
 
A Magyar Golf Szövetség Alapszabálya 

 
I. Általános rendelkezések 

1. § 
 
(1) A Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: Szakszövetség) Magyarországon a golf sportág 
versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését 
végző alapítványok tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, közhasznú szervezetként 
nyilvántartott országos sportági szakszövetség, amely a működését a Polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), a sportról szóló 2004. évi I. törvény,(Stv) és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv) alapján fejti ki. A Magyar Golf Szövetség az Európai Golf 
Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként küldetésének tekinti a sportági szervezetek 
összefogásával a magyar golf élet átfogó irányítását, nemzetközi képviseletét, a játék 
népszerűsítését, a versenyszervezés, a sport szakmai sikerek és egészségmegőrző szabadidősport 
fejlődése érdekében. 
(2) A Szakszövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
(3) A Szakszövetség a Civil tv 2.§-ának 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet az Stv. 49.§ d), e), 
h), m) pontjaiban meghatározott állami feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy 
közvetve látja el úgy, mint: 
 

a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint 
az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a 
fogyatékosok sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-
egyetemi sport, a szabadidősport, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 
támogatásában, 

b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 
sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportolását, 

c) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, egyéb 
követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmények 
létrehozását,  

d) 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. 

(4) A Magyar Golf Szövetség az Európai Golf Szövetség (EGA) és a Nemzetközi Golf 
Szövetség (IGF) tagja, amelynek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve 
kötelezőnek tekinti. A The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews szabályainak a 
betartása a Szakszövetség és tagjai számára kötelező. 

(5) A Szakszövetséget a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel külön 
jogi személyként veszi nyilvántartásba. 

(6) A Magyar Golf Szövetség olimpiai sportágként tagja a Magyar Olimpia Bizottságnak és 
elfogadja szabályait. A Magyar Olimpiai Bizottságban a golf sportág képviseletét a Magyar 
Golf Szövetség mindenkori elnöke látja el. 
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2. § 

 
(1) A Szakszövetség neve: Magyar Golf Szövetség 
(2) rövidített neve: MGSZ 
(3) Idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Golf Federation 
(4) A Szakszövetség székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 44. B/5 épület 
(5) A Szakszövetség működési területe: Magyarország 
 

3. § 
 
A Szakszövetség önálló jogi személy, mely jogutódja az 1989-ben újjá alakult Magyar Golf 
Szövetségnek. 

4. §. 
 

(1) A Szakszövetség emblémája: pajzs alakú, benne címerrel és két ütővel, zöld háttérben, arany 
szegéllyel. 
(2) A Szakszövetség pecsétje: kör alakú, körben a Szakszövetség elnevezése az (1) bekezdésben 

megnevezett felírással. A feliraton belül kerek, a magyar nemzeti színt kifejező mező, benne 
a golfütő és a golflabda. 

(3) A Szakszövetség zászlaja: fehér színű zászló, két oldalán nemzeti színű szegéllyel, középen 
az emblémával. 

(4) A Szakszövetség tevékenysége során jogosult Magyarország címerének és zászlajának 
használatára. 

 
II. A Szakszövetség célja és feladatai 

 
5. § 

A Szakszövetség célja 
 
(1) A Szakszövetség célja a golf sport fejlesztése. 
(2) A Szakszövetség alapvető célja Magyarország törvényes rendje alapján a golf sportág 

hagyományainak megőrzése, a nemzetközi szabályok alapján szervezni a sportág 
versenyrendszerét, érvényre juttatva a sport erkölcsrendszerét. A Szakszövetség képviseli 
tagjainak érdekét a sporttal foglalkozó állami szervek, a helyi önkormányzatok és társadalmi 
szervezetek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben. 

(3) A Szakszövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a tagságán 
kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. 

 
6. § 

A Szakszövetség feladata 
 

(1) A Szakszövetség alapvető feladata: 
a)  működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sporthoz tartozó sportolók 
részvételét a nemzetközi sporteseményeken, 
b) az Stv 23.§-ban meghatározott szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág 
rendeltetésszerű működését: 
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- szervezeti és működési szabályzat 
- versenyszabályzat 
- igazolási (nyilvántartási) és átigazolási szabályzat, amely tartalmazza a versenyzők 
sporttevékenységére és érdekvédelmére vonatkozó szakmai előírásokat is, 
- sportfegyelmi szabályzat 
- a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzat, 
- doppingszabályzatát, 
- gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások e 
törvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az 
állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendeletnek 
megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is, 
- a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, 
- etikai és gyermekvédelmi szabályzat, 
- sportegészségügyi szabályzat, amely tartalmazza különösen a sportsérülések 
megelőzésére, a sportegészségügyi ellátás biztosítására és a sportbiztosításra vonatkozó 
sportági előírásokat is, 
- környezet és természetvédelemről szóló szabályzat. 

c) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét és 
e versenyrendszer alapján, szervezni a sportág versenyeit; meghatározni a sportág hazai 
versenynaptárát és a nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételt, az elnökség 
döntése alapján megrendezni a junior, szenior, női, férfi és egyéb kategóriákban a Magyar 
(országos, nemzeti) Bajnokságot, a Magyar Nyílt Bajnokságo(ka)t (Hungarian Open, 
Hungarian Junior Open Hungarian Match Play Open, Senior Open,), a nemzetközi 
szövetségek megbízása alapján lebonyolításra kerülő versenyek kizárólagos rendezése, vagy 
egyéb versenyek hirdetése, megrendezése, egyéni és csapatbajnokság (Magyar Kupa, 
Magyar Klubcsapat Bajnokság) megrendezése; 
d) meghatározni és kiadni a hazai és a sportági nemzetközi szakszövetség versenynaptárához 
igazodva a nemzetközi versenynaptárt; 
e) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének a munkájában, szervezni a sportág 
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
f) a közoktatás és a felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához 
szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást 
kiadni, 
g) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság, a többi sportági szakszövetség, más egyesületek, szövetségek 
előtt,valamint a nemzetközi sportéletben, 
h) az alapszabályban meghatározott módon szolgálatásásokat nyújtani tagjainak, 
közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágban működő 
sportszakemberek képzését és továbbképzését, 
i) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit és gondoskodni ezek 
megvalósításáról, 
j) meghatározni a sportág éves utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak 
végrehajtásáról.  

(2) A Szakszövetség a sportágában az (1) bekezdésben megállapított kizárólagos feladatokon, 
illetve jogosítványokon kívül a szakszövetség ellátja az alapszabályban, a sportág nemzetközi 
szövetségének szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat az alábbiak 
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szerint:  
a) a jogszabályok (különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre) és az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti szabályzatok alapján gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, 
igazolásáról, átigazolásáról, valamint a 166/2004. (V.21.) Kormány rendeletnek megfelelően 
nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek, 
 b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi 
sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a 
külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez, 
c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág 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,  
f) a megfelelő feltételek fennállása esetén megköti a sportpolitikáért felelős miniszterrel (a 
továbbiakban: miniszter) a támogatási szerződéseket, 
g) a szakszövetség egészére kiterjedő szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket köt a 
sportág céljainak elérése érdekében, 
h) engedélyezi tagjai számára a hazai versenynaptár alapján a hazai (beleértve a ranglista 
versenyeket) és nemzetközi sportesemények megrendezését, és az azokon való részvételt. 
Ellátja a sportági nemzetközi szakszövetség (EGA) alapszabályában megállapított 
feladatokat, 
i)  jogosítványt ad ki a megfelelő képesítést szerzett golf versenybírók és golfoktatók részére, 
j) sportágában szabadidős sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokat is ellát, ennek 
keretében szakköri foglalkozás keretében végezhető „iskolagolf” eseményeket szervez a 
klubokkal és az iskolákkal együttműködve. 

7. § 
III. A Szakszövetség tagsága 

 
(1) A Szakszövetségnek csak a golf sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezet 

(sportegyesület és sportvállalkozás) és sportiskola, valamint az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítvány lehet teljes jogú tagja, feltéve, hogy a Szakszövetség 
alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, a Szakszövetséget tevékenységével 
támogatja, és a tagdíjait megfizeti. 

(2) Sportegyesület: az Stv, a Civil törvény és a Ptk. szabályai szerint működő olyan civil 
szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

(3) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe 
bejegyzett tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja 
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy 
vagy több sportágban. Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve 
részvénytársasági formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló 
törvény szabályai szerint. 

(4) Sportiskola: az a köznevelési intézmény, jogi személy nonprofit gazdasági társaság, 
sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, 
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amely az alábbiak szerint utánpótlás-nevelési feladatokat lát el vagy közreműködik azok 
ellátásában. 

(5) Utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány: alapító okiratában meghatározott tartós 
közérdekű cél szerinti tevékenysége - elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos - 
sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és 
versenyeztetési feladatok szervezése. 

