
 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

BARANYA MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGE 

 

ALAPSZABÁLY 

 

 

Jelen Alapszabály szerint az Alapító Tagok, élve a Magyar Köztársaság demokratikus 

jogrendje által biztosított jogokkal, /a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény,/ a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 

évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.), valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény (a továbbiakban: Etv.) illetve a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
alapján a Baranya megyében működő fogyatékosok sportszervezeteinek tevékenységét 

összehangoló, munkájukat segítő és támogató, demokratikus, önkormányzati elv alapján 

működő érdekképviseleti közhasznú társadalmi szervezetet hoznak létre.  

  
 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 
 

1. § 

 

(1) a) Teljes neve: Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége  

b) Rövidített név: FOBMSZ 

(2) FOBMSZ székhelye: 7621. Pécs, Tímár u. 21. 

(3) A FOBMSZ önálló jogi személy  

(4) A FOBMSZ működése felett a törvényességi felügyeletet a Baranya Megyei 

Ügyészség látja el.   

 

(5) A FOBMSZ pecsétje téglalap alakú, szövege: Fogyatékkal Élők Baranya Megyei 

Sportszövetsége (FOBMSZ) 

(6) A FOBMSZ működési területe: Baranya megye  

(7) A FOBMSZ a Kszt. 26§ c) 14., c) 1., c) 4., c) 11. pontjaiban foglaltakkal összhangban 

az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

 a) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével; 

 b) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitáció; 



 c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 

 d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

 

2. §. 

 

A FOBMSZ célja és feladatai 
 

A FOBMSZ célja 

 

    

(1) A FOBMSZ célja: 

 

A FOBMSZ a fogyatékkal élő emberek sportjában működő megyei szintű szervezet, 

mely szervezi, irányítja és ellenőrzi a Baranya megye területén a fogyatékkal élő 

emberek sportjában folyó tevékenységet és képviseli tagjai érdekét. Célja az egyes 

tagszervezeteinek megfelelő hazai sportszövetségek által megfogalmazott elvárások 

terjesztése, elősegítve ezzel a fogyatékkal élő embereknek az épek társadalmába 

történő integrációját. 
 

 

(2)  A FOBMSZ feladatai: 

 

a) képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a 

sportszövetségek és más társadalmi szervezetek irányába a fogyatékkal élők megyei 

sportjának érdekeit; 

b) véleményezi a fogyatékkal élők (megyei) sportját érintő megyei önkormányzati 

támogatás felosztását; 

c) koordinálja tagszervezetek tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és 

más szolgáltatásokat nyújt tagjai számára; 

d) véleményt nyilvánít a fogyatékkal élők sportját érintő sportpolitikai kérdésekben, e 

területeken kezdeményezi a (megyei) önkormányzati intézkedések megtételét, 

véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket;  

e) segíti megyei szinten az utánpótlás nevelést a versenyszerű diák- és 

szabadidősportban; 

f) nyilvántartja a megyei fogyatékkal élő sportolók sportszervezeteit, sportágait, 

valamint a fogyatékkal élő sportolókat; 

g) információt szolgáltat a hazai és megyei sportélet résztvevői, képviselői számára;  

h) közös és integrált sportrendezvényeket, programokat szervez a különböző 

fogyatékosságú, valamint az ép emberek számára; 

i) kapcsolatot tart a sportirányító szervekkel (különös tekintettel a megyei és a városi 

önkormányzatok sportbizottságaira). 

 

(3) A (2) bekezdés f) pontja szerinti nyilvántartásba vétel (mint sportszervezet) feltétele, 

hogy a társadalmi szervezetként a bíróság által nyilvántartásba vett sportszervezet fő 

tevékenységként a fogyatékkal élők sportjával kapcsolatos, különösen sportszervező, 

sportot támogató, valamint a fogyatékosok sportjával összefüggő érdekképviseleti 

tevékenységet végezzen. 

 

 



 

 

 

II. fejezet  

 

Elvek 

 
(1) A FOBMSZ a Kszt. 4.§ (d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

pártpolitikai tevékenységet nem végez, pártoktól független, azoknak támogatást nem 

nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei és 

települési önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. 

(2)  A FOBMSZ szolgáltatásai tagszervezetei és azok tagjai számára – azonos feltételek 

mellett – hozzáférhetőek. A FOBMSZ szolgáltatásait a megyében tevékenykedő más, 

fogyatékosok sportját szervező, irányító, támogató szervezetek és azok tagjai is – 

egyenlő feltételekkel – vehetik igénybe. 
 

