MNASZ
ALAPSZABÁLY
A 2014.február 21-i Közgyűlés által elfogadott
egységes szövegszerkezet szerint.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az autó
és gokart sportágak sportszövetségeként a hazai és nemzetközi sportfeladatok
ellátására létrehozott, a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek,
gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az autó és/vagy gokart sportágban
sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységét
összehangoló, irányító, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján
működő érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő társadalmi szervezet.
(2) A Szövetség az autó és gokart sportágak területén az 1978-ban létrehozott,
1989-től országos sportági szakszövetségként működő Magyar Autó- és Motorsport
Szövetség (MAMSZ) jogutódja.
(3) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(4) A Szövetség célszerinti tevékenysége a sporttevékenység, – a munkaviszonyban
és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével - mely tevékenységet az alapítás éve óta megszakítás nélkül ténylegesen
folytatja.
(5) A Szövetség a 2004. évi I törvény 20.§ szerinti Országos sportági szövetség,
melyet ugyanezen törvény 21.§ (1) bekezdése szerint a Fővárosi Bíróság
nyilvántartásba vett.
2. §
(1) A Szövetség neve:
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
Angol nyelven:
National Automobilsport Federation of Hungary
Francia nyelven:
Nationale Fédération Hongroise du Sport Automobile
Rövidített neve magyar nyelven:
MNASZ
(2) A Szövetség székhelye:

1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.

(3) A Szövetség működési területe:

Magyarország

(4) A Szövetség alapítási éve:

1978

3. §
(1) A Szövetség emblémája:

mellékelt minta szerint.

(2) A Szövetség pecsétje:

mellékelt lenyomati minta szerint.

4. §
(1) A Szövetség tagja a Nemzetközi Automobil Szövetségnek, Fédération
Internationale de l'Automobile (a továbbiakban: FIA), amelynek alapszabályát
elfogadja és a saját alapszabályában azokkal ellentétes elemeket, nem állapít
meg.
(2) A Szövetség tagja a MOB-nak, melynek alapszabályát elfogadja.

