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I. cikk
AZ ELNEVEZÉS ÉS SZÉKHELY
1.§
A Magyar Íjász Szövetség (a továbbiakban: MÍSZ) a Magyar Köztársaságban működő íjász
sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét
összehangoló, munkájukat elősegítő, az íjász sportágat irányító önkormányzati elven alapuló,
különös egyesületi formában működő országos sportági szakszövetség, amely működését a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv (a továbbiakban Ptk), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil tv.) alapján fejti ki.
(1) Az Alapszabály elsődleges célja, hogy biztosítsa a MÍSZ demokratikus, önkormányzati elven
alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését. A MÍSZ a közhasznú tevékenysége során
az Stv. alapján állami, illetőleg helyi önkormányzat által ellátandó feladatot lát el, és a létesítő
okirata szerinti tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a honlapján
nyilvánosságra hozza.
(2) A MÍSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem fogad el.
(3) A MÍSZ önálló jogi személy.
(4) A MÍSZ a Civil tv., és a Stv. szerint, közhasznúsági nyilvántartásba vételével közhasznú
szervezet.
2.§
(1) A Szakszövetség neve:
(2) Rövidített neve:
(3) A Szakszövetség székhelye:
(4) A Szakszövetség működési területe:
(5) Az alapítás éve:
(6) A Szakszövetség emblémája:
(7) A Szakszövetség bélyegzője:

Magyar Íjász Szövetség
MÍSZ
1163 Budapest Margit utca 28.
Magyarország
1957
Stilizált nemzeti színű szalag, stilizált íjász alak, a
Magyar Íjász Szövetség felirattal, alul a Szövetség
alapítási éve
Név, cím, bankszámlaszám, adószám
3.§

A MÍSZ tagja a World Archery Federation-nek (a WA-nak) és a Field Archery Association
(IFAA) nemzetközi íjász szövetségnek, és az International Archery Association- nak (HDH-IAAnak), melynek alapszabályát, egyéb szabályait és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
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II. cikk
CÉLOK ÉS FELADATOK
A MÍSZ CÉLJA
4.§
(1) A MÍSZ célja az íjász szakágak (pálya-, futás-, terep-, 3D-, történelmi-, vadász-, és lovasíjász)
verseny- és szabadidősportjának, mint közhasznú tevékenységnek a népszerűsítése, fejlesztése a
Magyar Köztársaságban.
(2) A MÍSZ a Magyar Köztársaságban támogatja, szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágban
folyó tevékenységet. Elősegíti a sportág működését, meghatározza fejlesztési programját, és
gondoskodik annak megvalósításáról. Képviseli bel-, és külföldön a sportágnak és tagjainak
érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében.
(3) A MÍSZ a Civil tv. 2 § 20. pontjában meghatározott közhasznú tevékenysége a Civil tv. 2 §
19. pontjában meghatározott és a Stv. 49. § d), e), m) pontok szerinti állami feladatokat, mint
közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el, úgy, mint:
a) a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás
előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a
versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a
szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
sportfeladatok finanszírozásában,
b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
c) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország
sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és
fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein.
d) támogatja az íjászat tömegsport jellegű fejlődését, mint hagyományainkat felelevenítő és
őrző sporttevékenységet is a lefektetett stratégia mentén, különös hangsúlyt fektetve a
családias jellegű (8-80 éves) eseményekre, amely egyben a fizikai és szellemi egészség
megőrzésben és fiataljaink nevelésében, formálásában fontos szerepet játszik.
(4) A MÍSZ közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a MÍSZ tagságán kívül
bármely más harmadik személy is igénybe veheti.
(5) A MÍSZ a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság tagjaként részt vesz
az olimpiai mozgalomban és támogatja az olimpiai eszme megvalósulását.
A MÍSZ FELADATAI
5.§
(1) A MÍSZ a sportágra nézve kizárólagosan jogosult:
a) a Sport tv. 23 § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok (verseny-, igazolási és
átigazolási, sportfegyelmi, sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos
előírásokat tartalmazó, dopping, gazdálkodási, pénzügyi, sportszakemberek képesítési
követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat) kiadásával biztosítani az íjászsport
rendeltetésszerű működését,
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b) az íjászsport nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét,
a versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos
bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni az íjászsport hazai versenynaptárát és
nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,
c) részt venni a nemzetközi szervezetek munkájában, szervezni az íjászsport részvételét a
nemzetközi sportkapcsolatokban,
d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni az íjászok részvételét a nemzetközi
sporteseményeken,
e) meghatározni az íjászsport stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,
f) képviselni az íjászsport érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi
sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,
g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak,
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni az íjászsportban működő
sportszakemberek képzését és továbbképzését,
h) meghatározni az íjászsport utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról.
(2) A MÍSZ a sportágban az (1) bekezdésben foglaltakon túl:
a) gondoskodik az íjászsportban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs
rendszernek,
b) megadja vagy megtagadja a WA, IFAA illetve a külföldi íjász sportszövetség által
megkívánt hozzájárulást a magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők
Magyarországon történő versenyzéséhez,
c) a versenyszabályzatot, illetve az íjászsport egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol
d) érvényesíti a doppingtilalmat,
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos
sportági követelményeket és biztonsági előírásokat.
(3) 2003. évtől kezdődően minden évben igény és lehetőség szerint megrendezi a Magyar Íjászat
Napját

