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MTAGYAR PADEL SZOVETSEG

I\LAPSZlABAr,y,{

(Mddositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalva)

A Magyar Padel Szdvetsdg (a tov6bbiakban:"Szdvets6g") tagtrai az egyeslildsi jogr6l, a ktizhasznri jog6ll6sr6l,
valamint a ci'vil szewezetek miikttdds6r6l ds t6rnogat6s6r6t sioto 2oll. dvi CLXXV'. iorweny @
tovtibbizrkban:"IDctv."), valamint a Polgriri Ttir,vdnyk0nywdl szol6 2013. 6vi V. torvdny (a "ftni;
rendelkezdseineh megfelelve a mai napon a Sz0vetsdg Alapszabilly1t vastagon es d11ten.leiott efogaAott
m6dosit6sokkal az alilbbi tartalommal fogadj6k el.

I. ASZOVETSEGADATAI

l. A Sztivets6g neve: Magyar Padel Szdvetpdg

2. A Sztivets6g riividitett elnevez6se: MAPASZ

3. A szilivets6g idegen nyelvii ellnevezdse: Hungarian padel Association

4. A Szij,vets6g sz6khelye: 1052 Budlapesto V6ci utca 12.1. em. 4.

II. A SZOVETSEG CELJA frS NNr,MAr,q

1. A Sz0vets6g Magyarorsz6g teriiletdn, illptve nemzetkdzi viszonylatban a padel sporttal 0sszeftigg6
sportlevdkenysdgek 0sszehangol6sa 6s fejlesztdse, vala:rrrint a sport6g amat6f 6s versenysport
feltdteleinek megteremtdse cdlj 6b6l alakul meg.

2. A Szdvetsdg cdlja a padellel Osszeftiggdsbpn sport, karitativ, rnarkBting 6s iizleti tertileten drdekelt, r6szt
vev6 mag6nszem6lyek, sportol6k ilft:tve jog.i szem6lyek padel drdekdben kifejtett tevdkenys6geinek
0sszehang,ol6sa, sziiksdges szintii ir6nylt6sa, a sport feltdtelrendszqreinek megterirntdse 6s fcrlytat6lagos
biztosft6sa.

3. A sporrt6g orsz6gos j6t6klehet6s6g6nek mggteremtdse, a kdsdbbiet< sor6n az orczfigosanmiiktid6 padel
egyesiiletek, padel klubok, sportvdllalko46sok tevdkenysdgdnek osszehangolasa, ennek kr:rot6ben az
orsz6gos versenyek feltdteleinek megtertemf6se, versenyek lebonyolit6sa, kieuLelt jetent6s6ggel a
magyar orsz6gos bajnoki cim elnyer6sdr6llddnt6 orsz6gos bajnokprig megszervez(ise, lebonygolitrisa.

4. A hosszri tiivon sikeres versenysport me$eremtdse, profi sportolBk kinevel6se 6rclek6ben iilletve ezen
priorit6soll mellett a Szdvetsdg cdlja a padel sz6les t<imegb6pisrinak megterermt6se, mL6r a fiatal
korosztdly kOrdben a sport6g, a jfltlkndpsperiisitdse.

Jelen pontban meghutdrozott cdlkitfizds me,gval^sittisa drdekiQen a Szrvetsdg .feludatknuk tekinti
tovdbttti megfelelf szaktudtissal, szakhdpzettsiggel rendelkegf msgyar paAefeAzon kdpzCsit,
o ktatds tit, kin ev e lds dL

5. Szdvetsdg feladata ahazaipadel sport hupai,valamint nemzetko1i,szintent6rt6n6 kdpviselete, ennek
keretdben a sport6gnak, mint nem olimpiai sportrig regisztr6cii6jrinak el6segit6se, koor6in6ci6ja a
Magyar otlimpiai Bizottsagba, tov6bb6 p Szdvetsdg nemzetkozi sz0vets6gbe t,0rt6n6 fi:lv6teldnek
koordin6kisa, a nemzetk0zi sz0vets6glen a Siz0vets6g kdpviselete. A magyir vdllogatott nemzetk6zi
veirsenyeken t0rt6n6 kdpviselete, adott versenyekre ttirtdn6 nevez6se, verriennyel kapcsolatos
felk6sziil6r;, kiutazds felt6teleinek lehet6sdg szerinti biztosit6sa.

6. A fentiek drdek6ben Magyarorszdg teriilgtdn kdnyftja, szewezi ds ellen6rzi a padel tevdkenys6get,
kdpviseli a sport6gat a nemzetklzi sportszgrvezetekben.

7. A Szdvetsdg az orszflgos miikiid6se keref6ben:

a) az }\lapszabhlyban meghatdrozottr{r6don a jogszabdlyokkal 0sszhangban s:zolg6ltat6sokat ny6jt
tagjainak, illetve harmadik szemdlyEknek;



a srport6g ndpszeriisitdse 6rdek6befr sportversenyeket rendpz;
t6rnogat6 szervezetekkel, iizleti szfdra kdpvisel6ivel szerz6d6st kOt,
6llamr, uni6s prily6zatokon a sport6.g drdekdben rdszt vesa elj6r;
hirratalos forumokon, lrott, elerktronikus mddi6ban 6s a sajlt6ban a sportdgart k6pviseli;
Sz0vetsdget 6rint6 szponzor6cids szer:z6ddseket kOt;
a vagyoni drtdki jogok haszrosit6srirdl szerz6ddseket kOt vary a szerz6d6sktit6s jog6t
m<>ghatdrozott feltdtelek mellett egyes szervezeti egys6geire, illetve tagjafura fitn:hdziaffa;
m<>ghatfuozza a saj6t sportldtesitmdnyeinek * a sport6g szempontj6b6l t0:rtdn6 - ha.sariilatanak
feltdteleit, a l6tesitmdnyekkel szembeni szalcnai kdvetelmdnyeket;
a liz0vetsdg egdszdre kiterjedf5en szponzordldsi 6s mds kereskedelmi szerz6ddseket k(it a padel
sport6g fej lesztdse 6s n6pszenisitdse drdekdben;
ell6tja ajogszab6lyokban, illerve az Alapszab6ly6ban meg6llapitott feladabkat.

UI. A SZOVETSEG MUKODESE

A Sz0vetsdg kOzvetlen politikai tevdkenysdget nem folytat, szervezete prirtokt6l fitiggetlen ds pilrtoknak
anyagi t6rnogat6st nem nyrijt.

A Sziivets6g tevdkenys6ge sor6n a Sportt0rv6ny alapjdn sport tevdkenysdget folytat, sport ds ifiris6gi
Ugyeket l6t el, az eg6szs6ges 6letm6d 6s szabadid6sport gyalqorl6sa felt6teleit biztositja, valamint
sportfinansziroz6st is v6gez.

A sz0rvetsr6g szolg6ltat6sait a sz0vets6g tagsfugilnkiviil m6s is igtinybe veheti.

A Sz0vetsdg tev6kenysdgei alapjan alapitdsfut ktivet6 2 6v elteltdvel k6relme:d majd a kozhaszrrri
szew <>zet16 m in6s itds6t.

A Sz0,vetsdg gazd|lkodisa sorrin eldrt eredmdnydt nem osztja fel, azt az Alapszabfulyban merghatirozott
tev6kenys6g6re fordltj a.

A Sz0vetsdg a mtik0d6s6r6l, szolg6ltatEsai ig6nybev6teldnek m6djar6l, az Alapszab6Jtya szerinti
tevdkenysdg6nek 6s gazd6lkod6s6nak legfontosabb adatair6l els6sorban a honlapjdn tfijlkoztatja a
nyilvdnoss5got.

IV. TAGDIJ

A Sz6vets6g tagjai vagyoni hozzdjilruJL6sk(nt tagdijat fizetnek. A tagdij osszege 15.000,- Ft, azaz
T)izeniStezet lbrint, amelyet a rnegalalrul6gkor a nyilvrintart6sba vdtelt elrendel6 vlgzdts joger6re
emelkeddsdt6ll sz6mitott 8 napon beliil, ezt kdveJ6en legkds6bb minden dv januar 3i0. napj6ig keil egy
dsiszegbenL, a sz6vets6g hdzipenrtfurdbavagy a Sz0vets6g bankszdmlill1ratdrtdn6 6tutel6s ritj6n megfizetni.

