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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

(1) A Magyar Ultiszövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyarország területén bejegyzett kulturális, 

szabadidős és sport tevékenységű társadalmi szervezetek – egyesületek, klubok – önkormányzati elven 

alapuló, nyilvántartott tagsággal rendelkező országos szövetsége, amely az ultit, mint hagyományos 

kártyajátékot játszó társadalmi szervezetek tevékenységét összehangolja, munkájukat segíti.  

 

 

2. § 

 

(1) A Szövetség elnevezése: Magyar Ultiszövetség 

Rövidített elnevezése: MAUSZ 

 

(2) A Szövetség nemzetközi neve: Hungarian Ulti Association 

Rövidített elnevezése: HUAC 

 

(3) A Szövetség székhelye: 1172 Budapest, Annanász u. 46. 

 

(4) A Szövetség működési területe: Magyarország 

 

(5) A Szövetség alapításának időpontja: 2006. január 14. 

 

(6) A Szövetség címere: 

 
Álló, csücskös talpú, ezüsttel és vörössel negyedelt katonai pajzs, amelynek mezőiben vörös szív, arany 

csengettyű, arany makk és zöld levél lebeg. A pajzs fölött vörös-ezüst-zöld tekercs, rajta az oromdísz zöld 

négylevelű lóhere. A címertartó mindkét oldalon zöld tölgyfaág arany makkokkal. A pajzs alatt szalag lebeg 

MAGYAR ULTISZÖVETSÉG felirattal 

 

(7) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és pártoktól nem fogad el. Országgyűlési képviselő-jelöltet 

nem állít, és nem támogat.  

 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

3. § 

 

A Szövetség célja 

 

(1) 

- a hazai ultimozgalom szervezése és irányítása, 

- az országos szervezettség továbbfejlesztése, 

- az ulti népszerűsítése és terjesztése útján a sportulti feltételrendszerének kialakítása és 

utánpótlásának folyamatos biztosítása, 

- az ulti fejlődésének elősegítése, 

- hozzájárulás a szabadidő kulturált eltöltéséhez. 

 

 

4. § 

 

A Szövetség feladatai 
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(1) A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi: 

- ultiversenyeket szervez és lebonyolít, 

- összehangolja az országos versenynaptárt, 

- közreadja a versenyszabályzatokat, 

- gondozza a Szövetség honlapját, 

- ellátja a magyar ulti képviseletét és érdekvédelmét a nemzetközi fórumokon,  

- ápolja és fejleszti a nemzetközi kapcsolatokat, 

- kezdeményezi új ultiszervezetek létrehozását,  

- támogatja a létrejött szervezetek fejlesztését, 

- szervezi az oktatás országos mértékű kiépítését, módszertani egységesítését, 

- tanfolyamokat szervez és rendez,  

- kezdeményezi a magyar és idegen nyelvű ultiirodalom megjelentetését 

 

(2) A Szövetség kizárólagosan jogosult 

(a) megállapítani 

- Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

- Fegyelmi és Etikai Szabályzatát, 

- Versenyszabályzatát, 

- Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatát, 

- Gazdálkodási - Pénzügyi és Munkaügyi Szabályzatát,  

 

(b) kialakítani a sportulti és a társasági ulti versenyrendszerét és ez alapján versenyeket szervezni; 

(c) megrendezni a magyar (országos, nemzeti) egyéni és csapatbajnokságot; 

(d) képviselni a Magyar Köztársaságot a nemzetközi ulti szervezetekben; 

(e) szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos 

vagyoni értékű jogok hasznosításának módjait és feltételeit; 

(f) az (e) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést kötni, vagy a szerződéskötés 

jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni. 