III.cikk
A TAGSÁGI VISZONY
A MÍSZ TAGJAI, A TAGOK JOGAI, ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.§
(1) A MÍSZ tagjai a tagokat megillető jogok és kötelezettségek terjedelme alapján: rendes tagok,
valamint különös jogállású (tiszteletbeli és pártoló) tagok lehetnek.
(2) A MÍSZ-nek kizárólag olyan íjász sporttevékenységet folytató sportszervezetek, és
sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok lehetnek a tagjai,
amelyek a MÍSZ versenyrendszerében részt vesznek, feltéve, hogy a MÍSZ Alapszabályát
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
(3) A MÍSZ munkájában különös jogállású tagok is részt vehetnek, akik tiszteletbeli, illetve
pártoló tagok lehetnek. Pártoló, illetve tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki a MÍSZ
Alapszabályában és szabályzataiban foglalt célokkal egyetért és a MÍSZ tevékenységét személyes
közreműködésével vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatja.
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(4) A MÍSZ tagja:
a) részt vehet a MÍSZ tevékenységében és rendezvényein,
b) képviselője szavazati joggal vehet részt a közgyűlésen, azon – a közgyűlés rendjének
megfelelően - felszólalhat, kérdéseket tehet fel, észrevételeket, javaslatokat tehet,
c) képviselője útján választhat és választható a MÍSZ szerveibe, Elnökké, elnökségi taggá, az
Ellenőrző Testület elnökének és tagjának olyan személy is megválasztható, aki nem a tag
képviselője.
d) köteles a MÍSZ érvényben lévő Alapszabályát és egyéb szabályzatait elfogadni, és eleget
tenni az azokban meghatározott kötelezettségeinek,
e) a megállapított tagdíjat befizetni tartozik.
(5) A különös jogállású tag (jogi személynél annak képviselője) a (4) bek. b)-c) pontja szerinti
aktív választójoggal nem rendelkezik, továbbá nem lehet a MÍSZ vezető tisztségviselőjének
megválasztani. A különös jogállású tag (jogi személynél annak képviselője) tanácskozási joggal
részt vehet a közgyűlésen. A tiszteletbeli tagnak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.
(6) A tagsági jogok forgalomképtelenek, és nem örökölhetőek.
(7) A tag az éves tagdíjat a tárgyév február 25. napjáig, illetve a tagfelvételtől számított 30 napon
belül köteles befizetni a MÍSZ számlájára.
(8) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a MÍSZ tartozásaiért a saját vagyonukkal nem felelnek.
(9) A MÍSZ tagja nem veszélyeztetheti a MÍSZ céljainak megvalósítását és tevékenységét.
(10) A MÍSZ tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a
különleges jogállású tagokat, valamint a képviseleti jog terjedelmét és az annak megfelelő tagsági
díjat.
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
7.§
(1) A MÍSZ tagság az alapításkor a MÍSZ nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a
belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
A tagnak felvételi kérelmét, írásban az elnökséghez kell benyújtania. A kérelemhez mellékelni
kell:
- az érvényben lévő szabályzatok elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
- jogi személy esetén a jogerős bírósági (cégbírósági) bejegyző végzés másolatát, valamint az
alapító okiratát.
-a tag törvényben meghatározott minimum létszámának megfelelő darabszámú
versenyengedély kiváltásáról szóló kérelmet.
(2) A MÍSZ-be való belépés, és kilépés önkéntes. A tagfelvétel tárgyában a közgyűlés a felvételi
kérelmet követő első közgyűlésen határoz. Nem tagadható meg a tagfelvétel, ha a kérelmező a
MÍSZ Alapszabályát, szabályzatait magára nézve kötelezően elfogadja. A különös jogállású
tagok felvétele az elnökség diszkrecionális jogköre.
(3) Megszűnik a tagsági viszony:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
e) amennyiben a tag versenyzői a versenyrendszerben nem vesznek részt.
(4) A tag a tagsági jogviszonyát a MÍSZ képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. Kilépés esetén a tagsági viszony a nyilatkozatban megjelölt
időpontban, annak hiányában a nyilatkozat átvétele napján szűnik meg. A kilépés
visszamenőleges hatályú nem lehet. A kilépési naptól kezdődően megszűnnek a tagsági jogok, a
tag nem teljesített kötelezettségeiért a polgári jog szabályai szerint felel.
5.oldal, összesen 21
Elfogadva: 2022. május 26- i közgyűlésen