(3)  A FOBMSZ alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adataiba, az ügyintéző és a képviseleti szerv határozataiba a szövetség 

tagszervezeteinek megbízott képviselői betekinthetnek, illetőleg azokat megyei 

napilapban hozza nyilvánosságra.  
 

(4)  A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg 

abból saját költségére másolatot készíthet. 
 

 

III. fejezet  

 

A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések 

 
  

4. § 

 

(1) A tagokat megillető jogok és kötelességek alapján a tagok lehetnek: 

a) rendes tagok, 

b) pártoló tagok. 

c) tiszteletbeli tagok. 

 

(2)  Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan, fogyatékkal élő sportolók által és 

érdekében alapított sportszervezet, alapítvány, mely az Etv. alapján, a megyei 

bíróságon bejegyzett, sporttevékenységhez, illetve a fogyatékkal élők sportjához 

kötődik; a jelen alapszabályt elfogadja és a FOBMSZ határozatait magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

(3) A FOBMSZ-nek pártoló tagjai lehetnek azok a nagykorú magánszemélyek, jogi 

személyek, valamint jogi személyességgel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, akik, illetve amelyek vállalják az egyesület erkölcsi és anyagi 

támogatását. 



 

(4) A FOBMSZ-nek tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a nagykorú magánszemélyek, 

jogi személyek, valamint jogi személyességgel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, akiket az Elnökség javaslatára a Közgyűlés megválaszt.  

 

(5) A tagság az Alapító Közgyűlésen való önkéntes részvétellel, illetve az alapítás után 

önkéntes csatlakozással jön létre. 

 

(6) A csatlakozást az Elnökséghez címzett kérelemmel kell bejelenteni. A kérelemről az 

Elnökség határozatot hoz és dönt a csatlakozásról. A csatlakozást megtagadó határozat 

ellen a tagjelölt a közgyűléshez panasszal élhet. 

 

(7) A tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. a Képviselőket a tagszervezetek saját 

alapszabályzatuk szerint delegálják. 

 

(8) A tagsági jogviszony megszűnik: 

                   

a) a kilépés írásban való bejelentésével, melyet az Elnökség számára kell eljuttatni. 

Az írásbeli bejelentés megérkezésének napjától a tag jogai automatikusan 

megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága ideje alatt keletkezett 

kötelezettségei alól; 

b) a tag megszűnése esetén törléssel;  

c) a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a megfizetésre való – Elnökség általi – írásbeli 

felszólítás, valamint a kitűzött teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén 

kizárással. 

 

 

5. §. 

 

A tagok jogai és kötelességei 
 

 

 

(1) A tagok jogai: 

 

a) képviselője útján részt vehet a FOBMSZ legfelsőbb szervének, a Közgyűlésnek az 

ülésein, ott szavazati joggal rendelkezik, a FOBMSZ szerveibe és tisztségeire 

választói és válaszhatósági joggal rendelkezik; 

b) részt vehet a FOBMSZ rendezvényein, tevékenységében, illetve az Alapszabály 

célkitűzéseinek megvalósításában. Ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kaphat, 

véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet szóban és írásban; 

c) a FOBMSZ működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és pénzügyi 

helyzetével összefüggésben a FOBMSZ szerveihez kérdéseket, javaslatokat intézhet, 

illetve panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat a FOBMSZ illetékes 

szerveihez;  

d) betekinthet a FOBMSZ irataiba és nyilvántartásaiba, felvilágosítást kérhet a FOBMSZ 

bármely vezető tisztségviselőjétől;  

e) a FOBMSZ által megállapított feltételek mellett igénybe veheti annak szolgáltatásait 

és eszközeit.  

 



 

(2) A tagok kötelezettségei: 

 

a) a FOBMSZ alapszabályának és egyéb szabályzatainak, rendelkezéseinek, valamint 

hozott határozatainak tiszteletben tartása, betartása, végrehajtása. 

 

b) a Közgyűlés által megállapított éves tagdíj összegének megfizetése, amit évente egy 

alkalommal a tárgyév június 30-ig befizet; 

c)  a fogyatékkal élő sportolók hazai (sérülés-specifikus, sportági, regionális) 

célkitűzéseinek megvalósítása, illetve azok elősegítése. 

 

(3) A pártoló tagok jogai  

   

a) javaslatokat, észrevételeket tehet a FOBMSZ működését érintő bármely 

kérdésben, 

b) igénybe veheti a FOBMSZ által nyújtott és belépéskor kötött együttműködési 

megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat. 

