A Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya
A Magyar Biliárd Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a 2001. március hó 29. napján tartott közgyűlésen
elhatározta, hogy a továbbiakban országos sportági szakszövetségként működtetik tovább, az akkor elfogadott
alapszabály szerint. Ezen alapszabályt a 2020 január 18-i közgyűlés a következőképpen módosította:

Mottó
Biliárdot már 1594-ben játszottak Magyarországon, 1812-ben számos publikus helyen fellelhető, 1875-ben
országosan ismert, 1896-ban pedig nemzetközi bajnokaink, karambolkör, és két magyar nyelven írt nagyszerű
szakkönyv bizonyítja a biliárd elterjedtségét hazánkban.
Ez kötelez minket!

I. fejezet – Általános rendelkezések

1. A szakszövetség adatai
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Elnevezés: Magyar Biliárd Szövetség; rövidített elnevezés: MBSZ
Székhely: 1115 Budapest, Petzvál József utca 9/E.
Alapítási év: 1991
Működési idő: határozatlan
A Szakszövetség önálló jogi személy, amelyet a Fővárosi Törvényszék tart nyilván.
A Szakszövetség működési területe: Magyarország.
A Szakszövetség pecsétje: kör alakú pecsét Magyar Biliárd Szövetség felirattal.
A Szakszövetség jelvénye:

i.

A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (Sportaccord), amelyek
alapszabályait és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

j.

2. A Szakszövetség meghatározása

a. A Szakszövetség Magyarország területén a biliárdsportággal foglalkozó országos sportági szakszövetség. Az
Szakszövetség a sportágban sporttevékenységet folytató jogi és természetes személyek tevékenységét
összehangoló, munkájukat segítő, a biliárdsportágat az önkormányzatiság elvén irányító, közhasznú
társadalmi szervezet.
b. A Szakszövetség a biliárdsport olyan egységes szervezete, amelynek célja a biliárd népszerűsítése,
eredményességének növelése. Ennek érdekében az illetékes minisztérium anyagi és erkölcsi támogatásával
a tagjai körében szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet. Közreműködik az állami
sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi
sportszervezetek tevékenységében.
c. A Szakszövetség mindenkor biztosítja szerveinek demokratikus működését.
d. A Szakszövetség szolgáltatásait a Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe
veheti.
e. A Szakszövetség a biliárdjátékokhoz, a nemzetközi és hazai pontszerző versenyekhez, a biliárd nemzetközi
szervezeteihez, illetve a saját tevékenységéhez kötődő szabályok, szabályzatok hatályos szövegét lehetőség
szerint elérhetővé teszi saját vagy Szakági szervezetei honlapján, magyar nyelven.
f. A Szakszövetség céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat – mely tevékenység
nem veszélyeztetheti céljai megvalósítását, és nem kerülhet ellentmondásba közhasznú tevékenységével;
illetve alapítványt rendelhet.
g. A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
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h. A szakszövetség képviseletében eljárni az elnök, az alelnök, és a főtitkár jogosultak (a Szakszövetség
képviselői), akik önállóan és korlátlanul jogosultak a Szakszövetség képviseletére és a Szakszövetség
nevében önálló és korlátlan aláírási joggal rendelkeznek. A Szakszövetség bankszámlája felett a három
képviselő közül bármely kettő együttesen jogosultak rendelkezni.

II. fejezet – Cél és tevékenység

1. A Szakszövetség célja
a. A Magyarországon régóta honos, és a nemzetközileg elterjedt biliárdjátékok népszerűsítése, illetve e
biliárdjátékokra alapuló biliárdklubok alakulásának kezdeményezése, elősegítése országszerte.
b. A biliárdkedvelők, az utána érdeklődők, a népszerűsítését segítők, illetve az e játékokat preferáló
szervezetek összefogása, integrálása;
c. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása.
d. A biliárdsport általános irányítása, szervezése, fejlesztése és népszerűsítése vallási, faji és politikai
diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és játékfajtában.
e. A biliárdsport eredményeinek, eredményességének növelése, valamint a sportolók nemzetközi
szereplésének elősegítése.
f. Biliárdoktatási tananyag és oktatási módszerek fejlesztése, illetve a fejlesztés ösztönzése.

2. A Szakszövetség a céljai megvalósítása érdekében végzett főbb tevékenységei

a. Az illetékes minisztérium anyagi és erkölcsi támogatásával a tagjai körében szervezi, irányítja és ellenőrzi a
sportágban folyó tevékenységet.
b. Közreműködik az állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint
részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
c. Elősegíti a nemzetközi biliárd versenyek lehetőségének kialakítását, ösztönzi, elősegíti szervezésüket.
d. A biliárdjátékok népszerűsítése érdekében PR tevékenységet folytat, illetve tagokat toboroz.
e. Ösztönzi és támogatja a szakszövetségi céllal összhangban tevékenykedő biliárdklubok programjait.
f. Nemzetközi versenyeket szervez.
g. Biliárd kurzusokat, tanfolyamokat szervez, rendez minden korosztály, réteg számára.
h. Képzéseket, továbbképzéseket szervez játékvezetők részére.
i. Kurzusokat szervez külföldi érdeklődők számára.
j. Biliárd témájú táborokat, tanulmányutakat szervez Magyarországon és külföldön.
k. Konferenciát szervez, rendez, kiadványok megjelenését ösztönzi és támogatja.
l. Szakember találkozókat, szakmai illetve motivációs megbeszéléseket szervez, rendez.
3. A Szakszövetség közhasznú tevékenysége
A Szakszövetség közhasznú tevékenysége:

sporttevékenység támogatása.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a gyermekés ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fogyatékosok csoportjának támogatása – a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 49. § c-e).
Sport, ifjúsági ügyek – 2011. évi 189. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont.

A Szakszövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A
Szakszövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Szakszövetség vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak
kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés
alkalmazásában – a Szakszövetség alaptevékenységének minősül.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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III. fejezet – A Szakszövetség tagjai
1. A Szakszövetségnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A rendes tagok sportszervezet,
sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány lehetnek; a pártoló és tiszteletbeli
tagok bármilyen jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek; feltéve,
hogy a Szakszövetség célkitűzésével egyetértenek és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében részt
kívánnak venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják.
•

•
•

A Szakszövetség tagság az alapításkor a Szakszövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. A
Szakszövetség megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani.
Rendes és pártoló tagi kérelem esetén az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított első elnökségi ülésen,
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát
követően kell írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.
Tiszteletbeli tagság esetén az Elnökség javaslatára a soron következő közgyűlés egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a felvételről avagy a más tagság fajtából való átminősítésről. A határozatot annak
meghozatalát követően kell írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
számára.

2. rendes tagság és különösen a szakszövetségi közgyűlésen történő szavazati jog gyakorlásának további
feltétele (tagi feltétel) a tagdíj rendszeres, adott év február 28. napjáig történő fizetése, továbbá a Szakszövetség
versenyrendszerében való aktív részvétel. A versenyrendszerben való aktív részvételnek minősül, ha a rendes
tag legalább négy játékosának, legalább három, a Szakszövetség versenyrendszerében szereplő versenyen részt
kell venni minden versenyévben (a csapatbajnokság egy fordulója is egy versenynek számít). Újonnan felvett
rendes tagnak a tagi feltételt teljesítenie kell ahhoz, hogy közgyűlésen szavazati joggal rendelkezzen.
A versenyév január 1-én kezdődik és december 31-én ér véget.