Magyar Íjász Szövetség

ALAPSZABÁLY

(5) A MÍSZ-ből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet
alkalmazni. A kizárásra vonatkozó részletes szabályokat a MÍSZ Fegyelmi Szabályzata
tartalmazza. Kizárással szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag jogszabályokban, az MÍSZ
alapszabályában, közgyűlési határozatában és más szabályzataiban meghatározott előírásokat
súlyosan vagy ismételten megszegi. A MÍSZ a tagját sportfegyelmi eljárás keretében a MÍSZ-ből
kizárhatja, illetve a különleges jogállású tag sportfegyelmi büntetésként a MÍSZ-en belüli
tevékenységtől eltiltható. A MÍSZ-ből való kizárásnak bármely tag vagy MÍSZ szerv
kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt, alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy
testületi határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti. A kizárásról első fokon a Fegyelmi
Bizottság, másodfokon a közgyűlés dönt. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és indokolással
ellátni, melynek tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró
határozatot a taggal írásban kell közölni.
A tagsági jogviszony megszűnik a közgyűlés határozatának jogerőre emelkedése napján.
(6) A tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel az elnökség, írásban felmondhatja, ha az
alapszabályban foglalt feltételeknek a tag utóbb nem felel meg, így különösen:
- ha a tagszervezet az Alapszabályt nem fogadja el,
- ha a tagszervezet a sportág versenyrendszerében a tárgyévet megelőző évben nem vett részt,
- a tagdíj megfizetésére előírt határidő elmulasztásával.
A felmondásról a MÍSZ elnöksége a soron következő ülésén dönt. Felmondás előtt a MÍSZ
törvényes képviselője a tagot határidő tűzésével, írásban felszólítja a felmondás okának
orvoslására, és figyelmezteti mulasztásának jogkövetkezményére. A felmondás ellen
jogorvoslatért a felmondó határozat közlésétől számított 30 napon belül a MÍSZ Közgyűléséhez
lehet fordulni. A fellebbezést a közgyűlés a következő közgyűlésén tárgyalni köteles.
7) A tagsági viszony a tag megszűnésével a nyilvántartást végző szervezet végzésének vagy
határozatának jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.
8) A tagfelvételt megtagadó, a kizáró és a felmondó jogerős határozat ellen a kézbesítéstől
számított 30 napon belül jogorvoslatért, keresettel a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni.

IV. cikk
A SZERVEZET
A MÍSZ TESTÜLETI SZERVEI
8.§
a) a MÍSZ közgyűlése,
b) a MÍSZ elnöksége,
c) az Ellenőrző Testület,
d) a Bizottságok, a referensek és az állandó bizottságok.

A MÍSZ VEZETŐTISZTSÉGVISELŐI
9.§
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) az elnökségi tagok,
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V. cikk
A KÖZGYŰLÉS
10.§
(1) A MÍSZ legfőbb döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. Képviselő lehet a
tag Bíróság által bejegyzett hivatalos képviselője, illetve az általa jogszerűen meghatalmazott
személy.
(2) A közgyűlésre a tagok képviselőin kívül meg kell hívni az elnökség tagjait, az Ellenőrző
Testület elnökét és tagjait, a sportigazgatót, az ügyvezető igazgatót, a főtitkárt, a szövetségi
kapitányokat, referenseket, bizottsági vezetőket, valamint a tiszteletbeli és a pártoló tagokat.
A közgyűlésen az elnökség meghívására tanácskozási joggal további személyek is részt vehetnek.
A tagszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell
jelenteniük azt a személyt, aki ellátja a képviseletüket, ezzel egyidejűleg írásban (eredeti, hiteles
kivonattal) igazolniuk kell a képviseleti jogosultságukat.
Az a személy, aki nem a tagszervezet bírósági végzésében/kivonatában szereplő képviselője
mandátumát közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással
igazolja. A közgyűlésre minden (rendes) tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy
szavazattal rendelkezik.
(3) A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele képviselve van.
(4) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az első dátum után 30 perccel - az
eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes,
amennyiben a közgyűlési meghívóban a tagokat így tájékoztatták.