A Sz0vets6g rnegalakul6s6t k0vet6en rijonna4 bel6p6 tagatagsdgijpgviszonya keletkezdsdnek 6v6ben a
tagdij id6aratLyosan sz6mltotft 0sszeg6t a tags6gi jogviszony ldtesftdsdttil szflmitott 8 napon beliil, ezt
k0vet6en legkds6bb minden 6v janu6r 30. napj6ig kitteles a Sz0vetqdg hazipdnrtarilb'a vagy a, Sz6vets6g
bztnkszdmliljdtat0rtdn6flt.stald,nritj6nteljesitetrri.

V. A SZOV]OTSEG TAGS.4,GA

A Szdvetsdg tagiai

A Sz0vetsdg tagSaia sport6gi versenyrendgzerbenr6sztvev6 egyesillet, alapitv6ny, egy6bjogi szemdly,
jogi szem(ilyis6ggel nem nendelkezb szewpzet vagy civil t6rsasiig lehet. A Szdvetsdg tagja terrndszetes
szemdly nem lehet.

A Sz6'vets,6gbe val6 felv6tel nem tagadha[o meg, ha a kdrelmez6 a Szovets 69 Alapszabfulyrirt elfogadja
6s a felvdtelheza jogszabhlyban meglrratfupzottfeltdtelek fenn6llnalk. A Sz6vets6g tagsdgaonkdntes.

Tagsdgi vtiszony keletkez6se 6s megsziinfse

A Szo,uetsr5gbe val6 bel6pds, illetve kildpdp 0nk6ntes.

A Sz0vetsdgi tags6g felvdtellel keletkezili 6s a tagok eset6ben kil6p6ssel, kiz6rdssaljogurt6d n6lkiili
megsz[in6sdvel ill. a tagdijfizet6si kotelepettri6g egy 6ven tuli nnulaszt6sa eset6n t0rl6ssel, valamint
szakoszt6l'y megsziln6se, ffiadisa esetdn sz(inih meg.
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5" A' tagfelrrdtel kdrd6sdben a Szdvets6g olndksdge hathroz. A felv6telt megtagad6 hatfurozqt ellen a
Sztivets6g k0zglil6sdhezlehet fellebbezni, a fellebbezdst a k0vetkez6 ktizgyulei koteles tlngyalni.

A Sz0vetsdg tagiair6l nyilviintart6st kell vezetni.

A Sz0vetsdg tagSai a k0zgyiil6s 6ltal meghatdrozotl, 6venk6nt el6re meg6llapit6sra keriils tagdijat
(rozzdjar'ddst) fizetnek. A tags6gi jogviszony januiir l-t6l decerqber 3l-ig tart. 

-

A Sz6vetsdgb6l val6 kil6pdst legk6s6bb foly6 6v november h6nap 30. napj6ig ir6sban kell k6z0lni a
Sz0vets6g elniiksdg6vel. A tags6gi jogvipzony a Szdvetsdg eln0fl<s6gdvel vatO tozteste,l s:ziirnaitott 10.
napon sztinik meg.

A Sz0vetsdgb6l val6 kizdrdst csak az ene ir6nyul6 eljrir6s sorrin lehet alkalmazri.

A tagot a lSz0vets6gbllkiz1rni alapszabfiyt vagy kdzgyul6si hat6rozatot sflyosan vagy ismr5telten s6rt6
magatart6sa esetdn lehets6ges.

Kizdrisra iranyul6 eljar6s megindit6sdt a $zdvetsdg b6rmely taga aK0zgyiil6sn6l. kezdemdnyezheti.

A kiz6r6s:a irdnyul6 elj6r6st a Sz0vetsdg legf6bb szerve, a K0pgyiil6s folytatja le az lrintgtt taggal
szemben' A Kiizgyiilds az drintett t4got haladdktalanul dntesiti a l<izfurdsra ir6nyul0 eryaras
megindit6s6r6l. Az drtesitdsben fel kell hivni az 6rintett tag figyelm6t arra, hogy v6dekezds6t rnLind
ir6sban, szem6lyes meghallgat6s esetdn sz6ban is elmondhatj a. Az 6rtes1t6i- olyan iddben lkell
megkiildeni az 5tintetltagrdszdre, hogy v6dekez6s6r6l megfeleld m6don gondoskodhasson,,

A K0z;gyiil6s kdteles megvizsg6lni minden rendelkezdsre 6116 bizonyitdkot, t6nyt a,tinyilll6sfolderftdse
drdekdrben, sziiks6g esetdn az drintetteket rfreghallgathatja.

A K0zrgyiilds d0ntds6t egyszerri sz6t0bbs6ggen hozza meg.

A tag kiz:"6r6s6t kimond6 hatfurozatot ir6sba kell foglalni 6s azt indokolni kell. Az indokl6snak
tartalrnzniakellakizards alapj6ul szolg6l$ tdnyeket, bizonyitdkokat ds az esetlegesjogorvoslatr6l sz6l6
tdjdkofiatdst.

Ahatilrozafiot postai fton, igazolhat6 rn6don kOz0lni kell a taggal.

Ahatdtoza$ ellen a hat6skdnel 6s illet(rkesq6ggel rendelkez6 blr6s{ghoz fordulhat jogorvoslarttal akizfrt
tag.

VI. A TAGOKJqGAI [S XOTNMZE']ITSfGEI

1. A tagjogai:

a) r6szt vehet a Sz0vets6g k0zgyril6sdn 4s hatdrozataiirak megloz atalflban;
b) vfllaszthat ds v6lasahat6 a Sz0ve{sdg szerveibe, amennyiben vele szemben jogszab6lyban

nteglntdrozottkizafi ok nem 6ll fenrl;
c) r6szt vehet a Sz0vets6g tevdkenysdg$ben 6s rendezv6nyein;
d) dszrev6teleket, javaslatokat tehert, ilf. vdlemdnyt nyilvanithgt a Szdvetsdg, valamint szprveinek

miik0ddseivel kapcsolatban, amelyrg a Sz0vets6g 6rintett gzerv6nek legk6r;6bb 30 nLapon beliil
ir:6sban kell v6laszolnia:
aj6nl6sokat tehet a Sz0vets6get, a Sztivetsdg szerveit 6s a sportiiEsat drintd k$rddsek
megtdrgyalSsilra;
thjdkortaftst igdnyelhet a Sziivets6g f6nnely tev6kenys6gdr6l;
ig6nybe veheti a Sz6vetsdg szolg6lta!6sait, akiadv6nyain felttintetheti Sz0vets6gitags:ig6t.

A tag kiitrfezetts6gei:

a) a sport6g fejl6d6s6nek 6s eredmenye$sdgdnek el6seglt6se;
b) a Sz0vets6g Alapszabillyfinak, szalillyzatainak, valamint a Sz6vets6g szervei 6ltal hozotl

hatilt,ozatokmegtart6sa;
c) a Szd,vets6g cdlkitrizdsei megvalrisit6B6nak el6segit6se;
d) a rendes tags6gb6l r6h6ru16, ill. rneglpt6rozott feladatok teljqsit6se;
e) a sport6g n6pszeriisitdse, propag6l6sa;

D a tagdijnak az eln0ksdg 6ltal meg6llapitoft hatarid6ig t6rt6n6 megfizetdse;
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a)

b)
c)

g) kOteles szdkhely6nek, tov6bb6 kdpvisetr6je lakcim6nek megvflltozdsdt az adatvlltoz{rst kovet6 8
napon beltl az eln0ks6ghez bejelenteni.

A jogi szemdly tag a jogait 6s k<itelezettsdgeit t0rvdnyes vagy megbiz<>tt kdpvir;elfje ritjan
gyakorollntja, illetve teljesitheti.