 

(3) A Szövetség az (1) és (2) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon, illetve 

jogosítványokon kívül: 

 

(a) meghatározza a sport- és a társasági ulti fejlesztési céljait, ezekre koncepciót dolgoz ki és 

gondoskodik ezek megvalósításáról; 

(b) a jogszabályok és a (2) (a) pont szerinti szabályzatok alapján maga gondoskodik a rendszerben 

lévő ultisok nyilvántartásáról, igazolásáról és átigazolásáról, illetve velük szemben fegyelmi jogkört 

gyakorol; 

(c) a jogszabályok alapján a versenyszabályzatokat megsértő szervezetekkel, versenyzőkkel és ultis 

szakemberekkel szemben a Fegyelmi Szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazza; 

(d) meghatározza a versenylétesítményekkel szemben támasztott szakmai követelményeket; 

(e) meghatározza a sport- és a társasági ultiversenyek rendezésével kapcsolatos szakmai 

követelményeket; 

(f) a 3. § (1) és a 4. § (1) bekezdésben foglalt célok elérése és tevékenységek végzése érdekében a 

Szövetség egészére kiterjedően jogosult támogatási, illetve egyéb szerződéseket kötni; 

(g) képviseli az ultisok érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, valamint a társadalmi 

szervezetek felé; 

(h) az Alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a tagok 

közötti viták rendezésében, elősegíti ultis szakemberek képzését és továbbképzését. 

 

 

 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
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5. § 

 

(1) A Szövetség rendes tagja lehet minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyesület, vagy 

hivatalosan bejegyzett egyesület keretében működő öntevékeny csoport (pl. klub), amennyiben 

elfogadja a Szövetség jelen Alapszabályát. A belépési szándékot tagfelvételi lap kitöltésével és 

postázásával kell bejelenteni az elnökségnek, amit a soron következő elnökségi ülésen tárgyal. 

 

(2) A Szövetség pártoló, illetve tiszteletbeli tagja lehet továbbá bármely természetes személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve jogi személy, amennyiben elfogadja a 

Szövetség Alapszabályát. A pártoló tagság feltétele a MAUSZ pénzbeli vagy egyéb támogatása. A 

pártoló és a tiszteletbeli tagságról a közgyűlés szavaz. 

 

A tagság keletkezése, megszűnése 

 

6. § 

 

(1) A Szövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 

(2) A tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel keletkezik, és a nyilvántartásból való törléssel szűnik 

meg. 

 

(3) A szövetségi tagság megszűnése: 

 kilépéssel, 

 kizárással, 

 tagdíj határidőre való befizetésének felszólítás – amely tartalmazza a befizetési póthatáridőt 

és a jogkövetkezményeket - ellenére a póthatáridőig történő elmulasztása esetén törléssel. (A 

tagdíjfizetési határidő minden naptári év június 1. napja.) 

 a tag jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnéssel.  

 

(4) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével.  

 

(5) A Közgyűlés a tagot – az elnökség javaslata alapján – kizárhatja, ha a tag tevékenységével vagy 

mulasztásával súlyosan sérti, vagy veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását. A tag kizárása 

ellen fellebbezést nyújthat be a felügyelőbizottsághoz, a kizárási határozat kézhezvételétől számított 30 

napon belül. 

(a) a tagnak 15 napon belül meg kell kapnia a kizárásáról döntő Közgyűlés jegyzőkönyvét-akár jelen 

volt,akár nem a Közgyűlésen- ,mely jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell kizárásának okát. 

(b) a fellebbezés tárgyalását a felügyelőbizottság-a fellebbezés kézhezvétele után- 30 napon belül 

köteles kitűzni,illetve e tárgyalásra a tagot meghívni,ahol az élhet a védekezés jogával. 

 

(6) A Szövetség a tagokról nyilvántartást vezet, amelynek részletes szabályairól a Szövetség 

Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. 

 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7. § 

 

(1) A rendes tagok jogai: 

(a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein; 

(b) részt vehet a Közgyűlés munkájában, a közgyűlési határozatok meghozatalában; 

(c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint annak 

szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba, amennyiben 

az nem sérti más tagok jogos érdekeit; 

(d) javaslatot tehet a Szövetség, a Szövetség szerveit érintő kérdések megtárgyalására; 
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(e) tájékoztatást kérhet a Szövetség bármely tevékenységéről. 

 

 

(2) A rendes tagok kötelezettségei: 

(a) az ulti fejlődésének és eredményességének elősegítése; 

(b) a Szövetség jelen Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak, valamint a 

Szövetség szervei által hozott határozatainak betartása, illetve betartatásának biztosítása; 

(c) az ulti népszerűsítése; 

(d) a tagdíj határidőre történő befizetése. 