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A SZÖVETSÉG CÉLJA
5. §
A Szövetség Magyarországon, mint országos sportági szövetség, irányítja, szervezi,
ellenőrzi és népszerűsíti az autó és gokart sportágakban [a 2. sz. melléklet 1)
pontjában foglalt felsorolás szerint] folyó tevékenységet, közreműködik a sportról
szóló 2004. évi I. törvényben, annak módosításaiban és egyéb jogszabályokban
megfogalmazott sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágainak és tagjainak
érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
A SZÖVETSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
6. §
(1) A Szövetség feladata:
a) Sportágainak működésének elősegítése, fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, gondoskodás ezek megvalósításáról.
b) A hazai nemzeti és a hazai nemzetközi éves versenynaptárak meghatározása.
c) A Sporttörvény 22.§ (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel, a Sporttörvény 23.§
(1) bekezdésében meghatározott szabályzatok és a 23.§ (4) bekezdés szerinti, a
vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező szabályzat megállapítása,
érvényesülésük biztosítása,
d) A sportágak felnőtt és utánpótlás versenyrendszerének kialakítása, elemzése,
korszerűsítése, a nemzeti bajnokságok, kupák és nemzetközi kupák, valamint
nyílt nemzeti bajnokságok kiírása.
e) A válogatott keretek kijelölése, működtetése, Magyarország képviselete a
nemzetközi sporteseményeken.
f) Az FIA által meghatározott nemzeti sporthatósági jogkör kizárólagos gyakorlása,
az FIA sportszabályainak hazai érvényesítése.
g) A sportbírók valamint egyéb sportszakemberek képzése, továbbképzése,
kiválasztása.
h) A sportolók igazolása, átigazolása és minősítése.
i) A sportágainak képviselete bel- és külföldön.
j) Felvilágosítás és véleményadás a sportágak ügyeiben.
k) A sportágak nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok
ellátása.
l) Jogszabályban meghatározott, valamint a sportágak működési feltételeinek
biztosításával összefüggő feladatok ellátása.
m) A területi szövetségek munkájának segítése.
n) A Szövetség által szervezett, rendezett illetőleg kiírt sporteseményekkel
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítása, a vagyoni értékű jogok
hasznosításának szabályzatban történő meghatározása,
o) az n) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződés kötése, vagy
a szerződéskötés jogának meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti
egységeire, illetve tagjaira történő átruházása;
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p) a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok
meghatározása,
q) a sportlétesítményekkel szembeni sportszakmai követelmények és a sportlétesítmények használata sportszakmai feltételeinek meghatározása.
(2) Hatásköre - a tagjainak, valamint, a tagjain keresztül minden sportoló és egyéb
közreműködő tekintetében:
a) A hazai sport- és egyéb szabályok, valamint a biztonsági előírások kötelező
érvényű kiadása.
b) A hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel kizárólagos engedélyezése.
c) Hazai meghívásos, bajnoki, kupa és hazai nemzetközi versenyek szervezése,
illetve tagjai számára ilyen események szervezésének, megrendezésének
engedélyezése.
d) A válogatott keretek kijelölése, működtetése.
e) Versenyzői és nevezői versenyzési engedélyek (licencek) kiállítása.
f) A sportolói átigazolási szabályzat sportszakmai feltételeinek meghatározása.
g) A sport területén meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek
tilalma betartásának ellenőrzése, fellépés a sportmozgalomban ható káros
jelenségek ellen.
h) Sportfegyelmi jogkör gyakorlása.
i) Sportszabályok értelmezéséből és érvényesítéséből eredő vitás kérdések
eldöntése.
j) Az FIA sporttevékenységében kizárólagos képviseleti, véleménynyilvánítási és
szavazási jog gyakorlása.
k) A Szövetség tagjainak, a sportágak érdekeinek képviselete a hazai állami,
társadalmi és jogi testületek előtt.
l) A Szövetség tagjaira és sportolóira vonatkozó gazdasági érdekek érvényesítése.
m) A feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközök megteremtése érdekében
kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása.
III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A SZÖVETSÉG TAGJAI
7. §
A Szövetségnek tagja lehet a Szövetség sportágaiban sporttevékenységet, vagy a
sportágak működését elősegítő egyéb tevékenységet folytató, jogi személyiséggel
rendelkező minden olyan szervezet (sportszervezet), amely megfelel a 2004. évi I.
törvényben és módosításaiban foglalt vonatkozó előírásoknak és melynek
alapszabálya, vagy alapító okirata nem áll ellentétben a Szövetség Alapszabályával,
a Szövetség Alapszabályát és az FIA Nemzetközi Sportszabályait elfogadja.
A TISZTELETBELI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA
8. §
A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló
tevékenységükkel a Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú
időn keresztül segítették elő és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel
továbbra is a Szövetség rendelkezésére állnak, vagy a Szövetség érdekében hosszú
időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki és korábban a Szövetségben
valamely tisztséget betöltöttek.
A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
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A SZÖVETSÉG PÁRTOLÓI
9.§
A Szövetség pártolója az a magánszemély, vagy jogi személyiséggel rendelkező
szervezet lehet, aki/amely a Szövetség célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag
támogatja, és az Alapszabály 5. számú mellékletében meghatározott hozzájárulást
megfizeti. A pártolói szándék elfogadása, illetőleg a pártolók részére a Szövetség
által nyújtandó kedvezmények évenként történő meghatározása a Szövetség
Elnökségének hatáskörébe tartozik.
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
10. §
(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással vagy törléssel
szűnik meg.
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó
határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a
következő közgyűlés tárgyalni köteles.
(4) A tag szövetségi tagság viszonya folyamatosan fennáll mindaddig, amíg nem jelzi
írásban kilépési szándékát, illetve kizárásra, törlésre nem kerül.
11. §
(1) A Szövetségből való kilépés írásbeli bejelentéssel történhet. A bejelentés
időpontjának a postai bélyegző dátumát kell tekinteni. Kilépés esetén annak írásbeli
bejelentése napjától a tag alapszabály szerinti jogai automatikusan megszűnnek. A
kilépés nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
(2) Törléssel szűnik meg a tagság a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód
nélküli megszűnésével. Ugyancsak törléssel megszűnik a tagsági viszony,
amennyiben a tag az alapszabályban rögzített tagdíjfizetési kötelezettségének
határidőre nem tesz eleget. A Szövetség ügyintéző szerve a határidő leteltét
követően 30 napon belül egy alkalommal 15 napos határidő tűzésével fel kell szólítsa
a mulasztó tagot a teljesítésre, amely határidő eredménytelen leteltét követő 8 napon
belül a törlésről a Főtitkár külön írásbeli döntéssel intézkedik, és a törlés tényéről a
mulasztó tagot tájékoztatja.
(3) A Szövetségből való kizárást csak az Elnökség kétharmados többséggel hozott
határozatával lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (1)
bekezdés megfelelően irányadó.
12. §
(1) A Szövetség tagjairól az ügyintéző szervezet nyilvántartást vezet, taglistáját
naprakészen megjelenteti.
(2) A Szövetség tagjai az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott tagdíjat
fizetnek. A tagdíjfizetési kötelezettségnek tárgyév január 31-ig, illetve a tagfelvételtől
számított 15 napon belül eleget kell tenni.
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IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
13. §
(1) A Szövetség tagjának jogai:
a) részt vehet a Szövetség közgyűlésén, határozatainak meghozatalában,
b) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
c) választhat és képviselője választható a Szövetség szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a
Szövetség irataiba, amennyiben ezzel nem sérti más tag jogos érdekeit,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágakat érintő
kérdések megtárgyalására,
f) tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről.
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) a sportágak fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának
biztosítása,
c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d) a sportágak népszerűsítése,
e) a tagdíj határidőben történő megfizetése.
(3) A tagot a Szövetséggel szemben a sportszervezet bíróságon bejegyzett
képviselője képviseli. A bejegyzett képviselő egyes esetekben egyedi felhatalmazást
adhat.
A TISZTELETBELI CÍM VISELŐJÉNEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
14. §
(1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban,
c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat
érintő kérdések megtárgyalására.
(2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
által hozott határozatoknak a megtartása,
b) a sportágak népszerűsítése.
V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
15. §
(1) A Szövetség testületi szervei:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Sporttanács
d) Szakági Bizottságok
e) Technikai Bizottság
f) Sportfelügyelői Bizottság
g) Sportbírói Bizottság
h) Fegyelmi Bizottság
i) Etikai Bizottság
j) Ellenőrző Bizottság
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k) Biztonsági Bizottság
(2) A Szövetség közgyűlési hatáskörbe tartozó megválasztott tisztségviselői:
a) A Szövetség Elnöke
b) A Szövetség Általános Alelnöke
c) A Sporttanács vezetője
d) A Sporttanács két tagja
e) Az elnökségi tagok
f) Etikai Bizottság vezetője
g) Ellenőrző Bizottság vezetője
h) Ellenőrző Bizottság tagjai
(3) A Szövetség kinevezett tisztségviselői
a) Sporttanács 2 tagja
b) Szakági Bizottságok vezetői
c) Technikai Bizottság vezetője
d) Sportfelügyelői Bizottság vezetője
e) Sportbírói Bizottság vezetője
f) Fegyelmi Bizottság vezetője
g) Biztonsági Bizottság vezetője
(4) Ügyintéző szervezet
VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
16. §
(1) A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
(2) A Szövetség közgyűlését évente november 30 és az ezt követő január 31. között
(ajánlott december 31.-éig) kell összehívni a 24.§-ban meghatározott rendkívüli
közgyűlés kivételével. A közgyűlés pontos időpontját a Szövetség Elnökségének kell
megállapítania, és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a
beterjesztett javaslatokról a közgyűlésen szavazásra jogosultakat, valamint a
részvételre jogosult személyeket és szerveket legalább 1 hónappal korábban írásban
kell értesíteni a 18.§ (2) bekezdésben meghatározott ismételt közgyűlés kivételével.
A közgyűlési meghívót és a mellékleteit igazolható módon kell kézbesíteni. A
meghívót és mellékleteit a szövetség először elektronikus úton küldi meg a tagnak
azzal a felhívással, hogy a meghívó és mellékleteinek kézbesítését a megadott
határidőig elektronikus válaszlevélben kell visszaigazolni, melyben a tag tudatja,
hogy a meghívót és mellékleteit tartalmazó levél hozzá megérkezett. Az automatikus
olvasási visszaigazolás nem elegendő. A visszaigazolást igazoló leveleket a
szövetség köteles 90 napig tárolni. A visszaigazolást nem küldő tagoknak a meghívót
és mellékleteit igazolható módon levélben is meg kell küldeni az 1 hónapos határidő
megtartásával.
(3) A közgyűlésre a Szövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül másokat
is meghívhat.
(4) Közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a szavazásra jogosult tagok 1/3-a a
napirend megjelölésével írásban kéri.
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SZAVAZATI ÉS RÉSZVÉTELI JOG A KÖZGYŰLÉSEN
17. §
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok küldöttei vesznek részt. A tagokat egy egy küldött képviseli. Minden küldött egy szavazattal rendelkezik. Egy küldött csak
egy tagot képviselhet.
(2) A közgyűlés megkezdése előtt a tagok küldötteinek meghatalmazásukat
igazolniuk kell, ellenkező esetben jogaikat nem gyakorolhatják. A szavazati jog nem
ruházható át, a meghatalmazott másik tag küldöttjének további meghatalmazást nem
adhat.
(3) A 15.§ (2) és (3) bekezdésében felsorolt tisztségviselők személyesen,
tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE
18. §
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele
jelen van.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 45 napon belül ismételten össze
kell hívni. Az ismételt közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagok figyelmét
erre a meghívóban kifejezetten felhívták.
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE
19. §
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a
közgyűlés elé.
(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésén az alábbiakat kötelezően napirendre kell
tűzni:
a) A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója.
b) A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv
c) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
d) A Szövetség tagjai által előre beterjesztett javaslatok.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet
napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 2 héttel benyújtották
az Elnökséghez, ez esetben a napirendi pont felvételéhez az Elnökség, annak
tárgyalásához a közgyűlés külön döntésére nincs szükség, az előterjesztett napirendi
pontot a közgyűlésen a napirendbe fel kell venni. Az e határidő után, vagy a
Szövetség közgyűlésén beterjesztett javaslatokat abban az esetben kell
megtárgyalni, ha azzal a jelenlévők egyszerű többsége egyetért.
A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE
20. §
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
b) Nemzetközi szervezetbe való belépés, vagy onnan való kilépés elhatározása.
c) A Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint
feloszlásának kimondása, belföldi szervezetbe való belépés és az abból való
kilépés elhatározása.
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d)
e)
f)
g)

