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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a
baseball ,és a softball és lacrosse sportágak feladatainak (mint állami közfeladatoknak) az
ellátására létrehozott, az e sportágakban működő sportszervezetekre, illetőleg azok baseball és
softball szakosztályaira épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató,
önkormányzati elv alapján működő, érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő, a sportról szóló
2000. évi CXLV, valamint a sportról szóló 2004. évi I. Törvény alapján létrehozott, és a az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény szerint tevékenykedő sportági országos
szakszövetség
(2) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(3) A Szakszövetség tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi vagy országos
sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni
(4) Ahol az alapszabály „tagot” említ, ott a jogszabály szerinti „rendes tagot” kell érteni.
2.§
(1)

A Szakszövetség neve: Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség
Rövidítve: MOBSSz

(2)

A Szakszövetség székhelye: 1143 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz/3

(3)

A Szakszövetség működési területe: a Magyarország területe

(4)

A Szakszövetség alapítási éve: 1992.

(5)

A Szakszövetség jogi személy

3.§
(1) A Szakszövetség emblémája: fekete színű MOBSSZ felirat, amelynek bal oldalán pirosfehér-zöld színű körív előtt telített fekete színezésű baseball ütőjátékos rajza látható.
(2) A Szakszövetség bélyegzőjének felirata: "Magyar Országos Baseball és Softball
Szövetség"
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A Szakszövetség tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB), a Nemzeti VersenysSport
Sszövetségnek (NVESSZ), Nemzetközi Baseball és Softball Szövetségnek (WBSC, korábban
IBaF és ISF), az Európai Baseball Szövetségnek (CEB), az Európai Softball Szövetségnek
(ESF) és a Nemzetközi Softball Lacrosse Szövetségnek (ISFILF), amelynek alapszabályát,
szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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II.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szakszövetség célja
5.§
(1) A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a baseball, és a
softball és lacrosse sportágban (a továbbiakban együtt: sportág) folyó tevékenységet,
közreműködik a 2004. évi I. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami
sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a
nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. Ezen feladatok ellátása útján a baseball, és
softball és lacrosse sportágak népszerűsítésére, fejlesztésére törekszik.

A Szakszövetség feladatai
6.§
(1)

(2)

A Szakszövetség a sportágában kizárólagosan jogosult
a) megállapítani a verseny-, a játék-, az igazolási és az átigazolási (nyilvántartási), a
fegyelmi, a szervezeti és működési, a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi, valamint a
vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzatot,
b) meghatározni a hazai és nemzetközi versenynaptárt;
c) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani, és annak alapján szervezni a
sportág hivatásos, amatőr és vegyes (nyílt) versenyrendszerét, a Nemzeti (Magyar
Országos) Bajnokságot és a Magyar Kupa versenysorozatot;
d) működtetni a válogatott kereteket, és általuk képviselni a Magyarországot a nemzetközi
sporteseményeken;
e) megadni vagy megtagadni a nemzetközi szövetségek által megkívánt versenyzési
hozzájárulást a sportolók külföldi versenyzéséhez;
f) képviselni a Magyarországot a sportág nemzetközi szervezetében;
g) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű
jogok hasznosításáról szóló szabályzat megalkotására;
h) a g) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a
szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve
tagjaira átruházni;
i) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes
hozzájárulást kiadni.
A Szakszövetség a sportágában az (1) bekezdésben foglaltakon túl
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b) gondoskodik a játékvezetők, versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és
minősítéséről;
c) külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik a sportolók nyilvántartásáról,
versenyzési engedélyük megadásáról és minősítéséről, továbbá fegyelmi jogkört
gyakorol;
d) fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása - ellen;
e) engedélyezi tagjai számára a hazai és a nemzetközi versenynaptár alapján a hazai és a
nemzetközi sportesemények megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt;
f) ellátja a nemzetközi sportszövetségek által meghatározott egyéb feladatokat;
g) meghatározza a sportesemények megrendezésének, valamint a sportlétesítmények
sportszakmai feltételeit;
h) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;
i) versenyeket és sportrendezvényeket szervez, illetve a tagjai számára ilyen események
szervezését engedélyezi;
j) ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
(3) A versenyszerű sportolót a Szakszövetség tartja nyilván és ad részére versenyengedélyt,
amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a Szakszövetség által meghatározott
sportszakmai követelményeknek.
(4) A versenyszerű sportoló egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való
átigazolásának feltételeit és módját a sportág jellegéhez igazodva a Szakszövetség állapítja
meg.
(5) A nemzeti válogatott keretek működtetése során a szakszövetségekre, a sportszervezetre
vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.