 

(3) A pártoló, illetve tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagokéval, de a 

közgyűlésen csak tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkeznek, szavazati jogosultságuk nincs, 

vezető tisztségviselőnek nem választhatók meg, tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

 

(4) A tag 7. § (1, 2) bekezdésekben meghatározott jogait és kötelezettségeit megbízott képviselője 

útján is elláthatja. 

 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 

 

8. § 

 

 

(1) a Szövetség szervei: 

 

- Közgyűlés, 

- Elnökség, 

- Felügyelő Bizottság 

- Fegyelmi és Etikai Bizottság 

 

 

(2) A Szövetség tisztségviselői: 

- elnök, 

- 7 alelnök, 

- főtitkár 

  

A Szövetség vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai 

 

9. § 

   

(1) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, valamint élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) 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 Szövetség cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagnak - tagsági viszony 

alapján - nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

(2) Nem lehet a Szövetség felügyelő szervének elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója  

(a) a Szövetség elnöke, alelnöke, főtitkára, 

(b) aki a Szövetséggel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
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(c) aki a Szövetség cél szerinti juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés igénye nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának a tagsági viszony 

alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve  

(d) az (a-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

(3) A Szövetség vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az 

adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

 

A KÖZGYŰLÉS 

 

10. § 

 

(1) a Szövetség legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A Szövetség 

Közgyűlését évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést az elnök hívja össze. A 

Közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, 

és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat 

írásban értesítenie, a Közgyűlés időpontját megelőzően pedig legalább 10 nappal meghívót küldenie 

kell. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról az 

Szövetség honlapján kell tájékoztatni. A Közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre 

jogosultakon kívül mást is meghívhat. 

 

(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagszervezetek küldöttei és az elnökség tagjai rendelkeznek. 

 

(3) Minden tag – a közgyűlés kihirdetésének időpontjában versenyengedéllyel rendelkezők számához 

mérve - megkezdett 10 tagonként egy főt (de legfeljebb 10 főt) delegál a Közgyűlésbe.  

 

(4) A Szövetség tagjainak legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban kell 

bejelenteniük az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a (képviseleti) szavazati jogot gyakorolja. 

 

 

A Közgyűlés határozatképessége 

 

11. § 

 

(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

 

(2) Ha az eredeti Közgyűlés határozatképtelen – a megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától 

függetlenül határozatképes, ha erre a tényre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. A 

megismételt ülést az eredeti-határozatképtelenség miatt elmaradt- (az ülés időpontját követően 60 

percen belüli) időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti Közgyűlési meghívóban is 

megjelölendő. 
 

A közgyűlés napirendje 

 

12. § 

 

(1) A Közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. 

 

(2) A Szövetség évi rendes Közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat tartalmaznia kell: 

(a) a Szövetség tevékenységéről szóló elnöki beszámoló jóváhagyása, 

(b) a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása, 

(c) a Felügyelő Bizottság beszámolója 

(d) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 
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(3) A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatokat csak abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha 

azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban az elnökség részére benyújtották. Az e 

határidő után, vagy a Közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a 

részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

A Közgyűlés hatásköre 

 

13. § 

 

(1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(a) az Alapszabály megállapítása, módosítása és elfogadása, 

(b) nemzetközi szervezetbe való belépés és kilépés elhatározása, 

(c) a Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának 

kimondása, 

(d) az elnökség szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása, 

(e) a Szövetség éves költségvetésének és mérlegének elfogadása, 

(f) fejlesztési programok elfogadása, 

(g) az elnök, az alelnökök, a főtitkár és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak 

megválasztása, visszahívása, 

(h) kizárás, 

(i) szakbizottságok elnökének és tagjainak megválasztása, 

(j) mindazok a kérdések, melyeket jogszabály vagy jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal, illetőleg melyeket a Közgyűlés a maga hatáskörébe von. 

 

 

A Közgyűlés határozathozatala 

 

14. § 

 

(1) A Közgyűlés általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének 

„igen” szavazatával hozza meg határozatait.  

 

(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 12. § (2) bekezdés (b), (c) pontjaiban meghatározott 

kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmadának „igen” szavazata 

szükséges. 

 

(3) A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség 8. § (2) bekezdésében meghatározott - 

tisztségviselők megválasztásakor, illetőleg bármely más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak 

egyharmada indítványozza. Szintén titkos szavazással határoz a szakbizottságok tagjairól (25, 26, 27, 

28. §). Egyetlen jelölt esetén a Közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő 

megválasztásáról.  