Az Elnökség beszámolóinak elfogadása.
A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
A sportágak fejlesztési programjainak elfogadása.
A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
azaz az Elnök, az Általános Alelnök, a Sporttanács vezetőjének és két tagjának ,
az elnökség tagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak valamint az
Etikai Bizottság vezetőjének megválasztása és visszahívása.
h) Tiszteletbeli címek adományozása.
i) Tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati
kérelem elbírálása.
j) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját
hatáskörébe von.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA
21. §
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének egyező szavazatával (a továbbiakban: egyszerű
többség) hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a döntés nemlegesnek minősül.
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 20.§ (1) bekezdés b) és c) pontjaiban
meghatározott kérdésekben a határozat meghozatalához a jelenlevő szavazásra
jogosultak 2/3-ának egyező szavazata (a továbbiakban: 2/3-os többség) szükséges.
Ugyancsak 2/3-os többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe vonásához.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 20. § (1)
bekezdés g) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg,
ha a jelenlevő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
(5) A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosság kizárásáról a közgyűlés
egyszerű többségi határozattal dönthet.
A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA
22. §
(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket [20. § (1) bekezdés g) pont] a
közgyűlés 4 évente, a rendes közgyűlésén választja. A megválasztott tisztségviselők
mandátuma minden esetben a következő tisztségviselő választó közgyűlésig tart,
még abban az esetben is, ha két tisztségviselő választó közgyűlés közötti, vagy a
24.§ szerinti rendkívüli közgyűlésen eseti tisztségviselő választás során kerültek
megválasztásra.
(2) A tisztségviselő választást napirendre tűző közgyűlés előtt legalább egy hónappal
a Szövetség Elnöksége legalább 3 tagú jelölőbizottságot választ.
(3) A jelölőbizottság írásban, elektronikus levélben értesíti a tagokat a betöltendő
tisztségekre való jelölés lehetőségéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a
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tisztségviselő választó közgyűlés időpontját, a tisztségeket, amelyek betöltésre
kerülhetnek, és a jelölések megtételének módját, határidejét.
(4) A tagok jelöléseiket írásban (levélben, faxon, elektronikus levélben), cégszerű
aláírással ellátva küldhetik meg a (3) bekezdés szerinti időpontig, a Szövetség
irodájába vagy közvetlenül a jelölőbizottságnak. Minden tag, betöltendő tisztségenként
egy - egy jelöltet állíthat. A jelölőbizottsághoz érkezett jelöléseket, a jelölésekkel
kapcsolatos egyéb iratokat a közgyűlés után legfeljebb öt nappal a bizottság elnöke
átvételi elismervény ellenében a Főtitkárnak, vagy az általa megbízott munkavállalónak
köteles átadni.
(5) Jelölt lehet olyan személy is, aki nem a Szövetség tagjának képviselője.
(6) A jelölőbizottságnak a 20.§ g) pontjában megjelölt tisztségviselőkre vonatkozó, a
tagoktól származó javaslatait a jelölőbizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé.
(7) A jelölőbizottság elnöke által ily módon ismertetett személyek felkerülnek a
jelölőlistára, amennyiben a jelölést korábban írásban, vagy a közgyűlésen szóban
elfogadták, és a jelöltté válásukról a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többségi
határozattal döntött. A jelölőbizottság mandátuma ezt követően megszűnik.
(8) A közgyűlésen szavazásra jogosultak más személyeket is javasolhatnak a
jelenlévők közül. Az így jelöltnek javasoltak csak akkor kerülhetnek fel a jelölőlistára, ha
őket a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többségi határozattal arra felveszi.
Amennyiben az alapszabály 20.§ g) pontjában felsorolt tisztségek egyikére sincs
további jelölt, a jelölőlista lezárásra kerül.
(9) Ezt követően a közgyűlés nyílt, egyszerű többségi határozattal 5 tagú
szavazatszedő bizottságot választ. A szavazatszedő bizottság elnöke és tagjai nem
lehetnek azok a személyek, akik a jelölőlistán szerepelnek.
(10) A választás tisztségenként külön-külön, a 20.§ g) pontjában szereplő felsorolás
szerinti sorrendben, az alábbi kivétellel, titkosan történik. Amennyiben bármelyik
betöltendő tisztségre a (6) bekezdés szerint lezárt jelölőlista az alapszabály 20.§ g)
pontja alapján meghatározott számú tisztséggel azonos számú jelöltet tartalmaz, a
szavazás – a közgyűlés egyszerű többségi határozata alapján – nyíltan történhet.
(11) Többes jelölés, vagy testületek tagjaira vonatkozó titkos szavazás esetén a
jelölteket egy szavazólapon, név szerinti sorrendben kell feltüntetni. Amennyiben a
titkos szavazás első fordulójában egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok
többségét, újabb választási fordulót kell tartani. Ebben a legkevesebb szavazatot
szerzett jelölt már nem vesz részt. A választást az előbbiek szerint mindaddig folytatni
kell, amíg valamelyik jelölt meg nem szerzi a szavazatok többségét.
(12) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévők szavazatának
egyszerű többségét megszerezte
(13) A Közgyűlés által megválasztott tisztségviselő nem létesíthet a Szövetséggel
munkaviszonyt, valamint egy személy csak egy, közgyűlési hatáskörbe tartozó
tisztséget tölthet be.
TISZTSÉGVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSE
23. §
(1) A közgyűlés által megválasztott tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívással,
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c) lemondással,
d) elhalálozással.
(2) Az Elnökség 2/3-os többségi szavazással javasolhatja a közgyűlés felé indokolt
esetben a közgyűlés által megválasztott tisztségviselő visszahívását. A javaslatot az
indítványozó testület köteles megindokolni.
(3) A közgyűlés által megválasztott tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés
egyszerű többségi határozata alapján, nyílt szavazással dönt. Két közgyűlés között a
tisztségviselők visszahívását a rendes tagok 1/3-a írásban indítványozhatja.
(4) Új tisztségviselő megválasztásánál a jelen Alapszabály 22. § rendelkezései
szerint kell eljárni.
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
24. §
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a) a Szövetség Elnökségének határozata alapján,
b) ha a Szövetség rendes tagjainak 1/3-a az ok és a napirend megjelölésével
írásban kéri,
c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli,
d) ha az Elnökség, vagy az Ellenőrző Bizottság létszáma az eredeti létszámának
kevesebb mint felére csökken,
e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.
(2) Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 45
napon belül össze kell hívni, úgy, hogy a Közgyűlés kitűzött időpontja is 45 napon
belülre essen.
(3) Amennyiben az Elnökség eredeti létszámának kevesebb, mint felére csökkenése,
azaz az Elnökség működésképtelensége indokolja a rendkívüli közgyűlés
összehívását, ebben az esetben a Főtitkár köteles gondoskodni a rendkívüli
közgyűlés összehívásáról.
(4) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére
vonatkozó szabályok az irányadóak.
VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
AZ ELNÖKSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
25. §
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban - a (2)
bekezdésben meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében - a Szövetség
Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő egyéb kérdésekben
is döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik az Alapszabály értelmébe a
közgyűlés, vagy más testületi szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.
(2) Az Elnökség kizárólagos feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség közgyűlésének összehívása,
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete,
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás
ellenőrzése,
d) a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
e) a pártolói szándék elfogadása,
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f) a Sportfegyelmi-, Etikai-, Szervezeti és Működési Szabályzatok valamint a
Szövetség gazdasági működésével kapcsolatos valamint az Alapszabályban
Elnökség hatáskörébe utalt szabályzatok elfogadása,
g) a bajnokságok meghirdetése, törlése,
h) az éves versenynaptár jóváhagyása,
i) az éves bajnokságok eredményeinek jóváhagyása,
j) a Sporttanács vezetőjének javaslata alapján a Sporttanács 2 tagjának
kinevezése és visszahívása
k) a Szakági Bizottságok vezetőinek kinevezése és visszahívása,
l) a Technikai Bizottság, a Sportfelügyelői Bizottság, a Sportbírói Bizottság, a
Biztonsági Bizottság és a Fegyelmi Bizottság vezetőinek kinevezése és
felmentése,
m) munkabizottságok létrehozása és megszüntetése,
n) a Szövetség tevékenységén belül a jogorvoslat ellátása, másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlása, kivéve az i) pontban meghatározott hatáskör tekintetében,
o) javaslattétel az állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására,
illetve a szövetségi elismerések adományozása,
p) a Sporttanács határozata ellen benyújtott panasz elbírálása, a Sporttanács
szabálysértő, vagy a Szövetség célkitűzéseivel ellentétes határozatának
megváltoztatása, vagy megsemmisítése és a Sporttanács új eljárásra utasítása
q) az éves mérleg és a Sporttanács által megállapított, illetve módosított éves
költségvetés jóváhagyása,
r) a pénzügyi helyzetről szóló beszámoló közgyűlés elé terjesztése,
s) a sportágak és a Szövetség érdekvédelme, képviselete a magyar társadalomban,
t) a Szövetség általános nemzetközi képviselete,
u) általános kapcsolattartás a sajtóval,
v) a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kisérése,
w) a Főtitkár kinevezése és megbízása az ügyintéző szervezet vezetésével,
felmentése, díjazásának megállapítása.
(3) Az Elnökség és a Sporttanács egyetértése szükséges a Szövetség részére
ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való
lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység vagy befektetés elhatározásához.
AZ ELNÖKSÉG TAGJAI
26. §
(1) Az Elnökség tagjai:
a) a Szövetség Elnöke
b) a Szövetség Általános Alelnöke
c) a közgyűlés által választott további 5 elnökségi tag
(2) Az Elnökség létszáma 7 fő.
(3) Az Elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg
magyarországi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező nem magyar állampolgár
lehet tagja, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. Az Elnökségnek a
Szövetség tagszervezetében tagsági viszonnyal nem rendelkező személy is tagja
lehet. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.
(4) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel,
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b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportágakkal
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportágakkal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel,
h) a szövetség rendezvényeinek látogatása, azokról véleményalkotás,
i) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) elhalálozással.
AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
27. §
(1) Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Rendkívüli
ülést kell összehívni, ha azt az Általános Alelnök és a Sporttanács vezetője
együttesen, a Főtitkár és legalább 2 elnökségi tag együttesen, vagy legalább 3
elnökségi tag együtessen, az ok és cél megjelölésével indítványozza.
(2) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain kívül csak adott
témában meghívott személyek lehetnek jelen. Az Elnökség ettől eltérően is
rendelkezhet.
(3) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Sporttanács vezetőjét,
az Ellenőrző Bizottság vezetőjét és a Főtitkárt.
(4) Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt kell írni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell
az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket írásban
kell értesíteni. Az Elnökség üléseiről készített emlékeztető a tagok és a 15.§ (2) és
(3) pontjában meghatározott tisztségviselők számára - betekintésre - nyilvános.
(5) Az Elnökség hozhat határozatot elektronikus körlevélben, (e-mail) történő
körszavazás útján. A szavazás előre meghatározott ideig folyik, mely időtartamot
előre rögzíteni kell, kezdetétől a lezárásáig minimum 48 óra, maximum 7 nap telhet
el, és a hozott határozatot a következő Elnökségi ülés keretében meg kell erősíteni.
A határozathoz minősített többség kell. A meghozott határozatok azonnal hatályba
lépnek, és a következő elnökségi ülésig vannak érvényben.
28. §
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az Elnök rendkívüli elnökségi ülés
összehívásáról indítvány nélkül is dönthet. 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.
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29. §
(1) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
(2) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, a teljes elnökségi létszám
több mint felének egyező szavazatával (minősített többség) hozza.
(3) Bármely elnökségi tag kérelmére titkos szavazást kell elrendelni.
(4) Az Elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség
alól - indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. A felmentést meg kell adni annak
a tagnak, akit a szavazás tárgya személyében érint, ezen tag szavazata a
határozatképesség tekintetében sem számít bele.
VIII. A SPORTTANÁCS
A SPORTTANÁCS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
30. §
(1) A Szövetség sportszakmai tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban - a
(2) bekezdésben meghatározott feladatok és hatáskörök tekintetében – a
Sporttanács irányítja. A Sporttanács a Szövetség működését érintő valamennyi
sportszakmai kérdésben döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik az Alapszabály
értelmében a közgyűlés, vagy más testületi szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos
hatáskörébe.
(2) A Sporttanács kizárólagos feladatai és hatásköre:
a) sportágak utánpótlás- és fejlesztési programjainak jóváhagyása a szakági
javaslatok alapján, és az elnökség elé terjesztése,
b) a sportágakkal kapcsolatos technikai- és sportszabályok, szabályzatok
jóváhagyása, a rendezvényeken közreműködő Bizottságok szabályzatainak
jóváhagyása és módosítása, és nem az Elnökség feladatkörébe tartozó
általános szabályok megállapítása és módosítása,
c) éves hazai versenynaptár elnökség elé terjesztése, évközi módosítások
engedélyezése,
d) a sportágak nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
e) Sportszakemberek külföldi képzéseinek koordinálása,
f) Magyarország területén lebonyolított FIA nemzetközi versenyekre sporttisztségviselők kijelölése, külföldi versenyekre delegált szövetségi tisztségviselők
jóváhagyása,
g) A Nemzetközi Szövetség szervezeteibe, az elnökség jóváhagyásával,
tisztségviselők delegálása,
h) költségvetés kidolgozása, megállapítása, módosítása,
i) központi sporttámogatások eldöntése,
j) nemzetközi rendezvények ellenőrzése,
k) sportszakmai irányítási, koordinálási feladatok, a szakágak éves programjainak
összehangolása,
l) válogatott keret tagjainak kinevezése szakági javaslat alapján,
m) sportszabályok értelmezése vitás esetekben,
n) legfelsőbb sportszakmai döntéshozatal,
o) legfelsőbb döntés a versenyzői engedélyek kiadása, visszavonása kérdésében,
p) az elsőfokú sportszakmai határozatok szabályszerűségének vizsgálata, a
szabálytalan határozat megsemmisítése és a határozatot hozó új eljárásra
kötelezése,
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q)
r)
s)
t)
u)
v)