III.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szakszövetség tagjai
7.§
(1) A Szakszövetségnek rendes tagja lehet minden, jogi személyiséggel rendelkező
szervezet, amely a sportágban sporttevékenységet végez (a továbbiakban: sportszervezet)
feltéve, hogy a Szakszövetség Alapszabályát elfogadja.
(2) A Szakszövetségnek a sportágban sporttevékenységet végző magánszemélyek is tagjai
lehetnek (pártoló vagy tiszteletbeli tagként), amennyiben a Szakszövetség Alapszabályát
elfogadják. A pártoló és tiszteletbeli tagok a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek.
(3) A pártoló tag a Szakszövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a
közgyűlésen szavazati joggal nem, csak tanácskozási joggal vehet részt, vezető
tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tagot a Szakszövetség tagjai választják e
tagságára, a tiszteletbeli tag a közgyűlésen szavazati joggal nem, csak tanácskozási joggal
vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható. A pártoló és a tiszteletbeli tag
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint
4

----------------- A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Alapszabálya ----------------szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség irataiba,
ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására, tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről. A
pártoló és a tiszteletbeli tag kötelezettségei a rendes tag kötelezettségeivel azonos.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
8.§
(1)

A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

(2) A szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, továbbá
magánszemélyek esetében elhalálozással, jogi személyek esetében jogutód nélküli
megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség egy évnél hosszabb időtartamú
elmulasztása esetén törléssel.
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség elnöksége határoz. A szakszövetségbe való
felvétel sportegyesületek, szakosztályok esetében nem tagadható meg, ha a kérelmező a
Szakszövetség alapszabályát elfogadja, és a felvételéhez jogszabályban meghatározott
feltételek fennállnak. A tagfelvételről a közgyűlést minden esetben tájékoztatni kell. A
felvételt megtagadó határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A
fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles.
9.§
(1)

A Szakszövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szakszövetség elnökségével.

(2) A Szakszövetségből való kizárást magánszemély esetén csak fegyelmi eljárás során
kiszabott jogerős büntetésként, jogi személy tag esetében pedig kizárólag akkor lehet
alkalmazni, ha a jogi személy tag az alapszabályban foglalt kötelezettségének írásbeli
felszólítás ellenére nem tesz eleget. A magánszemély tag kizárására vonatkozóan a
Szakszövetség Sportfegyelmi Szabályzatában foglalt eljárási szabályok az irányadók. A
jogi személy tagot a kizárást megelőzően a Szakszövetség elnöksége írásban felszólítja az
elmulasztott kötelezettség megfelelő határidőn belül történő teljesítésére. Az érintett jogi
személy tag a felszólításra észrevételt tehet, illetőleg kérheti a kötelezettség teljesítésére
nyitva álló határidő meghosszabbítását. A jogi személy tag észrevételét, illetőleg kérelmét
a Szakszövetség elnöksége méltányosan bírálja el. Amennyiben a jogi személy tag
határidőben nem teljesíti kötelezettségét, továbbá észrevételt vagy más kérelmet sem
terjeszt elő, a Szakszövetség elnöksége 2/3-os szótöbbséggel meghozott határozattal a jogi
személy tagot a Szakszövetségből kizárhatja. A jogi személyt kizáró elnökségi határozat
ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni.
(3) 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
kizárásról szóló elnökségi határozat ellen kézhezvételét követő 15 napon belül lehet a
közgyűléshez fellebbezéssel élni írásban.
(4) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát
megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja.
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(1)

A Szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

(2) A Szakszövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat
fizetnek.
A tagok jogai és kötelezettségei
11§
(1)

A Szakszövetség tagjának jogai:
a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein,
b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) választhat és választható - jogi személy esetén képviselője útján - a Szakszövetség
szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség
irataiba,
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről.