 

(4) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a közgyűlési határozatokat. 

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. 

 

(5) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Közgyűlés többségi határozattal 

korlátozhatja, vagy kizárhatja. 

 

 

A tisztségviselők választása 

 

15. § 
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(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (8. § (2) bekezdés) és a szakbizottságok (25.§, 

26. §.) tagjait a Közgyűlés 4 (négy) évre választja, azaz négy évente - 2013-tól számítva - 

tisztújító közgyűlést kell tartani.  

 
 

 

(2) A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal a Szövetség 

elnöksége jelölőbizottságot választ. A jelölőbizottság köteles a Szövetség tagjai számára a 

tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, akit a jelölőbizottság 

tisztségre jelöl, vagy aki a Közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” 

szavazatával a jelölőlistára felkerül.  

 

(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, alelnökeit, 

főtitkárát, ezt követően pedig a Felügyelő Bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani. Végül a 

szakbizottságok elnökét és tagjait választja meg a Közgyűlés. 

 

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyűlés a szükséges döntést nem 

hozza meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot 

kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt.  

 

A Szövetség rendkívüli közgyűlése 

 

16. § 

 

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

(a) a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján, 

(b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kívánja, 

(c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 

(d) ha a Szövetség elnöki tisztsége, a főtitkári tisztsége, vagy a Felügyelő Bizottság elnöki 

tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében a 

megválasztottak felével csökken. 

 

(2) Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül 

kell összehívni, amennyiben a 16. § (1) bekezdés (d) pont miatt kell összehívni a rendkívüli közgyűlést, 

abban az esetben a megüresedett tisztségre kell új tagot választani. 

 

(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

 

AZ ELNÖKSÉG 

 

17. § 

 

Az elnökség feladata és hatásköre 

 

(1) Az elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. A Szövetség tevékenységét két 

közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a Szövetség működését 

érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek jelen 

Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját 

hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt.  

 

(2)  

(a) a 4. § (2).bek. (a) pontjában meghatározott szabályzatok megállapítása és módosítása, 
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(b) a sport- és a társasági ulti fejlesztési programjának kidolgozása, 

(c) tisztségviselők beszámoltatása, 

(d) bizottságok létrehozása - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével, 

(e) a Szövetség Közgyűlésének összehívása, 

(f) a Szövetség törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, 

(g) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről, szükség 

szerint a végrehajtás kikényszerítéséről, 

(h) a Szövetség működésével, valamint az ultival kapcsolatos szabályzatok megállapítása és 

módosítása – az Alapszabály kivételével, 

(i) a válogatott keretek kijelölése és felkészülési programjuk jóváhagyása, 

(j) a Szövetség hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör 

gyakorlása, 

(k) kitüntető díjak alapítása, javaslattétel a Közgyűlésnek a kitüntető díjak odaítéléséről, 

(l) nemzetközi kapcsolatok szervezése, javaslattétel nemzetközi tisztségviselők személyére, 

(m) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a Közgyűlés 

által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodásának folyamatos biztosítása, 

(n) a bajnokságok és szövetségi versenyek kiírása, 

(o) versenynaptár elkészítése és jóváhagyása, 

(p) hazai és nemzetközi ulti versenyeken, ulti bajnokságon való részvétel engedélyezése, 

versenyengedélyek kiadása, 

(q) a Szövetség testületeinek munkájának figyelemmel kísérése, 

(r) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a jogszabály vagy jelen Alapszabály, továbbá a 

Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség Közgyűlése a hatáskörébe utal, vagy 

amelyeket az elnökség a hatáskörébe von, 

(s) tagfelvétel (kizárólag a rendes tagok felvétele). 

 

Az elnökség tagjai 

 

18. § 

 

(1) Az elnökség létszáma 9 fő: 

(a) elnök 

(b) 7 alelnök 

(c) főtitkár 

 

(2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a 

közügyek gyakorlásától. 