Bármely rendes tag átminősíthető (pártoló, vagy tiszteletbeli taggá), amennyiben a tag az elnökség részére erre
vonatkozó kérvényt terjeszt elő.

3. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak
megfelelően őrzi. A tagok nyilvántartásáért az Elnökség a felelős.
A korábbi tagság másfajta tagsággá való átminősülése esetén a tagi jogok és kötelességek is megfelelően
változnak.
4. A belépés és kilépés önkéntes, a tagok száma korlátlan.

5. A rendes tag jogai:
a. a rendes tag (illetve a vonatkozó igazolásban megadott magánszemély) a Szakszövetség bármely
tisztségére, illetve küldöttnek megválasztható, amennyiben betöltötte 18. életévét; feltéve, hogy
megfelelnek a következő feltételeknek: a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének
legalább korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgár, akinek cselekvőképességét etekintetben
bíróság nem korlátozta; Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár, valamint – társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén – más
nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
b. tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehet a Szakszövetség közgyűlésének
munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein (a vonatkozó igazolásban megadott magánszemély képviseli
az illető rendes tagot a közgyűlésben);
c. igénybe veheti a Szakszövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel;
d. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a Szakszövetség
tevékenységéről, amelyre a Szakszövetség 30 napon belül köteles választ adni;
e. ilyen irányú kérelmének benyújtásától számított harminc napon belül betekinthet a Szakszövetség
nyilvántartásába;
f. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szakszövetséget érintő bármely kérdésben;
g. az elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok és az egyéb egységek
munkájában;
h. használhatja a Szakszövetség hivatalos szimbólumát;
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i.

rendes tagok jogaikat az esedékes tagdíj megfizetése, és a sportági versenyrendszerben való részvétel
esetén gyakorolhatják.

6. A rendes tag kötelezettségei:
a. köteles betartani az Alapszabály és egyéb szakszövetségi, szakági szervezeti szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg a Szakszövetség szerveinek határozatait;
b. köteles teljesíteni a Szakszövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és a tőle
elvárható módon elősegíteni a Szakszövetség célkitűzéseinek megvalósítását;
c. köteles a tagdíjat késedelem nélkül, az elnökség által előírt módon befizetni;
d. köteles megóvni a Szakszövetség céljai megvalósítását és tevékenységét, azokat nem veszélyeztetheti.

7. A tiszteletbeli, a pártoló tag jogai:
a. a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, szavazatai joggal nem rendelkezik, tisztségviselésre nem
választható;
b. igénybe veheti a Szakszövetség szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
8. A tiszteletbeli és a pártoló tag kötelezettségei:
a. a Szakszövetség célkitűzései megvalósításának elősegítése;
b. illetve anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatás nyújtása a Szakszövetség működéséhez.
9. A tagság megszűnik
a. a tag jogutód nélkül történő megszűnésével, illetve halálával;
b. a Szakszövetség megszűnésével;
c. kilépéssel;
d. kizárással;
e. tagsági jogviszony Szakszövetség általi felmondásával.

10. A tag kilépési szándékát az elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti. A tagsági jogviszony a kilépési szándéknyilatkozat elnökhöz történő megérkezése napján
szűnik meg. A tag kilépéséről a közgyűlést tájékoztatni kell. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a
tagokat minden esetben az Elnökség törli a nyilvántartásból.

11. A tagnak jogszabályt, az Alapszabályt, a közgyűlési, szakági vagy egyéb szervezeti határozatot, szabályzatot
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely tag vagy szerv kezdeményezésére
– a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A tagnak jogszabályt, az Alapszabályt, a közgyűlési, szakági
vagy egyéb szervezeti határozatot, szabályzatot sértő magatartása akkor tekinthető súlyosnak, ha azzal a
szakszövetségi tagságra méltatlan viselkedést valósít meg. A közgyűlés a tag kizárásáról az elnökség
javaslatára, az érintett tag személyes meghallgatását követően dönt, a határozatot a közgyűlési ülésen
szóban kell kihirdetni. A határozatot írásba is kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségekről szóló kioktatást: azaz azt, hogy a tag kérheti az illetékes bíróságtól a határozat hatályon
kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A pert attól az időponttól
számított 30 napon belül lehet megindítani a Szakszövetség ellen, amikor a tag tudomást szerzett a
határozatról, vagy arról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Az írásbeli határozatot a tagnak e-mailben vagy postai úton meg kell küldeni. A tag tagsági jogviszonya a
kizáró határozat taggal való közlésével szűnik meg. Amennyiben a tag a határozatot nem veszi át (cím
ismeretlen, levél visszajön stb.), a határozatot annak 2. sikertelen kézbesítési kísérletétől számított 5.
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A jognyilatkozatokat a korábban megadott postai címre kell
közölni, vagy az e-mail címekre kell megküldeni. Bármely adatban bekövetkezett változásról a felek
haladéktalanul értesítik egymást. Az értesítésig a korábbi kapcsolattartási adatok hatályosak.

12. Felmondás útján szűnik meg a tagság, ha bármely tagsági jogviszonnyal rendelkező tag az Alapszabályban
meghatározott tagsági feltételeknek – különösen a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének a felszólításban
meghatározott póthatáridő ellenére - nem felel meg. A felmondásról a közgyűlés az elnökség javaslata
alapján határoz. A közgyűlés a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban mondhatja fel, a
tagság ezen határidő leteltét követő napon szűnik meg.
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IV. fejezet – A Szakszövetség szervezeti felépítése
1. A Szakszövetség testületi szervei:
a. Közgyűlés: a Szakszövetség legfőbb döntéshozó testületi szerve.
b. Elnökség: a Szakszövetség ügyintéző és képviseleti szerve, tagjai a Szakszövetség tisztségviselői.
2. A Szakszövetség tisztségviselői:
•
•
•
•
•
•
•

elnök,
alelnök,
főtitkár,
karambol szakági elnökségi képviselő,
magyar bábus biliárd szakági elnökségi képviselő,
pool szakági elnökségi képviselő,
snooker szakági elnökségi képviselő.

3. Szakágak
•
•
•
•

karambol
bábus biliárd
pool
snooker

4. Bizottságok

a. Ellenőrző bizottság,
b. Fegyelmi bizottság,
c. Ad hoc és egyéb bizottságok: a Közgyűlés, vagy az Elnökség meghatározott feladatok ellátására más
bizottságokat is létrehozhat.

A bizottságok működési rendjét saját ügyrendjük határozza meg.
Bevezető

V. Fejezet – A közgyűlés

Tekintettel a döntéshozatal központi szerepére egy szervezet működésében, nagy figyelmet kell fordítani a
szavazati arányok optimális beállítására. Fontos, hogy a Szakszövetség minden rendes tagja közvetlenül is
gyakorolhassa tanácskozási, indítványozási és szavazati jogát a közgyűlésben. Másrészt figyelembe kell venni
azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy a tényleges és egyben kívánatos erőviszonyokat a rendes tagok tényleges
sportolólétszáma szerint jó megállapítani. Továbbá a tagcsoportok közvetett képviselete esetében is ügyelni
kell a demokratikus elvek érvényesülésére.
1. A közgyűlés a Szakszövetség legfőbb döntéshozó testületi szerve. A közgyűlés feladata a működőképesség
fenntartása, a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetőleg kezdeményezése.
2.