VII. A |SZOVETSIOc sznnvnzBTB

A Sz0vets6g szervei

K0zgyiilds
Etntiksdg
Feliigyel6 Bizotts6g

VIN. A ]K6ZGYi'LES

A k0zgytil6s 6sszehiv6sa

A Sz0vets6g legf6bb d0ntdshoz6 szerue a tagok k6pvisel6ib6l6l\6kozgyll6s (kiildhfigytikit),

A Sat)vetsdg minden egyes tagja az adott tagot il kdzgy{ildsen kipviself kfildOttet a ddntdshoztf
szervdnelr szdtt)bbsdgdvel meghozott hatdrozattal vdlasztja meg. A Sz|vetsdg tugjainuk legkCsdbb a
kilzgy{ildst megeldzf 5 napon beliil be keltr jelentenitik irdsban a Szdvetsdg elndkdnek azokat a
szerndly(etket), aki(k) kCpviselfikdnt n tagot kCpviselik.

A k0zgyiiJ6st az eln0ks6gnek dvente legal6bb egyszer rendes iildsre ossze kell himi.

A kdzglildst az elnOks6grrek rendkiWli iil6sre az effe vonatftoz6 kezdemdnyezds k6zhez-vdtel6t6l
sz6miitott legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon beliili id6pontra 0ssze kell hivnia, ha:

a) a tagok legal6bb egyharmada (kdt tag qsetdn b6rmely tag) az olc 6s a cdl megjel0l6s6vel ezt k6ri,
b) a bir6sfg azt elrendeli.

EmellLett az eln0ks6g rendkiWli kttzgJiil4st hiv 6ssze, ha az elnOksdg ttibbs6ge figy hatttroz, illetve ha
kdt k0zg'gtil6s kdzOtti id6szakokban az elndks6g lltszilma 3 al6 csdkken, azz ij elnOlksdgi tagok
megv6lasrzt6sa c6lj6b6l.

A k0:zgyiil6s hely6r6l, idej6r61, teryezetl narpirendjdr6l 6s a bgterjesrtefi javasilatola6l a trrdzgyflds
hivatalos r6sztvev6it - a szavazfnra jogosultakat - az elniiksdgrrek igazolhatir m6don kdsban kell
dttesitenie. Az elntiksdg a k6zgyiilds hely6r6l ds id6pontjar6l a hqnlapon is t6j6koztat.

A kdzgy{i,ICsen szavazati joggal a tag,ok hlpviselfli rendelkearck az aldbbisk szerint:

a) ndnden tag egy kepviseldt delegdl;

b) ezok a tagok' akiknek vsn igazolt padel jdtdkosa, a kilzglfildsre plusz kdpviseldt delegdlnak a
kdzgltiilds neptdri Cve szerinti hilzai versenynsptfuban szereplil, a lbi)zgtiilist megelilzd
harmincadik napot megelfzd atolqd versenyig kivrihott ives hazai versenyzesi engedillyel
rendelkezd mindenegltes sportolld ut(n.

A kiizrgyiiLl6s hatirozatkfipessdge

A kti:zgytilds hatilrozatk5pes, ha azon a leadhat6 szavazatok t5bb mint fel6t kdpvisell szavazisra
jogosult rr5szt vesz. A hatdrozatkdpess6gef minden hatarozathozatalnillvizsg6lni kell.

Ha al<6zglytil6s a kitiizdtt kezddsi id6ponft6l szdmitotl egy 6r6n beliil sem viiikhatdrozatkdpsssd, rigy
azfr. meg lkell ismdtelni. A megismdtelt kdzffil6s az eredeti 4rapirendben a rnegjelentetk sz6mdt6l
ffiggetleniil hatdrozatklpes. A megism6tOlt k0zgyil6s helye 6s id6pontja - amely nerrr lehet k6s6bb,
mint ll0 nrappal az eredeti k0zglil6s vtdn - az; eredeti kOzglildsre sz6l6 meghiv6lban is k0z0ltret6.
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o A tagok lntfrozatukat a hatflrozatkdpessdg meg6ll apitds6n6l figyelembe vett szavazatok t0gbs6g6vel
hozzitk meg. A hatdrozat meghozatalakor nem {zavazhat az,a) akit ahatdrozat kOtelezettslgvagy felel6ssdg al6l mentesit vagy a jogi szemdly te,rhdre mrlsfajta
el6nyben rdszesit;
b) akivel a hatfnozat szerint szer:l6d6st kell kOtni;
c) akiellen ahatfurozatalapjfunpertkellindftani;
d) akjinek olyanhozzdtartoz6iadrdekplt a ddnt6sben, aki a sztivetsdgnek nem tagja;e) aki a ddntdsben drdekelt m6s szervezettel tobbsdgi befoly4son alipul6 kapcsJaiUan 6ll; vagyD akli egydbk6nt szemdlyesen drdekelt a dOntdsben.

A kOzgyii l6s napirendje

A kozgytilds napirendjdt a. Szovetsdg elndksdge Sllapitja meg ds terjesai a kozgyulds eld, amelyet a
K0zgytil6s a meghirdetett id6pont el6tt legaldbb 15 nappal mraUUan megkuldiifmeghiv6 iop6j6ban
k0zdl a Sz0vets6g tagjaival.

A k0zgyul6si meghiv6 k6zbesit6s6t6l vagy k6zzdt6teldt6l szdmltott, az alapszab/alyban megfuat1rozott
iddn breliil a tagok 6s az Sz0vetsdg szervel a kdzgyiil6st tisszehiv6 sierw6l vagy szemelyt6lLi napirend
kiegdszltdsdt kdrhetik, a kiegdszitds indokol6s6val

A szovetsdg tagtrai 6ltal beterjesztett javaslatok elbkSl6s6t abban az esetben lehel; napirendre fiizri, ha
azokat a ktlzgyiil6s id6pontja el6tt legal6bb 7 nappalbenyujtj6k az elndksdgnek. ,EzenL rijabb :napirendi
pontokr6l az elnOksdg a k0zgyril6s el6tt 5 nappala honlaponifijlkoztatilstad,.

A fenti hLatarid6 ut6n vagy a Sz0vets6g k0zgyrildsdn beterjesaett javaslatolk abbnt az esetben
tdtgyalhatr5k - ds hozhat6k azzal kapcsolatban hatfuozatok -,-ha mindegyik tag jelen van 6s azt a
k0 zgyiild s megszay azza.

A Sziivets6g rendes ktizgytildsdnek k0telez6en t6rgyaland6 napirendi pontja az eln6ksdg dves szakmai
besz6nnoldj6nak, a sz6mviteli tdrvdny szorinli beizimol6nak" a ttivett<eio 6vi szakmii ds pdnziigyi
tervnelk az elfogaddsa.

A kiizl3yiilLds hatfskdre

A kiiz;gyiil6s kizirdlagos hatriskdr6be tartozik:

a:z Alapszabdly meg6llapit6sa ds m6{ositdsa;
az eln0ks6g 6ves szakmai besz6mol6j 6nak, a sz6mviteli tdrvdny szerinti besz6mol6nak, a
k,bvetkezo dvi szakmai 6s p6nzUgyi tgrvnek az elfogadfusa;
Sz0vets6g 6ves kOltsdgvetdsdnek elfogad6sa
a Szdvetsdg eln0k6nek, tov6bb6 az elp0ks6g tagjainak megviilaszt6sa, ill. visszahiviisa;
a Sziivetsdg m6s sz0vetsdggel val6 egyesiil6sdnek, illetve izdtv6l6s6nak elhallhrozdsa;
a. Sz0vets6g jogi szem6lyis6gti s;zervgzeti egysdgeinek ldtrehozdsa;

a Sz0vets6g 0nk6ntes feloszl6srfurak klmond6sa:
a tisZ:eletbeli tagok megvdlasztilsa, felmentdsei
kizdrliskdrd6sdbent0rt6n6hatarazatltozatal
hatdr <>zat a nemzetklzi s zervezetlbe v0l6 b e- 6s kil6p d sr6l ;
gazdas6gi!6rsas6g alapltdsdr6l, illetvq gazdas6gi trirsas6gbanval6rdszvdtelrd,l sz6l6 d6ntds;
mindazon k6rddsek, amelyeket iogs4ab6ly vw ajelen Alapszabdiy a k6zgyiil6s kizdr6hgos
hatdstridr6be utal, ill. amelyeket a k0zglil6s saj6t hatdskordbe von.

