MAGYAR TRADÍCIONÁLIS KUNG-FU ÉS WUSHU SZAKSZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLY ÉS SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1.§
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
/1/ A Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség (továbbiakban: Szakszövetség
ill.: MKFSZ.) elsősorban a Kínai és Indiai Harci Művészetek, illetve ezek útján az
egyesületek, szakosztályok, klubok, továbbá az 2000. évi CXLV törvény a sportról
(továbbiakban: sporttörvény) profiljába vágó sportszervezetek tevékenységét összehangoló,
munkájukat segítő, támogató, tagszervezeteit irányító és ellenőrző önkormányzati elven
alapuló szervezet, mely semmilyen politikai pártnak nem tagja és nem is támogatója.
A szakszövetség fenti értelemben az elsõsorban európai fordításban használatos KungFu, valamint a leginkább kínai területeken szokásos Wushu kifejezést azonosnak, a
Kínai és Indiai Harci Mûvészetek magyar megfelelõjének tekinti.
/2/ A Szakszövetség önálló jogi személy.
/3/ A Szakszövetség neve: Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség.
Röviditett neve: MKFSZ. ill. angolul: Hungarian Traditional Kung-Fu and Wushu
Federation. Rövidített neve: Magyar Kung-Fu Szakszövetség ill.:HKF.
/4/ A Szakszövetség székhelye: 1146, Budapest Istvánmezei út 1-3.
Működési területe: Magyarország.
/5/ A Szakszövetség jelvénye: Yin-Yang jel, közepén: HKF (dőlt betűk).
/6/ A Szakszövetség pecsétje: mint fent; kör pecsét magyar és angol felirattal, hosszúkás
pecsét magyar megnevezéssel, címmel, telefon, és faxszámmal.
/7/ A szakszövetség zászlaja: tervezés alatt. A változatokból az Elnökség választ.
/8/ A Szakszövetség alapitásának éve:1998.
/9/ A Szakszövetség AGFIS tag. Tagja a Nemzetközi Harcmûvészeti Szövetségnek
(International WuShu Federation rövidítve: IWUF), az Európai Harcmûvészeti Szövetségnek
(European WuShu Federation, rövidítve: EWuF), továbbá a Magyarországi
Harciművészetek Össz-Szövetségének.
/10/ A Szakszövetség működése felett az Ügyészségi Hivatal gyakorol törvényességi
felügyeletet.

2.§.
A SZAKSZÖVETSÉG CÉLJA.
/1/ A Szakszövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyar Kung-Fu Szakszövetségben
folyó tevékenységet, részt vesz a sportról módosított 2000. évi CXLV. törvényben
meghatározott állami feladatok megvalósításában, képviseli minden fórumon tagjainak
érdekeit.
/2/ A Szakszövetség ápolja és fejleszti kapcsolatát nemzetközi szervezetével, valamint
rokonnemzetközi szervezetekkel.
Együttműködik az ISM-al, valamint Magyarországi Harciművészetek Össz. Szövetségével, a
Nemzeti Sportszövetséggel, a Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézetével, egyéb hazai
szervezetekkel és intézményekkel.

3.§.
A SZAKSZÖVETSÉG FELADATAI
/1/ A Szakszövetség feladatai:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

a) A sporttörvény 29§.-ban előirt szabályzatok elkészítése, elfogadása.
b) A hazai és nemzetközi versenynaptár összeállítása.
c) Az amatőr, hivatásos és vegyes/nyílt/ versenyrendszer kialakítása és a Magyar
Bajnokság megszervezése.
d) A válogatott keretek működtetése, általuk a Magyar Köztársaságot a nemzetközi
versenyeken képviseli.
e) A Magyar Köztársaságot képviselni nemzetközi konferenciákon.
f) Megadni, vagy megtagadni a versenyzési hozzájárulást tagjainak külföldi
versenyeihez ill külföldi sportolók magyarországi versenyzéséhez
g) Az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel (pl. Magyar
Bajnokságok, válogatott mérkőzések, stb.) kapcsolatos reklám és propaganda
tevékenység megszervezése és ellátása, és az ebből eredő vagyoni értékű jogok
hasznosítása, a vagyonértékű jogok hasznosításáról a szerződéseket megkötni, vagy a
szerződéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységekre
átruházni.
h) Meghatározza a sportlétesítmények használatának feltételeit, a létesítményekkel
szembeni szakmai követelményeket.
i) A megfelelő feltételek fennállása esetén megköti az ifjúsági és sportminiszterrel a
támogatási szerződést.
j) A fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról.
k) A sportág utánpótlásrendszerének kialakítása és működtetése.
l) A szakszövetség egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében
m) Gondoskodás versenybírók képzéséről és minősítésükről.
n) A fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

o) Fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek elsősorban a meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek és készítmények (dopping) és módszerek alkalmazása ellen.
p) Meghatározza a versenyszabályokon túl az egyes versenyek megrendezésének
sportszakmai, egészségvédelmi és egyéb feltételeit.
r) A nyilvántartott sportolónak versenyengedély ad amennyiben az megfelel a
sportegészségügyi és a szakszövetség által megállapított sportszakmai
követelményeknek.
s) A versenyszerű sportoló egyik sportszervezetből a másik sportszervezetbe való
átigazolási feltételeinek módját megállapítja.
t) Képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a MOB
u)a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidős Sportszövetség, a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a
társadalmi szervezetek felé
v) Versenyeket, mérkőzéseket és sportrendezvényeket szervez, illetve tagjai számára
ilyen sportesemények szervezését engedélyezi.
x) Közvélemény tájékoztatása a sportág jelentősebb eseményeiről.
y) Közreműködik az oktatók, edzők képzésében és továbbképzésében.

4.§.
A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA

/1/ A Szakszövetség tagjai:
a sportági versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek
/2/ A Szakszövetségnek tagja lehet minden olyan sportszervezet amely a Magyar Kung-Fu
Szakszövetség profiljába vágó harci művészeti tevékenységet folytat, illetve munkáját és
célkitűzéseit segíti, feltéve hogy a Szakszövetség alapszabályait és egyéb szabályait magára
nézve kötelezően elfogadja.
/3/ A Szakszövetség tagja magánszemély csak mint tiszteletbeli tag ill. pártoló tag lehet de
szavazati joggal nem rendelkezik.
/4/ A Szakszövetségbe történő be- és kilépés önkéntes.
A /2/ bekezdésben meghatározott jogi személy felvételi kérelméhez csatolni kell:
•
•
•

jogi személy bejegyzését igazoló illetékes bírósági végzésének fénymásolatát, a
szervezet alapszabályát,
a hivatalos képviselő nevét, lakcímét és aláírását,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy felvétele esetén magára nézve kötelezően
elfogadja és betartja, illetve betartatja a Szakszövetség alapszabályát, versenyszabályait, egyéb rendelkezéseit és utasításait,

/5/ A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és a jogi személy megszűnésével, törléssel,
a tagdíjfizetési, illetve hozzájárulási kötelezettség 6 hónapnál hosszabb időtartamú
elmulasztásával, kizárással, kilépéssel szűnik meg.
/6/ Tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség Elnöksége határoz, a Technikai Kollégium
sportszakmai véleményezése után. A tagfelvételt esetleg megtagadó határozat ellen a
Szakszövetség Elnökségéhez, majd az Elnökhöz lehet fellebbezni. A fellebbezést a benyújtás
utáni legközelebbi elnökségi ülésen kell elbírálni.
/7/ A Szakszövetség tagjairól a Szakszövetség titkársága nyilvántartást vezet.
/8/ A Szakszövetség tagjai a közgyűlés által megállapított tagdíjat kötelesek évente legkésőbb
március1-ig befizetni.
Az év második felében felvételüket kérők a tagdíj 50%-át kötelesek befizetni.
/9/ A Technikai Kollégium javaslata alapján kap a sportszervezet külön szakmai elismerést
a nem megfelelő szakmai háttér nélkül csak mint a stv. alapján felvett jogi személy nyer
felvételt, de a szakszövetség sportszakmailag elhatárolódik a felvett tagtól.

5.§.
A SZAKSZÖVETSÉG TÁMOGATÓI

/1/ A Szakszövetség támogatója lehet az a magánszemély, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, aki/k (amely/ek) a Szakszövetség célkitűzéseivel
egyetért és azok megvalósítását erkölcsileg, vagy anyagilag támogatja.

6.§.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
/1/ A Szakszövetség tagjának jogai:
•
•
•
•
•
•

részt vehet a Szakszövetség tevékenységében és rendezvényein,
részt vehet a közgyűlésen,
közvetlenül, vagy képviselője útján választható a Szakszövetség szerveibe, valamint
szerveinek működésébe,
észrevételeket és javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására,
igénybe veheti a Szakszövetség szolgáltatásait.

/2/ A Szakszövetség tagjának kötelezettségei:
•
•
•
•

harci művészetek népszerűsítése, fejlődésének és eredményességének elősegítése,
Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség
szervei által hozott határozatoknak a megtartása,
Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
tagdíj határidőre történő megfizetése.