 

(4) A pártoló tagok kötelességei  

 

a) A FOBMSZ alapszabályának, szabályzatainak, határozatainak betartása, 

b) A FOBMSZ célkitűzésének erkölcsi, anyagi támogatása. 

 

(5) A tiszteletbeli tagok jogai  

   

       a) javaslatokat, észrevételeket tehet a FOBMSZ működését érintő bármely 

kérdésben, 

       b) igénybe veheti a FOBMSZ által nyújtott szolgáltatásokat. 

 

(6) A tiszteletbeli tagok kötelességei  

 

       a) A FOBMSZ alapszabályának, szabályzatainak, határozatainak betartása, 

       b) A FOBMSZ célkitűzésének erkölcsi támogatása. 

 

 

 

IV. fejezet  

 
A FOBMSZ szervezete és működése 

 
6. §. 

 

(1) A FOBMSZ szervezeti felépítése: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Felügyelő Bizottság. 

 

(2) A FOBMSZ valamennyi választott tisztségviselőjének megbízatása négy évre szól. 

 



(3) A választott tisztségviselők mandátumuk lejártát követően tisztségükben 

újraválaszthatók. 

 

(4) A FOBMSZ tisztségviselői a következő személyek: 

a) elnök,  

b) alelnök 

c) főtitkár, 

d) elnökségi tagok, 

e) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 

 

 

7. §. 

 

A Közgyűlés 

 

(1) A FOBMSZ legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló Közgyűlés. A Közgyűlést a 

FOBMSZ elnöke vezeti, kivéve a tisztújító közgyűléseket, ahol levezető elnököt kell 

választani.  

 

(2) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. 

 

 

(3) A Közgyűlés időpontját az Elnökség legalább egy hónappal az esemény előtt tűzi ki, 

egyúttal helyéről, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban 

értesíti. A tagok által beterjesztett javaslatokat akkor lehet napirendre tűzni, ha azokat 

a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban az elnökség elé terjesztették. 

Az e határidő után, vagy a Közgyűlésen beterjesztett javaslatok akkor tárgyalhatók, ha 

a jelenlévők egyszerű többsége ezzel egyetért. 

 

(4) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

a) ha a közgyűlési tagok egyharmada, illetve bármely alapító, közgyűlésének 

határozata alapján – az ok és a cél megjelölésével – írásban kezdeményezi a 

FOBMSZ elnökénél, 

b) ha az Elnökség legalább 4 tagja – az ok és a cél megjelölésével – írásban 

kezdeményezi a FOBMSZ elnökénél, 

c) ha a bíróság elrendeli. 

d) ha a Felügyelő Bizottság indítványozza, 

e) ha az Elnökség felére csökken, 

f) ha az Elnök lemond, az Elnökség bármely ok miatt működésképtelenné válik. 

 

(5) Az Elnök a (4) bekezdésben felsorolt esetekben köteles – az okot adó körülmény 

bekövetkeztének tudomásulvételétől számított – 15 napon belül intézkedni a 

Közgyűlés összehívása iránt. 

 

(6) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlés szabályai az irányadók. 

 

(7) A FOBMSZ Közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt estben – különösen, ha a 

személyiségi jogok védelme, vagy üzleti titok azt indokolja – a Közgyűlés egyszerű 

többséggel hozott határozatával a nyilvánosságot a Közgyűlés vonatkozó napirendi 

pontja tekintetében kizárhatja vagy korlátozhatja. 



 

(8) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály elfogadása és módosítása, 

b) az Elnök, az Alelnök és az Elnökség tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság 

Elnökének, tagjainak megválasztása, valamint visszahívása, 

c) az Elnökség beszámolójának, a FOBMSZ éves beszámolójának, a közhasznúsági 

jelentésnek és a következő évi szakmai tervének és költségvetésének elfogadása. 

d) a FOBMSZ feloszlásának kimondása, 

e) a FOBMSZ működését biztosító belső szabályzatok (/SZMSZ,/ Gazdálkodási 

Szabályzat, Fegyelmi Szabályzat) elfogadása. 

f) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, a FOBMSZ alapszabálya a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyeket a Közgyűlés saját 

hatáskörébe von. 

 

(9) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele 

jelen van. 

 

(10)  Ha a közgyűlés az eredeti időpontban nem határozatképes, akkor az eredeti 

időponttól számított 1 óra múlva ismételten össze kell hívni. Az ismételten 

összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek 

számára való tekintet nélkül határozatképes, ha előzetesen erre a meghívóban 

figyelmeztették a tagokat. 