A kiizgy ii I r5s hatfir ozathozatala

A kOzgfilds megnyit6s6t ktivet6en elsddlegesen meg kell illlapitani ahatarozatkfipess6get. A kOzgyiilds
a napir'endi pontok tfugyalilsitt megel6z6en egyszerii sz6tobbsdggol, nyilt ,ruuur11rrui* egv1tlainja a
leu.ezettS elndk szemdlydt, tov6bbri a jegyzikonyvvezetb ds *; jeg;6k6nyv hitelesit6 szem6ly6t,
valamint sztiks6g eset6n a k6t f6s szavazatspitml6l6 bizotts6got.

A k0zgyrilds hatarczatait 6ltal6ban nyilt. szavazfussal, a j elenldv6k tObb mint fel6nek ,,igen 
,, szavazathval

hozza. A rryilt szavazils k6zfelemeldssel (szavaz6lap felmutat6s6val) t0rt6nik. :Jzivazategyenl6s6g
eset6n meg kell ism6telni a szavaz6st.

10.

11.

12.

t3.

1t4.

lt5.

16.

a)

b)

c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
i)
k)
D

117.



18.

19"

20.

A kti:rgyuLl6s a VIII./I5- a) pontj6ban meghatilrozottt6rgykOrben ajelenl6v6k haro,mnegyeddngk egyez6
szavazatfwal, a YII./14. e) ds g) pontiiiban meghat-iozott trirgykorokb 

"n 
u ,,ruuirirsrrilpgosuttat<

h6ronrnegyeddnekegyezlszavazatilvalhatarcz.

A ktizgyiilds titkos szavaz6ssal v6lasztja a Sz0vets6g tiszts6gvisol6it. A kozgyul 6s szavaz1.srqiogosult
rdsztvev6inek 1 l3-a m6s k6rddsben is indltvdnyozhat titkos {zavaz6st.

A titkos szavazds szavazolappal tortdnik. A szavazatokdsszesltdqdre legal6bb 3 tagt szavazarsz6ml6l6
bizotts6got kell felkdrni. Egy.jelolt esetdn a v61asrt6s nyflt szavan6ssal is lehetsegei.

Azegysz<>rutObbsdget a jelenlev6 szavaz(xra jogosultak tiibb mint feldnek,,igen,, szavazata jelenti.

A tisztsdgvisel6ket vrilaszt6 kdzgytilds el6tt legal6bb 5 h6ttel a Szovetsdg elnoksdgejel0l6 bipottsrigotbiz meg' .A jel6l6 bizotts6gnak a tisz:tsdgvisel6.kre vo14 oz6 javaslatilt a bizottrsilgelnoke rprjeszti ak0zryiil6s eld. A jel6l6list6t a kOzgytflds sz6t0bbs6ggel kieg6szfttreti.

A kiizgytilL6s csak akkor mondhatja ki a Sz0vefsdg feloszl6s6t, ha a Sz0vets6g kdpes brirmilyen jogcimen
fenn6ll6 tartozdsai kiegyenlitdsdre.

A koz:gyfildsr6l jegyz6konyvet kell felvenni, amelyet a jegyzokonywezetl 6si a k6t jegyz6k6nyv
hiteles,it6 ir al6. A jegyz6k0nyv tartalmazzaa)hattuoiatokror{iomat,a dtintesdnek tartalm6t,i{6pontj6t
6shat6lyat' illetve a diintdst t6mogat6k ds ellenz6k szdmardnydt(haiehets6ges, szem6lyd;t).

A Sz0vets,6g ktizgyuldse nyilvdnos.

IX. AZ ELN6KSfG

Az elndks,6g hat6sk6re

Az elniiksdg a SzOvetsdg 3 elnoks6gi tagbdl 6116 iigyvezet6 szerve, amely dont mi:ndazon k6rd6sekben,
amelyet jogszab6ly vagy Alapszabilly nemr utal m6i szerv kiz6r6l4gos hat6sk0r6be.

A Sz0vetstig tevdkenysdgdt a kOzgyrildsek k0ztitti id6szakban az elnOksdg ilinyida.

Az elndksdg a Sz6vets6g miikdd6s6t 6rint6 valamennyi k6rddsben d0nt6sre jogosult szerv, kivdve azokat
az tigyeketf, amelyek az Alapszabdly szepint a. koigyilds kizrirglagos hatdskor4ben tafton&k vagy
amelyeket a k0zgyil6s saj6t hatdskdr6be vont, ill. a Sz-tivets6g m6s siervdnek hatiiskOrdbe utalt.

Az elnr0ksdg feladatai:

3) a padel iizleti, sport 6s verseny strrat6gi6j6nak kialakitrisa;b) a Sz0'vets6g rendes_ds rendkiWli kOz5iytilesenek el6kdszit6se 6s 0sszehiv6sa;c) a k0zgyul6s 6s az eln6ksdghatfurozatdivdgrehajtds6nak biztositrisa, ill. szervez6se;dj a Sz0'uetsdg tOrvdnyes, alapszabillyszqm ei folyamatos mtik0d6s6nek biztosit6sa,
9 a Sz0'uets6g miikoddsdvel vagy apadollel kapcsolatos szaAatyzatit<meg6llaptit6sa 6s mr5dositfsa;D a:tagd1Osszegdnek meghat6roz6s;a;
g) bizottsdgok l6trehoz6sa 6s rniikOdfet6se:
h) az:" illtala ldtrehozott bizottsdgok vezetiiinek ds tagjainak kineyezdse 6s felmentdse;i) a kdzgyilds hat6skdrdbe nem tartqz6 tisasdfvisel6k, szpvetsdgi kapitanyok viilasztasa 6s

felmentdse;
j) tagfel'rdtelikdrelmekelbir6l6sa:
k) a hat6skdr6be utaltjogorvoslati kdrelrlrek elbir6l6sa;
D azflllarmi kitiintetdsre ds egydb elismer6sek adom6nyoz6s6ra javaslattitel,
m) a Sztivetsdg hat6skdr6ben megrendepdsre kertil6 hazai ds"nemzetkozi versenyek kiir6sainak,

szab6lyainak j 6v dhagy 6sa;
n) anem:zetklzibajnoks6gok csoportbeoszt6s6nak elkdszlt6se;o) nemzetkozi kapcsolatok elveinek lqialakft6sa es gyakoil4ti megval6sitrisr{nak figyelemmel

kis616rie.
p) tervezr5s, intdzkedds megval6sitlisa fs sziimonkdrds mind4z okban az iranyit1si, ellen6rz6si,

sziftmai ds szervezdsi 
{ehqabkban, arpelyeket a kdzgyiilds nqm vont saj6t hatisk6ribe;q) dtintds mindazokban a-k6rd6sekben, ailreiyeket jo giuaaty vary a szabillyzatok vagy aliz0vets6g

kOzglildse a hat6sk0rdbe utal.
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5. Az elnOksdg - megfelel6 fedezet birtokdban - d6nt a rendkffili, a k0lts6gvet6sben nenn szerepl6,
valamLint az elorinyzatot meghalacl6 kiaddrsokr6l. Felhasauilisi jogkOrdben dont a koltpdgletdsi
el6irdnyzatok m6doslt6s6r6l, 6tcsoportosit6s6r6l.

6. Az elnoks6g kiz6r6lagos hat6sktir6be brtazrk a Szdvetsdg r6sz6re ingatlan megszerzdse, m,egferheldse,
elidegenit6se, hitel felvdtele, jogr6l rral6 lemond6s, gazdas6gi-v6llalkoz6si tevdkenys6g elh4tdroz6sa,
valam.int minden olyan hatdrozat meghozatala, amely alapjdn a Sztivetstlg szdmilra jelent6s
vagyonterhek vagy k0telezettsdgek keletlqezrek.

7. Az enn0ks6g a magyar padel t6mogat6sa 6s fejlesztdse cdlj4b6l jogi szemdlyis6ggel felruh6zott
alapffvdnyokathozhatlflte. Az alapitv6nyok kurat6rium6nak tagjaira vonatkoz6 javaslatok rpef#dtele
az elnOkstlg kiz6r6lagos hat6sk0rdbe tartoz*..