A tagsági feltételnek megfelelő rendes tagoknak (azaz aki időben megfizette a tagdíjat és aktívan részt vesz
a versenyrendszerben) egy szavazata van a közgyűlésben (tagi szavazati jog), amelyet a tagszervezet
képviselője gyakorol. A tagi szavazati jog felhatalmazással átruházható bárkire .
Minden rendes tag jogosult ezen felül a közgyűlésbe további meghatározott számú képviselőt küldeni. Ezen
képviselők számának kiszámítása a rendes tagnak a közgyűlés napját 15 nappal megelőző érvényes
tényleges sportolói létszámán alapul.. A tényleges sportolói létszámba a rendes tag azon sportolói
számítanak bele, akik a közgyűlést megelőző 12 hónapban legalább három, a Szakszövetség
versenyrendszerében szereplő versenyen részt vettek (a csapatbajnokság egy fordulója is egy versenynek
számít, amennyiben a fordulón részt vevő személyek tényleges részvétele a szakági honlapon feltüntetett
kimutatásból megállapítható) és érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek.
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A rendes tag képviselőszámának kiszámításához az illető tagszervezet érvényes tényleges sportolói
létszámát osztani kell 5-el. Az így kapott értéket kerekítsük egészre lefelé (pontosabban fogalmazva vágjuk
le a tizedesrészt). Az így kapott szám egy maximum, amelyből a tagszervezet annyi képviselőt jogosult
küldeni a közgyűlésre, amennyit előzetesen időben bejelent a főtitkárhoz. Minden képviselőnek egy
szavazata van és a tagszervezet képviselője által adott meghatalmazással jogosult képviselni a
tagszervezetet a közgyűlésen.
Amelyik tagszervezet az érvényes sportolói létszám alapján kíván képviselőket küldeni a közgyűlésre, a
közgyűlés napját megelőző 5. napig írásbeli kérelmet köteles benyújtani a főtitkárhoz (akár e-mailben) e
körben, amelyben versenyzőnként köteles igazolni, hogy ki melyik 3 versenyen vett részt az elmúlt 12
hónapban, továbbá köteles igazolni az érvényes sportolói létszámot a versenyzők által aláírt
versenyengedély-kérő lappal.

A 12 hónapnál kevesebb ideje felvett rendes tag is csak akkor jogosult képviselőket küldeni a közgyűlésbe,
ha e feltételt már teljesíteni tudja.

3. A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet, mely utóbbi lebonyolítása tekintetében a rendes közgyűlés
szabályai az irányadóak.

4. Rendes közgyűlést a Szakszövetség évente legalább egyszer, de szükség esetén több alkalommal is tart,
amelyet a Szakszövetség elnöksége határozata alapján az elnök vagy a főtitkár hív össze.

5. Az évi rendes közgyűlés alkalmával kötelezően megtárgyalásra kerül az elnökség beszámolója a
Szakszövetség tevékenységéről; az ellenőrző bizottság jelentése; az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről
szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti beszámoló, illetve az éves pénzügyi terv, valamint a
közhasznúsági melléklet, melyek elfogadásáról dönt a közgyűlés.

6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az összes szavazat legalább egyharmadával rendelkező tagok, illetve
egy szakági tagcsoport tagjainak legalább háromnegyede által aláírt kérelemre (amelyben megjelölik az
összehívás okát és célját), bíróság, ellenőrző bizottság vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli
kezdeményezésére. Az ellenőrző bizottság kezdeményezésére a közgyűlést az indítvány megtételétől
számított 30 napon belül, az intézkedés céljából haladéktalanul össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte után az ellenőrző bizottság maga is jogosult a közgyűlés összehívására.
7. A közgyűlést a Szakszövetség elnöke (akadályoztatása esetén az alelnök) vezeti, de ezt a jogát átadhatja
valamely más elnökségi tagnak. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

8. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok részére a Szakszövetség nevét és székhelyét, a
közgyűlés helyszínét, időpontját és a napirendet is tartalmazó meghívó legalább 45 nappal a közgyűlés
időpontját megelőzően írásban (e-mailen vagy postán) megküldésre kerül. A közgyűlés a székhelytől eltérő
helyre is összehívható. A közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben a közgyűlés
nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés az eredeti helyen, a megjelölt eredeti időpontot követő
melyik időpontban, az eredeti napirenddel kerül megtartásra.
9. A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg, és a levezető elnök terjeszti a közgyűlés elé. A
napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák.

10. A közgyűlést legalább 15 nappal megelőzőleg az elnökséghez (a szükséges dokumentumok csatolásával)
bejelentett "pót" napirendi pontok bekerülnek a közgyűlés napirendjébe. Ezen esetleges pótnapirendi
pontok anyagát legkésőbb a közgyűlés kezdési időpontját 14 nappal megelőzően kell elküldeni a tagoknak.

11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok által, a közgyűlés napját megelőző 5. napig kérelmezett
és igazolt képviselők létszámának több mint a fele jelen van.

Ha az egyébként szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, és az eredeti kezdési időponttól
számított egy órán belül sem válik határozatképessé, akkor új időpontot kell a megismételt közgyűlésre
kitűzni, amely az eredeti időponttól számított 8 napon túl és 16 napon belüli lehet, és amely a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben csak az eredeti meghívóban megadott
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napirendben hozható döntés, azonban alapszabályt módosítani, továbbá tisztségviselőt választani nem
lehet a megismételt közgyűlésen. Egyébként az elnökségnek a rendes szabályok szerint kell a megismételt
közgyűlést összehívnia.

12. A meghívóban megadott, illetve a pótlólag szabályosan kiértesített napirendi kérdéseken kívül egyéb
kérdések nem tárgyalhatók az adott közgyűlésen.

13. A közgyűlés határozatait - amennyiben jelen szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, a
jelenlévő rendes tagok képviselőinek egyszerű szótöbbségével hozza. Titkos szavazást rendelhet el a
közgyűlés a levezetőelnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Továbbá
személyi kérdésekben az érintettek kérésére a szavazás titkosan történik. A tag kizárásáról és a
Szakszövetség más szakszövetséggel, szövetséggel, szervezettel való egyesülésének, szétválásának, illetve
megszűnésének elhatározásáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A határozati javaslatot szavazategyenlőség
esetén elvetettnek kell tekinteni.

14. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

a) aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) törölve
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy jelenlévő rendes tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

15. A közgyűlésről jegyzőkönyvet (benne foglalva a döntéseket, szavazati arányokat) kell felvenni, amelyet a
levezetőelnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő ír alá. A levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a
szavazatszámlálókat és a jegyzőkönyvet hitelesítőket a közgyűlés megnyitása után a rendes tagok egyszerű
szótöbbséggel választják meg. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot kell a
Szakszövetség iratai között megőrizni. A közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követően (e-mailen vagy
postai úton) közli az érintettekkel, valamint (ha nem sért személyi jogokat, illetve nem titkosított) a
Szakszövetség honlapján elhelyezi.

16. A közgyűlési határozatot a közgyűlésen kell szóban kihirdetni és írásba foglaltan is közölni kell az érintett
személyekkel (e-mailen vagy postai úton). A tag, az elnökségi tagok és az ellenőrző bizottsági tagok kérhetik
az illetékes bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az
Alapszabályba ütközi. A pert attól az időponttól számított 30 napon belül lehet megindítani a Szakszövetség
ellen, amikor a tag, az elnökségi tag vagy az ellenőrző bizottsági tag tudomást szerzett a határozatról, vagy
arról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő
elteltével per nem indítható.

17. Megválasztott tisztségviselőnek azt kell tekinteni, aki a közgyűlésen jelenlévő szavazatok többségét (azaz a
közgyűlésen jelen lévő szavazatok felénél több szavazatot) megszerezte. A Szakszövetség választott szervei
és tisztségviselői a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak.

18. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. az alapszabály megállapítása, módosítása a közgyűlésen jelenlévő képviselők legalább háromnegyedes
szótöbbségével hozott határozatával;
b. az elnökség és az ellenőrző testület elnökének, továbbá tagjainak négy évre történő megválasztása, illetve
visszahívása, lemondásuk elfogadása, díjazásuk megállapítása - a szakági elnökségi képviselőjüket minden
szakági közgyűlés maga jelöli, a többi funkció vonatkozásában bármely szavazati joggal rendelkező tag
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c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

adhat le jelölést (a jelölések leadhatók a közgyűlés meghirdetését követően, illetve az ülés megkezdését
közvetlen megelőzően az elnökségnek, valamint választási eredménytelenség esetén pótlólag a közgyűlés
adott szakaszában is);
a Szakszövetség két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség
előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása;
éves költségvetés, a szakszövetségi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az
esetleges alapítványrendelés elhatározása;
más szakszövetséggel, szövetséggel, szervezettel való egyesülésének, szétválásának, illetve megszűnésének
elhatározása a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával;
gyakorolja a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogokat, ha a vezető tisztségviselők a
Szakszövetséggel munkaviszonyban állnak;
a jelenlegi és korábbi tagok, vezető tisztségviselők, ellenőrző bizottsági tagok vagy más szakszövetségi
szervek tagjai, vezetői elleni kártérítési igények érvényesítése;
a Szakszövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása;
nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása;
szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
az éves pénzügyi terv megtárgyalása, illetve az elnökségnek a Szakszövetség tevékenységéről és vagyoni
helyzetéről, az előző éves pénzügyi terv teljesüléséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti
beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása.
Az éves beszámoló tartalmazza:
• mérleget,
• eredménykimutatást,
• kiegészítő mellékletet.
A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált
összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást,
adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat. Be kell mutatni továbbá a
Szakszövetség által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Szakszövetség által végzett közhasznú tevékenységeket,
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményét, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges, a Civil törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
•
•
•

vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek
felsorolását.

m olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját tagjával, elnökségi tagjával,
ellenőrző bizottsági tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt.
n végelszámoló kijelölése;
o a Szakszövetség céljának módosítása a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozatával;
p a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása;
q szervezeti egységei jogi személlyé történő nyilvánítása;
r döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy
amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt.
A közgyűlésen az elnökség legalább egy tagja köteles részt venni, legjobb tudása szerint a Szakszövetséggel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, és a Szakszövetség tevékenységéről, gazdasági helyzetéről beszámolni.
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VI. Fejezet – Az elnökség
1. A hét főből álló elnökséget, azaz a Szakszövetség tisztségviselőit a közgyűlés választja meg. A megválasztott
elnökségi tagok megbízása négy éves időtartamra szól. Egyéb időközi választás esetén a megbízás a
Szakszövetség választási ciklusa végéig tart, kivéve, ha a közgyűlés másképp dönt. Bármely elnökségi tag
lemondása esetén közgyűlést kell összehívni új elnökségi tagnak a mandátum hátralévő időtartamára
történő megválasztása céljából. A közgyűlésen az elnökség legalább egy tagja köteles részt venni.
Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült. Nem lehet elnökségi tag az sem, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ezen felül nem lehet a Szakszövetség elnökségi tagja, aki korábban olyan másik, megszűnt közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki;
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás-intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást
helyettesítő bírságot szabott ki;
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

Az elnökség tagjai:

•
•
•
•
•
•
•

elnök,
alelnök,
főtitkár,
karambol szakági elnökségi képviselő,
magyar bábus biliárd szakági elnökségi képviselő,
pool szakági elnökségi képviselő,
snooker szakági elnökségi képviselő.

2. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

3. Az elnökség azon tagjai, akik rendes tagjai a Szakszövetségnek, nem vehetnek részt a közgyűlési
határozathozatalban, amennyiben maguk, közeli hozzátartozójuk, vagy élettársuk a határozat alapján a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt továbbá az az elnökségi tag

a)
b)
c)
d)
e)

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
törölve
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség tagja, illetve az elnökségi tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
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4. Az elnökség feladata a közgyűlések közötti időszakban a közgyűlés határozatainak végrehajtása és a
Szakszövetség irányítása, továbbá a működőképesség fenntartása, a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetőleg
kezdeményezése. Az elnökség tagjai tevékenységüket a Szakszövetség érdekeinek megfelelően,
személyesen kötelesek ellátni. A Szakszövetség tagjai részére kötelesek a Szakszövetségre vonatkozóan
felvilágosítást adni és számukra a Szakszövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. Megtagadhatják a felvilágosítást és a betekintést, ha ez a Szakszövetség üzleti titkát sértené, ha a
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot.
5. Az elnökség hatáskörébe tartozik a két közgyűlés közötti időszakban:

a. a Szakszövetség tevékenységének irányítása, közgyűlések összehívása, a Szakszövetség törvényes,
alapszabályszerű működésének biztosítása, a közgyűlési határozatok végrehajtása és ennek ellenőrzése;
b. a Szakszövetség fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és
ülésterv jóváhagyása;
c. a Szakszövetség eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése;
d. szakbizottságok létrehozása, tevékenységeinek meghatározása, megszűntetése, vezetőinek kinevezése,
illetve felmentése;
e. határozathozatal tagfelvételi, törlési, valamint a kizárási kérdésekben, tagság nyilvántartása;
f. hatáskörébe tartozó ügyekben fegyelmi jogkör gyakorlása;
g. nemzetközi tevékenység irányítása, nemzetközi kapcsolatok szervezése, döntés a külföldi kiküldetések,
illetve külföldiek meghívása ügyében;
h. biliárd versenyek, események közvetítésének engedélyezése, vagyoni értékű jogok hasznosításáról
szóló szabályzat jóváhagyása;
i. az ad hoc és egyéb bizottságok és munkacsoportok felállítása, egyedi megbízások adása;
j. a közgyűlések, illetőleg a közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok, költségtervezetek és
zárszámadás, éves beszámoló, közhasznúsági melléklet előkészítése és a közgyűlés elé terjesztése;
k. a szakágak feladatainak meghatározása, a szakágak közötti munka összehangolása, valamint a szakágak
önálló szabályzatainak jóváhagyása;
l. a Szakszövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása;
m. az éves tagdíjak mértékének, befizetési határidejének, módjának megállapítása, tagság nyilvántartása;
n. annak biztosítása, hogy a szakágak között felosztható anyagi javak elosztása lehetőleg az adott szakágba
tartozó tagszervezetek tényleges sportolólétszáma arányában történjen;
o. a szakágakkal egyeztetve döntés az emlékérmek, díjak, jutalmak odaítéléséről, javaslattétel a
mesteredzői címre;
p. a Szakszövetség szervezeti és működési ügyrendjének, valamint a szakágakkal egyeztetve a biliárddal
kapcsolatos egyéb szabályzatok elkészítése és jóváhagyása;
q. szerződések megkötése;
r. a Szakszövetség által szervezendő nemzetközi versenyek kiírásának, lebonyolítási tervének és tételes
költségvetési tervének jóváhagyása;
s. a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása;
t. sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása;
u. a szakszövetség iratainak őrzése; beleértve a Szakszövetség gazdálkodásával, tagsággal kapcsolatos és
egyéb nyilvántartásait is. Az elnökség e körben köteles lehetővé tenni, hogy a nyilvántartásból a
döntésre jogosult szerv(ek), a döntés tartalma, időpontja és az azt támogatók és ellenzők aránya
megállapítható legyen.
v. minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a
közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal;

6. Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint
az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési
előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról – mindig figyelembe véve a tényleges sportoló
létszám szerinti elosztási elvet.

7. Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szakszövetség részére ingatlanvagyon megszerzése,
megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység
elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján a Szakszövetség számára
jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. A Szakszövetség csak olyan módon vehet fel
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hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti és a közhasznú
tevékenységének ellátását, illetve működésének fenntartását.

8. Az elnök vagy a főtitkár az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal köteles
összehívni. Az elnökségi ülés helyszínét, időpontját és napirendjét az elnökség tagjaival és a szakágak
elnökségeivel öt nappal az ülés előtt közölni kell (e-mailen vagy postán). Ha az elnökségi tagok közül 2 fő a
napirend megjelölésével kéri, az elnök a rendkívüli elnökségi ülést tizenöt napon belül köteles összehívni. A
levezető elnök az elnök, távollétében az alelnök, vagy akit erre az elnök felhatalmaz.
9. Az elnökségben minden tagnak egy szavazata van, amelyet nem ruházhat át harmadik személyre, még
meghatalmazással sem.

10. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 fő megjelent. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott elnökségi ülést – változatlan napirend mellett – legalább három nappal későbbi időpontra kell
kitűzni. Az elnökségi ülés nyilvános.

11. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

12. Az elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a választott levezető elnök és a választott
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. Az elnökség ülés jegyzőkönyvét 45 napon belül
az MBSZ honlapján közzé kell tenni.

13. Az elnökség a hatáskörébe tartozó ügyekben kizárólag nyilvános üléseken határozhat.

14. Az elnökség munkájáról köteles évenként a közgyűlésnek beszámolni.

15. Az elnökségi tagság megszűnik:
a mandátum lejártával;
lemondással;
visszahívással;
elnökségi tag halálával;
az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
- az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; vagy;
Szakszövetség megszűnésével.

16. Az elnökségi tag megbízatásáról a Szakszövetséghez címzett, az elnökséghez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha a Szakszövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéssel - a tagok legalább egyharmada, vagy legalább 3
elnökségi tag indítványára - visszahívhatja az elnökség tagját, amennyiben közgyűlési határozat alapján
kiadott felhívás ellenére is a tisztségével összefüggésben a Szakszövetség céljait veszélyeztető magatartást
tanúsít. Az elnökségi tag kérheti az illetékes bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközi. A pert attól az időponttól számított 30 napon belül lehet
megindítani a Szakszövetség ellen, amikor a tag tudomást szerzett a határozatról, vagy arról tudomást
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem
indítható. Az elnökségi tagot erről a jogáról magában a határozatban tájékoztatni kell.

VII. Fejezet – Szakágak

1. A Szakágak meghatározása
a. A szakágak a Szakszövetség önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységei, amelyek a
Szakszövetség tagjaiból állnak és saját szakági szabályzatuk, illetve szervezetük (közgyűlésük, elnökségük)
határozatai szerint működnek. A Szakszövetség a szakágak működését gazdasági és szakmai tekintetben
önállónak ismeri el, azonban a szakágak éves tevékenységükről, gazdasági működésükről jogszabályoknak
megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztott pontos elszámolást kell az elnökség felé évente
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benyújtaniuk. A szakágak tevékenysége semmilyen formában sem lehet ellentétes a Szakszövetség
alapszabályával, egyéb szabályzataival és a közgyűlés, illetve elnökség határozataival.

b. A Szakszövetség feladatainak az alapszabályban, az SZMSZ-ben, illetve az idetartozó szakszövetségi
elnökségi határozatokban meghatározott részét a szakágak látják el. A szakágak feladataikat, illetve ezzel
kapcsolatos hatáskörüket önállóan meghatározott, saját szabályzatukban határozzák meg, amelyet az
elnökség hagy jóvá.

c. A szakágak tevékenysége semmilyen formában sem lehet ellentétes a Szakszövetség alapszabályával, egyéb
szabályzataival és határozataival.
d. A Szakszövetség szakágakat – a biliárd játék, illetve sport következő területein – von be feladatai ellátásába:
• karambol;
• bábus biliárd;
• pool;
• snooker.

f) Ha a nemzetközi szabályozás úgy kívánja, a nemzetközi szereplés, versenyzés tekintetében az érintett
szakágak együttműködnek, illetve nemzetközi értelemben tartozhatnak egyazon nemzetközileg definiált
szakághoz.

2. A szakágak működése

a. A Szakszövetség tagjai a négy szakág valamelyikében vesznek részt a Szakszövetség munkájában, a közös
célok megvalósításában. A Szakszövetség minden tagja jogosult arra, hogy a Szakszövetség bármely
szakágának versenyrendszerében részt vegyen.

b. A szakágak saját szabályzatuk, határozataik szerint biztosítják a demokratikus, jelen alapszabálynak is
megfelelő működést.
c. Egy versenyéven belül egy rendes tag pontosan egy szakág közgyűlésében vehet részt, még pedig abban,
amelyet minden év január 15. napjáig megjelöl (megküld a főtitkárnak). Ha valaki nem nyilatkozik, akkor az
előző évi besorolás marad. Továbbá egy belépő tagnak eleve nyilatkozni kell, hogy melyik szakághoz kíván
tartozni az aktuális versenyévben.
A szakág legfőbb szerve a szakági közgyűlés, amely az adott versenyévben magukat idetartozónak valló
szakszövetségi rendes tagok összessége, kivéve, ha egy szakág a saját szakági szabályzatában más szakághoz
tartozó tag részére lehetővé teszi a saját szakági közgyűlésén történő szavazást.

A szakági közgyűlés további szabályai tekintetében a szakág (az aktuális közgyűlése) által elfogadott, jelen
alapszabállyal nem ellentétes s a demokratikus alapelveket figyelembe vevő szabályzat a mérvadó.

d Egy versenyéven belül egy versenyző csak egyetlen tagszervezet tekintetében vehető figyelembe a
szavazatszámlálás szempontjából.
e
f

Két szakági közgyűlés közötti időpontban a szakág irányítását a szakági elnökség látja el, amelynek tagjait a
szakági közgyűlés választja a szakági szabályzatban meghatározottak szerint.

Amennyiben adott időszakban, egy szakágban nem működik a szakág elnöksége, a szakági közgyűlést
bármely, a szakághoz tartozó tagszervezet, illetőleg a Szakszövetség elnöksége is összehívhatja.