8. § 
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes 
(2) A Szakszövetségi tagság alapításkor a szakszövetség nyilvántartásba vételével, alapítást 

követően a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával és az egyszeri belépési díj és az 
éves tagdíjak befizetésével keletkezik és kilépéssel, felmondással, kizárással és a tag jogutód 
nélküli megszűnésével szűnik meg. 

(3) Az Magyar Golf Szövetségnek kizárólag olyan sportszervezetek lehetnek a tagjai, amelyek a 
golf sportág versenyrendszerében részt vesznek. A golf sportágban tevékenykedő 
sportszervetek felvétele a szövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet magára nézve 
kötelezőnek elfogadja a szövetség alapszabályát. 

(4) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó 
határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezést benyújtani, mely a 
fellebbezést a következő közgyűlésén tárgyalni köteles.  

(5) A Szakszövetség tagjairól és azok versenyrendszerben résztvevő tagjairól a Szakszövetség 
nyilvántartást vezet. 

(6) A Szakszövetségbe való belépéskor a tag a tárgyévre meghatározott teljes tagdíjat köteles 
megfizetni. 

(7) A tagsági viszony kilépéssel, a tag akaratából, indokolás nélkül, bármikor megszüntethető. A 
kilépés tényét írásban, ajánlott levélben kell közölni a Szakszövetség elnökségével. A tagsági 
viszony megszűnésének napja a levél átvételének ideje. 

(8) A tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban a Szakszövetség elnöksége 
felmondhatja, ha az Alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek a tag utóbb nem felel meg, 
így például:  

a) a sportszervezet jogutód nélkül megszűnt, 
b) a tagdíj be nem fizetéssel. A tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt 

felvételét a szövetség tagjai közé az új tag felvételére vonatkozó eljárás szabályai szerint. 
Amennyiben a tag a tagdíját határidőre nem fizeti meg, az elmaradt tagdíj megfizetésének 
napjáig számított késedelmi időre a jegybanki alapkamat kétszeresét is köteles megfizetni.  

c) ha a tag a golf versenyrendszerében egy évig nem vett részt, 
d) az alapszabályt nem fogadja el. 

(9)A Felmondás előtt a Szakszövetség törvényes képviselője a tagot határidő tűzésével, írásban 
felszólítja a felmondás okának orvoslására, és figyelmeztetni kell mulasztásának 
jogkövetkezményére. A felmondás ellen jogorvoslatért a felmondó határozat közlésétől számított 
30 napon belül a Szakszövetség Közgyűléséhez lehet fordulni. A fellebbezést a közgyűlés a 
következő közgyűlésén tárgyalni köteles.  
(10) A Szakszövetség a tagját sportfegyelmi eljárás alapján sportfegyelmi büntetésként a 
Szakszövetségből kizárhatja. (Stv.13.§ (3) n) pont és 14.§) A Szakszövetségből való kizárásnak 
bármely tag vagy szakszövetségi szerv kezdeményezésére akkor van helye, ha a tag jogszabályt, 
alapszabályt, egyéb szabályzatot vagy testületi határozatot súlyosan vagy ismételten 
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megsérti.(Ptk 3:70.§) A kizárásról első fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon az elnökség a 
soron következő ülésén, 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.  
(11) A tagfelvételt megtagadó, a kizáró és a felmondó jogerős határozat ellen a kézbesítéstől 
számított 30 napon belül jogorvoslatért, keresettel a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordúlni. 

9. § 
IV. A tagok jogai és kötelezettségei 

 
(1) A Szakszövetség teljes jogú tagjainak jogai: 

a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében és rendezvényein; 
b) részt vehet képviselői útján a Szakszövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában; 
c) képviselői útján választhat és választható a Szakszövetség szerveibe, tisztségére; 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, 
valamint szerveinek működésével kapcsolatban; 
e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat érintő 
kérdések megtárgyalására. 

(2) A Szakszövetség teljes jogú tagjainak kötelezettségei: 
a) az éves tagdíj és a tagjai után járó díj befizetése (éves tagdíjak), 
b) a doppingszerek elleni tilalmak betartása és betartatása, 
c) sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
d) a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a szakszövetség 
szervei által hozott határozatoknak a betartása, illetőleg betartásának biztosítása, 
e) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
f) a sportág népszerűsítése, 
g) versenyek rendezésekor a szabályok betartása és betartatása, 
h) versenyeredmények közlése a Szakszövetség felé, 
i) évente legalább egy nyílt verseny megrendezése és a kiírás megküldése minden más tag 
felé. 
j) a szövetség elnökségének a hatályos szabályzatai alapján az EGA által bevezetett és 
elfogadott, valamint az EGA elvei és rendszer követelményei alapján létrehozott, az MGSZ 
által is használt Handicap-rendszer betartása és pontos vezetése, 
k) a Szakszövetség részére minden olyan adatot megadni, amelyek a Szakszövetség 
feladatának ellátása során, illetve a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés végett 
szükségesek. 