bizottságok tagjainak kinevezése,
munkabizottságok létrehozása, tagjainak megbízása,
sportszakmai kapcsolattartás a sajtóval,
sportszakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok,
utánpótlás-nevelés központi feladatai,
hatáskörébe tartozó átigazolási ügyek elbírálása.

A SPORTTANÁCS TAGJAI
31. §
(1) A Sporttanács tagjai:
a) a Sporttanács vezetője
b) további 4 Sporttanács tag
(2) A Sporttanács létszáma 5 fő.
(3) A Sporttanácsnak csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg
magyarországi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező nem magyar állampolgár
lehet tagja, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.
(4) A Sporttanács Elnökség által kinevezett tagjainak mandátuma az Elnök
mandátumának megszűnéséig tart.
(5) Amennyiben a Sporttanács vezetőjének mandátuma megszűnik, az új vezető
megválasztásáig feladatait az Elnökség által kijelölt Sporttanács tag látja el.
Amennyiben a Sporttanács létszáma az Alapszabályban meghatározott létszám fele
alá csökken, úgy a Sporttanács feladatait és hatásköreit az Elnökség látja el, a
Sporttanács működőképességének visszaállításáig.
(6) A Sporttanács tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) a Sporttanácsi üléseken és a Sporttanács határozatainak meghozatalában való
részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportágakkal
kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a sportágakkal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli Sporttanácsi ülés összehívására,
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel,
h) a szövetség rendezvényeinek látogatása, azokról véleményalkotás,
i) beszámolás a Sporttanácsban vállalt feladatok végrehajtásáról.
(7) A Sporttanács tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(8) A Sporttanácsi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) elhalálozással.
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A SPORTTANÁCS MŰKÖDÉSE
32. §
(1) A Sporttanács szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Rendkívüli ülést
kell összehívni, ha azt a Szövetség Elnöke, a Sporttanács vezetője, a Főtitkár és
legalább 2 Elnökségi tag, vagy a Sporttanács 2 tagja, az ok és cél megjelölésével
indítványozza.
(2) A Sporttanács üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. Az emlékeztetőnek
tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és
személyeket írásban kell értesíteni. A Sporttanács üléseiről készített emlékeztető a
tagok és a 15.§ (2) és (3) pontjában meghatározott tisztségviselők számára betekintésre - nyilvános.
(3) A Sporttanács hozhat határozatot elektronikus körlevélben, (e-mail) történő
körszavazás útján. A szavazás előre meghatározott ideig folyik, mely időtartamot
előre rögzíteni kell, kezdetétől a lezárásáig minimum 48 óra, maximum 7 nap telhet
el, és a hozott határozatot a következő Sporttanács ülés keretében meg kell
erősíteni. A határozathoz minősített többség kell. A meghozott határozatok azonnal
hatályba lépnek, és a következő Sporttanács ülésig vannak érvényben.
(4) A Sporttanács üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Általános Alelnököt,
és - szükség szerint – a szakágvezetőket, a Főtitkárt, a Bírói Bizottság vezetőjét, a
Technikai Bizottság vezetőjét, a Sportfelügyelői Bizottság vezetőjét, valamint a
Biztonsági Bizottság vezetőjét.
(5) A Sporttanács üléseinek meghívóját és a meghívóval kapcsolatos anyagokat meg
kell küldeni az ülés előtt minimum 5 nappal a szakágvezetőknek, a Bírói Bizottság
vezetőjének, a Sportfelügyelői Bizottság vezetőjének és a Technikai Bizottság
vezetőjének.
(6) A sporttanács üléseire április 1-től egy éven keresztül – szükség szerint - meg kell
hívni az olyan hivatalosan bejegyzett:
 versenyzői érdekvédelmi szervezetek (ligák) közül annak a
szervezetnek a delegált képviselőjét, amelyik a szövetség által tárgyév
március 15.-éig kiadott licenccel rendelkező versenyzők legalább 30%át – minimum három szakágból - tagként nyilvántartja és a március 15éig kiadott licenccel rendelkező versenyzők többsége írásban jelöl
(március 15-30. között), illetve
 rendezői érdekvédelmi szervezetek (ligák) közül annak a szervezetnek
a delegált képviselőjét, amelyik az adott évben az MNASZ-től rendezési
jogot kapott szövetségi tagok legalább 30%-át tagként nyilvántartja –
minimum 3 szakágból - és az MNASZ-től tárgyévre rendezési jogot
kapott szövetségi tagok többsége írásban jelöl (március 15-30. között)
33. §
(1) A Sporttanács üléseit a Sporttanács vezetője hívja össze, vagy akadályoztatása
esetén valamely Sporttanácsi tag. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó
kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban
értesíteni kell a Sporttanács tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős
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(2) A Sporttanács ülései nem nyilvánosak, azokon a Sporttanács tagjain kívül csak a
meghívottak lehetnek jelen, kivéve, ha a testület ettől eltérően rendelkezik.