(2)

A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint a
Szakszövetség szervei által hozott határozatainak a betartása, illetőleg a betartásának
biztosítása,
c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a sportág népszerűsítése,
e) a tagdíj megfizetése.

IV.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
12.§
A Szakszövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Szakszövetség tisztségviselői:
az elnök,
az alelnök
a főtitkár,
d) a számvizsgáló bizottság,
e) a bizottságok.

V.
6

----------------- A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Alapszabálya ----------------A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A Szakszövetség döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
A közgyűlés összehívása
13.§
(1) A Szakszövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összessége. A
Szakszövetség közgyűlését évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés
időpontját a Szakszövetség elnökségének – a tervezett időpont előtt - legalább 15 nappal
korábban meg kell állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről, és a
beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosult egyesületi képviselőket
hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon értesítenie kell. A részvételre jogosult
egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján
vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre a Szakszövetség elnöksége a
részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. A közgyűlési meghívó tartalmazza a
Szakszövetség nevét,székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A
napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a
szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
(2)

A közgyűlésen szavazati joggal a Szakszövetség rendes tagjai rendelkeznek.

(3)

A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

(4) A Szakszövetség jogi személyiséggel rendelkező rendes tagjainak legkésőbb a
közgyűlés megkezdésekor írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a (képviseleti)
szavazati jogot gyakorolja. A képviseleti jog igazolásául kizárólag a sportszervezet
alapszabályának a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vételét igazoló eredeti példánya
szolgálhat. A (képviseleti) szavazati jogot csak a sportszervezet bíróságnál bejelentett
képviselője vagy az általa írásban két tanú aláírásával is hitelesítetten meghatalmazott személy
gyakorolhatja. A meghatalmazásban szerepelnie kell, hogy a meghatalmazott a Közgyűlésen a
tag képviseletében részt vehet, ott nyilatkozatokat tehet, és gyakorolhatja a tag szavazati
jogosultságát.
(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlés határozatképessége
14.§
(1)

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan
napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképesnek minősül, ha erről a tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban
előre tájékoztatták.
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elnöke nincs jelen a közgyűlés megkezdésekor, akkor a közgyűlés más személyt is kijelölhet
levezető elnöknek. A szavazatszámlálókat a közgyűlés a jelenlévő tagok többségével napirend
előtt választja meg.
A közgyűlés napirendje
15.§
(1) A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a
közgyűlés elé.
(2)

A Szakszövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően
tartalmaznia kell:
a) a Szakszövetség tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót,
b) a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót,
c) a Szakszövetség éves költségvetésének és az éves mérlegének az elfogadását,
d) a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját,
e) a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatokat.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában említett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb
javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt
legalább 8 nappal benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után vagy a Szakszövetség
közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők többsége
ezzel egyetért, és az adott javaslat közérdekű.
A közgyűlés hatásköre
16.§
(1)