 

(3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei 

(a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozataiban való részvétel, 

(b) észrevételi és javaslattételi lehetőség a Szövetség működésével, illetve az ulti sporttal 

kapcsolatban, 

(c) felvilágosítás kérése az ultival kapcsolatos kérdésekben, 

(d) javaslattétel a rendkívüli közgyűlés és/vagy elnökségi ülés összehívására, 

(e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 

(f) a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása, 

(g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel, 

(h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról, 

 

(4) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 

 

(5) Az elnökségi tagság megszűnik: 

(a) a mandátum lejártával, 

(b) lemondással, amelyet az elnökséghez kell benyújtani és az átvételtől hatályos, 

(c) visszahívással, 
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(d) elhalálozással. 

 

(6) Az elnökségi tag a következő esetekben hívható vissza: 

- ha a BTk-ba ütköző cselekmény miatt jogerősen elítélik, 

- ha a Közgyűlés vagy az elnökség részéről rábízott feladatot tartósan nem végzi el, 

- ha az elnökségi tag tartósan külföldön tartózkodik, 

- ha a rábízott munka elvégzését egészségi állapota nem teszi lehetővé, 

- ha a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogerősen elmarasztalja, 

- ha viselkedésével folytatólagosan vét a társadalmi és emberi normák ellen (erősen ittas, vagy 

fenyegető magatartást tanúsít). 

  

(7) Az elnökségi tagság kollektív megszűnése esetén - függetlenül annak formájára - az elnökség 

mindaddig hivatalban marad és ellátja feladatát, míg az új elnökséget meg nem választják. 

 

 

Az elnökség működése 

 

19. § 

 

(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetve készíti el ügyrendjét. 

 

(2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként - az éves ülésterv alapján – szükség 

szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a 

főtitkár vagy az elnökségi tagok kétharmada az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

 

(3) Az elnökség ülései általában nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott 

személyek lehetnek jelen. 

 

(4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi és 

Etikai Bizottság elnökeit. 

 

(5) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

napirendet, a megjelentek névsorát, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, valamint a hozott 

határozatokat. A határozatokról az érintett szerveket és személyeket a jegyzőkönyv megküldésével 

egyidejűleg értesíteni kell. 

 

(6) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 

kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban értesíteni kell az 

elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is 

megállapíthat. 

 

(7) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 

az elhalasztott elnökségi ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott 

elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet 

nélkül határozatképes. 

 

(8) Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.  

 

(9) Az elnökség a jelenlévő tagok kétharmadának „igen” szavazatával hoz határozatot a következő 

kérdésekben: 

(a) a Közgyűlés által átruházott hatáskör gyakorlása esetén, 

(b) az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben. 

 

(10) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot, ha bármelyik elnökségi tag azt kéri. 
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(11) Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a szakmai bizottságok tagjai e tevékenységüket társadalmi 

munkában végzik, ugyanakkor az Elnökség tagjai, a FB elnökét, Fegyelmi B. elnökét, valamint a 

Gazdasági Ügyintézőt – meghívásuk esetén-feladataik ellátásával összefüggésben költségtérítés illeti 

meg az e célra a költségvetésben elkülönített összeg erejéig. 

 

AZ ELNÖK 

 

20. § 

 

(1) a Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és 

vezeti a Szövetség tevékenységét.  

 

(2) Az elnök feladatai: 

(a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a Közgyűlés elnöki tisztségének ellátása, 

(b) a Szövetség képviselete, 

(c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

(d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem taroznak a Közgyűlés, az 

elnökség, illetve a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 

(e) önálló aláírási jogkör, és az elnökség utalványozási jogkörrel felruházott személyével együttes 

utalványozási jogkör gyakorlása, 

(f) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetve a 

Közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vagy a főtitkár 

helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. 

 

(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve a Szövetség más tisztségviselőjére átruházhatja. 

 

 

A FŐTITKÁR 

 

21. § 

 

(1) A Szövetség titkárságának operatív vezetője a főtitkár, aki tevékenységét társadalmi 

megbízatásként végzi. 