34. §
(1) A Sporttanács határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
(2) A Sporttanács határozatait általában nyílt szavazással, legalább 3 tag egyező
szavazatával (minősített többség) hozza.
(3) Bármely Sporttanácsi tag kérelmére titkos szavazást kell elrendelni.
(4) A Sporttanács ülésén általában szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási
kötelezettség alól felmentést kell adni annak a tagnak, akit a szavazás tárgya
személyében érint, ebben az esetben a felmentett tag szavazatát a
határozatképesség tekintetében sem kell figyelembe venni.
IX. A SZÖVETSÉG ELNÖKE, A SPORTTANÁCS VEZETŐJE, A SZÖVETSÉG
ÁLTALÁNOS ALELNÖKE, A FŐTITKÁR
A SZÖVETSÉG ELNÖKE
35. §
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az Elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai:
a) a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
c) a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kisérése,
d) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
e) kapcsolattartás a tagszervezetekkel.
(3) Az elnök hatásköre:
a) a Szövetség képviselete,
b) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
c) javaslattétel az Elnökség hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben,
d) az elnökség hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása a Főtitkár
felett,
e) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az Elnökség, a Sporttanács, illetőleg a Szövetség egyéb szervének
hatáskörébe,
f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
(4) Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az
ügyek meghatározott csoportjában a Szövetség más 15.§ (2) és (3) pontjában
felsorolt tisztségviselőjére vagy a Főtitkárra is átruházhatja.
(5) Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén megbízhat elnökségi tagot, vagy
a Sporttanács vezetőjét, hogy sportszakmai kérdésekben helyettesítse.
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A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ALELNÖKE
36. §
(1) Az Általános Alelnök a Szövetség nevében tartja a kapcsolatot a Nemzetközi
Szövetséggel, helyettesíti az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén.
(2) Az Általános Alelnök feladatai
a) Az Elnök távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, ellátja
feladatait.
b) A Szövetség marketing és promóciós feladatainak irányítása, koordinálása,
c) a Szövetség nemzetközi képviselete az elnökkel közösen, vagy egyedül,
d) kapcsolattartás a tagszervezetekkel.
(3) Az Általános Alelnök hatásköre:
a) a Szövetség képviselete nemzetközi kapcsolatokban,
b) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
A SPORTTANÁCS VEZETŐJE
37. §
(1) A Sporttanács vezetője a Sporttanács közreműködésével irányítja és vezeti a
Szövetség sportszakmai tevékenységét.
(2) A Sporttanács vezetőjének feladatai:
a) Sporttanács üléseinek összehívása és vezetése,
b) az éves sportprogramok végrehajtásának, a
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
c) a bizottságok munkájának figyelemmel kisérése,
d) kapcsolattartás a tagszervezetekkel,
e) Szükség szerint részvétel az Elnökségi üléseken.

Sporttanácsi

határozatok,

(3) A Sporttanács vezetőjének hatásköre:
a) a Szövetség sportszakmai képviselete hazai és nemzetközi sportszakmai
kérdésekben,
b) sportszakmai
kérdésekben
helyettesíti az elnököt
távolléte,
vagy
akadályoztatása esetén.
c) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
d) javaslattétel a Sporttanács hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben,
(4) A Sporttanács vezetőjét távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa felkért
Sporttanácsi tag helyettesíti.
(5) A Sporttanács vezetője képviseleti vagy egyéb hatáskörét egy konkrét ügyben,
vagy konkrét ügyekben a Sporttanács más tagjára is átruházhatja.
A FŐTITKÁR
38. §
(1) A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetséggel főfoglalkozású
munkaviszonyban álló Főtitkár.
(2) Az Elnökség köteles a főtitkári tisztségre pályázatot kiírni. A pályázat elbírálását a
pályázati kiírásban jelzett módon az Elnökség és a Sporttanács tagjaiból felálló
bizottság közösen bírálja el. A Főtitkárt a pályázat eredménye alapján az Elnökség
bízza meg.
(3) A Főtitkár feladatai:
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a) köteles a közgyűlésen, az elnökségi és - szükséges szerint – a Sporttanácsi
üléseken részt venni,
b) előkészíti az Elnökség, a Sporttanács üléseit, összehangolja a különféle
bizottságok, valamint a Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók munkáját,
c) közreműködik az Elnökség, a Sporttanács és a Szövetség egyéb bizottságai
által hozott határozatok végrehajtásában,
d) gondoskodik az elnökségi, sporttanácsi ülések emlékeztetőinek vezetéséről,
őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról,
e) gondoskodik az elnökségi, sporttanácsi, és minden egyéb bizottsági határozatok
egységes formában való megjelenéséről az MNASZ körleveleiben
f) biztosítja a Szövetség kapcsolattartását a nemzetközi szövetségekkel,
koordinálja, összehangolja az ezzel kapcsolatos tevékenységet,
g) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről,
h) köteles figyelemmel kísérni a Szövetség tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a
szövetségi határozatok módosítását,
i) szükség esetén tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről,
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb
szabályzat, illetőleg a közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
k) távolléte vagy akadályoztatása esetére gondoskodik helyetteséről, az ügyintéző
szervezet Főtitkárt helyettesítő dolgozóját megnevezi, és arról az elnököt, a
sporttanács vezetőjét és az Általános Alelnököt tájékoztatja.
(4) A Főtitkár hatásköre:
a) a Szövetséggel munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói
jogkört,
b) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
c) megbízás alapján képviseli a Szövetséget,
(5) A Főtitkár tevékenységéről a Szövetség Elnökségének számol be.
(6) A Főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyintéző szervezet általa
megbízott dolgozója helyettesíti.
X. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
39. §
(1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság létszáma három fő.
(2) Az Ellenőrző Bizottság vezetője és tagja a Szövetségben a 15.§ (2) és (3)
pontban felsorolt más tisztséget nem viselhet. A Bizottságnak nem lehet tagja a
Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó
személy, aki az Elnökség tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat
ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Bizottság tagjai nem lehetnek
egymásnak hozzátartozói.
(3) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a Bizottság vezetője irányítja.
(4) Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a
Szövetség Elnökségét és a Sporttanácsot tájékoztatja.
40. §
(1) Az Ellenőrző Bizottság feladata:
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
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b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések
megtételének ellenőrzése,
h) A Szövetség adminisztratív rendjének megőrzése érdekében a kérelem
benyújtásától számított 10 napon belül biztosítja a tagoknak és a 15.§ (2) és (3)as pontjában felsorolt tisztségviselőknek a szövetségi iratokba történő tagi
betekintéseket.
(2) Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Szövetség
tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