7.§.
A TÁMOGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
/1/ A Szakszövetség támogatóinak jogai:
•
•
•
•

javaslatokat tehet a Szakszövetség működésével, valamint a Harci Művészetekkel
kapcsolatban,
javaslatokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit, valamint a harci
Művészeteket érintő kérdések megtárgyalására,
felvilágosítást kérhet a Harci Művészeteket érintő bármilyen kérdésben,
meghatározott kedvezményekkel részt vehet a Szakszövetség rendezvényein.

/2/ A Szakszövetség támogatóinak kötelezettségei:
•
•

A Szakszövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak betartása,
a Harci művészetek népszerűsítése.

8.§.
A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE
/1/ Szakszövetség szervei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szakszövetség rendes közgyűlése
Szakszövetség rendkívüli közgyűlése
Felügyelő Bizottsága
Szakszövetség Elnöksége
Szakszövetség Technikai Kollégiuma
Tisztségviselők
Szakszövetség bizottságai
Szakszövetség titkársága
Szakszövetség megyei, területi szakszövetségei.

9.§.
A SZAKSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
/1/ A Szakszövetség legfelsőbb szerve a tagok a bíróságnál bejegyzett képviselői
összességéből álló közgyűlés.
/2/ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni
/3/ A Szakszövetség ügyintéző és képviseleti szervét (továbbiakban: Elnökség) legalább kettő
(2) legfeljebb öt (5) évre kell megválasztani.
10.§.
A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
/1/ A Szakszövetség rendes évi közgyűlését december hónapban, vagy a következő év elején,
de legkésőbb február végéig kell megtartani.
/2/ A közgyűlés időpontját a Szakszövetség Elnökségének legalább egy hónappal korábban
meg kell állapítania, és ennek helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett
javaslatokról a tagokat legalább tizenöt (15) nappal, a napirendhez tartozó anyagok egyidejű
megküldésével írásban értesíteni kell.
A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról
sajtó útján, vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni.
11.§.
A KÖZGYŰLÉS TAGJAI
I. Szavazati joggal:
/1/ Minden Szakszövetségnél bejegyzett és Bíróságnál nyilvántartott, adószámmal, előírt – és
a MKFSZ által is jóváhagyott, szabályzatokkal (Alap, Működési, stb.) – költségvetéssel
működő szervezet, egyesület egy-egy képviselője, ha nincs tagdíjtartozása.
II. Tanácskozási joggal:
/1/ A Szakszövetség törvényes felügyeletét ellátó képviselője.
/2/ A Magyarországi Harci művészetek Össz-Szövetség Képviselője.
/3/ A Szakszövetség Elnökségének tagjai, szervezeti egységének és bizottságainak azon
vezetői, akik szavazati joggal nem rendelkeznek.
/4/ A területi szakszövetségek képviselői.

/5/ A Szakszövetség titkárságának vezető munkatársai.
/6/ Az Elnökség által meghívott személyek.
12.§.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE
/1/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
/2/ Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a
közgyűlést el kell halasztatni és 30 napon belül ismételten össze kell hívni.
Az ismételt összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.

13.§.
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE
/1/ A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés
elé.
/2/ A Szakszövetség rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket tartalmazni kell:
a Szakszövetség tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása,
a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása,
az éves pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása,
a Szakszövetség tagjai, vagy az Elnökség által felterjesztett javaslatok elbírálása,
egyéb kérdések.
/3/ A /2/ bekezdés d. pontjában említett javaslatokat, vagy a 6.§./16/ bekezdésben foglalt
fellebbezéseket csak abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés előtt
legalább négy (4) héttel benyújtották az Elnökséghez. Az e határidő után, vagy esetleg a
közgyűlésen beterjesztett javaslatok, fellebbezések csak abban az esetben tárgyalhatók, ha azt
a közgyűlés kétharmados többsége nyílt szavazással támogatja.

14.§.
A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE
/1/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az alapszabály elfogadása és módosítása,
az Elnökség beszámolójának elfogadása,
a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása,
az éves pénzügyi beszámoló és mérlegelfogadása,
az EInök, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
felmentése, vagy visszahívása,
nemzetközi szervezetbe való be-vagy kilépés eldöntése,
a Szakszövetség feloszlásának kimondása,
a tagdíj összegének megállapítása,
mindazon kérések elbírálása, amelyeket a jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal, illetőleg, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

15.§.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA
/1/ A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök dönt. A szavazás joga más személynek átruházással
átadható. Az átruházással kapcsolatos megbízólevelet az Elnök aláírásával kell hitelesíteni.
/2/ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot ha szavazásra jogosultak legalább
egyharmad része indítványozza.
/3/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a
közgyűlés elején megválasztott küldött hitelesíti.

