együttműködésre. 
 
(3) A Mesterek Tanácsa jogosult az MSJJSZ határozatait, szakmai programjait véleményezni, 
szóban vagy írásban az Elnökség elé tárni.  
 
(4) A Mesterek Tanácsának képviselői jogosultak tanácskozási és véleményezési jogkörrel részt 
venni az Elnökség ülésein. 
 
(5) A Mesterek Tanácsának tagja lehet minden MSJJSZ tagszervezet által gyakorolt Ju jitsu stílus, 
irányzat, iskola képviselője. 
Az MSJJSZ tagszervezetei nyilatkoznak, hogy mely Ju jitsu iskolához, irányzathoz tartoznak. Az 
adott stílusszervezet kijelöli hivatalos képviselőjét a Mesterek Tanácsában, melyről nyilatkozatot 
tesz. Ezt követően az MSJJSZ minden tekintetben a kijelölt személyt tekinti hivatalos képviselőnek. 
A kijelölt képviselő nyilatkozatait, adatközléseit tekinti irányadónak az adott Ju jitsu irányzatot 
illetően.  
 
(6) A Mesterek Tanácsa szükség esetén ülésezik. Az ülések összehívására jogosult az MSJJSZ 
elnöke, főtitkára vagy a testület tagjai.  
 
(7) A Mesterek Tanácsának feladatait, működését az MSJJSZ Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg. 
 
 

IV./12. VERSENYZŐI KÉPVISELET 

26. § 

 
(1) Az MSJJSZ versenyrendszerében aktívan résztvevő sportolók maguk közül 3 fős testületet 
választanak, mely a versenyzők érdekképviseletét látja el.   
 
(2) A Versenyzői képviselet ellátja az MSJJSZ versenyrendszerében aktívan résztvevő versenyzők 
érdekképviseletét, kapcsolatokat tartanak fenn a hazai és nemzetközi versenyzői érdekképviseleti 
szervezetekkel.  
 
(3) A Versenyzői képviselet feladatait, valamint működésük részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, illetve az elnökség által jóváhagyott szabályzatok, határozzák meg, amelyek 
az Alapszabállyal ellentétesek nem lehetnek. 
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VI. A MSJJSZ MEGSZŰNÉSE 
 

Az MSJJSZ megszűnésének szabályai 

27. §  

 
(1) Az MSJJSZ megszűnik, ha: 

a) feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja; 
b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja, 
c) az MSJJSZ megvalósította célját vagy az MSJJSZ céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d) az MSJJSZ tagjainak száma hat hónapon keresztül 10 tag alá csökken. 

 
(2) Az MSJJSZ más egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása az MSJJSZ 
Közgyűlésének kizárólagos jogkörébe tartozik, mely döntéshez az összes tag több mint 3/4-ének 
szavazata szükséges. 
 
(3) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról. Az MSJJSZ jogutód nélküli megszűnése esetén a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési 
támogatására kell fordítani. 
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

28. § 

 
(1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) valamint a Sportról szóló 
2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései az irányadóak. 
 
(2) Az Alapszabály rendelkezéseinek megsértése mulasztásnak, fegyelmi vétségnek minősül. 
 
(3) Jelen Alapszabályt az MSJJSZ Közgyűlése 2020. szeptember 6-án elfogadta. Rendelkezései 
elfogadásától kezdődően lépnek hatályba. 
 
 
 
 

___________________________ 
Elnök 

 
 
 
Záradék: 
  
Alulírott Ziegler Csaba, mint az MSJJSZ Elnöke nyilatkozom, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapszabály teljes terjedelmének változása adott 
okot. 
 
Tanú:                                                                                                         
Lakcíme: 
Aláírása: 
 

Tanú:                                                                                                         
Lakcíme: 
Aláírása: 

 
 