 

(2) A főtitkár feladata és hatásköre:            

(a) összefogja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági 

munkáját, 

(b) egyezteti az elnökség és a bizottságok munkáját, 

(c) megszervezi a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, 

(d) előkészíti az elnökség üléseit, 

(e)  aláírási és együttes utalványozási jogkörrel rendelkezik, 

(f) megbízás alapján képviseli a Szövetséget, 

(g) a Szövetség működése gazdasági feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendők 

külön megbízás alapján történő ellátása, 

(h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről, 

(i) gondoskodik a Szövetség nyilvántartásainak vezetéséről, 

(j) végrehajtja az elnök, illetve az elnökség határozatait, 

(k) figyelemmel kíséri a Szövetséget érintő jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, 

szükség esetén kezdeményezheti a Szövetség határozatainak módosítását, 
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(l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen Alapszabály, vagy egyéb szabályzat, illetve a 

Közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 

 

 

 

 

AZ ALELNÖKÖK 

 

22. § 

 

(1) Az Elnökség a megválasztását követően megtartott első ülésén köteles kijelölni a szövetségi célok 

megvalósításának végrehajtásáért részterületenként felelős alelnököket.  

  

(2) Bármely elnökségi tag több részterület irányításával is megbízható. Az irányítást az Elnökség 

tagjaiból alakult szűkebb bizottság is elláthatja. 

 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

23. § 

 

(1) a Szövetség Közgyűlése négy év időtartamra elnökből, továbbá legalább kettő és legfeljebb hat 

tagból álló ellenőrző testületet választ a Szövetség gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére. Az 

ellenőrző testület elnöke az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 

 

(2) A Felügyelő Bizottság feladata: 

(a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

(b) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások betartásának ellenőrzése, 

(c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

(d) az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata, 

(e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

(f) a bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata, 

(g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. 

 

(4) A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja: 

(a) a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy 

(b) aki a Szövetség elnökségének tagjaival, illetve a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó 

személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll (Ptk. 685. § b.)). A Felügyelő Bizottság tagjai nem 

lehetnek egymás hozzátartozói. 

 

(5) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.  

 

(6) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét 

tájékoztatja. 

 

24. § 

 

(1) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

a) szükség szerint tartja üléseit, de évente legalább két alkalommal. 
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b) a Felügyelő Bizottság (FB) üléseit az elnök hívja össze és vezeti le, jelöli ki a 

jegyzőkönyvvezetőt, ő bocsájtja szavazásra a kérdéseket és hirdeti ki a szavazás eredményét, 

c) az ülés összehívását az FB bármely tagja kérheti írásban az elnöktől – ok és cél 

megjelölésével -, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni 

az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásról. Ha az elnök nem tesz 

eleget e kötelezettségének a tag maga jogosult az ülés összehívására, 

d) az FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

(2) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával 

kapcsolatos bármely iratba betekinteni, azokat megvizsgálni, a Szövetség tisztségviselőitől 

tájékoztatást kérni. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

(4) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség 

elnökét és főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdálkodási, illetve a 

belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 

(5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül 

tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít 

meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

 

(6.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

(a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetésére vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé. 

(b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

(7) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől 

számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

(8) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével 

számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

 

(9) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervet. 

 

(10) A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről a Szövetség Közgyűlésének beszámolási 

kötelezettséggel tartozik. 

 

 

SZAKMAI BIZOTTSÁGOK 

 

25. § 

 

Fegyelmi és Etikai Bizottság 

 

(1) A Szövetség tagjaival, játékvezetőkkel, versenybírókkal, választott tisztségviselőkkel, illetve a 

Szövetség versenyein részvevő egyéb személyekkel szembeni szövetségi fegyelmi eljárások 

lefolytatására a Szövetség Közgyűlése négy éves időtartamra Fegyelmi és Etikai Bizottságot választ. 
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A bizottság létszámát a Közgyűlés oly módon határozza meg, hogy az biztosítsa a zavartalan 

tevékenységet.  

(2) A Fegyelmi és Etikai Bizottság feladata az (1) bekezdésben foglaltakon túl a versenyek 

tisztaságának biztosításához szükséges feltételek megteremtése, etikai jellegű elvek és szabályok 

kidolgozása, a versenybírók képzése és vizsgáztatása. 

(3) A Fegyelmi és Etikai Bizottság feladatainak, hatáskörének és működésének részletes szabályait a 

Szövetség Fegyelmi és Etikai Szabályzata állapítja meg.  

 

(4) A Fegyelmi és Etikai Bizottság élén a bizottság elnöke áll, akit a bizottság tagjai választanak meg. 