16.§.
A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA
/1/ A Szakszövetség Elnöksége a vezetőségválasztó közgyűlés előtt legalább egy (1) hónappal
Jelölő Bizottságot küld ki. A Jelölő Bizottságnak a 17.§./1/. Bekezdése. alpontjában
meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a Bizottság terjeszti a közgyűlés elé.
/2/ A Jelölő Bizottság által javasolt személy(ek) indokolt és igazolt távolmaradása esetén (pI.
betegség, külföldi út stb.) is felkerülhetnek a jeIölő Iistára. A jelölő listára az a személy
kerülhet fel, akit a szavazásra jogosult küldöttek több mint a fele kézfelnyújtással, (nyílt
szavazással) támogat.

/3/ A jelölő Bizottság javasIatai után bármelyik szavazati vagy tanácskozási joggal rendelkező
személy tehet szeméIyi javaslatot bármely tisztségre. Szükség esetén azonban, hogy az így
javasolt személy a közgyűlésen jelen legyen és jelöléssel egyetértsen. Az ily módon javasolt
személy akkor kerülhet fel a jelölőlistára, ha a szavazásra jogosult küldöttek legalább
kétharmada nyílt szavazással támogat.
/4/ A jelölő lista lezárása után a Szavazatszedő Bizottság elnöke elkészítteti a szavazólapot
(lapokat) és kihírdeti a szavazás módját.
Amennyiben elnökként vagy a Felügyelő Bizottság elnökeként csak egy személy, továbbá
Felügyelő Bizottság tagként csak a meghatározott létszámú személyek kerülnek fel a jelölő
listára – jelölési eljárás során –, akkor titkos szavazást nem kell tartani, egyben a jelölő listára
felkerült személyeket tisztégükben megválasztottnak kell nyilvánítani.
/5/ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinhető, aki az érvényes szavazatok több mint felét
megkapta. Ha a Szakszövetség Elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére külön-külön
több jelölt kerül fel a jelölő listára, és az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapja meg
az érvényes szavazatok több mint felét, akkor újabb választási fordulót kell tartani, melyben a
kettő legtöbb szavazatot kapott jelölt között lehet választani. Szavazategyenlőség esetén az
Elnök dönt.

17.§.
A SZAKSZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
/1/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
•
•
•
•
•
•

a Szakszövetség Elnökségének határozata alapján,
a Szakszövetség tagjai egyharmadának kérésére az ok és a célmegnevezésével,
a törvényességi felügyeletet gyakorló utasítására,
ha a Szakszövetség Elnöke vagy Felügyelő Bizottság elnöke lemond,
ha a Szakszövetség Elnökségi tagjainak több mint 50%-a lemond, vagy az Elnökség
működése bármely ok miatt lehetetlenné válik,
ha a bíróság elrendeli

/2/ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy (1)
hónapon belül össze kell hívni.
/3/ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szakszövetség rendes közgyűlésére vonatkozó
szabályok az irányadók.

18.§.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
/1/ Az Elnökség hatásköre:
A szakszövetség tevékenységét két vezetőség- és tisztségviselő választó közgyűlés közötti
időszakban a Szakszövetség Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Szakszövetség működését
érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az
alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyek e
tagközgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szakszövetség más szervének hatáskörébe utalt.
/2/ Az Elnökség feladatai:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Szakszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása,
a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete,
Gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzéséről,
A Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, Fegyelmi Szabályzatának,
valamint Versenyszabályainak, az Igazolási, Átigazolási és Minősítési szabályzat
(melyek csak az igazolt versenyzőkre vonatkoznak), Munkaügyi és Gazdasági,
Pénzügyi szabályzatok megállapítása és módosítása,
A Szakszövetség működésével, valamint a Harci Művészetekkel kapcsolatos egyéb
szabályzatok, (az egyesületi eredményességi rangsor, stb.) megállapítása vagy azok
módosítása,
középtávú fejlesztési program kidolgozása,
tárgyévi program kidolgozása,
nemzetközi tevékenység irányítása, nemzetközi kapcsolatok ápolása,
a hazai és nemzetközi verseny és eseménynaptár jóváhagyása,
a bajnokságok kiírása,
a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása,
a Világ, Európa Bajnokságok (kongresszusokra stb.) kiutazó versenyzők, kísérők
(vezetők, edzők, képviselők) kijelölése,
a Bizottságok létrehozása és megszüntetése – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó Felügyelő Bizottság kivételével – és az általa Iétrehozott bizottságok
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők kinevezése és felmentése,
valamint a velük szemben a munkáltatói jogok gyakorlása.
tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli tagok megválasztása,
a hatáskörébe utalt jogorvoslási kérelmek elbírálása,
az éves költségvetés elfogadása, esetleges módosítása,
a központi állami támogatás és egyéb bevételek felosztása,
állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel,
prémiumkeretek jóváhagyása,
sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, igazolt
versenyzőkkel kapcsolatosan,
a nemzetközi sporteseményeken való részvétel feltételeinek meghatározása.
munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása a Szakszövetség alkalmazottai felett,