41. §
(1) Az ellenőrzések megkezdéséről az Ellenőrző Bizottság vezetője tájékoztatni
köteles a Szövetség Elnökét és Főtitkárát. Az ellenőrzés során az Ellenőrző
Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
szerint jár el.
(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság vezetője a vizsgálat befejezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja az Elnökséget, a Sporttanácsot és a Főtitkárt.
Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
(3) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott
határidő elteltével számított 30 napon belül az Ellenőrző Bizottság utóvizsgálat
keretében ellenőrizheti.
(4) Az Ellenőrző Bizottság vizsgálatairól készült jelentésekbe a Szövetség tagjai
betekinthetnek.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az
utóvizsgálat sem vezetett eredményre, az Ellenőrző Bizottság közvetlenül az
intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti
rendkívüli közgyűlés összehívását.
(6) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a Bizottság vezetője a Szövetség
közgyűlésének köteles beszámolni.
(7) Amennyiben az Ellenőrző Bizottság vezetője, vagy bármely tagja az Elnökséget
az Ellenőrző Bizottság működés-képtelenségéről tájékoztatja, az Elnökség köteles
erről a tagokat haladéktalanul értesíteni.
XI. BIZOTTSÁGOK
42. §
BIZOTTSÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
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(1) A Szakági Bizottságok, a Technikai Bizottság, a Sportfelügyelői Bizottság, a
Sportbírói Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, az Etikai Bizottság, a Biztonsági
Bizottság, valamint az Elnökség által létrehozott bizottságok (25. § (2) bek. l) pont) (a
továbbiakban, együtt: Bizottság) szükség szerinti, de minimum háromhavonta
üléseznek. Az üléseket a Bizottság vezetője hívja össze és vezeti. A Bizottsági
ülések meghívóját el kell küldeni az ügyintéző szervezetnek, és a Sporttanács
vezetőjének. A Bizottság rendkívüli ülését össze kell hívni, ha azt a Szövetség
Elnöke, a Sporttanács vezetője, vagy a Főtitkár az ok és cél megjelölésével
indítványozza. A rendkívüli üléseket a Sporttanács vezetője is összehívhatja.
(2) A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
(3) A Bizottság határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének
egyező szavazatával hozza.
(4)A Bizottság üléseiről - kivéve a Fegyelmi Bizottság ülését, amelyről jegyzőkönyv
készül - emlékeztetőt kell készíteni, melyet az ügyintéző szervezet és a Sporttanács
vezetőjének részére meg kell küldeni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket írásban kell értesíteni,
valamint a határozatokat MNASZ Körlevél útján is közzé kell tenni. Az emlékeztető
elkészültéért a Bizottság vezetője a felelős. A Bizottság üléseiről készített
emlékeztető a tagok és a 15.§ (2) és (3)-as pontjában felsorolt tisztségviselők
számára - betekintésre - nyilvános.
(5)A Bizottságok hozhatnak határozatot elektronikus körlevélben, (e-mail) történő
körszavazás útján. A szavazás előre meghatározott ideig folyik, mely időtartamot
előre rögzíteni kell, kezdetétől a lezárásáig minimum 48 óra, maximum 7 nap telhet
el, és a hozott határozatot a következő Bizottsági ülés keretében meg kell erősíteni.
A határozathoz minősített többség kell. A meghozott határozatok azonnal hatályba
lépnek, és a következő Bizottsági ülésig vannak érvényben.
SZAKÁGI BIZOTTSÁGOK
42/A. §
(1) A Szakági Bizottság azokban a szakágakban működik, amelyekben az Elnökség
ilyet létrehoz.
(2) A Szakági Bizottságok a Szövetség hatáskörébe tartozó szakágakat közvetlenül
irányítják, szervezik, ellenőrzik, első fokú sportszakmai döntéseket hoznak a
Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az érvényes sport-szabályokban
meghatározott módon, mindazokban - az adott szakágra vonatkozó - kérdésekben,
amelyek az Alapszabály értelmében nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, a
Sporttanács, illetve a Szövetség más szervének hatáskörébe. Szakági Bizottság
feladata a versenyzők külföldi szerepléseinek koordinálása.
(3) A Szakági Bizottságok összetétele (A Rallye 9, a Gyorsasági és Off-Road 7, a
többi Szakági Bizottság esetében 5 fő):
a) Az Elnökség által kinevezett szakágvezető,
b) A szakágvezető javaslata alapján a Sporttanács által kinevezett:
- a szakágban az adott évben versenyzői licenccel rendelkező 1 tag,
- a szakágban az adott évben rendezői licenccel rendelkező 1 tag
- a szakági utánpótlás érdekeit képviselő 1 tag