B. Az elndksdg gondoskodik a testiileti szervek hatarozatainak 0sszgglijt6sdr6l aHt*arozatok Tbr6ban.

9. AHatilrozatok T6r6b6l kiolvashat6nak kell lennie a d0ntdsek tartalm6nak,hatillyfunakds megsgiiletdslik
id6pontjturak, illet6leg ahat1rozatmeghozatalatt6mogat6k 6s ellenz6k szdmar(nyfinak.

n0. Az elnOksdg a testiileti szervek hatarozatait [r6sban, postai riton kizli az 6rdelceltekkel 6,s azakat a
Sz0vetsdg; honlapjan t0rtdn6 elhelyez6s iXj6nhozza nyilv6noss6gra.

Az enniilar6g iisszet6tele 6s tagjai

lLl. Az eln0ks6g lltszdma 3 f6. A Sz0'vetsdg elndkdt valamint az elndksdg tagSait 4 6vre vfllasztja a
k0zgyiilds.

n2. Az elln0ks6gnek az a nagykoru rnagyar 6llampolg6r, tov6tib6 letelepeddsi, bevrlndorlilsi vagy
tart6zlkodtisi engeddllyel rendelkezd nem magyar 6llampolg6r lehet a tagja, akit a bir6s6g nem tiftott el
a kOziigye,k gyakorl6s6t6l.

13. Az elndla;dg tagiai:

o elnOk, tovdbb6
o tov6bbi 2 elnOksdgi tag, nevezeteson:

Az eln0ksdg tagtra: Acz6l Ldszl5 (lakcim: iI121 Budapest, Zugligefi ttt 40.; anyjaneve: Varcdnyi Maria),
mint a SuLperfuture Kft. (sz6khely: 1022 Budapest, Herman Ott6 utca 23. fszt. l.; cg.sz6rn:01-09-
9 07 9 4.8) U.gyvezet6j e.

Az elnOksdg tagja: Dr: Pdkay lPdter (lakcim: 1052 Budapest, V{ci utca 12. l.em.2.; anyja neve: Dr.
L6r6nlAnna M6ria).

14. A Szd,vetsrdg vezetb tisztsdgvisel6j 6vd az alapszab{iy felhatalmwdsa alapj6n a vezetl tisztsggvisel6k
egyharmada v6laszthat6 a Szdvets6g tagjalin kiWli szemdlyekb6l.

15. Az elndks6g tagiainak jogai 6s kiitelleze(ts6gei:

a) rdszvdtel az elndksdgi flldseken 6s az elntiks6gihatfirozatainak meghozatalilban;
b) 6szrevdtelek,javaslatok tdtele a spaftAggal ds a Sz0vets6g fniikiid6sdvel kapcsolatbarr;
c) fel ril6gosit6s kdr6se a sportilggal 0sszefiigg6 iigyekben, a tiszts6gryisel6k d6,nt6seivel

kapcsolatban;
d) javaslattdtel rendklviili kozgfli.lds, ill. eln0ksdgi iil6s dsszehiv6s6ra;
e) megbizfts alapjilna Sziivets6g.kdpviselete;

D Sz0vetsdgi hatflrozatokds aj6nl6soft meglartdsa,ill. v6grefajt6sa;
C) k0zremrik0d6s minden olyan feladatban, amely a padel fejl6d6s6t szolgillja, iitl. amelyre

megbiz6st kaptak.

'.16. Azelniiks6gtagiaitiszts6giikbenrijravdlaszthat6k

'.17. Az eJlnrtiks6gi tagsdg megsziinik:

a) a megbiz6s lej6rtakor,
b) lemond6ssal,



c) visszahiv6ssal,
d) jogut6d n6lkUli megsziindssel
e) termdszetesszem6lyesetdnellial6loz6ssal.

Az elniilks6g mff kiidt6se

18. Az eln0ks6g a Sz0vetsdg cdljainak ds feladatainak, valamint a k0zglil6s hatdr1zatainak
figyelemb'evdteldvel maga iilapitja meg munkatervdto illetve kdsziti el - szervezeti 6ri rniik6d6si
szabdny zatdban - az iigyrendj 6t.

19. Az elndksdg az flgyrendbenmeghatfuozott id6szakonkdnt, de dves iildsterv alapjixr, legal6bb dvenk6nt
iil6sez:ik. llendkiviili Ul6st kell dsszehirmi, ha az elniik vagy azelaoks€gi tagok egyharma.da az ok ds c6l
megjel0ldsdvel inditv6nyozza. Az iil6s helydr6l, id6pontjar6l ds a megt6rgyalarrd6 napiren{r6l - az
eldter.iieszltdsek megkiilddsdvel - legal6bb egy hdttel az iil6s iddpoddt megel6z6en 6rtesiteni kell az
elniikt;6g tagtrait, illeWe a meghivottakat. Halasrtha@tlanul siirg6s esetben rovidebb hat6rid6 is
megdllaplthat6.

:20. Az elrr0ks6g iildsei nyilv6nosak. Az elniiksdg azonbanett6l eltdr6en is rendelkezhet indokolt esetben"
kiiloniSsen, iizleti titok illetve szemdlyis6gi jogvedelem esetdn.

"Zl. 
Az eln0ks6g iil6seire 6lland6 jelleggel meg kell hivni - a feladatkoriiket drint6 k6rd6sek
megdrgyal6sakor esetenkdnt - a szakmailag drintett szemdlyeket.

"22. 
Az elntiksdg a tagok t0bb rnint a fbldnek, de legal6bb kdt f6nek jelenl6te esetdn hat6rozatk6pes.
Hatdrozatkdptelensdg miatt elhalasztott elntiksdgi iildst 5 napon beliil ism6telten 6ssze kell hlvni.

:23. Haazeln6'ks6gjelenldv6tagjainakszdmap6ros,ill.szavazategyenl6sdgkeletkezika,cl0nt6stelvetettnek
kell tekinteni.

tl4. Az eln0kr;6g hatfurozatait ilkalSban :nyilt szavazdssal, a jelenlov6 tagok t6bb mint feldnek igenl6
szavaz:atdvalhozzameg. B6rmely elnriks6gi tag inditv6nyiira az ehdkslghatarozaftfittitkos szavaz6ssal
hozza me11. Ebben az esetben, amennyibpn szavazategyenldsdg keletkezik a dtirntdst elvetethek kell
tekinteni.

tl's. Az eln0ks6g hatfurozatkdpessdg6hez kdt f6 jeilenldte sziiks6ges, afiik viszont csak. egyhangfan tudnak
ddntdst hozni.

tl6. Az elntiksr5g iildseir6l jegyz6kdnyvet tr<ell felvenni. A jegyz6k0nyvneklrlrtalmaznia kell a napirendet, a
megjellentek felsorol6s6t, az fildsen elhang4ott ldnyeges 6saevdteldket 6s javaslatokat, valamint a hozott
hatilrozatokat.Ahatfirozatokatahonlaponkellkdzzlterni.

Az eln:6ks6g feltigyeleti jogkdre

tZ7. Feliigyeleti jogkdrdben a Sz6vets6g bizptts6gainak 6s tisztsdgvisel6inek hattuazatait a;z oln6ks6g
megsemmisitheti, megv6ltoztathatja, vagy rij eljrirdsra vissza4dhatja, ha aza,k jogszdiLllyal, i
alapszab6llyalvagy a Sz0vets6g egydb szab6lyaival, szabillyzataival, ill. a ktizgytilds vigy an oln0ks6g
jogerds ds kihirdetett hatfnozataival ellentdtesek.

X. A,Z ELNOK

It. A Sz6rretsdg legf6bb tisas6gvisel6je az el40k, aki az eln0ks6g koaemiikoddsdvel rdnyitjads vezeti a
Szdvetsdg tevdkenysdg6t, felel6s a Sz6vet$6g .foly6 iigyeidrt.

2\. A sz0vetsd,g eln0ke: Kerekes P6ter (lakcipn: 1Ll2l Budapest, Jdnos Zsigmond utca Fe 4a.; emyja neve:
Horvdlh Ildik6), mint a Valeron Kft. (sz6kfrely: ll2l Budapest, Zrygligetitfi77.2. em.4.; cg;.sz6m: 01-
09-2863 1 6) iigyvezet6j e.