•
•

döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály, vagy a
közgyűlés a hatáskörébe utal, vagy nem tilt,
közreműködés az edzők képzésében és gondoskodás az edzők rendszeres
továbbképzéséről.

19. §.
ELNÖKSÉG TAGJAI
/1/ Az Elnökség összlétszáma legfeljebb 11 fő lehet, melyet az elnökség évente felülbírálhat.
Az Elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott Elnök, 3 általános alelnök, Főtitkár.
Az Elnökség esetleges többi tagjait az Elnökség közvetlenül választja meg.
/2/ A Szakszövetség Elnökségének tagja lehet minden Magyarországon született felnőtt
nagykorú személy, valamint bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár,
akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.
Az Elnökségnek tagjai tisztségüket általában társadalmi megbízásként látják el.
A Szakszövetség fizetett munkatársai – kivéve a Főtitkárt – nem lehetnek az Elnökség
szavazati joggal bíró (választott) tagjai.
/3/ Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
/4/ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
•
•
•
•
•
•

az elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, és a sportággal
kapcsolatosan,
felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben,
javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
megbízás alapján a Szakszövetség képviselete,
a szakszövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.

/5/ Az elnökségi tagság megszűnik:
•
•
•
•
•

a mandátum lejártával,
a közgyűlés által történő felmentéssel, vagy visszahívással,
aki tagságáról lemond,
elhalálozással,
akit a bíróság jogerősen eltílt a közügyek gyakorlásától.

/6/ A közgyűlés szavazata alapján megválasztottak:
•
•
•

Elnök: Fejér Gábor, Mester
Általános Elnökhelyettes: Váradi György, Mester
Általános Elnökhelyettes: Koszogovics Mihály, Mester

•
•

Általános Elnökhelyettes: Vadas Mihály, Mester
Főtitkár: Varga István

20. §.
AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
/1/ Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét – a Szakszövetség Szervezeti és Működési
szabályzatában – az ügyrendjét.
/2/ Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként ülésezik, de legalább 6 havonta.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az
azonos ok és a cél megjelölésével indítványozza.
/3/ Az Elnökség a Szakszövetség Bizottságának – a Felügyelő Bizottság kivételével – a terület
szövetségeinek és a titkárság munkatársainak határozatait, döntéseit megsemmisítheti, vagy
megváltoztathatja, ha az jogszabállyal, az alapszabállyal, a versenyszabályokkal, vagy a
Szakszövetség egyéb szabályaival ellentétes.
/4/ A Fegyelmi Bizottság által hozott I. fokú határozat ellen beadott fellebbezés elbírálása és a
II fokú döntés meghozatala.

21. §.
A SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKE
/1/ A Szakszövetség Elnöke a Szakszövetség legfőbb tisztségviselője. Az Elnök az Elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szakszövetség tevékenységét.
/2/ Az Elnök feladatai és hatásköre:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
a szakszövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek
napirendjére,
a hírközlő szervek tájékoztatása a Szakszövetség tevékenységéről közvetlenül, vagy
munkatársain keresztül,
kapcsolattartás a területi szövetségek elnökeivel és tagszervezetekkel,
aláírási és utalványozási jogkör,
személyi javaslatok tétele,
döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Szakszövetség egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe,
döntési jogkör gyakorlása az Elnökség és a Szakszövetségek vitás kérdéseiben,
vétó joga van minden olyan határozatban, döntésben, mely az 2000.évi CXLV
Sporttörvényt, valamint a Szakszövetség alapszabályaiban lefektetett Kung-Fu és a

•
•
•

Harci Művészetek alapelveit érdekképviseletét, célkitűzéseit, és munkáját
veszélyezteti,
mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály,
illetőleg a közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
gyakorolja a munkáltatói jogkört a Főtitkár felett,
speciális harcművészeti-stílusversenyekre esetenként kinevezi a Szövetségi Kapitányt.