20

- további 1 (Rallye - további 5, Gyorsasági és Off-Road - további 3) tag.
(4) A szakágvezetőt az alábbi a)-d) pontok szerinti tagszervezeti jelölés alapján, az
Elnökség nevezi ki. Mandátumuk a kinevezésüket követő tisztújító közgyűlés napjáig
tart.
A szakágvezető kinevezésére a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) Valamennyi Szakági Bizottság vezető jelölését az érintett szakágban érvényes
nevezői vagy rendezői licenccel rendelkező tagoknak, az elnökségi tagok
választásáról határozatot hozó Közgyűlés napján megtartandó - szakáganként
elkülönített - jelölő értekezleteken kell elvégezni.
b) Amennyiben a közgyűlésre:
- február 16. és december 31. között kerül sor, akkor az adott évben,
- január 1. és január 31. között kerül sor, akkor a megelőző évben,
- február 1. és február 15. között kerül sor, akkor az előző vagy az adott
évben ,
az adott szakágra érvényes nevezői és rendezői licenccel és a Közgyűlés napján
érvényes tagi jogviszonnyal rendelkező szövetségi tagok rendelkeznek a jelölő
értekezleten szavazati joggal. A jelölő értekezletek lebonyolítása és a jelölésre
vonatkozó szavazás során a Szövetség tisztségviselőinek választására
vonatkozó rendelkezéseket (lásd a 22. §.) kell értelemszerűen alkalmazni.
c) Az Elnökség köteles az adott szakágban szavazati joggal rendelkező valamennyi
tagszervezetnek a b) pont szerinti szabályok alapján meghatározott többségi
jelöltjét (minősített többség) kinevezni az adott szakág szakágvezetőjének, és a
kinevezést, a jelölő értekezletet követően kihirdetni a közgyűlésen.
d) Amennyiben a Közgyűlés alkalmával az adott szakág minősített többséggel nem
tud jelöltet állítani az a) és b) pont szerint lefolytatott eljárás során, az Elnökség a
Közgyűléstől számított 5 napon belül határoz arról, hogy a jelölő értekezleten a
legtöbb szavazattal állított jelöltet kinevezi szakágvezetőnek, vagy a szakágban
szavazati joggal rendelkező tagoktól írásbeli jelölést kér. A közgyűlést követően
lefolytatott írásbeli jelölés esetén az Elnökség, csak a minősített többséget
megszerzett jelöltet köteles kinevezni. Amennyiben a minősített többséget
egyetlen jelölt sem szerzi meg az Elnökség új írásbeli jelölést kér,és a
közgyűlést követő 45 napon belül a szakágvezetőt ki kell neveznie. A második
jelölést követően az Elnökség a legtöbb jelölést kapott jelöltet köteles kinevezni.
(5) A Szakági Bizottság tagjait a szakágvezető javaslata alapján a Sporttanács
nevezi ki, illetve menti fel. A Szakági Bizottságok tagjait legkésőbb a szakágvezető
kinevezését követő 30 napon belül ki kell nevezni. Ha a Sporttanács nem nevez ki
egy jelöltet, a szakágvezető új tagot köteles jelölni. Mandátumuk a szakágvezető
mandátumának megszűnéséig tart.
(6) A szakágvezetőt – a Sporttanáccsal történő egyeztetést követően – az Elnökség
valamennyi tagja kétharmadának szavazatával meghozott (minősített kétharmados
többségi) határozattal visszahívhatja tisztségéből. Az illetékes szakágban az adott
évben érvényes nevezői vagy rendezői licenccel rendelkező valamennyi tag több
mint fele (minősített többsége) indítványt tehet a visszahívásra, mely indítvány
alapján az Elnökség köteles a szakágvezetőt visszahívni.
(7) A szakágvezető, és a Szakági Bizottsági tagok megbízatásának megszűnésére a
23. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók. Amennyiben egy szakágvezető
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megbízatása két, az elnökségi tagok választásáról határozatot hozó közgyűlés
közötti időszakban szűnik meg, az Elnökség köteles 30 napon belül az adott
szakágban, - a (4) bekezdés d) pontjának rendelkezéseit értelemszerűen
alkalmazva, - az erre jogosult tagoktól, írásbeli jelölést kérni, új szakágvezetőre. A
minősített többséget kapott jelöltet az Elnökség köteles szakágvezetőnek kinevezni.
Amennyiben a minősített többséget egyetlen jelölt sem szerzi meg, az Elnökség
határoz arról, hogy kinevezi a legtöbb szavazatot kapott jelöltet, vagy pedig új
írásbeli jelölést kér. A második jelölést követően az Elnökség a legtöbb jelölést kapott
jelöltet köteles kinevezni.
Az új szakágvezető kinevezéséig a szakágvezetői feladatokat és hatásköröket az
Elnökség által megbízott személy látja el.
(8) A Szakági Bizottságok munkáját a Szakági Bizottság vezetője irányítja.
(9) A Szakági Bizottságok vezetőinek feladata:
a) az Elnökség és a Sporttanács határozatainak, célkitűzéseinek a szakágra
vonatkozó végrehajtása,
b) a szakág éves munkatervének és költségvetésének elkészítése,
c) a szakág éves versenynaptárának és a bajnokságainak éves alapkiírásának
előkészítése jóváhagyásra,
d) a szakági bajnokságok éves eredménylistájának folyamatos vezetése,
e) a Szakági Bizottság munkájának megszervezése irányítása, a bizottsági ülések
levezetése,
f) a Szakági Bizottságon belüli munkamegosztás kialakítása,
g) gondoskodás a szakág nyilvántartási és ügyviteli feladatainak ellátásáról,
h) kommunikáció a Sporttanáccsal és szükség szerint részvétel a Sporttanács
munkájában,
i) együttműködés a Szövetség testületi szerveivel, kiemelten a Sportfelügyelői
Bizottsággal, a Sportbírói Bizottsággal, valamint a Technikai Bizottsággal,
j) egy személyben felelősek a jelen szabályzatban a Szakági Bizottságra előírt
feladatok elvégzéséért,
k) felkérésre beszámolás a szakág munkájáról.
(10) A Szakági Bizottságok vezetőinek hatásköre:
a) a Szakági Bizottság üléseinek összehívása,
b) a Szakági Bizottság határozatainak, döntéseinek aláírása, és a szakág területén
a Sporttanács vezetőjének ellenjegyzése után a MNASZ Körlevélben vagy az
MNASZ Technikai Körlevélben történő közzététele,
c) javaslattétel a Szakági Bizottság tagjainak a felkérésére, illetőleg felmentésére,
d) hatáskörük részbeni, vagy teljes, de csak időszakos átadása, a Szakági
Bizottság valamely tagjának.
TECHNIKAI BIZOTTSÁG
43. §
(1) A szövetség a sportágak technikai feltételeinek, a sporteszközökre vonatkozó
szabályzatoknak koordinálására, nyilvántartására, a sportesemények lebonyolítása
során a technikai ellenőrzések elvégzésére Autós Technikai Kollégiumot hoz létre.
Ennek a kollégiumnak a tagja valamennyi a Szövetségben érvényes technikai
felügyelői, technikai ellenőri, technikai asszisztensi igazolvánnyal rendelkező
személy. Az Autós Technikai Kollégium munkájának irányítását a Technikai
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Bizottság végzi. A bizottság feladatait és hatáskörét a szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg.
(2) A Technikai Bizottság létszáma megegyezik a szakágak számával.
(3) A Technikai Bizottság tagjait a szakágvezetők jelölése alapján a Sporttanács
nevezi ki vagy hívja vissza, vezetőjét a Szövetség Elnöksége a Technikai Bizottsági
tagok közül nevezi ki, a tagok saját javaslata alapján.. Ha a jelöltet a Sporttanács
nem nevezi ki az adott Szakágvezető köteles új jelöltet állítani. A szakágvezetők
kinevezésük után 5 napon belül kötelesek a tárgyévet megelőző évben, vagy a
tárgyévben érvényes technikai ellenőri vagy technikai felügyelői igazolvánnyal
rendelkező személyek közül 1-1 tagot jelölni. A tagok kinevezésüket követő 5 napon
belül titkos szavazással döntenek a bizottságvezető jelölt személyéről.
(4) A Technikai Bizottság vezetőjének mandátuma a kinevezését követő tisztújító
közgyűlés napjáig tart.
(5) A Technikai Bizottság tagjainak mandátuma a Bizottságvezető mandátumának
megszűnéséig tart.
SPORTFELÜGYELŐI BIZOTTSÁG
44. §
(1) A szövetség a versenynaptárában szereplő eseményekre a sportszabályokban
előírt feladatok végrehajtására sportfelügyelőket bíz meg. A sportfelügyelői
hatáskörrel rendelkező személyek összefogását, kollektívába való szervezését a
Sportfelügyelői Bizottság végzi. Ez a kollektíva a Sportfelügyelői Kollégium, melynek
tagja valamennyi - a Szövetségben érvényes sportfelügyelői igazolvánnyal
rendelkező személy. A Sportfelügyelői Kollégium munkájának irányítását a
Sportfelügyelői Bizottság végzi. A Bizottság feladatait és hatáskörét a Szövetség
Szervezeti
és
Működési
Szabályzata
határozza
meg.
(2) A Sportfelügyelői Bizottság létszáma megegyezik a szakágak számával.
(3) A Sportfelügyelői
Bizottság tagjait a szakágvezetők jelölése alapján a
Sporttanács nevezi ki vagy hívja vissza, vezetőjét a Szövetség Elnöksége a
Sportfelügyelői Bizottsági tagok közül nevezi ki, a tagok saját javaslata alapján. Ha a
jelöltet a Sporttanács nem nevezi ki az adott Szakágvezető köteles új jelöltet állítani.
A szakágvezetők kinevezésük után 5 napon belül kötelesek a tárgyévet megelőző
évben, vagy a tárgyévben érvényes Sportfelügyelői igazolvánnyal rendelkező
személyek közül 1-1 tagot jelölni. A tagok kinevezésüket követő 5 napon belül titkos
szavazással döntenek a bizottságvezető jelölt személyéről.
(4) A Sportfelügyelői Bizottság vezetőjének mandátuma a kinevezését követő
tisztújító közgyűlés napjáig tart.
(5) A Sportfelügyelői Bizottság
mandátumának megszűnéséig tart.