A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
11.§
(1)A MÍSZ közgyűlését minden évben legalább egyszer, május 31.-ig. napjáig össze kell hívni
(évi rendes közgyűlés).
(2) A közgyűlés helyéről, időpontjáról, tervezett napirendi pontjairól a közgyűlést megelőzőleg
legalább egy hónappal a tagokat, elektronikus úton (e-mailen), és a MÍSZ honlapján
(www.misz.hu) történő közzététel útján értesíteni kell. Részükre a napirendi pontokhoz
kapcsolódó beszámolót, előterjesztést, valamint a javaslatokat legalább 21 /huszonegy/ nappal a
közgyűlés előtt a fenti úton meg kell küldeni.
(3) A közgyűlést az elnök hívja össze.
(4) A MÍSZ közgyűlését (rendkívüli közgyűlés) akkor is össze kell hívni:
a) ha azt a bíróság a működés törvényességének helyreállítása érdekében elrendeli,
b) ha az elnökség eredetileg választott tagjainak száma 4 /négy/ főre csökken,
c) ha az Ellenőrző Testület tagjainak száma 1 főre csökken,
d) ha az Ellenőrző Testület kezdeményezi,
e) ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével az elnökségnél kezdeményezi,
f) ha a MÍSZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
g) ha a MÍSZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
h) ha a MÍSZ céljainak elérése veszélybe került.
(5) A (4) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a MÍSZ megszüntetésről dönteni.
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(6) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, illetve az elnökséghez
történt bejelentéstől számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra
össze kell hívni.
(7) A rendkívüli közgyűlést egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell
megtartani.
A KÖZGYŰLÉS LEVEZETÉSE, NAPIRENDJE
12.§
(1) A közgyűlést az elnök vezeti. Amennyiben az elnök ilyen jellegű tevékenységében
akadályozva van, vagy át kívánja ruházni a feladatot, úgy a közgyűlés választja meg a levezető
elnököt.
(2) A közgyűlés napirendjét a MÍSZ elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(3) A MÍSZ évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
a) az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása,
b) a pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása,
c) az Ellenőrző Testület beszámolója,
d) a közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása,
e) költségvetés megállapítása (elfogadása).
(4) A tagnak joga van a közgyűlés napirendjére javaslatot tenni, illetve határozati javaslatot
benyújtani. A javaslatot abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azt a közgyűlés időpontját
megelőző legalább 14 /tizennégy/ nappal írásban benyújtották az elnökséghez. Az így benyújtott
javaslatot és az ahhoz kapcsolódó előterjesztést legkésőbb a közgyűlést megelőző 7 /hét/ nappal
meg kell küldeni a tagoknak. A 14 napos határidő után, vagy a MÍSZ közgyűlésén beterjesztett
javaslat abban az esetben tárgyalható napirendi pontként, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak
egyhangúlag elfogadják.
Ha a napirend kiegészítéséről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésnek
tárgyában.
A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE
13.§
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok, az Ellenőrző Testület elnökének és tagjainak,
megválasztása, visszahívása,
b) az Alapszabály elfogadása és módosítása,
c) az elnökség szakmai- és pénzügyi éves beszámolójának, valamint az éves költségvetés és
éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek a MÍSZ vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,
d) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
e) az Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása,
f) a kizárás, törlés elbírálása kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,
tagfelvételi kérelmek elbírálása,
g) a MÍSZ nemzetközi szervezetbe való belépésének, illetve kilépésének elhatározása,
h) a MÍSZ megszűnésének, egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása;
i) a MÍSZ jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása;
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j) a vagyoni jogok hasznosításáról szóló szabályzat jóváhagyása,
k) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása,
l) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló döntés,
m) a MÍSZ-nek sportági szövetséggé való átalakulása az Stv. 28. §-a alapján.
n) Fegyelmi eljárásnál másodfokon a közgyűlés jár el,
o) vezető tisztségviselők felett a munkaviszony létesítése és megszüntetése, munkáltatói jogok
gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az MÍSZ-szel munkaviszonyban áll,
p) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a MÍSZ saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
q) a jelenlegi és a korábbi MÍSZ tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Testületi tagok
vagy az MÍSZ más szerve tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
r) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása
s) a végelszámoló kijelölése,
t) az elnök javaslatára a közgyűlés levezető elnökének megválasztása,
u) mindazon kérdések, melyeket jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetve a közgyűlés
saját hatáskörébe von.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA
14.§
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza. A határozat érvényességéhez a
jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű többség).
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani.
(2) Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Az Alapszabály 13.§ g), és j) pontjai esetében a határozat meghozatalához
a jelenlévő szavazásra jogosult tagok kétharmados többségének igenlő szavazata szükséges.
Ugyancsak kétharmados többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe
vonásához. A MÍSZ céljának módosításához és a MÍSZ megszűnéséről szóló döntés
meghozatalához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
(3) Az Ellenőrző Testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyűlés a Számviteli Törvény
szerinti beszámolóról és a következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.
(4) Titkos szavazással kell megválasztani az elnököt, az alelnököt, az elnökség tagjait, az
Ellenőrző Testület elnökét és tagjait.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés elején
megválasztott két hitelesítő írja alá.
(6) Minden szavazati joggal rendelkező személy kérheti, hogy az általa elmondottak szó szerint
kerüljenek a jegyzőkönyvbe. Ez esetben a felszólalás írásos szövegét - aláírásával ellátva - át kell
adnia a levezető elnöknek.
(7) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott
határozatával kizárhatja, amennyiben azt személyiségi jogok, üzleti titok védelme, egyéb
adatvédelmi ok indokolja. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak a tagok képviselői és a
MÍSZ tisztségviselői tekinthetnek be. A hozott határozatok azonban ebben az esetben is
nyilvánosak.
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A TISZTSÉGVISELŐK KÖZGYŰLÉS ÁLTALI MEGVÁLASZTÁSA
15.§
(1) A közgyűlés az elnököt, az alelnököt, az elnökség tagjait, az Ellenőrző Testület elnökét és
tagjait 5 / öt/ éves időtartamra választja. A tisztségviselők megbízásuk lejárta után
újraválaszthatók.
(2) A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt, a közgyűlés időpontjának kitűzésével egy
időben a MÍSZ elnöksége Jelölő Bizottságot hív össze. A Jelölő Bizottságnak az (1) pontban
meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát – a szakágaktól összegyűjtött adatok alapján
– a bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. Nem vehető fel olyan személy a jelölőlistára, aki
jelölését nem fogadta el. A közgyűlésen is lehet jelöltet állítani.