VIII. Fejezet – Tisztségviselők

A Szakszövetség képviseletében eljárni az elnök, az alelnök, és a főtitkár jogosultak (a Szakszövetség
képviselői), akik önállóan és korlátlanul jogosultak a Szakszövetség képviseletére és a Szakszövetség nevében
önálló és korlátlan aláírási joggal rendelkeznek. A Szakszövetség bankszámlája felett a három képviselő közül
bármely kettő együttesen jogosult rendelkezni.
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A Szakszövetség elnökét, alelnökét, főtitkárát és elnökségi tagjait a közgyűlés választja, megbízatásuk négy évre
szól. A Szakszövetség elnökségi tagjai határozatlan számú ciklusra újraválaszthatóak. Bármely elnökségi tag
lemondása esetén a mandátum hátralévő időtartamára az elnökség javaslatára közgyűlést kell összehívni új
elnökségi tag választása céljából. A közgyűlésen az elnökség legalább egy tagja köteles részt venni.
1. A Szakszövetség elnöke

1.1. A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője a Szakszövetség elnöke.

1.2. Az elnök feladatai:

a. a Szakszövetség önálló képviselete, az elnökség és közgyűlés üléseinek összehívása és vezetése;
b. az alapszabály, a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
szervezése és koordinálása;
c. a Szakszövetség szervei által hozandó határozatok tervezeteinek elkészítése;
d. a Szakszövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása;
e. aláírási jogkör gyakorlása;
f. hírközlő szervek tájékoztatása a Szakszövetség működéséről;
h. fegyelmi eljárás elrendelésének indítványozása;
i. tartani a kapcsolatot az országos és helyi, állami és társadalmi szervezetekkel, egyéb jogi és természetes
személyekkel;
k. dönteni és intézkedni az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség által átruházott hatáskörben,
illetve mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség vagy a Szakszövetség
egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe;
l. a közgyűlés és az ellenőrző bizottság részére a Szakszövetségre vonatkozó felvilágosítást adni és az
iratokba, nyilvántartásokba betekintést biztosítani;
m. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés
vagy az elnökség hatáskörébe utal.

Az elnök köteles összehívni a közgyűlést, ha
a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
a Szakszövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
a Szakszövetség céljainak elérése veszélybe kerül.

A kötelezően összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni vagy a Szakszövetség megszüntetéséről dönteni.
2. A Szakszövetség alelnöke

2.1. Az elnök munkájának segítésére a közgyűlés alelnököt választ.

2.2. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, aki e minőségben az elnököt megillető összes
jogot gyakorolja.
2.3. Egyébként az elnök és az alelnök közös megegyezésük alapján osztozik az elnöki feladatokon.

3. A Szakszövetség főtitkára

3.1. A Szakszövetség elnökségének napi, operatív ügyek vitelére a közgyűlés főtitkárt választ.

3.2. A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek és az elnöknek számol be.

3.3. A főtitkár feladata és hatásköre:
a. összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját;
b. szervezi a közgyűlés, az elnökség és a bizottságok határozatainak végrehajtását;
c. előkészíti az elnökség üléseit;
d. gondoskodik a Szakszövetség adminisztrációjával kapcsolatos tevékenység elvégzéséről, a tagi és a
szakágak által megküldött adatok alapján a versenyzői nyilvántartás vezetéséről;
e. aláírási jogkört gyakorol;
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f. képviseli a Szakszövetséget;
g. az elnökség, illetve a szakágak által rendelkezésére bocsátott információk alapján tájékoztatja a hírközlő
szerveket a Szakszövetség tevékenységéről;
h. figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat, biztosítja azok végrehajtását,
szükség esetén kezdeményezi a Szakszövetségi szabályzatok módosítását;
i. a Szakszövetség dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlás;
j. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, az alapszabály vagy az elnökség a hatáskörébe
utal.

4. A szakági elnökségi képviselők

4.1. A szakágakkal való kapcsolattartásra a közgyűlés szakági elnökségi képviselőket választ meg.

4.2. Feladatuk
a. a szakágak kezdeményezéseinek elnökség elé tárása,
b. Szakági szervezetek képviselete az Elnökségben,
c. részvétel az elnökség munkájában, a képviselők munkájának segítése,
d. illetve minden olyan a Szakszövetség tevékenységével kapcsolatos feladat, amit az elnökség meghatároz.

IX. Fejezet – Bizottságok

1. Az ellenőrző bizottság
a. Az ellenőrző bizottság 3 főből áll, tagjai a közgyűlés által négy évi időtartamra választott személyek. Az
ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek munkájukat végezni. Elnöke és tagjai megbízatásuk ideje
alatt a Szakszövetségben más tisztséget nem tölthetnek be. Bármely ellenőrző bizottsági tag lemondása
esetén a mandátum hátralévő időtartamára a közgyűlés új ellenőrző bizottsági tagot választ.
b. Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja a Szakszövetséggel e megbízásán kívül más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a
Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, illetve hozzátartozója; továbbá az a személy, aki az
elnökség elnöke, vagy tagja, illetve ezek hozzátartozója; végül akivel szemben az elnökségi tagra vonatkozó
kizáró ok áll fenn.

Az ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az ellenőrző bizottság tagjai az elnökségtől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.

c. Az ellenőrző bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel, de az
elnökség kérésére tapasztalatairól a megkereséstől számított 15 napon belül írásban tájékoztatást nyújt.
d. Az ellenőrző bizottság ellenőrzésének tárgya a Szakszövetség működésével, gazdálkodásával és a
vagyonkezelésével kapcsolatos tevékenysége.
e. Az ellenőrző bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg.

f.

Az ellenőrző bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a Szakszövetség elnökségét
tájékoztatja.

g. Az ellenőrző bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy Szakszövetségi tagokat is
bevonhat a munkájába.

h. A bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szakszövetség bármely iratába betekinteni, azokat
megvizsgálni; a Szakszövetség tisztségviselőitől jelentést, a Szakszövetség munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni.
i. Az ellenőrző bizottság az ellenőrzések megkezdéséről tájékozatni köteles a Szakszövetség elnökét és
főtitkárát. Az ellenőrzés során az ellenőrző bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső elrendezésre
vonatkozó szabályok szerint jár el.
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j.

Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül írásban
tájékozatja a Szakszövetség elnökségét és a főtitkárt.

k. Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a Szakszövetség főtitkára és gazdasági vezetője 30 napon
belül intézkedési tervet állít össze és elküldi az ellenőrző bizottság elnökének, amelyre a bizottság
észrevételt tehet.

l.

Az ellenőrző bizottság köteles a közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé, továbbá
• az elnökség felelősségét megalapozó tény merült fel.

m. Az elnökséget vagy a közgyűlést az ellenőrző bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség, illetőleg a
közgyűlés összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.

n. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.

o. Ha a kifogásolt gyakorlat nem szűnik meg vagy az utóvizsgálat sem vezet eredményre, az ellenőrző
bizottság kezdeményezheti a közgyűlés összehívását.

p. Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. Az ellenőrző bizottsági
ülés időpontját és napirendjét az ellenőrző bizottság elnöke nyolc nappal az ülés előtt közli a bizottság
tagjaival. Ha az ellenőrző bizottság tagjai közül 2 fő a napirend megjelölésével kéri, az elnök a rendkívüli
ellenőrző bizottsági ülést tizenöt napon belül köteles összehívni. Határozatképes, ha a tagok többsége jelen
van. Amennyiben nem határozatképes az ülés, azt 8 napon belül újra össze kell hívni. Az ellenőrző bizottság
határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ellenőrző bizottsági ülések nyilvánosak.
r.

Az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal képviselteti magát az elnökség ülésén és a közgyűlésen.

s. Az ellenőrző bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.

t.

Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik:
- a mandátum lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- az ellenőrző bizottsági tag halálával;
- az ellenőrző bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
- a kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; vagy
- a Szakszövetség megszűnésével.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéssel – a tagok legalább egyharmada, vagy legalább két
ellenőrző bizottsági tag indítványára – visszahívhatja az ellenőrző bizottság tagját, amennyiben a
közgyűlési határozat alapján kiadott felhívás ellenére is a tisztségével összefüggésben a Szakszövetség
céljait veszélyeztető magatartást tanúsít.
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Az ellenőrző bizottsági tag kérheti az illetékes bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, ha a
határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A pert attól az időponttól számított 30 napon
belül lehet megindítani a Szakszövetség ellen, amikor a tag tudomást szerzett a határozatról, vagy arról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével
per nem indítható. Az ellenőrző bizottsági tagot erről a jogáról magában a határozatban tájékoztatni kell.