3i. Az elndk lbladatai 6s hatdskdre:

a) Osszehfvja €s vezeti a k0zgyiil6st 6s az elntiksdg iil6seit;
b) az e,l6ir6soknak megfelel6en kdrpviSeli a Sz0vetsdget;
c) kOzremiikOdik az Alapszabilly 6s ae egydb szabllyzatok, valamint a kozgyrilds ds az: elnoksdgi

hatlirozatok vdgrehajtSs6nak irdmyit6s6ban 6s ellen6rz6s6bqn,
d) tdjdkortatjaahirk0zl6szerveketaqzOvetsdgtevdkenysdgdf6l;

1(D



D
s)

h)
i)
i)
k)
l)

kapcsolatot tart a teriileti Szovetsdgekkel;
az el6ir6soknak megfelel6 alilirdsi 6s utalvdnyoz6si jogk0nt gyakorol;
intezkedik mindazokban az flgyekben, amelyek nem tartoznak a k6zgyil6s, az elni5ksdg, ill. a
SzSvetsdg egydb szerveinek kizrir6lagos hat6skdr6be;
biztositja az alapszabilly, valamint a hat6lyos jogszab6lyok, ill. a szabillyzertok betar1iisilt;
Ossizehangolj a a Szdvetsdg szerveinek munk6j 6t;
szetwezi 6s figyelemmel kisdri a kdzgyril6s 6s az elndksd ghatfurozatatnak vdgrehajtds6t;
el6k6sziti a kdzgyiilds, ill. az elntiksdg iil6seit;
a szakszdvets6g hivatali szervezetdvel munkaviszonybn dtll6 dolgoz6li felett gyakorolja a
mumk6ltat6i jogk0rt;

m) felel6s a gazdillkoddsi rend mergtart6s66rt, al6tr6sids utalvdnyoz6si jogk0re van;n) tdj9korta|jaahirk0zl6szerveketaszakszOvetsdgtev6kenys6gdr6l;
o) gondoskodik az elnOksdgi iildsek jegyz6k0nyveinek vezetdsdr6l, a testiileti )hattuozatok

nyilviintart6s6r6l 6s nyilv6noss6g6r6l;
p) tissze6llitja ahazai 6s nernzetk0zi versenynaptrirt;
q) gondoskodikaszakszOvets6ginyilv6ntart6sokvezet6s6r6l;
r) fig'yelemmel kis6ri a szakszOvetsdggel kapcsolatos jogszab6lyokat 6s biztosi{a azok

vd6pehajt6s6t 6s sziiksdg esetdn kezderndnyezi a szakszovetsdghatdrozatai:nak m6dositis6t;s) elldrtja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabilly, a szaiillyzatok, ill. a k6zgyiil6s az eln6k
hat6sk6r6be utal.

Az elnLdk0t t6voll6te vagy akaddlyortatdsaesetdn az eln0ks6g erre a c6lra megblzott tagja helyettesiti.

XI. F]OLUGY'EL6 NZOTTSAC

A Felilrgyel6 Bizotts6g a sz0vets6g 3 f'elUgyeldbizottsdgitagb6l6116 feltigyel6 szer.ve. D6nt a
hat6skdr6be utalt kdrddsekben.

A Feltigyel6 Bizotts6g tagait ak0zgytil6s vSlasztjameg 5 6ves hatdrozotl id6tartamra. A
feliigyeldb,izotts6gi tags6gi j ogviszonlr az olfogad6s6val j 6n l6ne.

Megsziinik a feltigye l6bi zottsilgi me gbtzatds :

a) visszahiv6ssal;
b) lemondilssal;
c) a felriigyel6bizotts6gi taghalLl|val vagy jogut6d ndlkiili megsztilrdsdvel;
d) a feliigyel6bizottsdgitagcselekv6kdpessdgdnek a tev6kenysdg e'ellhtfuslhozsziiksdges korben t0rtdn6
korlfltozflsiival;
f) a feliigyr;l6bizotts6gi taggal szembeni kiz6r6 vagy Osszefdrhetetlens6gi ok bekiivetke rt|vel.

A k0z:gyu.l6s a meg:rillasrtirssal az;ono$ eJLjardssal b6rmikor - indokol6s ndlkiil - donthet a
feliigyril6bizotts6gi tag visszahivilsiir(il. A visszahiv6sr6l a k0zgyul6s az dltaltnos szab6lyok szerint
dOnt.

A feliigyelrSbizottsfigitagmegbizatdsdrol a szdvetsdgh ez cimzett,al sz0vets6g vezeto tisztsdgdsel6j6hez
'ntdzett nyilatkozattal b6rmikor lemondhat. Ha a jogi szem6ly miik0d6kdpess6ge eZ; mtgkfvdda, a
Iemond6s arz rij feliigyellbizottsitgitag kijellOl6sdvel vagy megv6lasVtfusdval,ennek hi6nyril,un-tegkerOUb
a bejelent6st6l sz6mftott hatvanadik narpon v6lik hatiilyoss6.

A )Feliigyelt6 Bizotts6g tagJa az a nagyko4fi szemdly lehet, akinek cselekv6k6pessdgdt a tev6kenys6ge
ell6t6sdrhoz: sziiks6ges kdrben nern korl6tout6k. Nem lehet a Feliigyel6 Bizousig ta€ia, akirrerl gzemben
avezett tisztsdgvisel6kre vonatkoz6klzard ok 6ll fenn, tov6bb6 alii vagy akinek a hozzhtartoz6naajogi
szemdly v ezet6 tisztsdgvisel6je. [Ptk. 3 :26. g (2)]

A feliigyeld szerv tagaaszdvetsdg vezet6 sgervdnek iildsdn tan6csftozdsi joggal r6szt vehet. A. feliigyel6
szerv tagja k0telez6en vesz r6szt avezeto szerv iil6s6n, ha jogszabilly igy renaekezit.

A lieliigyel6 szerv ktiteles azntdzkeddsre val6 jogosults6grinak mggfelel6en a d0ntdshoz6 szervet vagy
aziigytrezetl szervet t6jdkortatui 6s annak Osszehiviis6t kezdemdnyezni, ha arr6l szerez tudom6st, hogy

a) a szervezet m{ik0d6se sor6n olyanjogszab6lys6rtds vagy a szervezet drdekeit egydbkdnt sflyosan
s6ft6 esenndny (mulaszt6s) t0rt6nt, amefnek megsziintetdse vagy kovetkezndnyeinek elhffi6sa,
illetve enyhitdse az nt6zked6sre jogosult vezet6 szerv d0nt6s6t tegii szuks6gess6;

4.

rt.

,',

3.

4.

5.

r8.
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9.

10.

b) avezetb tisztsdgvisel6k felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

A d0rrt6sltoz6 szervet vary az {igyvezet6 szervet a feliigyel6 szqrv indiw6nyara - annakrnegtdteldt6l
sz6mftott harminc napon beliil - intdzkedds cdlj6b6l 6ssze kellL hivni. E hat1ridl eredmdnyterlEn eftelte
esetdn a ddntdshoz6 szerv ds az igyve,zetii szerv 0sszehiv6s6ra a feliigyel6 szerv is jogosriLl,t.Ha az arra
jogosult sizerv a t0rvdnyes mrikOdds helyre6llitrlsa drdekdben sziiks6gii intezkedesetei nem toszi meg,
a feliigyel6 szerv kOteles haladdktalanul drtesfteni a torv6nyessdgi elien6rzdst elldt6 szervet.

A Feliigyel6 Bizotts6g tagjai:

A Ferliigyeld Bizotts6g elndke:

!.se!6n Ball{zs (anyja neve: Bogndr Eva, sziil. hely, id6: 'Itapoiloa, 1992.
febnrrir 27.;lakcim: 8251 Zdnka,Naplemente u. 6.).

A Ferliigiel6 BizoftsAg tov6bbi tagjai:
Tell Tamds (anyja neve: Sch?iffer Judit; sziil. hely, id6: Trrpolca, 19g9, okt6ber

24;lakclm:8300 Tapolca, Toldi Mikl6s utca 17.).

liske Marcell (anyja neve: Kiss Rita; Sziil. hely, id6: 1.'apolca, 1991. junius
5., lakcim: 8200 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca 38.)

A Feliigyel6 Bizotts6g tagSai a Feliigyel6 Bizotts6g munk6jribzm szemdlyesen kot,elesek rdszt venni. A
Felii$rel6 Bizotts6g tagtrai a szOvetsdg iigyvezet6s6t6l (elnoks6g) ftiggetlenek, tev6kenys,dgiik sor6n
nem uttasithat6ak.