A MÍSZ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE
16.§
(1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a MÍSZ cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a MÍSZ által a tagjának - tagsági viszony
alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az MÍSZ-nek nem tagja vagy
alapítója,
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(2) Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
a) a MÍSZ elnöke vagy elnökségi tagja,
b) a MÍSZ-szel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) a MÍSZ cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a MÍSZ által a tagjának a tagsági viszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
d) az a) - c) pontokban meghatározott személy hozzátartozója.
(3) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt
– annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés 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 üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
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(4) A vezető tisztségviselőnek jelölt személy, illetve a vezető tisztségviselő köteles a közgyűlést
előzetesen, illetve az elnökséget a megválasztását követő 15 napon belül tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, továbbá arról is, annak
felmerülésétől számított 15 napon belül, ha vele szemben bármilyen összeférhetetlenségi ok áll
fenn.
VI. cikk
A MÍSZ ELNÖKE
17.§
(1) Az elnök a hazai és a nemzetközi sportéletben a MÍSZ legfőbb vezető tisztségviselője, aki
feladatait munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) az elnökség döntése alapján a közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés összehívása,
b) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
c) a MÍSZ törvényes működésének irányítása,
d) a MÍSZ testületei munkájának felügyelete,
e) kapcsolattartás a regionális, a területi és helyi szövetségekkel, valamint a MÍSZ tagjaival, a
sportigazgatási szervekkel,
f) utalványozási jog gyakorlása az alelnökkel vagy a kijelölt elnökségi tagokkal együttesen,
g) javaslattétel a bizottságok elnökeire és tagjaira, a referensekre és a szövetségi
kapitányokra,
h) döntési jogkör gyakorlása mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály,
a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal,
i) munkáltatói jogkör gyakorlása a MÍSZ alkalmazottjai felett
VII. cikk
A MÍSZ ELNÖKSÉGE
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE
18.§
(1) A MÍSZ-t a közgyűlések közötti időszakban a MÍSZ elnöksége, mint ügyintéző és képviseleti
szerv irányítja. Az elnökség a MÍSZ működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult,
kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal, illetve a közgyűlés hatáskörébe von.
(2) Az elnökség összetétele:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) 5 elnökségi tag.
(3) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától.
Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
11.oldal, összesen 21
Elfogadva: 2022. május 26- i közgyűlésen

Magyar Íjász Szövetség

ALAPSZABÁLY

Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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, továbbá az sem, akit
vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el.
(4) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c) lemondással
d) visszahívással
e) a vezető tisztségviselő halálával
f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(5) Az Elnökség tagjai tisztségüket megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatják el.
AZ ELNÖKSÉG FELADATAI
19.§
(1) Az elnökség a MÍSZ ügyintéző szerve.
(2) Az Elnökség feladata, hatásköre:
a) a bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása, felmentése, a referensek
megbízása és felmentése, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők (pl.: a főtitkár, a
sportigazgató, a szövetségi kapitányok, stb.) kinevezése és felmentése,
b) a MÍSZ szervei megalakításnak és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
c) a közgyűlés időpontjának, helyének és napirendjének meghatározása, a közgyűlés
összehívása, az azon való részvétel, és válaszadás a MÍSZ-szel kapcsolatos kérdésekre,
d) a MÍSZ törvényes, Alapszabály szerinti működésének biztosítása, a napi ügyek vitele,
e) a közgyűlési határozatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése,
f) a MÍSZ következő szabályzatainak meghatározása:
aa) szervezeti- és működési szabályzat (SZMSZ),
bb) szakmai bizottságok működési szabályzat,
cc) a versenyszabályzat,
dd) az igazolási és átigazolási szabályzat,
ee) a sportfegyelmi szabályzat,
ff) a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzat,
gg) doppingszabályzat
hh) sportegészségügyi szabályzat
ii) vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzat
jj) etikai és gyermekvédelmi szabályzat
g) a sportág fejlesztési programjának és az éves programoknak az elkészítése, illetve
elkészíttetése,
h) az olimpiai felkészülési program jóváhagyása,
i) a nemzetközi tevékenység irányítása,
j) az éves beszámoló, és költségvetés elkészíttetése, közgyűlés elé terjesztése, egyidejűleg
közhasznúsági jelentés készítése, mely
tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
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- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a MÍSZ vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
k) a bajnokságok és MÍSZ versenyek kiírása,
l) a sportág hazai- és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása, nemzetközi
sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel engedélyezése,
m) a válogatott keret felkészülési programjának jóváhagyása,
n) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,
o) sportolói, valamint versenybírói és edzői minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása a
vonatkozó szabályzatok szerint,
p) a hatáskörébe utalt igazolási ügyek elbírálása,
q) a MÍSZ vagyonának kezelése, a MÍSZ részére ingatlanvagyon szerzése, megterhelése,
elidegenítése, hitelfelvételek, jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat
meghozatala, amelyek alapján a MÍSZ számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek
keletkeznek,
r) a tagság nyilvántartása, első fokon dönt tagfelvételi, kizárási és törlési ügyekben
s) tagdíj megállapítása,
t) a MÍSZ határozatainak, szervezeti okiratainak, és egyéb könyveinek vezetése, működéssel
kapcsolatos iratok megőrzése,
u) a MÍSZ-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak
bekövetkezésekor a törvényben előírt intézkedések megtétele,
v) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése.
AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
20.§
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, ügyrendjét.
(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább negyedévente egyszer
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az
ok és a cél megjelölésével indítványozza.
(3) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a napirendről
legalább egy héttel az ülés előtt az előterjesztések megküldésével értesíteni kell az elnökség
tagjait, a tanácskozási joggal rendelkező személyeket, valamint a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök az ülést az időhatártól függetlenül is kitűzheti.
(4) Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával
zárt ülést rendelhet el, amennyiben azt személyiségi jogok, üzleti titok védelme, egyéb
adatvédelmi ok indokolja.
(5) Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:
- a főtitkárt,
- a sportigazgatót,
- a ügyvezető igazgatót,
- a szakmai bizottságok elnökeit,
- az Ellenőrző Testület elnökét,
- a tárgyalt napirendi pontnak megfelelően a témában érintett tisztségviselőket, referenseket
és a szövetségi kapitányokat.
(6) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A
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jegyzőkönyv másolatát az elnökség tagjainak legalább egy héttel a következő elnökségi ülés előtt
meg kell küldeni. Ha a hozott határozat a tagokra kötelezettséget állapít meg, úgy a határozatot
írásban a tagok részére meg kell küldeni.
(7) Az elnökség a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén
határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést hét napon belül
ismételten össze kell hívni.
(8) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve az ülést vezető elnök dönt.
(9) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. Az elnökség titkos szavazással hoz
határozatot az elnökségi tagok kétharmadának javaslatára.
AZ ALELNÖK
21.§
(1) Az elnököt távollétében az alelnök helyettesíti, aki helyettesítés esetén külön felhatalmazás
nélkül az elnök jogosítványait gyakorolja.
(2) Az alelnök, az elnökség által kijelölt feladatokat saját hatáskörben is elláthatja.
(3) Az alelnökre egyebekben az elnökség tagjaira vonatkozó szabályok az irányadók.