 

 

(11)  A megismételt Közgyűlés összehívására egyebekben a Közgyűlés összehívásának 

rendelkezései az irányadók. 

 

(12) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

(13)  Titkos szavazást kell tartani, a FOBMSZ tisztségviselőinek megválasztásánál, 

valamint akkor, ha azt a jelenlévő tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével 

kéri. 

 

(14)  Szavazategyenlőség esetén a FOBMSZ Elnöke egy alkalommal ismételten szavazásra 

bocsátja a kérdést. Amennyiben a megismételt szavazás eredményeként is 

szavazategyenlőség áll fenn, akkor az adott kérdést elvetettnek kell tekinteni.  

 

(15)  A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója: 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő célszerinti juttatás. 

 

(16)  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a Közgyűlés 

helyén és időpontján túl a Közgyűlésen elhangzottak lényegét, valamint a javaslatokat és a 

hozott határozatokat, azok hatályát, illetve a döntést támogatok és ellenzők számarányát. A 

jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két, a 



Közgyűlés elején megválasztott tag hitelesíti. A határozatokról az érintett szerveket, 

személyeket a határozat-kivonat megküldésével értesíteni kell. A Közgyűlés határozatai 

bárki számára nyilvánosak és a FOBMSZ székhelyén hozzáférhetőek. 

 

 

8. §. 

 

Az Elnökség 

 

 

(1) A FOBMSZ képviseleti és ügyintéző szerve, mely 7 tagú.  Az Elnökség a Közgyűlés 

felhatalmazása alapján a közgyűlések közötti időszakban a közgyűlés határozatait hajtja 

végre. Az Elnökség tagjai megbízatásuk ideje alatt a FOBMSZ-ben más tisztséget nem 

vállalhatnak. 

 

(2) Az Elnökség összetétele: Elnök, Alelnök és 5 tag. Az elnökség tagjai: 1-1 fő az 

Értelmi fogyatékos; a mozgáskorlátozottak; a vakok; a siketek; a szervátültetett 

szervezeteket képviselő személy.  

 

(3) Az Elnökség tagjává csak büntetlen előéletű magyar állampolgár választható. 

 

(4) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 

(5) Nem lehet a FOBMSZ vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 

be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely 

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tilalom a 

megszűnést követő két évig áll fenn. 

 

(6) Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 

a) a Közgyűlések közötti időszakban szervezi, irányítja a FOBMSZ munkáját, 

tevékenységéről a Közgyűlésnek beszámol, 

b) a rendes és rendkívüli Közgyűlés előkészítése és összehívása, 

c) a FOBMSZ éves programjának, munkatervének és költségvetési tervezetének 

előkészítése, illetve annak megfelelő végrehajtása, 

d) javaslattétel a Közgyűlés felé /a Felügyelő Bizottság elnökére és tagjaira, 

valamint/ az éves tagdíj mértékére, 

e) a főtitkár kinevezése, 

f) egyes feladatok (belső szabályzatok előkészítése, az SZMSZ elfogadása) 

ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságok létrehozása, 

g) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, illetve a közgyűlés a 

hatáskörébe utal, 

h) az Elnökség köteles az éves beszámoló mellett, ezzel egyidejűleg közhasznúsági 

jelentést készíteni, 

i) a FOBMSZ belső működését biztosító szabályzatok megalkotása, módosítása és 

Közgyűlés elé való felterjesztés, 

j) megyei bajnokságok, versenyek kiírása, 

k) támogatások felosztása, 

l) állami kitüntetések, elismerések adományozására javaslattétel. 

 



 

(7) Az Elnökség legalább 3 havonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt 

legalább 4 elnökségi tag az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi. 

 

(8) Határozatképes az Elnökség a tagok 50%+1 fő jelenléte esetén. Határozatait nyílt 

szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani és az újbóli 

szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.  

 

(9) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt a Kszt 8. § (1) bekezdésének 

megfelelően az az elnökségi tag, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója, valamint 

élettársa a meghozandó határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, 

vagy bármilyen más előnyben részesülne, illetőleg érintett. Nem minősül előnynek a 

FOBMSZ cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a köztestület által a tagoknak – tagsági viszony – alapján 

nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

(10)  Az üléseket az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 

kérdésekről (napirendről) – az előterjesztések megküldésével – legalább 8 munkanappal az 

ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős 

esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

 

(11)  Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha a 

személyiségi jogok védelme vagy üzleti titok azt indokolja – az Elnökség egyszerű 

többséggel hozott határozatával a nyilvánosságot az Elnökség üléséről vagy annak 

meghatározott részéről kizárhatja, illetve korlátozhatja. 