A Feliliigyel6 Bizotts6g hat6sk6rdbe 1.artozk:

a) azlilgyvezetds ellen6rzdse a sz6vets6g drdekeinek meg6v6sa c6lj6b6l;
b) a sz0vets6g mrik0dds6nek, gazd6lkod6s6nak ellen6rzdse.

A Felixgyel6 Bizotts6g a hat6sk6r6be tartoz6 feladatok gyakorl6sa sor6n - annak ,6rdek6benL - a vezetl
tisztsdgvisel6kt6l jelentdst , a szervezetmunkav6llal6it6l pedig tajqkoilaBstvagy fblvil6gositrlst k6rhet,
tov6bb6 a sziivets6g k0nyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatja. 

'

A Feltigyel6 Bizotts6g k0teles a tagok d0ntdshoz6 szerve el6 kerlil5 el6tedesztdseket meg'irjizsg6lni, ds
ezekkel kirpcsolatos 6ll6spontjrit a cliintdshoz6 szerv iildsdn isrnertetni. A Feliigyel6 Bizbtts6g a
szOvetsdg iirataiba, sz6mviteli nyilv6ntart6saiba, kOnyveibe betekilrthet, avezetl tisztidgviserl6kt6l 6s a
jogi srremtily munkav6llal6it6l felvil6gosft6srt kdrhet, a jogi szem6ly fizetdsi stz6ml6i6t, p1nrttui$,
6rtdkpapir- 6s drurillomdnydt, valamrnt szerz6d6seit megvizsg6lhaqja ds szakdrt6vel megvizsl3:a\tatnatja..

A Feliigyrd6 Bizotts6g iildseit sztiks6g szerint, de dvente lpgal6bb egy aljkalomrnalt tarja. A
feliigyel6bizotts6gi tildst a Feliigyel6 Bizofts6g elnOke legalfbb tS nappii az riil6s itldpontja el6tt

Sikqldjitt meghiv6val, els6dlegesen a szOvetsdg szdkhely6re hlvja iissze 
-i.6rban, 

igazolhatr5 m6don.
k6sbeli igazalhat6 m6don tdrt6n6, k6zbesit6snek min6siil: pl. aj6nlott vagy tdrtivevdnyes
kiilderndnykdnt, tov6bb6 a tagrak az elekfronikus levelez6si cimprb tort6n6 kdzb,esitds azz:a.\, hogy a
k6zbesitds visszaigazolilsra keriiljOn (elekfonikus t6rtivev6ny).

A 
_ feliigyerl6bizotts6gi iildsre sz6l6 meghfv6 tartalmazza a szdvetsdg nevdt, szdklrely6t, a

feliigyel6biizotts6gi iilds hely6t, idejdt ds a javasolt napirenLdi pontokat. A napirendi pontokat a
meghi'r'6ban legal6bb olyan rdszletezett$dggel kell rOgzlterri, hogy a felUgyel6bizotts6gi tagok
dll6spontjukat kialakithassak.

A FelUgyel6 Bizotts6g hatilrozatilt - az 4lapszab6ly vagy t0rvd4y eltdr6 rendellkez6se hifury6ban -
egyszedi s;z6tdbbsdggel, nyilt szavazdssalhoz:,2a. A Feliigyel6 Bizotts6g hataron$kfipes, ha iildsdn a
szavan$i jog6ban nem korl6tozott feliigyel6bizottsdgi tagok tobb mint a ftle lelen ,yan. K6t
feliigyerl6bizotts6gi tag jelenl6te eset6n kizfur6lagegyhangrilag hozhatlhatfurozat

A hatdrozal me ghozatalakor nern szav azhat az,

a) akit ahatdtozat kOtelezetts6g vagy felelt5ssdg al6l mentesiit vagy a jogi szern.dly terkrdre m6sfajta
el6nyben r(iszesit;
b) akivel a hattrozat szerint szerz6ddst kell kOtni;
c) aki ellen ahatdrozat alapjilnpert kell inclitani;
d) akinek olyanhozzdtartoz6ja drdekelt a d6nt6sben, aki a sz0yetsdgnek nem tagja;e) rfti a ddnt6sben drdekelt m6s szervezettel t0bbs6gi befoly6spn alipul6 kapcr;oiatban 6ll; vagy

111.

rL3.

1"4.

15.

16.

l2!"



17.

fl akri egydbkdnt szem6lyesen 6rrlekelt a dOntdsben.

A.Feliigytd6 Bizotts6ghatdrozataitafehigyel6bizottsdgi iildsem sz6ban kihird eti 6st az&intelt tag(okk)al
ahatdtozatmegltozatalfut kdyet6 8 mpon-belul irrisbai, igazo;lhi6 -oaon is k6zti a hataroz4toknak a
szdverfsdg honlapjdn t0rt6n6 k6zz6t6tel6vel egyidejiileg.

xII. xfpvrsrr,nrr, ALAIRASI fs urAlvANyozAsr JocKoR

A szdvetsdget az elndksdgi tagok (ernOk ds a tov6bbi tagok) kdpviselik.

Az elndksdgi tagok kdpviseleti joga iltalilnos 6s 6n6ll6.

XilI. OSSZNTfNHETETILENSfCNN VONATKIOZ' SZABALYOZAS

A kdzgnilds ds az elnOksdghatdrozathozatalilbannem vehet r6srtaza szem6ly, aki vagy aki'ok kdzelihozzdtartoz'ja @tk. 8:1.$ (l) l'), vallamint 6lettdrsa (tov6bbiakba; egytitr hozz6tartoz6) ahatarozatalapjfn:

.r2 k0n:lezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil vagyb) barmilyen m6s el6nyben rdszesill, illet6leg a migtotenao jqgugyletben egydbk6nt drdekelt. Nem
minL6stil el6nynek a Sz0vetsdg cdl szerinti jutt-at6sai tui.r?uin a barkl-artal meglcol;ds n6lkiiligdnybe vehet6 nem p6nzbelt szolgilltatds, illetve a Sz0vets6g 6ltal a tagjrinalk - tags6gijog'riszony alapjan- nyrijtott, az A\aps:zabdrynak megfelel6 cti szerrnti juttat6s.

Nem hhet a Szdvets6g feliigyel6 szervdnek eJln0ke, vagy tagtra, illetve k6nyvvizsg6l6ja az a szem6ly,
aki:

a) az elnOksdg eln6ke, vagy taga,
b) a Szovetsdggel a megbizat6s6nL kivtil m6s tevdkenysdg kifejtdsdre irdnyuld munkaviszonyban
. vag:Fmunkavdgzdsreir6nyul6egy6bjogviszonyban6ll,

c) a Szdvetsdg c6l szerinti juttataiauot reszesiil - kivdve a barki 6ltal megk0tds ndlkiilL igdnybe
vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltart6soliat, ds a Sz0vetsdg tagi6nak, a tags6gi jogviszony alapjan

.. nffiton, az Arapszabdlynak megfelor6 c6l szerinti juttitaril, iurw.d) aza) - c) pontokban meghatdro:iott szemdlyek hozLdtarto,z6Xa. 
--

xrv. A szoVETSfc caznALKODAsA

A Szovetsdg jogi szemdly, mely a gazrl6lkod6srira vonatkoz6 jogspab6lyok szerint az 6vi k6ltsFgvetds
alapian gaz:d6lkodik. A szOvetsdg els6sorban.a-.tagdijakb6l,"a.i<0zponti kolts6gvetdsi, illetve egy6b
tevdkenysdgdbll sz6rmaz6j0vedelmekb6l gazckilkodik.

A Szovetsdg kizef6lag.olyan v6llalko:z6st alaplthat, illetve olyan gazdas6gi trirsas6gban verhet r6szt,
amelyhen ftilel6ssdgre korl6tozotf, 6s e korlEtoi:ott felel6ss6g tnerteii" nem haladja rne! a vrillalk oz6sba(gazdasfigi t6rsasdgba) vitt vagyon6nak mdrtdkdt.

Az el6z6 bekezddsben meghatarozott korl{tozris drvdnyes a Sz0vpts6g 6ltal a v6lilakoz6s (gazdas1gi
tarsasr{g) alapit6sa 6s miikddtetdse sortur tetf kdtelezettsigvrillalas rlrertetgre is.