VIII. cikk
A BIZOTTSÁGOK ÉS A REFERENSEK
22.§
(1) Az elnökség munkáját a MÍSZ bizottságai és referensei segítségével végzi. Az elnökség
megválasztása utáni 60 napon belül hozza létre a MÍSZ bizottságait és nevezi ki a referenseket.
A MÍSZ állandó bizottságai és referensei:
Szakmai bizottságok:
▪
a Pályaíjász Szakmai Bizottság, (PSZB)
▪
a Terepíjász Szakmai Bizottság, (TSZB)
▪
a Vadászíjász Szakmai Bizottság, (VSZB)
▪
a Történelmi Íjász Szakmai Bizottság, (TIB)
▪
a Futás-íjász Szakmai Bizottság, (FIB)
▪ a Régiós Bizottság (RB)
o Nyugat-Dunántúli Régió
o Közép-Dunántúli Régió
o Dél-Dunántúli Régió
o Budapesti- és Pest-Megyei Régió
o Észak-Magyarországi Régió
o Észak-Alföldi Régió
o Dél-Alföldi Régió
▪ 3D Szakmai Bizottság (3D SZB)
▪ Lovasíjász Szakmai Bizottság (LSZB)
▪ Utánpótlás Szakmai Bizottság (USZB)
▪
Edzői Szakmai Bizottság (ESZB)
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Egyéb bizottságok, referensek:
▪
az IFAA képviselő (Del)
▪
a Versenybíró Bizottság, (VBB)
▪
az Orvosi Bizottság, (OB)
▪
az Etikai- és Fegyelmi Bizottság, (EFB)
▪
a Jogi Bizottság, (JB)
▪
a Tömeg Szabadidősport és Hagyományőrző Bizottság (TSZHB)
A MÍSZ elnöksége egyes feladatok ellátására az állandó bizottságokon és referenseken kívül
további bizottságokat hozhat létre, illetve referenseket jelölhet ki, ideiglenes jelleggel, határozott
vagy határozatlan időre is.
(2) A bizottságok és a referensek feladatait és hatáskörét a MÍSZ szervezeti- és működési
szabályzata és az elnökség létrehozó határozata, működésük részletes szabályait az elnökség által
jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.
(3) A bizottságok és a referensek a MÍSZ szabályzataiban meghatározottak szerint döntési,
beszámolási, véleményezési és javaslattételi joggal rendelkeznek, egyben szakterületüknek
megfelelő témákban előkészítik az elnökségi döntéseket.
AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET
23.§
(1) A közgyűlés a MÍSZ működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy
elnökből és két tagból álló (összesen három fő) Ellenőrző Testületet választ.
(2) Az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai a MÍSZ-ben más tisztségeket nem viselhetnek, illetőleg
nem lehetnek egymásnak, valamint a MÍSZ bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának
hozzátartozói.
Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a közgyűlés azon tagjait tagszervezeti képviselőket – akik tisztséget nem töltenek be),
b) MÍSZ-ben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a MÍSZ cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a MÍSZ által a tagjának a tagsági jogviszony alapján az
alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(3) Az Ellenőrző Testület tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak
ellátása érdekében külső szakembereket is igénybe vehet, a MÍSZ bármely iratába betekinthet és
a MÍSZ bármely vezető tisztségviselőjétől jelentést, a MÍSZ munkavállalóitól pedig tájékoztatást,
vagy felvilágosítást kérhet, amelyet a megkeresett tisztségviselő, munkavállaló köteles megadni.
A bizottság a MÍSZ könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(4) Az Ellenőrző Testület éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a MÍSZ
elnökségét tájékoztatja.
(5) Az Ellenőrző Testület fő feladatai:
- a MÍSZ gazdasági, pénzügyi és vagyonkezelési tevékenységének segítése és ellenőrzése,
- az éves gazdálkodásról szóló beszámoló felülvizsgálata,
- az éves költségvetés véleményezése,
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
- a MÍSZ vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése, illetőleg a
MÍSZ illetékes szerveinek, szükség esetén a felügyeleti szerv tájékoztatása az esetleges
gazdálkodási szabálytalanságokról.
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(6) Az Ellenőrző Testület elnöke a bizottság tevékenységéről köteles a MÍSZ közgyűlésének
beszámolni.
(7) Az Ellenőrző Testület ügyrendjét maga állapítja meg, működésére az elnökség működésére
megállapított szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(8) Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a MÍSZ működése során olyan jogszabálysértés vagy a MÍSZ érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megállapítható tény merült fel.
(9) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Testület indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Testület is jogosult.
(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.