A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, azzal 

munkaviszonyban nem állhatnak.   

 

 

 

 

 

26. § 

 

Egyéb bizottságok 

 

(1) A Közgyűlés egyes szakfeladatok ellátására további állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat 

létre, illetve referenseket jelölhet ki. A bizottságok elnökét és tagjait, valamint a referenseket a 

Közgyűlés legfeljebb négy éves időtartamra választja meg. A választás módját a Szövetség Szervezeti 

és Működési Szabályzata határozza meg.  

 

(2) A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét, valamint a bizottságok működésének részletes 

szabályait a Közgyűlés által jóváhagyott szabályzatuk határozza meg.  

 

(3) A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetve szervezési joggal rendelkeznek 

mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták őket. 

 

(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség 

elnökét és főtitkárát. A bizottságok elnökeit azok tagjai választják meg. 

 

 

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 

27. §. 

 

(1) A Szövetséget az Elnök és a Főtitkár önállóan képviseli. 

  

(2) A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot az elnök és a főtitkár külön 

gyakorolja, amely jogosultságot a Szövetség belső szabályzata további elnökségi tagra 

ruházhat át. 
 

 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

28. § 

 

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
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(2) A Szövetség vagyona: 

(a) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

(b) a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 

(c) tagdíj, 

(d) magán- és jogi személyek támogatása (szponzorálás), 

(e) rendezvények bevételei, 

(f) a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban – 

megállapított díjak, 

(g) televíziós közvetítések jogdíjai, 

(h) reklámtevékenységből származó bevételek, 

(i) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

(j) egyéb bevételek. 

 

(3) A Szövetség a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség 

tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon felül - saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(4) A Szövetség a célok szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az 

ebből származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 

hatályos jogszabályok alapján végzi. 

 

(5) A Szövetség céljainak megvalósulásával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 
 

(6) A Szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

(7) A Szövetség kizárólag olyan vállalkozásban vehet részt, vagy olyan vállalkozást végezhet, 

amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg a vállalkozásba bevitt vagyonának mértékét.  

 

(8) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységet veszélyeztető hitelt nem vehet fel, valamint az 

államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem 

használhatja fel. 

 

(9) A Szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 

és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

(10) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség Gazdálkodási - Pénzügyi és 

Munkaügyi Szabályzata határozza meg.  

 

 

 

REGIONÁLIS ÉS HELYI SZÖVETSÉGEK 

 

29. § 

 

(1) Az ultisportban tevékenységet folytató tagok regionális és helyi feladatainak ellátására, a 

Szövetség jogi személyiséggel nem rendelkező regionális és helyi szövetséget hozhat létre. 

 

(2) A regionális és helyi szövetség működési területén – a Szövetség megbízása alapján, vagy a 

Szövetség határkörébe nem tartozó – ulti versenyeket rendezhet, részt vehet a Szövetség feladatainak 

ellátásában, továbbá a tagjaiként működő Szövetségi tagok szakmai és egyéb érdekeinek képviseletét 

gyakorolja. 
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(3) A regionális és helyi szövetség – a Szövetség jelen Alapszabályának figyelembe vételével – saját 

maga állapítja meg alapszabályát. 

 

 

 

 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 

30. § 

 

(1) A Szövetség megszűnik: 

 

(a) feloszlásának a Közgyűlés által történt kimondásával, 

(b) más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, 

(c) feloszlatásával, 

(d) megszűnésének megállapításával. 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

31. § 

 

(1) Az elnökség ügyrendjében rendelkezni kell 

 

(a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek 

tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és - amennyiben 

lehetséges - személye megállapítható. 

(b) a Közgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra 

hozatali módjáról, 

(c) a Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 

(d) a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a beszámolók 

közlésének nyilvánosságáról. 

 

(2) A Szövetség, a közgyűlési és elnökségi határozatait elektronikusan (honlap) teszi közzé. 

 

(3) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén - előre 

egyeztetett időpontban - bárki betekinthet. 

 

(4) A Közgyűlés, az elnökség, a bizottságok és a tisztségviselők határozatairól az érdekelteket és a 

közvéleményt időben és hivatalosan tájékoztatni kell, amiért az elnök és a főtitkár együttesen felelős. 

 

 

 

Budapest, 2017. június 09. 
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