/3/ Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt egyik elnökhelyettese
helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyeket magának tart fenn.

22. §.
ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES
/1/ Fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról.
/2/ Versenyrendszer kialakítása, a Magyar Bajnokság, és a Nemzetközi versenyek
megszervezése.
/3/ Versenyeket, mérkőzéseket és sportrendezvényeket szervez.
/4/ Gondoskodás nemzetközi versenybírók képzéséről és minősítésükről.
/5/ Közreműködik edzők, oktatók magyarországi olyan képzésében és továbbképzésében,
melyek kötelezőek a Szakszövetségre is.
/6/ Meghatározza a versenyszabályokon túl az egyes versenyek megrendezésének
sportszakmai, egészségvédelmi és egyéb feltételeit.
/7/ A közvélemény tájékoztatása a sportág jelentősebb eseményeiről.
/8/ Tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szakszövetség tevékenységéről.
/9/ Felügyeli a Szövetségi Kapitány munkáját.
/10/ Sporteseményekkel kapcsolatos reklám-és propagandatevékenység megszervezése és
ellátása, és az ebből eredő vagyoni értékű jogok hasznosítása:
•
•
•
•
•
•
•

közalapítványi támogatásból,
rendezvények bevételéből,
vállalkozási tevékenységből származó bevételekből,
televíziós közvetítések jogdíjaiból,
magán- és jogi személyek támogatásából,
reklámtevékenységből származó bevételekből,
egyéb bevételekből.

23. §.
FŐTITKÁR
/1/ A Szakszövetséggel munkaviszonyban álló Főtitkár a Szakszövetség hivatali munkáját és
gazdálkodását irányítja, szervezi és vezeti, az Elnök, illetve az Elnökség határozatainak
végrehajtásában.
/2/ A Főtitkárt az Elnökség nevezi ki, legfeljebb mandátumának időtartamára.
/3/ A Főtitkár feladatai és hatásköre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vezeti és összehangolja a Szakszövetség tevékenységét,
összehangolja az Elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók
munkáját,
szervezi és felügyeli a Közgyűlés, az Elnökség végrehajtását,
előkészíti az Elnökség üléseit,
a munkaviszonyban álló dolgozók felett – kivéve a Szövetségi Kapitányt – gyakorolja
a munkáltatói jogkört,
aláírási és utalványozási jogkört gyakorol
képviseli a Szakszövetséget,
gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a
határozatok nyilvántartásáról,
figyelemmel kíséri a Szakszövetségekkel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szakszövetségi határozatok módosítását,
vezeti a szövetség titkárságát, felállítja a szöv. irodáját és megszervezi működését.
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, vagy egyéb szabályzat,
illetőleg a Közgyűlés, vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

/4/ A Főtitkár, tevékenységéről a Szakszövetség Elnökségének számol be.
/5/ A Főtitkár távolléte, vagy akadályoztatása estén az általa megbízott Szakszövetségi
dolgozó helyettesíti.
/6/ A Főtitkár felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja.
24. §.
TITKÁRSÁG
/1/ A Szakszövetségi feladatok ellátására az Elnökség titkárságot hoz létre. A titkárság
létszámát, valamint szervezetét az Elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a
feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.
/2/ A titkárság szervezeti felépítését és feladatait a Szakszövetség Szervezeti és Működési
szabályzata határozza meg.

25. §.
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY
/1/ A Szövetségi Kapitány a válogatott keretek szakmai vezetője.
/2/ A Szövetségi Kapitányt a Szakszövetség az Elnökség javaslata és véleménye
figyelembevételével az Elnök nevezi ki, legfeljebb mandátumának időtartamára.
/3/ A Szövetségi Kapitány feladatai:
•
•
•
•
•

elkészíti és az Elnökség elé terjeszti a válogatott keretek középtávú és éves
felkészülési programját,
gondoskodik a válogatott keretek szakmai programjának végrehajtásáról,
javaslatot tesz a válogatott kereteknél működő sportszakemberek személyére,
összeállítja a válogatott kereteket, irányítja és ellenőrzi azok munkáját, valamint a
kereteknél működő sportszakemberek tevékenységét,
figyelemmel kíséri a válogatott keretek tagjainak sportegyesületekben végzett
tevékenységét.