 

(12)  Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt és a Felügyelő 

Bizottság elnökét. 

 

(13)  Az elnökségi ülésekről nyilvántartást, jelenléti ívet, valamint az elhangzottakról 

emlékeztetőt kell írni, melyet a főtitkár és a hitelesítésre kijelölt elnökségi tag és a 

jegyzőkönyvvezető írják alá.  A nyilvántartásnak, ill. emlékeztetőnek tartalmaznia kell az 

ülés helyét, időpontját, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, valamint a 

határozatokat, azok hatályát, ill. a döntést támogatók, a tartózkodók és ellenzők 

számarányát és személyét. 

 

(14)  A határozatokról az érintett szerveket, személyeket és a tagságot a határozat 

kivonatának megküldésével tájékoztatni kell. 

 

(15)  A határozatok kivonatát mindig az Elnök és egy tag hitelesíti. 

 

(16)  Az Elnökség határozatai bárki számára nyilvánosak, és a FOBMSZ székhelyén 

hozzáférhetőek. 

 

(17)  Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a delegáló szerv által történő visszahívással, 

b) elhalálozással,  

c) lemondással, 

d) bíróság jogerős határozatával a közügyek gyakorlásától eltiltja. 



 

(18)  Az Elnök feladatai: 

 

a) a FOBMSZ képviselete, 

b) az Elnökség munkájának szervezése és irányítása, 

c) az Elnökség összehívása, a határozati javaslatok előkészítése, 

d) a határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

e) a Főtitkár feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 

f) a kapcsolat tartása a tagokat delegáló szervekkel, 

g) aláírási és utalványozási jogkört gyakorlása, 

h) rendelkezés a FOBMSZ bankszámlája felett a főtitkárral vagy az alelnökkel 

együttesen, 

i) kapcsolat tartása a /FONESZ/ más fogyatékkal élők országos 

sportszövetségeinek elnökségével, 

j) a Főtitkár munkájának felügyelete. 

 

(19)  Az Alelnök feladatai: 

 

a) az Elnököt távolléte, akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt, amely 

során: 

1. szervezi és irányítja a FOBMSZ munkáját, 

2. aláírási, képviseleti és utalványozási jogkört gyakorol, 

 

b) az Alelnök további részletes feladatait az Elnökség határozza meg.  

 

(20)  Az Elnök és az elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. 

 

(21)  Az Elnök és az elnökség tagjai a Közgyűlésnek felelősek. 

 

 

9. §. 

 

Felügyelő Bizottság 

 

 
 

(1) A FOBMSZ gazdálkodásának ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság. A Közgyűlés 

által 4 évre választott, 3 főből álló testület, tevékenységért a Közgyűlésnek felelős és annak 

évente beszámolni tartozik. 

 

(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai más funkciót a FOBMSZ-ben nem tölthetnek 

be. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a FOBMSZ-vel. illetve annak alapító 

szerveivel munkaviszonyban álló, vagy a FOBMSZ célszerinti juttatásában részesülő 

személy, továbbá az, aki a FOBMSZ elnökségi tagjának, illetve a FOBMSZ célszerinti 

juttatásában részesülő személynek közvetlen hozzátartozója. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi, melyet a Felügyelő 

Bizottság elnöke határoz meg a bizottság tagjainak egyetértésével. erről az elnökséget 

tájékoztatja. Igény szerint külső munkatársakat is bevonhat a munkájába.   

 



(4) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésein tagjaiból 2 fő jelen van. A Felügyelő 

Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

Felügyelő Bizottság elnöke egy alkalommal ismételten szavazásra bocsátja a kérdést. 

Amennyiben a megismételt szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll fenn, akkor 

az adott kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

 

(5) A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai: 

 

a) a FOBMSZ gazdálkodásának ellenőrzése a törvényes és az Alapszabály szerinti 

működés biztosítása érdekében. Ennek keretében: 

 

1. a szervezet pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

2. a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások 

betartásának ellenőrzése, 

3. az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése, 

4. az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

5. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

6. a szervezeti vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése, 

7. az Alapszabály és a FOBMSZ egyéb szabályzatai és határozatai betartásának 

gazdálkodási szempontból történő ellenőrzése.  