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés jóváhagyása
c) a Szakszövetség más Szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint
önkéntes feloszlásának kimondása;
d) a Szakszövetség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolójának
elfogadása;
e) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a következő évi szakmai és pénzügyi
tervének elfogadása;
f) a sportágfejlesztési programok elfogadása;
g) az elnöknek, az elnökség tagjainak, a Számvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak, a
Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása; az
előzőekben felsorolt tisztségviselőket a közgyűlés abban az esetben hívhatja vissza,
i)ha a tisztségviselő súlyosan megszegi az alapszabályban, illetőleg a
Szakszövetség egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit, vagy
ii) ha szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét az
illetékes bíróság jogerősen megállapítja
h) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat ellen jogorvoslati kérelem
elbírálása;
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j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.
A közgyűlés határozathozatala
17.§
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak
több mint felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer
meg kell ismételni, újabb egyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 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 szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki
egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 16.§ (1) bekezdés b), c) pontjaiban
meghatározott kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak
háromnegyedének "igen" szavazata szükséges. A Szakszövetség céljának módosításához és a
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szakszövetségnek - a 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg bármely más
esetben, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egyetlen jelölt esetén a
közgyűlés nyílt szavazással is dönthet az adott tisztségviselő megválasztásáról.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott észrevételek és javaslatok lényegét, valamint a hozott határozatokat és
a pontos szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
(5) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell Az elnök
köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges személye) megállapítható.
(6)

A Szakszövetség közgyűlése nyilvános.
A tisztségviselők választása
18.§

(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (16.§ (1) bek. g) pont) a közgyűlés
legfeljebb négy évre választja.
(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a
Szakszövetség elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szakszövetség
rendes tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a
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----------------- A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Alapszabálya ----------------személy, akit a jelölőbizottság tisztségre jelöl, vagy aki a közgyűlésen jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének "igen” szavazatával a jelölőlistára felkerül.
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szakszövetség
elnökét, majd az elnökség tagjait, ezt követően pedig a Számvizsgáló Bizottság elnökét, majd
tagjait kell megválasztani.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak
több mint felének ”igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a
szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási
fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig
ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem
szerzi.
A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése
19.§
(1)

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a) a Szakszövetség elnökségének többségi határozata alapján,
b) ha a Szakszövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c) ha a bíróság elrendeli,
d) ha a Szakszövetség elnöki tisztsége vagy a Számvizsgáló Bizottság elnöki tisztsége
bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében a
megválasztottak egyharmadával, a Számvizsgáló Bizottság létszáma kiválás
következtében egyre csökken,
e) Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(2) Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy
hónapon belül kell összehívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó
szabályok az irányadóak.

VI.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség feladata és hatásköre
20.§
(1) A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség
elnöksége irányítja. Az elnökség tagjai a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek minősülnek.
Az elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos
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Szakszövetség más szerveinek hatáskörébe utalt.
(2)

Az elnökség feladatai és hatásköre:
a) a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzatának, gazdálkodási szabályzatának,
valamint a sportág versenyszabályainak megállapítása és módosítása,
b) a sportág fejlesztési programjainak kidolgozása,
c) a sportág olimpiai felkészülési programjának jóváhagyása,
d) bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók
kivételével -,
e) az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve
felmentése,
f) javaslat készítése a különböző támogatások sportszervezetek közötti felosztására,
g) a Szakszövetség közgyűlésének összehívása,
h) a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete,
i) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről,
szükség szerint a végrehajtás kikényszerítéséről,
j) a Szakszövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok
megállapítása és módosítása - az Alapszabály kivételével -,
k) a szakmai bizottság javaslata alapján a válogatott keretek kijelölése és felkészülési
programjaik jóváhagyása, a szövetségi kapitányok megbízása
l) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg a másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlása,
m) mesteredzői díj, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására
javaslattétel, illetve a szövetségi elismerések adományozása,
n) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése, javaslattétel nemzetközi tisztségviselők személyére,
o) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a
közgyűlés által történő elfogadásáig a Szakszövetség gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása,
p) a bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírása,
q) a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,
r) a tagfelvételi kérelem elbírálása, a hivatalos támogató cím odaítélése,
s) a nemzetközi sporteseményeken való részvétel engedélyezése, rajtengedélyek kiadása,
t) a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kisérése,
u) a Szakszövetség 6.§-ban meghatározott feladatának megvalósítása érdekében,
kapcsolatot tart a sportszervezetek baseball és softball szakosztályaival, valamint más, a
sportágban tevékenységet folytató szervezettel,
(v) az éves beszámoló elkészítésése
w) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá
a Szakszövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szakszövetség közgyűlése a hatáskörébe
utal, vagy amelyeket az elnökség a hatáskörébe von,
x) döntés a nemzetközi szervezetekbe való belépésekről és az azokból való kilépésekről
y) az általános alelnök, ligaelnökök megválasztása és visszahívása,
z) a Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása
az érdeklődők részére.
Az elnökség tagjai
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(1) Az elnökség létszáma 7 fő. Az elnökség tagjait a közgyűlés az olimpiai ciklushoz
igazodva legfeljebb 4 éves időtartamra választja meg. A nem az adott évben kinevezett
elnökségi tagok mandátuma automatikusan lejár az olimpiai évet követő év június 30án.
(2) Az elnökségnek az a nagykorú személy lehet a tagja, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet elnökségi tag az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
elnökségi tag az sem, 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.
(3)