Az ellenőrző bizottsági tag megbízatásáról a Szakszövetséghez címzett, az elnökhöz intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha a Szakszövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ellenőrző
bizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.

2. A Fegyelmi bizottság

a. A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel (versenybírók,
edzők) és sportszervezetekkel szembeni Szakszövetségi másodfokú fegyelmi eljárások lefolytatására az
elnökség 4 éves időtartamra Fegyelmi Bizottságot választ, élén az elnökkel. Az elsőfokú fegyelmi eljárást a
szakágak folytatják le a fegyelmi szabályzat megfelelő alkalmazásával. Az első fokon hozott határozat ellen a
Fegyelmi Bizottsághoz lehet benyújtani fellebbezést, amelyik köteles azt megvizsgálni és a szükséges
eljárást lefolytatni. A Fegyelmi bizottság 3 főből áll: elnökből és két fegyelmi bizottsági tagból.
b. Az elnök a Fegyelmi bizottsági ülést szükség szerint köteles összehívni. A Fegyelmi bizottsági ülés
időpontját és napirendjét a bizottság tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni kell. Ha a bizottsági tagok
közül 2 fő a napirend megjelölésével kéri, az elnök a rendkívüli bizottsági ülést tizenöt napon belül köteles
összehívni.
c. A bizottsági ülés határozatképes, ha legalább két fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott
bizottsági ülést – változatlan napirend mellett – legalább három nappal későbbi időpontra kell kitűzni. A
bizottsági ülés nyilvános.
d. A Fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

e. A Fegyelmi bizottság részletes feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az elnökség által
jóváhagyott fegyelmi szabályzat állapítja meg.
f.

A Fegyelmi bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

3. Ad hoc és egyéb bizottságok

a. Az elnökség a Szakszövetség tevékenységének ellátása céljából állandó és ad hoc bizottságokat hozhat létre
és ezeket meg is szüntetheti.

b. A bizottságok elnökei a bizottsági üléseket szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kötelesek
összehívni. A bizottsági ülés időpontját és napirendjét a bizottság tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni
kell. Ha a bizottsági tagok közül 2 fő a napirend megjelölésével kéri, az elnök a rendkívüli bizottsági ülést
tizenöt napon belül köteles összehívni.

c. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon a tagjainak legalább kétharmada jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott bizottsági ülést – változatlan napirend mellett legalább három
nappal későbbi időpontra kell kitűzni. A bizottsági ülés nyilvános.
d. A bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
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e. A bizottságok részletes feladatait és hatáskörét, működésük részletes szabályait az elnökség által
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
f.

A bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

X. Fejezet - Feladatok

1. A Szakszövetség általános feladatai
A szakszövetség sporttevékenységet végez az adott sportág területén, melynek kapcsán az alábbi feladatokat
látja el:
a. meghatározza a sportágra vonatkozó szabályokat
b. élsport jelleggel országos bajnokságokat és meghívásos versenyeket rendez és szervez
c. népszerűsíti a sport űzését a hazai amatőr- és tömegsport jellegű eseményeken
d. az adott sportágban biztosítja a doppingmentes sportot
f. a Sportinformációs Rendszerbe (SIR) folyamatosan felvezeti az adatokat
g. elkészíti és véghezviszi a sportág fejlesztési tervét
h. a sportág működéséhez szükséges szervezeti és működési, verseny-, nyilvántartási, igazolási és átigazolási,
sportfegyelmi, gazdálkodási-, pénzügyi és munkaügyi, vagyoni értékű jogok hasznosításáról rendelkező
szabályzatok megalkotása
i. a játékvezetők foglalkoztatása, minősítése, képzésükről és továbbképzésükről való gondoskodás;
j. az edzők képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása
k. a szakági szervezetek tevékenységének összehangolása és irányítása
l. az általa szervezett vagy rendezett sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítási
módjainak és feltételeinek szabályzatba rendezése, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződés
kötése, vagy a szerződéskötés jogának meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve
tagjaira történő átruházása;
m. Magyarország képviselete a sportág nemzetközi szervezetében;
n. a sportági nemzetközi szakszövetség, illetve a sportági külföldi szakszövetség által megkívánt, a magyar
sportolók külföldi versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez szükséges
hozzájárulás megadása vagy megtagadása (az SZMSZ szerint);
o. a sportág érdekeinek az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti Sportszövetség, a
Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a
sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé történő képviselete, kapcsolattartás a
sportszervezetekkel, a sajtóval, az országos és helyi önkormányzatokkal, állami és társadalmi
szervezetekkel;
p. a közoktatás és felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához szakhatóságként a külön
jogszabályban meghatározott díj fizetése ellenében előzetes hozzájárulás kiadása;
q. a jogszabályok és szabályzatai alapján a sportágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, illetve velük szemben a sportfegyelmi jogkör gyakorlásáról történő gondoskodás;
r. az illetékes miniszterrel a támogatási szerződés megkötése;
t. a sportág céljainak elérése érdekében a szakszövetség egészére kiterjedő szponzorálási és kereskedelmi
szerződések megkötése;
u. jelen alapszabályban meghatározott módon a tagoknak szolgáltatásokat nyújt, közreműködik a tagok
közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő szakemberek képzését és továbbképzését;
v. sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában, a jogszabályokban, illetve jelen alapszabályban
megállapított feladatok ellátása;
z. az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő
sportrendezvények jogszerű lebonyolításának ellenőrzése.
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2. A szakágak alapfeladatai
a. a biliárd-sport működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás ezek
megvalósításáról;
b. a sportágban dolgozó szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása;
c. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban a sportág versenyrendszerének kialakítása és e
versenyrendszer alapján a sportág versenyeinek szervezése, valamint a magyar (Országos Bajnokság)
bajnokság, illetve a magyar (Magyar Kupa) kupa megrendezése, versenynaptár megalkotása.
d. a versenyszerű sportolók részére versenyengedélyek kiadása, amennyiben a sportoló megfelel
Szakszövetség által meghatározott követelményeknek;
e. a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportszervezetekkel, sportolókkal és
sportszakemberekkel szemben a sportfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazni;
f. a Fair Play szellemének ápolása;
g. a doppingtilalom érvényesítése;
h. a sportlétesítmények használati feltételeinek, a létesítménnyel szemben támasztott szakmai követelmények
meghatározása;
i. a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai szabályok meghatározása;
j. a biliárdoktatás, illetve a biliárd egyesületek utánpótlás nevelésének segítése, támogatása;
k. működteti a nemzeti válogatott kereteket;
l. elnökséggel kötött megállapodásban foglalt feladatok teljesítése.

A versenyző részére minden szakág köteles versenyengedélyt kiállítani, amennyiben a versenyző erre irányuló,
tagszervezeti képviselő által is aláírt kérelmet terjeszt elő a szakágnál. A versenyzőnek akár az összes szakág
által kiállított, több versenyengedélye is lehet. A versenyengedélynek tartalmaznia kell az adott szakág
betűjelét és az adott versenyző sorszámát (pl. S09). Egy versenyző csak egy tagszervezet színeiben válthat ki
versenyengedélyt.