26. §.
A BIZOTTSÁGOK
/1/ A Szakszövetség Elnöksége, tevékenysége segítése céljából, bizottságokat hoz létre. A
bizottságok vezetőit az Elnökség mandátumának idő tartamára választja.
/2/ A bizottságok feladatait és hatáskörét, létszámát és működésének rendjét a Szakszövetség
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
/3/ A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
/4/ A bizottságok tevékenységét a bizottságok vezetői irányítják. A bizottságok üléseire meg
kell hívni a Szakszövetség Elnökét, vagy megbízottját.

27. §.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
/1/ A közgyűlés a Szakszövetség alapszabály szerinti működésének, valamint
gazdálkodásának ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma
legalább három (3) legfeljebb hét (7) fő.
/2/ A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Szakszövetségben, illetve annak
tagszervezeteiben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja
aki a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló, a Szakszövetség Elnöke, vagy Elnöksége

tagjának, illetőleg a Szakszövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személynek közeli
hozzátartozója – a Ptk. 685.§b. pontja szerint – vagy alkalmazottja. A Felügyelő Bizottságnak
tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
/3/ A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság Elnöke irányítja.
/4/ A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség
Elnökségét tájékoztatja.
/5/ A Felügyelő Bizottság legfontosabb feladatai:
•
•
•
•
•
•

a Szakszövetség Elnökségének, az Intéző Bizottságnak és bizottságainak Alapszabály
és Szervezeti és Működési Szabály szerinti működésének ellenőrzése,
a Közgyűlés és az elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése,
a Szakszövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
a szakszövetségek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet és egyéb pénzügyi
jogszabályok előírásai kötelező betartásának ellenőrzése,
a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
a szakszövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.

/6/ A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik során jogosultak a Szakszövetség működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
/7/ Az ellenőrzésnek megkezdéséről a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a
belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
/8/ Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság Elnöke a vizsgálat befejezésétől számított tizenöt
(15) napon belül tájékoztatja a Szakszövetség Elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
/9/ A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltétől számított harminc (30) napon belül – a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
/10/ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat
sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül a törvényességi felügyeletet
gyakorló szervhez fordulhat.
/11/ A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság Elnöke a szakszövetség
Közgyűlésének köteles beszámolni.
/12/ A közgyűlés titkos szavazata alapján megválasztott FB-i tagok:
Elnök: Kiss Kálmán

28. §.
FEGYELMI BIZOTTSÁG
/1/ Az Elnökség a Szakszövetség I. fokú fegyelmi eljárások lefolytatására Fegyelmi
Bizottságot választ. Az Elnökség a bizottság létszámát oly módon állapítja meg, hogy az
biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
/2/ A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szakszövetség
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg, amit az Elnökség hagy jóvá.
/3/ A Fegyelmi Bizottság élén a Bizottság Elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a
Szakszövetségben nem viselhetnek tisztséget és azokkal munkaviszonyban nem állhatnak.
/4/ A Fegyelmi Bizottság által hozott I. fokú határozat ellen az Elnökséghez lehet fellebbezést
beadni, aki II fokon dönt.
/5/ A közgyűlés titkos szavazata alapján megválasztott FB-i tagok:
Elnök: Koszogovits Mihály
Tagok: Serflek József, Izsó Mihály

29. §.
TECHNIKAI KOLLÉGIUM
/1/ A Szakszövetség a sportszakmai munkájának biztosítása, valamint az Elnökség
tevékenységének segítése céljából Technikai Kollégiumot – továbbiakban TK – hoz létre.
/2/ A Szakszövetség TK tagjai: a Szakszövetség Elnöke, a Stílusok legmagasabb
Mesterfokozatú vezetői
A TK meghívottjai: a Felügyelő Bizottság elnöke, a napirenden szereplő ügyben érintett
elnökségi tag, a szakszövetség jogtanácsosa.
/3/ A TK feladatai:
tagfelvételi kérelmek sportszakmai elbírálása abban a tekintetben, hogy a felvételre kerülő
sportszervezet rendelkezik-e a megfelelő sportszakmai háttérrel:
– Nemzetközileg bejegyzett létező harcművészeti stílus tagja-e
– Rendelkezik a megfelelő szakmai képesítéssel, fokozattal, oktatói diplomával

30. §.
A SZAKSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
/1/ A Szakszövetség éves költségvetés alapján működik, amit az Elnökség hagy jóvá.
/2/ A Szakszövetség bevételei és vagyona elsősorban az alábbiakból képződik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tagok által fizetett tagdíjakból, amelynek összegét a Közgyűlés állapítja meg,
központi költségvetési támogatásból,
közalapítványi támogatásból,
rendezvények bevételéből,
vállalkozási tevékenységből származó bevételekből,
televíziós közvetítések jogdíjaiból,
reklámtevékenységből származó bevételekből,
magán- és jogi személyek támogatásából,
egyéb bevételekből,