Az elnökség tagjai:
a) az elnök
Makai Bence
Szül: Budapest, 1974.11.18
An:Péterfi Veszna
Cím: 1161 Budapest, Sarkad u. 104
b) az általános alelnök
Morua Roberto
Szül: Budapest 1971.04.20
An:Leiter Mária
Cím: 1031 Budapest, Gula u 44.
c) az elnökségi tagok
Kőrösi-Fehér Veronika
Szül: Debrecen, 1990.11.10
An:
Gyulai Rozália
Cím: 2120 Dunakeszi, Andrássy Gy. u. 10.
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Terry Lingenhoel
Szül: Canton, USA
An:
Young Karen
Cím: 2030 Érd, Kende u. 3
Pál Bottyán László
Szül: Budapest, 1977.05.25.
An: Széplaki Mária
Cím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 8.
Nagy Gergely
Szül: 1978.02.16., Budapest XI.
An: Fucskó Enikő
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Balog Zsuzsa
Szül: Debrecen, 1986.05.10.
An: Király Zsuzsanna
Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 6/I.em 8.
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel
kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete,
f) a Szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Szakszövetség tagjaival és szerveivel,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról,
i) a főtitkár megbízása és visszahívása,
j) a főtitkárral vagy az elnökkel vagy más elnökségi taggal közösen aláírási és
utalványozási jogkör gyakorlása.
(4)

(5)

Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(6)

Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással.
Az elnökség működése
22.§

(1)

Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.

(2) Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell
összehívni, ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
(3)

Az elnökség ülései nyilvánosak.

(4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a főtitkárt és a Számvizsgáló
Bizottság elnökét.
(5) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket,
javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat, valamint a pontos szavazati arányokat.
(6) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell, továbbá – a személyhez fűződő jogok
tiszteletben tartása mellett – nyilvánosságra kell hozni. A Magyar Baseball és Softball Liga
Magyar Baseball, Softball és Lacrosse Liga tagja, mint elnökségi tag, az elnökség előtti
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Softball Liga Magyar Baseball, Softball és Lacrosse Liga által meghozott határozat ellen
irányul.
23.§
Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban értesíteni kell az
elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat. Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
24.§
(1)

Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

(2) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint
felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell
tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.
(3)

(4)

Az elnökség a jelenlévő tagok kétharmadának "igen" szavazatával hoz határozatot
a) a közgyűlés által átruházott hatáskör gyakorlása esetén,
b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben.
Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára.