IX. cikk
AZ ETIKAI- ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG
24.§
(1) A MÍSZ tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal és sportszakemberekkel
(edzőkkel, sportvezetőkkel, versenybírókkal) szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására az
elnökség 4 /négy/ éves időtartamra Etikai- és Fegyelmi Bizottságot választ. A bizottság létszámát
az elnökség annak megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan
tevékenységet.
(2) Az Etikai- és Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a MÍSZ
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.
(3) Az Etikai- és Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. Az Etikai- és Fegyelmi Bizottság
tagjai a MÍSZ-ben, a területi vagy helyi szövetségekben, illetőleg a tagszervezetekben tisztséget
nem viselhetnek, és azokkal munkaviszonyban nem állhatnak.

X. cikk
TITKÁRSÁG
Sportigazgató
24/A. §
(1) A sportigazgató a MÍSZ- el megbízási vagy munkaviszonyban álló személy, aki
tevékenységéről az elnökségnek tartozik beszámolni
(2) Feladatai:
a) MÍSZ sportszakmai munkájának felügyelete (válogatottak, versenyrendszer,
versenynaptár),
b) kapcsolattartás a WA- val a hazai felsőbb sportszakmai szervezetekkel és a szakágakkal,
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c) a WA szabályzatok változásainak figyelése és javaslattétel az új rendelkezések átvételére,
d) a MÍSZ sportszakmai koncepciójáról szóló javaslat elkészítése (utánpótlás nevelés,
edzőképzés),
e) a szerződések sportszakmai részének elkészítése.
Ügyvezető igazgató
24/B. §
(1) Az ügyvezető igazgató a MÍSZ- el megbízási szerződéses, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll , aki tevékenységéről az elnökségnek tartozik
beszámolni.
(2) Feladatait az elnökség határozza meg.
A FŐTITKÁR
25.§
(1) A MÍSZ hivatali munkáját és gazdálkodását az Alapszabály, a szervezeti- és működési
szabályzat, és más szabályzatok rendelkezései, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
szerint a főtitkár irányítja. A főtitkár a MÍSZ-szel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, az elnökség határozott vagy határozatlan időre nevezi ki.
(2) A főtitkár feladatait és hatáskörét - a hatályos szabályzatok keretei között - az elnökség
határozza meg.
(3) A főtitkár tevékenységéről a MÍSZ elnökségének tartozik beszámolási kötelezettséggel.
(4) A főtitkár távolléte vagy akadályoztatása esetén a MÍSZ elnöksége által megbízott személy
helyettesíti, esetenkénti helyettesítéssel a MÍSZ elnöke az elnökség előzetes felhatalmazása
alapján más személyt is megbízhat.

XI. cikk
A SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK
26.§
(1) A szövetségi kapitányok a szakági válogatott keretek szakmai vezetői. A szövetségi
kapitányokat a MÍSZ elnöksége határozott vagy határozatlan időtartamra nevezi ki.
(2) A szövetségi kapitányok feladatait az elnökség határozza meg.
(3)A szövetségi kapitányok tevékenységéről folyamatosan köteles beszámolni a MÍSZ
elnökségének.
(4) A határozatlan időre kinevezett szövetségi kapitányokat az elnökség bármikor visszahívhatja.
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XII. cikk
A MÍSZ KÖNYVVIZSGÁLÓJA
27.§