 

b) a Közgyűlés határozatai végrehajtásának gazdálkodási szempontból történő 

ellenőrzése, 

 

c) az éves költségvetés felhasználásának ellenőrzése. 

 

 

(6) A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a szervezet 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely irataiba és könyveibe betekinteni, a vezető 

tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. 

 

(7) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Közgyűlés 

vagy Elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást 

szerez, hogy:  

 

a) a FOBMSZ 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. 

 

(8) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak 

megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.     

 

(9) Abban az esetben, ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a felügyeletet ellátó szervet. 

 



(10)  A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a Közgyűlésnek írásban 

beszámolni köteles. 

 

 

 

10. §. 

 

 

A FOBMSZ ügyvitele és a Főtitkár 

 

 

(1) A FOBMSZ adminisztratív vezetője a főtitkár, akit a FOBMSZ elnöksége nevez ki a 

következő elnökség megválasztását követő 3.-ik hónap végéig. 

(2) A főtitkár a következő feladatokat látja el: 

a) irányítja a FOBMSZ ügyvitelét, aláírási, utalványozási jogkört gyakorol, 

b) ellátja a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök, valamint a FOBMSZ más szervei 

által rábízott feladatokat, 

c) az Elnök utasításai szerint, az elnökséggel együttműködve szervezi és koordinálja 

a FOBMSZ Közgyűlésének, valamint Elnökségének munkáját, 

d) az Elnök megbízása alapján és utasításai szerint képviseli a FOBMSZ-t harmadik   

e) a tisztségviselők megbízatásának lejártakor a tisztújítása megtörténtéig az elnökkel 

együtt ellátja és biztosítja a FOBMSZ ügyeinek folyamatos vitelét, 

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a FOBMSZ szerveinek munkáját és arról 

jelentést készít az Elnökség üléseire, 

g) az Elnök (Elnökség) utasításai szerint koordinálja a Közgyűlés és a FOBMSZ 

egyéb szervei határozatainak végrehajtását, 

h) az Elnök utasítása alapján előkészíti az Elnökség üléseit, valamint a napirenden 

szereplő előterjesztéseket, 

i) tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein, 

j) előkészíti a megyei szintű bajnokságokat és egyéb versenyeket, 

k) igazolási, átigazolási, minősítési és versenyengedélyekkel kapcsolatos ügyek 

intézése. 

 

 

V. fejezet  

 
A FOBMSZ gazdálkodása és vagyona 

 
11. §. 

 

 

(1) A FOBMSZ a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott 

éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

(2) A FOBMSZ vagyona áll: 

a. a FOBMSZ által megállapított, a tagok által fizetett éves tagdíjakból, 

b. az önkormányzatok, /a FONESZ/ által nyújtott támogatásból, 

c. az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú célra 

vagy működési költségek fedezésére kapott támogatásból,  

d. pályázatokon nyert, illetve egyéb támogatásból, 



e. rendezvények bevételei, 

f. reklámtevékenységből származó bevételek, 

g. televíziós közvetítés jogdíjai, 

h. közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevételből, 

i. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevételekből,  

j. egyéb más jogszabályokban meghatározott bevételből. 

 

(3) A FOBMSZ vagyona lehet: 

a. készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

b. pénzre szóló követelés, 

c. ingatlan és ingó vagyon. 

 

(4) A FOBMSZ vagyona oszthatatlan. 

 

(5) A FOBMSZ bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

FOBMSZ tagjai és tagszervezetei, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(6) A FOBMSZ vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt 

nem oszthatja fel, azt köteles a 2.§-ban meghatározott feladatokra fordítani.  

(7) A FOBMSZ csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely önállóságát és 

függetlenségét nem befolyásolja. 

 

(8) A FOBMSZ megszűnése esetén vagyonának sorsáról a Közgyűlés rendelkezik. 

 

 

 

VI. fejezet  

 
A FOBMSZ megszűnése. 

 
12. §. 

 

A FOBMSZ megszűnik, ha: 

 

a. feloszlását a Közgyűlés határozattal kimondja, 

b. a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnését megállapítja. 

 

 

 

 

 

VII. fejezet  

 
Záró rendelkezés 

 
13. §. 



 

 

A módosított alapszabály az elfogadásával együtt lép hatályba. 

 

 

 

 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a FOBMSZ Közgyűlése 13 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Ezzel egyidejűleg a korábbi 

alapszabály hatályát veszti. 

 

 

 

Pécs, 2012. október 18. 
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