(5) A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 8 napon belül ismételten össze
kell hívni.
(6) Az elnökség a határozatairól az érintett szerveket, valamint a Szakszövetség tagságát 15
napon belül köteles írásban tájékoztatni
(7) Az elnökség határozatait faxon, illetve e-mailen leadott szavazatok alapján is
meghozhatja. Az ilyen határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a tagok részére
történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség
részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabály általános
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását
kívánja, a közgyűlést az elnökségnek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő
utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik
meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az
elnökség 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.
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A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE
25.§
(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szakszövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,
b) a Szakszövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe,
e) a főtitkárral vagy elnökségi taggal közösen aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg
a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén elsősorban – külön meghatalmazás
nélkül is – az általános alelnök helyettesíti. Amennyiben az általános alelnök is akadályoztatva
van, az elnök által meghatalmazott főtitkár vagy más elnökségi tag helyettesíti, kivéve azokat
az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. Az általános alelnök – külön meghatalmazás
nélkül is – teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt az alábbi esetekben:
i) az elnök tartósan akadályoztatva van a munkavégzésben,
ii) az elnöki pozíció lemondás vagy egyéb ok miatt nincs betöltve.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve a Szakszövetség más elnökségi tagjára átruházhatja.
(5) Az elnök köteles az elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az
elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
(6) A Szakszövetség a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat valamint a
Szakszövetség beszámolóit az Szakszövetség internetes honlapján (www.baseball.hu)
nyilvánosságra hozza.
VIII.
FŐTITKÁR
26.§
(1)

A Szakszövetség szervezési, operatív feladatainak ellátását a főtitkár végzi, koordinálja.

(2) A főtitkárt az elnökség bízza meg határozatlan időtartamra. Visszahívása szintén az
elnökség hatáskörébe tartozik.
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A főtitkár feladatai és hatásköre:
a) összefogja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak adminisztratív és gazdasági
munkáját,
b) egyezteti az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját,
c) megszervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,
d) előkészíti az elnökség üléseit,
e) elnökségi tagokkal közösen aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
f) a bírósági nyilvántartási bejegyzés alapján képviseli a Szakszövetséget,
g) a Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő
menedzseri teendők külön megbízás alapján történő ellátása,
h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szakszövetség tevékenységéről,
i) gondoskodik az elnökségi ülések emlékeztetőinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok
nyilvántartásáról,
j) gondoskodik a Szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről,
k) végrehajtja az elnök, illetve elnökség határozatait,
l) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szakszövetség határozatainak
módosítását,
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat,
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(4)

Az elnökség kijelölhet főtitkár helyetteseket is, akikre a főtitkár átruházhatja bizonyos
feladatait és hatáskörét.

IX.
A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
27.§
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére a szövetségi szervek törvényes működésének felügyeletére háromtagú
Számvizsgáló Bizottságot hoz létre. A Számvizsgáló Bizottság tagjait a közgyűlés
legfeljebb 4 éves időtartamra választja meg. A Számvizsgáló Bizottság tagjai a 2004. évi I.
Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkeznek, és a Szakszövetség vezető
tisztségviselőinek minősülnek.
(2) Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) az elnökség elnöke vagy tagja,
b) a fenti pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(3) A Számvizsgáló Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó szabályokat
értelemszerűen alkalmazni kell, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
(4)

A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.

(5) A Számvizsgáló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a
Szakszövetség elnökségét tájékoztatja.
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részt vehet.

28.§
A Számvizsgáló Bizottság feladata:
a) a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szakszövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szakszövetség vagyonmegóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
29.§
(1) A Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől
jelentést, illetve tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Számvizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szakszövetség elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló Bizottság a pénzügyigazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15
napon belül tájékoztatja a Szakszövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül a Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Számvizsgáló Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
(6) A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni,
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
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----------------- A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Alapszabálya ----------------(7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak
megtételételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezető szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult.
(8) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
(9) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésének köteles
beszámolni.