XIII. cikk
A MÍSZ REGIONÁLIS SZERVEI
28.§

XIV. cikk
A MÍSZ GAZDÁLKODÁSA
29.§
(1) A MÍSZ éves költségvetése alapján az Stv. és egyéb, a közhasznú szervezetek gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok, a vonatkozó szabályzatok, valamint az elnökség által megállapított
rendelkezések szerint gazdálkodik. A MÍSZ az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A MÍSZ tartozásaiért saját vagyonával felel. A
MÍSZ tagjai a MÍSZ tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem
felelnek.
(2) A MÍSZ sportcélú tevékenységének finanszírozása céljából kizárólag olyan vállalkozást
alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége korlátozott és e
korlátozott felelősség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági társaságba) vitt
vagyonának mértékét.
Ezen korlátozási mérték érvényes a MÍSZ által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és
működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is.
(3) A MÍSZ a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja. A MÍSZ gazdasági, vállalkozási tevékenységet kizárólag
közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Befektetési
tevékenységet csak a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat hatálybalépésétől
folytathat.
(4) A MÍSZ váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
gazdasági-vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztéseként nem használhatja fel.
(5) A MÍSZ-nek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági, vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten, a számviteli előírások szerint kell
nyilvántartani. A MÍSZ a 31. § c, és d, pontja szerinti költségeit, ráfordításait az alapcél
(közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének arányában kell évente megosztani.
(6) A MÍSZ az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.
(7) A közhasznúsági jelentés és a cél szerinti juttatások nyilvánosak, abba bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot kérhet. A közhasznúsági jelentést minden év május 31. napjáig a
MÍSZ internetes honlapján (www.misz.hu) nyilvánosságra hozza.
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A MÍSZ BEVÉTELEI
30.§
a) tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel
c) költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás,
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege,
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
g) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
h) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
i) egyéb, fenti pontok alá nem tartozó bevétel.

A MÍSZ KÖLTSÉGEI, RÁFORDÍTÁSAI (KIADÁSAI)
31.§
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek,
c) a MÍSZ 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) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG
31/A.§
(1) A testületi szervek döntéseit az elnökség a határozatok tárában tartja nyilván. Ebben fel kell
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók, illetve ellenzők
számarányát és nyílt szavazás esetén személyét.
(2) Az elnök gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről, amely írásban, igazolható
módon történik.
(3) A testületi szervek döntéseit a MÍSZ székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, és a honlapján
(www.misz.hu) teszi közzé.
(4)A MÍSZ működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre egyeztetett időpontban a
székhelyen bárki betekinthet,
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(5) A MÍSZ működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a beszámolói
közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján (www.misz.hu) tájékoztatja a
nyilvánosságot.
(6) A MÍSZ köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni, és közzétenni. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint a
közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is.

XV. cikk
A MÍSZ MEGSZŰNÉSE
32.§
(1) A MÍSZ megszűnik jogutódlással vagy jogutód nélkül.
A) Jogutódlással történő megszűnés esetei:
a) a közgyűlés döntése alapján más szövetséggé történő átalakulással;
b) más szövetséggel való egyesüléssel. Az egyesülés történhet összeolvadással és
beolvadással. illetve
c) szétválással. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.
B) Jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) ha a MÍSZ határozott időre jött létre, és a meghatározott időtartam eltelt.
b a MÍSZ megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a MÍSZ tagjai kimondják a megszűnést;
d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a MÍSZ vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Fővárosi Törvényszék
a nyilvántartásából törli;
e) ha a MÍSZ megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg, vagy
e) ha a MÍSZ tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10, MÍSZ-ben tevékenykedő
tagot.
(2) A közgyűlés csak akkor mondhatja ki a MÍSZ feloszlását, ha a MÍSZ képes bármilyen
jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére.
(3) A MÍSZ feloszlatása, vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyont a MOB rendelkezésére kell bocsátani, és azt az íjász sportág utánpótlásnevelés programjainak támogatására kell fordítani. A közgyűlés ettől eltérően nem rendelkezhet.
(4) A MÍSZ jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a MÍSZ-nek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül- a MÍSZ törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló
tagszervezet, vagy az érvényesíheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át
kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha a MÍSZ jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek a MÍSZ vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a MÍSZ
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
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XVI. cikk
A MÍSZ KÉPVISELETE
33.§
(1) A MÍSZ képviseletére jogosult:
a) az elnök egy személyben,
b) az elnök helyettesítése esetén az alelnök egy személyben, vagy két elnökségi tag
együttesen.
(2) Az elnökség a sportigazgatót, az ügyvezető igazgatót és a főtitkárt az ügyek meghatározott
körére képviseleti jogosultsággal ruházhatja fel.

XVII. cikk
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34.§
(1) A törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja a MÍSZ működése felett.
(2) A MÍSZ tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetve a MÍSZ-ben
folytatott tevékenységével összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyben mindaddig
nem fordulnak bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz, amíg az ügyet a MÍSZ
jogerős határozattal le nem zárta.
35.§
A MÍSZ Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos
értelmezésére az elfogadó szerv jogosult. Az állásfoglalás a MÍSZ valamennyi tagjára, illetve
szervére nézve kötelező.
Az Alapszabályban használt kifejezések értelmezésére a Stv. irányadó, továbbá az Alapszabályt a
MÍSZ céljainak figyelembe vételével kell értelmezni.

Jelen Alapszabály módosítást a MÍSZ közgyűlése 2022. május 26-án tartott közgyűlésén
elfogadta. Rendelkezései elfogadásától kezdődően lépnek hatályba.
Budapest, 2022. május 26.
………………………………

…………………………..

Vánky Sebastian
Elnök

Windischmann Mercédesz
Főtitkár

Záradék:
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban a közgyűlés által elfogadott módosítást dőlt
betűkkel jelöltük.
Budapest, 2022. május 26.
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