XI. Fejezet - A Szakszövetség határozatai, nyilvántartási rendje

1. A testületi szervek döntéseit a Szakszövetség ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben
fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt
szavazás esetén) személyét. Az elnök gondoskodik a Szakszövetség döntéseinek érintettekkel való
közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a Szakszövetség internetes honlapján
hozza nyilvánosságra. A Szakszövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a
Szakszövetség székhelyén előre egyeztetett időpontban, A Szakszövetség működésének módjáról,
szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és
internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
2. A Szakszövetség szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.

3. A Szakszövetségi feladatok ellátására, a főtitkár munkájának segítésére az elnökség irodát hozhat létre. Az
iroda tevékenységét a főtitkár irányítja.
4. Az MBSZ Iroda szervezeti felépítését, feladatait és hatáskörét a Szakszövetség szervezeti és működési
szabályzata állapítja meg. A szervezeti és működési szabályzat nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

XII. Fejezet - A Szakszövetség vagyona és gazdálkodása

1. A Szakszövetség gazdaságilag önálló, működése érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytat.
A Szakszövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szakszövetség a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A
Szakszövetség befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján
folytathat. A Szakszövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
2. A Szakszövetség bevételei:
a. tagdíj, amelyet a Szakszövetség számlájára kell átutalni, vagy házipénztárába megfizetni;
b. a Szakszövetség által szervezett rendezvények bevételei, egyéb bevételek;
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c. a tagok és más természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek által tett felajánlások, hozzájárulások, támogatások;
d. a meghatározott célra adott támogatásokat, csak a támogatási megállapodásban megjelölt cél
(amennyiben az nem ellenkezik a Szakszövetség céljaival) megvalósítására lehet felhasználni;
e. helyi önkormányzati és az alapítványi támogatásból származó bevétel;
f) a költségvetési támogatás:
fa) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
fb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;
fc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
fd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
g) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
h) befektetési tevékenységből származó bevétel;
i. gazdasági, vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
j. TV, reklám és egyéb szponzori bevétel;
k. költségtérítés címén érkező bevétel;
l. egyéb bevétel.

3. A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai)
A Szakszövetség tevékenységének finanszírozását a sportág legfontosabb feladataira, kérdéseire, továbbá a
szakági tagcsoportok céljaira, tevékenységire fordított összegek meghatározását, illetve a szakági
tagcsoportok között felosztható anyagi javak elosztását a szakági tagcsoportok tényleges
sportolólétszámainak arányaira kell alapozni.
Az arra szánt javak szakági tagcsoportok részére történő elosztása a Szakági szervezeteken keresztül
történik.
A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és
az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak
és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d. a válogatott csapatok fenntartása és szerepeltetése;
e. bajnokságok és egyéb versenyek szervezése és üzemeltetése;
f. Szakszövetségi tevékenységek finanszírozása;
g. egyéb kiadások.

4. A Szakszövetség vagyona lehet:
a. készpénz (bankbetét és folyószámlán lévő összeg), készpénzre szóló követelés;
b. értékpapír;
c. ingatlan és egyéb ingó vagyon;
d. vagyoni értékű jog.

5. A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a
Szakszövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon – túlmenően nem felelnek. A Szakszövetség a
bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) a fenti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartja nyilván. A költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdaságivállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének)
arányában kell évente megosztani. A Szakszövetségnek az alapcél szerint tevékenységéből, illetve a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten kell nyilvántartania.
6. A Szakszövetség pénzeszközeit pénzintézettel való megállapodás alapján számlán kezeli.

7. A Szakszövetség költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi
előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök felelős.
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8. A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szakszövetség gazdálkodási szabályzata állapítja
meg.
A szakágak közvetlen felhasználására szánt, a központi működési költségekkel csökkentett állami
támogatási összeg szakágak közötti elosztása tekintetében alapul kell venni:
1. Közvetlenül valamely szakágnak címzett támogatást csak az illető szakág használhatja fel.
2. Valamely versenyző nemzetközi szereplése révén kapott támogatást csak az a szakág használhatja fel,
melyhez a versenyző versenyeredményének elérése idején tartozott.
3. A további a szakágak közvetlen felhasználására szánt összeget a következők szerint kell elosztani a
szakágak között:
• Minden szakág egyenlő alapösszeget kap: 3/18-adát (4 x 3/18-ad).
• 4/18-ad részt előző év december 31. napján érvényes sportolói létszám arányában kap minden
szakág.
• A fennmaradó 2/18-ad összegről az elnökség rendelkezik.

9. A Szakszövetség az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti. A Szakszövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát
nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. A Szakszövetség a működéséről,
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó
napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint
köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A beszámoló formáját a Szakszövetség
által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdaságivállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. A
Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt,
amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba vitt
vagyonának mértékét.
10. A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a Szakszövetséget illetik meg, de terhelik az
ezzel járó kötelezettségek is.
11. A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével kapcsolatban a sportolók élet-, baleset- és
vagyonbiztosításának költségeit a Szakszövetség viseli.

12. A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, sporttevékenységével összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a Szakszövetség felel a Ptk. rendelkezési szerint.

XIII. Fejezet - A Szakszövetség megszűnése

1.

A Szakszövetség jogutódlással történő megszűnése
A Szakszövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak civil szervezettel egyesülhet és csak
szövetségekre, civil szervezetekre válhat szét.

2. A Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik:
a. ha a közgyűlés a Szakszövetség megszűnését az összes tag háromnegyedes szótöbbséggel kimondja;
b. ha az arra jogosult szerv megszünteti;
c) a Szakszövetség megvalósította célját vagy a Szakszövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg;
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve a)-b) esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Szakszövetség megszűnését, ha a Szakszövetség képes bármilyen
jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a Magyar Olimpiai Bizottság rendelkezésére kell bocsátani és azt az adott
sportág utánpótlás-nevelési programjainak támogatására kell fordítani.
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XIV. Fejezet - Vegyes és záró rendelkezések
1. A Szakszövetség megszervezi azon szervezetek és magánszemélyek körét, amelyek tagsági viszonyukon
kívül erkölcsileg és anyagilag támogatják a Szakszövetség működését.
2. A tagokkal, szakági tagcsoportokkal való kapcsolattartás elsődleges módja az írott anyagok küldésefogadása (lehetőleg e-mail, esetleg fax, posta). A tagok haladéktalanul kötelesek bejelenteni a főtitkárnak,
amennyiben az adataikban, illetve a kapcsolattartónak megadott személy elérhetőségében változás állt be.
3. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
2004. évi I. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók.

4. Ezen Alapszabály 2020 január 18. napján lép hatályba, egyidejűleg az előző alapszabály hatályát veszti.
IGAZOLÁS

***

Alulírott Hámori Balázs, mint a Magyar Biliárdszövetség elnöke, ezennel igazolom, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes
szerkezetű módosított alapszabály elkészítésére az alapszabály III. fejezet 1-3. pontok, III. fejezet 10-18. pontok., V.
fejezet 2., 8., 11-12. pont, 14. pont d) alpont, 17. pont, 18. pont j) alpont, VI. fejezet 1. pont, 3. pont c) alpont, 4. pont,
5. pont r) alpont, 8., 17. pont VII. fejezet 1. pont a) alpont, 2. pont a), c), d) és e) alpontok, VIII. fejezet preambulum,
VIII.2. fejezet 1. pont,, VIII.3. fejezet 1. pont, VIII.3. fejezet 3. pont d). alpont, VIII.4 fejezet, IX.2 fejezet 1-3. pontok, X.
fejezet 2. pont, XII. fejezet 8. pontjainak 2016. július 23-án elhatározott módosítása adott okot.
Budapest, 2020 január 18.
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