X.
A BIZOTTSÁGOK
A Fegyelmi Bizottság
30.§
(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni
szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra
fegyelmi bizottságot választ. A bizottság létszámát az elnökség annak megválasztásakor oly
módon állapítja meg, hogy az biztosítja a zavartalan tevékenységet.
(2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályzatait a
Szakszövetség Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.
(3) A fegyelmi bizottság élén a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai a
Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
A Magyar Baseball és Softball Liga
31.§
(1) A Magyar Baseball és Softball Liga Magyar Baseball, Softball és Lacrosse Liga a
szövetség által kijelölt Ligák elnökeiből álló testület. A Ligaelnököket, így a Magyar
Baseball és Softball Liga Magyar Baseball, Softball és Lacrosse Liga tagjait az elnökség
választja meg legfeljebb 4 éves időtartamra.
(2) A Magyar Baseball és Softball Liga Magyar Baseball, Softball és Lacrosse Liga
feladatai:
a) a baseball és, softball és lacrosse versenyszabályainak előkészítése és elnökség elé
terjesztése, javaslattétel a versenyszabályok módosítására,
b) a hazai és nemzetközi versenynaptárak elkészítése és elnökség elé terjesztése,
c) közreműködés a játékvezetők és jegyzőkönyvvezetők képzésének, továbbképzésének
és minősítésének megszervezésében,
d) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a Szakszövetség elnöksége által
jóváhagyott versenykiírás a Magyar Baseball és Softball Liga Magyar Baseball,
Softball és Lacrosse Liga hatáskörébe utal.
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a) Az adott Liga bajnokságainak és szövetségi versenyek kiírásának elkészítése és
elnökség elé terjesztése,
b) Az adott Liga hazai és nemzetközi versenynaptárak elkészítése és elnökség elé
terjesztése,
c) a bajnokságok és szövetségi versenyek lebonyolítása,
d) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a Szakszövetség elnöksége által
jóváhagyott versenykiírás az adott Ligaelnök hatáskörébe utal.
(4) A Ligaelnökök számát és hatáskörét az elnökség állapítja meg.
(4) A Liga ügyrendjét saját maga állapítja meg.
Egyéb bizottságok
32.§
(1) A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és
ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét
és tagjait, valamint a referenseket az elnökség legfeljebb 4 éves időtartamra választja. A
választás módját a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni.
(2)

A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét az elnökség határozza meg.

(3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a
Szakszövetség elnökét és főtitkárát.

XI.
TISZTELETBELI ELNÖK, ELNÖKSÉGI TAG
33. §
(1) A közgyűlés a baseball, és a softball és lacrosse sport vezetésében kimagasló szerepet
betöltő személyt a Szakszövetség tiszteletbeli elnökévé választhatja. A tiszteletbeli elnök
tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen és az elnökség ülésein.

Formatted: Font: Bold

(2) A közgyűlés a baseball és, a softball és lacrosse sport vezetésében kimagasló szerepet
betöltő személyt a Szakszövetség tiszteletbeli elnökségi taggá választhatja. A tiszteletbeli
elnökségi tag tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen és az elnökség ülésein.

Formatted: Font: Bold
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A SZAKSZÖVETSÉG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
34.§
(1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), valamint élettársa (a
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 szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által a
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
(2)

Nem lehet a Szakszövetség felügyelő szervének (Számvizsgáló Bizottság) elnöke vagy
tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) Szakszövetség elnöke vagy az elnökség tagja,
b) a Szakszövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a - c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója,

(3) Valamennyi tisztségviselőnek, megválasztását követően írásos nyilatkozatot kell tennie
arról, hogy személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
35.§
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.

XIII.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
36.§
(1)

A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A
Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségei
fedezésére kapott támogatás vagy adomány,
b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
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d) tagsági díjak,
e) magán- és jogi személyek támogatása,
f) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban megállapított egyéb díjak,
g) a nemzetközi szervezetektől kapott részesedés
h) vállalkozási tevékenységből származó bevétel
i) a Fegyelmi Bizottság által kiszabott büntetések
j) az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű
jogok hasznosításából származó bevételek,
k) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek.
(3)

A Szakszövetség költségei:
a) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
b) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások), valamint
c) egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani

(4)

A Szakszövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon.

(5) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek
(6) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag jelen alapszabályban foglalt
céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
(7) A Szakszövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodásivállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény megállapítását a civil szervezetek
gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
(8) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja. A Szakszövetség befektetési
tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
(9) A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a működését veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel
(10) A Szakszövetségre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi
CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.
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köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
(12) A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási
szabályzata határozza meg.