A Szdvetsdg a gazdillkodiisa sor6n eldrt eredmdnyt nem osTtja fel, azt azz Alapszab4ly6ban
meghatlrozott tevdkenys6gdre fordftja.

A 
-Szovetsdg v6lt6t, illetue m5s hiteltviszpnyt megtestesit6 drt$<papirt nem bocsi4that ki, illetvev6llalkoz6siinak fejlesztds6hez a tevdkenysdg6i veszely eztetb mhrt1Hi-litelt nem vehet fel, valamtnt azfilanh6:ztatl:6s alrendszereit6l kapott t6migat6st hitel fedezetdril illetve hitel torlesddsidre nemhaszn6lhada fel.

'A Szdvetsdgnek a cdl lerinti tevdkenysdgdb6l, illewe v6llalkoz6si tevdkenys6g6b6l :;z6rmazolbevdteleit 6s r6fordit6sait elkiirdnitetten keil oyittu*tuttaoi.

.A Szdvets6g; bev6telei:

lrl) adomdnyozlt6l a Sziivetsdg cdljiira, vagy miikoddsi k0lts6gei fedez6sdre kapott t6mogat6s,illetve adomdny;
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(b) a tev6kenysdge folytat6s6bbl szdrmaz6, ahhoz k0zvetlenlil kapcsol6d6 trevdtel, az:, egy6b o6l
szerinli te'ir6kenysdg folytat6srlb6l szhrmaz6, ahhoz kOzvetleniil kppcsol6d6 bevdtel;
(c) a Sz0vets6g eszkdzeinek befekfet6sdbdl szdrmaz6bev6tel;
(d) atagdlj;
(e) magfn ds jogi szemdlyek t6mogat6sai,
(0 rendezvdnyekbevdtelei;
(g) a Szdvetsdg 6ltal kiszabott pdnzbiintetdsek;
(h) televizi6s k0zvetitdsekjogdijari;
(i) rekl6mtev6kenys6gb6l szirma:,zobevdtelek;

0) intdzm6nyi h6ttdr mtik6d6s6b6l sz6rmaz6 bev6telek;
(k) eg)/6b, m6s jogszab6lyokban meghat6rozott bevdtel;
(l) a vdllalkoz6si tev6kenysdgb ol szdrmaz6 bevdtel;
(m) neffizetklzibevdtelek.

i8. A Szdvets6g kdtts6gei:

(a) a tev6kenys6ge drdekdben felmeriilt kOzvetlen kdltsdgek (rdfordft6sok, kiarl6sok),
(b) az egydb cdl szerinti tevdkenys6g 6rdek6ben felmeriilt k0zvetlen k0lrts6gek (rlifordit6sok,
kiadrlsok);
(c) a v6llalkoz6si tevdkenysdg 6rdek6ben ftlmeriilt kOzvetlen ft0lts6gek (r6forriit6sok, kiad6sok);
(d) a t,evdkenys6ge 6rdek6ben felmertilt ktizvetett kiiltsdgek (r6fordit6sok, kiad6sok), afnelyeket
bev6terlar6nyosan kell megosztani.

XV. A SJZOVETSEG MEGSZffNfSN

l. A Sziivets6g megsziinik:

a) feloszlils6nak a ktizgyiilds 6ltal tiirt6nt kimond6s6val,
b) m6s Sz0vets6ggel val6 eg'yesiildssel, amennyiben az egyesiilds sor6n lgy hatdroinak
c) feloszlat6s6val,
d) megsziin6sdnek meg6llapit6s6val.

:L. A Sz0vets6g feloszl6ssal, jogut6d ndll<iil val6 megsziindse eset6n a vagyon a hitelez6k kieltigitdse utan
6llami tulag'donba keriil, 6s azt sportc6lolaa kell forditani. A kiizg5rtilds ettdl elt6r6,sn nem rendglkezhet.

XVI. A SZOVETSfIC TON'YNNYESSEGI F'ELUGYELETE

1. A Szdvets6g miikdd6se feletti tiirv6nyessdgi felUgyeletet azilgydqzsdg gyakorolja

tL. A birtisdg az iigyilsz kereset6re:

a) megsemmisiti a Sz0vetsdg jogszab{lysdrtohatdrozatdt ds sptiks6g szerint ri.ll elj6r6s trefrclytatrls6t,
vagy fj hatir ozat hozatalat rendeli el;

b) a mtik0d6s tOrv6nyessdgdnek hLelyre6llft6sa drdekdben 0ss4ehivja a Szdvetridg kdz:gyiildsdt;
c) stil'yos vagy ism6tl6d6 jogszabdlys$rtdsi eset6n, ha a tdrvdnyes 6llapot helyr,e6llit6sa a tr) pontb,an

meghatilrozott m6don sem volt biztosithat6, feloszlathatja a Szdvetsdget;
d) meg6llapitja a Sz6vets6g megsziin6s6t,ha az legalibb egy dve nem miik0dik, vagy tagjainak

lltszdma tart6san kett6 al6 csdkken.
e) A nyilv6ntart6si, igazol6si, fttigazo,lilsi ds sportfegyelmi iigyekben hozott Szdvetsdgi hataro;zat

ellerni ttirv6nyess6gi feliigyelet ir6nti kirelmet az tjgydsz spron kiwl, legkds6bb ha:nninc napon
beliil kOteles elbir6lni 6s az eljhrdst lefolytatni.

XV[. zAn6 RENDELKEZfSEK

ll. A Szd'vetsr5ggel munkaviszonyban, vagy ntegbiz6sos viszonyban 4116 dolgoz6k fela datait a verliik kot,ott
szerz6ddstartalmazza, illetve a munkav6gzdsre ir6nyul6 jogszab6lyok hatitrozzdkmeg.

tl. A Sz6'vets,9g tagai a sport6g drdekeinek figyellembevdtel6vel, a tagok, az egyesiiletek, a szal<r:Ezt6lyok,
a sportvezret6k, a sportol6k, az edziSik, a csapatvezet6k 6rdekeirlek ktilcsiintis tiszteletberr tartdsdval
mtikOdnek egyutt.
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3. T0rekedni kell arra, hogy a vit6s ogyeket - ha annak rendez6sdre k0lcsdnOs megergyezds alapjan nincs
lehetdsdg - a Sz0vetsdg illet6kes bizottsdgai, ill. az elnOksdgftJAnrendezzlk. Ha ezeken a f6rumokon
nem sikeriil avitdkatmegoldani, jogukban dll bir6s6ghoz fordulni.

4. A Sz0vets6g Alapszab6ly6ban, ill. egy6b szabillyzataiban foglalt rendelkezdsek hi ratalos drtelrrrezdsere
a Sz0vetsdg eln6ks6gejogosult. Az eln0ks6g 6lldsfoglalflsaaSz0vptsdg valamennyi szerv6re, il[. tagiaxa
ndzve kdtelez6, kivdve a kdzgytildst. A kiizgyiil6s, az elndksdg, abizottsitgok ds a tisztsdgvisel6k
hatfrozatakbl az 6rdekelteket 6s a kOz,rrdlomdnyt id6ben 6s hivatalosan tdjdkozXatni kell, e;zdrt az elnok
felel6sr.

lt. A ny:ilv6ntartott, illetve a nyilvilrfiwt6s feltdteleit k€pezb adatok villtozhsirll a S:z0vetsdg a
nyilvdntart6st vezeto szervet drtesiteni ktiteles.

f5. Az atrapszabrilyban nem szabillyozott k6rddselae a Ptk. ds azBctv, rendelkezdsei az trinyadlk.

I(elt: Budapest, 2020t. janudr 24. napjdn

Kerekes P6ter
elntik

mint a Valeron JKft. i.igyvezet6je

Kdszitett'em ds eltlenjegtzem Budapesten, 2020. janudr 24 napjdn :

Alulirott Dr. Pflkay Andrds iigyv6d (1052 Budapest, V6ci rfica 12.; KA$Z:36066635) igazalom,h$gy jelen
vostagon is ddlten szedett m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt Alapszabilly sz:Ovege meg&lel a. a
l6teslt6ol<irat-m6dosil6sok alapjdn hat6lyos tartalm6nak.
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