/3/ A /2/ b. és c. pontokban meghatározott támogatásban a Szakszövetség csak akkor
részesülhet, ha a Sporttörvény 32. §.-ban foglalt feltételeknek megfelel.
/4/ A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
/5/ A Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért – a tagdíj megfizetésén túl – saját
vagyonukkal nem felelnek.
/6/ A Szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt,
vagy csak olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg
vagyonának mértékét.
/7/ A Szakszövetség gazdálkodásának részletes szabályait – figyelemmel a Sporttörvény 42.
§./2/ a. pontjában jelzett megjelenő Kormányrendeletre – a Szakszövetség gazdálkodási
szabályzata határozza meg.

31. §.
MEGYEI ÉS TERÜLETI SZAKSZÖVETSÉGEK
/1/ A Szakszövetség az alapszabály 1. Sz. Mellékletében felsorolt – Budapesti, illetve megyei
(továbbiakban: területi) szakszövetségeket hoz létre.
/2/ Területi Szakszövetség létrehozásának feltétele, legalább kettő (2) sportszervezet tagja
legyen, önálló ügyintéző és képviseleti szerve (továbbiakban: Elnökség) van, alapszabállyal
és a működéshez szükséges vagyonnal, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezzen.
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott jogi személyiséggel rendelkező szakszövetségek a
Magyar Kung-Fu Szakszövetség szerves részei.

/4/ A területi szakszövetségek szervezetének és működésének szabályait saját alapszabályuk
határozza meg. Alapszabályuk nem állhat ellentétben ezen alapszabály előírásával és más
szabályokkal.
/5/ A területi szakszövetségek bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, tartozásukért saját
vagyonukkal felelnek. A területi Szakszövetség tartozásaiért tagjaik saját vagyonukkal
felelnek.
/6/ A területi Szakszövetségek feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elősegítik a sportág működését, meghatározzák fejlesztési célkitűzéseiket és
gondoskodnak azok megvalósításáról,
kialakítják a területi, bajnoki és egyéb versenyrendszerüket, meghirdetik és
megrendezik azokat,
képviselik Szakszövetségüket,
intézik a Szakszövetség azon vitás ügyeit, amelyek nem tartoznak az Országos
szakszövetség vagy más szerv hatáskörébe,
felvilágosítást adnak a sportág ügyeiben,
vezetik a helyi nyilvántartásukat (szakosztályok, edzők, versenybírók, stb.),
közreműködnek
a
sportszakemberek
(versenybírók)
képzésében
és
továbbképzésükben,
ellátják a sportolók igazolásával és átigazolásával kapcsolatos hatáskörükbe utalt
feladatokat,
ellenőrzik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának
betartását,
a sportág a Szakszövetség szabályaiban meghatározott I. fokú sportfegyelmi jogkört
gyakorolnak,
ellátják a Szakszövetség alapszabályában meghatározott, illetőleg a Közgyűlés, vagy a
Szakszövetség Elnöksége által hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat.

32. §.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
/1/ A Szakszövetség megszűnik:
•
•
•

feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával,
feloszlatásával,
megszűnésének megállapításával

/2/ A Szakszövetség megszűnésének esetén a vagyon a Nemzeti Sportszövetségre száll. A
Szakszövetség közgyűlése ettől eltérően nem rendelkezhet. A vagyon felhasználásáról a
nyilvánosságot tájékoztatja.

33. §.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
/1/ A Szakszövetség alapszabályának, egyéb szabályzatainak és határozatainak alkalmazása
szempontjából versenyzőink és versenybíróink amatőrnek minősülnek.
/2/ A Szakszövetség munkaviszonyban álló dolgozóira a Munkatörvénykönyve szabályait és
előírásait kell alkalmazni.
/3/ A Szakszövetség alapszabályán kívüli valamennyi szabályzatának, utasításainak és
előírásainak hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult.
/4/ A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy sporttevékenységgel, illetőleg a
Szakszövetségben folyó egyéb tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkező vitás
ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, amíg a vitás ügyet a
Szakszövetség ”adhoc” jellegű bizottsága vagy az Elnökség meg nem tárgyalta.

A FENTI ALAPSZABÁLYT ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT A
KÖZGYŰLÉS 2005. FEBRUÁR 15.-ÉN ELFOGADTA.