XIV.
TERÜLETI ÉS HELYI SZAKSZÖVETSÉGEK
37.§
(1) A Szakszövetség a sportág regionális feladatainak ellátására a Szakszövetség szervezeti
egységeként működő, jogi személyiséggel rendelkező, regionális Szakszövetségeket hozhat
létre.
(2) A területi és helyi Szakszövetség működési területén sporteseményeket rendez, részt
vesz a Szakszövetség feladatainak ellátásában, továbbá a területén működő sportszervezetek
szakmai és egyéb érdekeinek képviseletét gyakorolja.
(3) A területi és helyi Szakszövetség - a Szakszövetség
figyelembevételével - saját maga állapítja meg alapszabályát.

Alapszabályának

XV.
A SZAKSZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
38.§
(1)

A Szakszövetség megszűnik:
a) Ptk-ban megállapított esetekben,
b) más Szakszövetséggel, vagy civil szervezettel való egyesülésével.

(2) A Szakszövetség feloszlatása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott
sportág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.

XVI.
A SZAKSZÖVETSÉG TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE
39.§
A Szakszövetség működése feletti törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja a 2004.
évi I. Törvény 27. §-a alapján.
Záró rendelkezések
40.§
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a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek
tartalma, időpontja és hatálya, és a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya, és
- amennyiben lehetséges - személye megállapítható,
b) a közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra
hozatali módjáról,
c) a Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,
d) a Szakszövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a
beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
40.§
(1) A Szakszövetség elnöksége köteles mind a közgyűlési határozatokról, mind a saját
határozatairól a Határozatok Könyvében nyilvántartást vezetni.
(2) A nyilvántartásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
a) a közgyűlések és az elnökségi ülések időpontját;
b) a közgyűlések és az elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást;
c) a közgyűléseken és az elnökségi üléseken hozott határozatok szövegét és számát
d) a határozatok meghozatalakor kialakult szavazati arányokat (a döntést támogatók és
ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát és személyét);
e) a közgyűlési és az elnökségi döntéseknek az érintettekkel való – igazolható - közlési a
módját minden esetben.
(3) A határozati nyilvántartás, a Szakszövetség működésével összefüggésben keletkezett
bármely irata - különösen a Szakszövetség működéséről, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról és beszámolói közléséről szóló döntés - nyilvános, abba bármely érdeklődő a
Szakszövetség székhelyén - a meghirdetett időintervallumokban - beletekinthet.
(4) Az előző bekezdésekben foglalt nyilvántartás teljes szövegét köteles az elnökség naptári
évenként legalább egy országos időszaki lapban nyilvánosságra hozni.
41.§
(1) A Szakszövetség, illetőleg annak közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba
vételével (átsorolásával, törlésével) kapcsolatos eljárást a Fővárosi Törvényszék, illetve a
Nemzeti Sportszövetség folytatja le.
(2) A Szövetség az (1) bekezdésben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat,
változtatásokat azok bekövetkeztétől számított 60 napon belül jelenti be a Fővárosi
Törvényszéknek.
ZÁRADÉK
Jelen Alapszabályt a Magyar Országos Baseball Szövetség közgyűlése 1992. június 27-én
fogadta el. Az Alapszabályt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény
előírásainak figyelembevételével a Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség
közgyűlése 1999. február 20-án, a sportról szóló 2000. évi CXLV. Törvény előírásainak
figyelembevételével 2001. január 27-én, illetve 2002. december 1-én, a sportról szóló 2004.
évi I. Törvény előírásainak figyelembevételével 2005. január 9-én, 2006. január 28-án, 2009.
január 24. napján, 2009. november 28. napján, 2010. január 30. napján, 2014. november 29.
23

----------------- A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség Alapszabálya ----------------napján, 2016. május 7. napján, 2016. december 3. napján és 20176. december 3május 27..
napján módosította.
Budapest, 20176. december május 273.
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.

______________
Makai Bence
elnök
Ellenjegyzem:
Budapest, 20176. májusdecember 327.
Dr. Zengődi Zsolt ügyvéd
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