tagjainak

mandátuma

a

Bizottságvezető

SPORTBÍRÓI BIZOTTSÁG
45. §
(1) A szövetség a versenynaptárában szereplő eseményekre a sportszabályokban
előírt feladatok végrehajtására sportbírókat bíz meg. A sportbírói ismeretek
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birtokában lévő személyek összefogását, kollektívába való szervezését a Sportbírói
Bizottság végzi. Ez a kollektíva a Sportbírói Kollégium, melynek tagja valamennyi - a
Szövetségben érvényes sportbírói igazolvánnyal rendelkező személy. A Sportbírói
Kollégium munkájának irányítását a Sportbírói Bizottság végzi. A Bizottság feladatait
és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
(2) A Sportbírói Bizottság vezetőségének létszáma megegyezik a szakágak
számával.
(3) A Sportbírói Bizottság tagjait a szakágvezetők jelölése alapján a Sporttanács
nevezi ki vagy hívja vissza, vezetőjét a Szövetség Elnöksége a Bírói Bizottsági tagok
közül nevezi ki, a tagok javaslata alapján. A szakágvezetők kinevezésüket követő 5
napon belül kötelesek azon listáról 1-1 tagot jelölni, melyen a tárgyévet megelőző
évben vagy a tárgyévben érvényes sportbírói igazolvánnyal rendelkező személyek
közül, szakáganként 10-10 személy szerepel, a tárgyévben vagy a tárgyévet
megelőző évben versenyigazgatóként tevékenykedő személyek és területi
képviselők közös javaslata alapján. Ha a jelöltet a Sporttanács nem nevezi ki az
adott Szakágvezető köteles új jelöltet állítani. A tagok kinevezésüket követő 5 napon
belül titkos szavazással döntenek a bizottságvezető jelölt személyéről.
(4) A Sportbírói Bizottság vezetőjének mandátuma a kinevezését követő tisztújító
közgyűlés napjáig tart.
(5) A Sportbírói Bizottság tagjainak mandátuma a Bizottságvezető mandátumának
megszűnéséig tart.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
46. §
(1) A Szövetség keretén belül sporttevékenységet folytató személyekkel szembeni
szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatását a Fegyelmi Bizottság végzi. A Fegyelmi
Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség Fegyelmi
Szabályzata állapítja meg.
(2) A Fegyelmi Bizottság létszáma 6 fő.
(3) A Fegyelmi Bizottság vezetőjét a Szövetség Elnöksége választja meg, illetve
menti fel, tagjait a megválasztott bizottsági vezető javaslata alapján az Elnökség
hagyja jóvá, illetve menti fel. Ha az Elnökség nem hagy jóvá egy tagot, a bizottsági
vezető köteles új tagot javasolni. Nem lehet a Fegyelmi Bizottság tagja a Közgyűlés
vagy az Elnökség által más tisztségre megválasztott, illetve a Szövetséggel
munkaviszonyban álló személy.
ETIKAI BIZOTTSÁG
47. §
(1) A Szövetség keretén belül sporttevékenységet folytató személyekkel szembeni
szövetségi etikai eljárások lefolytatását az Etikai Bizottság végzi. Az Etikai Bizottság
feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség Etikai Szabályzata
állapítja meg.
(2) Az Etikai Bizottság létszáma 5 fő.
(3) Az Etikai Bizottság élén a Szövetség közgyűlése által választott bizottsági vezető
áll, tagjait a megválasztott bizottsági vezető javaslata alapján az Elnökség nevezi ki,
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és menti fel. Ha az Elnökség nem hagy jóvá egy tagot, a bizottság vezető köteles új
tagot javasolni. Nem lehet az Etikai Bizottság tagja a közgyűlés által más tisztségre
megválasztott, illetve a Szövetséggel munkaviszonyban álló személy.
BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
48. §
(1) A szövetség hatáskörébe tartozó rendezvények biztonságos lebonyolításához
szükséges feladatok koordinálását és az ellenőrzések végrehajtásának
megszervezését a Biztonsági Bizottság végzi. A Bizottság feladatait és hatáskörét a
Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
(2)A bizottság létszáma 5 fő.
(3) A Bizottság vezetőjét a Szövetség Elnöksége választja meg, illetve menti fel,
tagjait a Bizottság vezetőjének javaslata alapján a Sporttanács hagyja jóvá, illetve
menti fel. Ha a Sporttanács nem hagy jóvá egy tagot, a bizottsági vezető köteles új
tagot javasolni.
AZ ÜGYINTÉZŐ SZERVEZET
49. §
(1) A szövetségi feladatok ellátására az Elnökség a Főtitkár irányításával működő
ügyintéző szervezetet hoz létre. A szervezet létszámát, valamint felépítését az
Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és
gazdaságos ellátását.
(2) Az ügyintéző szervezet felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzata határozza meg.
XII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
50. §
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételei az alábbiakból tevődnek össze:
a) tagsági díjak,
b) magán- és jogi személyek támogatásai,
c) rendezvények bevételei, vagyoni értékű jogainak hasznosítása,
d) a tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatban megállapított díjak,
e) a Szövetség által kiszabott pénzbüntetések,
f) reklámtevékenységből származó bevételek,
g) nemzetközi szervezetektől származó részesedés,
h) állami támogatás,
i) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
j) egyéb bevételek.
(3) A Szövetség vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg)
b) készpénzre szóló követelés,
c) értékpapír,
d) ingatlan és ingó vagyon,
e) vagyoni értékű jog.
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(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek.
(5) A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdaságivállalkozási tevékenységet és az abból származó eredmény megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok
alapján végzi.
(6) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási
szabályzata határozza meg.
XIII. SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
51. §
(1) A Szövetség megszűnik, ha
a) a közgyűlés 2/3-os többséggel feloszlató határozatot hoz,
b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
(2) A Szövetség megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyonának felhasználásáról a Szövetség közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyonról a
közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnt meg vagy
megszűnését állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona - a
hitelezők kielégítése után - állami tulajdonban kerül és sportcélokra kell fordítani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52. §
(1) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg
a Szövetségben folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között
keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy egyéb
hatósághoz, amíg a vitás ügyben a Szövetség illetékes szerve állást nem foglalt.
(2) A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban a Szövetségre
vonatkozó nem szabályozott kérdésekben a Szövetség Elnöksége, vagy a
Sporttanács jogosult állást foglalni. Ezek a szervek jogosultak a szabályzatok
szövegezésének vitás esetekben való értelmezésére, melyek a Szövetség
valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelezőek.
ZÁRADÉK
Jelen Alapszabályt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közgyűlése
………………… kelt határozatával elfogadta.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget a Fővárosi Bíróság 1996. december 19-én
7355. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
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1. SZ. MELLÉKLET
A MNASZ TAGDÍJAI
1) A tagok egy naptári évre szóló tagdíjai:
60.000,- Ft, amely nem tartalmazza a versenyekre való nevezési jogot, azaz sem a
nemzetközi, sem a nemzeti nevezői és rendezői licencet.
2) A tagdíjak esedékessége:
A tagdíjak esedékessége az adott év január 31., belépő tag esetén a tagfelvételtől
számított 15 nap.
A tagdíjak befizetése történhet a Szövetség irodájában készpénzben, pénztári
készpénzfizetési bizonylat ellenében, postai pénzutalványon, valamint a Szövetség
számlájára történő átutalással.
2. SZ. MELLÉKLET
1) AZ AUTÓ- GOKART- SPORTÁGAK VERSENYFAJTÁINAK FELSOROLÁSA:
a) Autósportág:
 Rallye típusú versenyek, beleértve:
a Marathón és hosszú távú rallye versenyeket
a túra és csillagtúra versenyeket
a terep-rallye versenyeket
túraügyességi versenyeket
 Gyorsasági típusú versenyek, beleértve:
a túrakocsi körpályás versenyeket
a formakocsi körpályás versenyeket
a sportautó és prototípus körpályás versenyeket
a kamion és teherautó körpályás versenyeket
a hegyi gyorsasági versenyeket
a gyorsulási (dragster) versenyeket
a drift (erőcsúsztatásos) versenyeket
a szlalom versenyeket
 Terep jellegű versenyek, beleértve:
az autocross versenyeket
a rallycross versenyeket
a terepjáró versenyeket
a terepügyességi (tereptriál) versenyeket
 Historic (veterán) járművek versenyei, beleértve:
a veterán járművek rallye típusú versenyeit
a veterán járművek gyorsasági típusú versenyeit
a veterán járművek ügyességi versenyeit
 Alternatív erőforrással hajtott járművek versenyei, beleértve:
az alternatív erőforrással hajtott járművek rallye típusú versenyeit
az alternatív erőforrással hajtott járművek gyorsasági típusú versenyeit
az alternatív erőforrással hajtott járművek ügyességi versenyeit

b) Gokart sportág
 Gokart versenyek
Megjegyzés: A versenyek
értelmezése a mérvadó.

azonosítására
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a

Nemzetközi

Sportszövetségek

3.SZ. MELLÉKLET
A SZÖVETSÉG EMBLÉMÁJA

4. SZ. MELLÉKLET
A SZÖVETSÉG PECSÉTJE

MAGYAR NEMZETI
AUTÓSPORT SZÖVETSÉG
H - 1 1 4 6 BUDAPEST, I st vánmezei út 1 - 3 .

5. SZ. MELLÉKLET
A PÁRTOLÓK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MINIMÁLIS ÖSSZEGE
a) magánszemélyek esetén:
100. 000,-Ft
b) jogi személyek esetén:
500. 000,-Ft
c) kiemelt pártoló jogi személyek esetén: 1.000.000,-Ft
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