(3) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
(4) A Szakszövetség tagjait egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a 
különleges jogállású tagokat valamint a képviseleti jog számát és az annak megfelelő tagsági 
díjat.  
(5) A Szakszövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére. 
(6) A Szakszövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szakszövetség céljainak megvalósítását és 
tevékenységét.  
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10. § 
A Szakszövetség különleges jogállású tagjai 

 
A Szakszövetség pártoló tagja 

 
(1) A Szakszövetséget anyagilag és erkölcsileg támogatni kívánó személyek és szervezetek – 

amennyiben nem felelnek meg a törvényi és az alapszabályi teljes jogú tagsági 
feltételeknek - a Szakszövetség pártoló tagjai lehetnek és viselhetik ezt a címet.  

(2) A pártoló tagok jogai és kötelességei megegyeznek a teljes jogú tagokéval. Nem 
rendelkeznek azonban szavazati joggal a szakszövetség szerveiben és nem kötelesek a 9.§ 
(2) g, h, i, j pontokban foglaltak teljesítésére, ha nem vesznek részt a szövetség 
versenyrendszerében. Pártolói tagdíjat az elnökség állapítja meg. 

 
A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai 

 
(3) A Szakszövetség Közgyűlése magánszemélyeknek tiszteletbeli elnöki, tiszteletbeli Elnökségi 
tagi, vagy tiszteletbeli tagi címet adományozhat. 
(4) A Szakszövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli Elnökségi tagja lehet az a személy, aki 
legalább egy ciklus időtartamára a Szakszövetség elnöke vagy Elnökségi tagja volt, és kimagasló 
tevékenységével a Szakszövetség célkitűzései megvalósításához eredményesen hozzájárult 
továbbá az a személy is, aki példamutató munkásságával, kiemelkedő anyagi támogatásával segíti 
vagy segítette a Szakszövetséget. 
(5) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a sportág bajnokai, továbbá más versenyzők, 
sportszakemberek, akiknek a munkássága a sportágban példa értékűek. 
(6) A tiszteletbeli cím adományozását a Szakszövetség bármely tagszervezete kezdeményezheti. 
A tiszteletbeli cím tulajdonosát élete végéig megilleti. A Közgyűlés érdemtelenség esetén azt 
visszavonhatja. Az érdemtelenség oka lehet különösen, ha  

a) a tiszteletbeli tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik; 
b) a szakszövetség szabályait megsérti; 
c) a szakszövetségnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz. 

(7) A tiszteletbeli címek tulajdonosainak jogai és kötelezettségei: 
a) Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség Közgyűlése és Elnöksége ülésein, 

valamint rendezvényein, e jogcímen vezető tisztségviselővé nem választhatók, 
b)  Javaslatokat tehetnek, és véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetséget érintő 

kérdésekben. 
c) A Szakszövetség erkölcsi támogatása, vagy eredményes közreműködés a Szakszövetség 

bevételi forrásainak növelésében. 
d) A Szakszövetség szabályainak betartása. A sportág népszerűsítése. 

 
11. § 

V. A Szakszövetség szervezete 
 
A Szakszövetség szervei:                                               A Szakszövetség vezető tisztségviselői: 
a) Közgyűlés,                                                                   a) az Elnök, 
b) Rendkívüli Közgyűlés,                                                b) az Elnökség tagjai, 
c) Elnökség,                                                                     c) az Ellenőrző Testület Elnöke, 
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d) Ellenőrző Testület,                                                      d) az Ellenőrző Testület tagjai. 
e) Bizottságok,                                                                 e) a Főtitkár 
f) Szövetségi iroda. 

12. § 
VI. A Szakszövetség közgyűlése 

 
(1) A Szakszövetség legfőbb döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 
(2) A Szakszövetség közgyűlését minden évben össze kell hívni. A közgyűlést az elnökség hívja 

össze. 
(3) A közgyűlésre szóló írásbeli meghívót az elnökség a tagoknak a közgyűlés helye, időpontja 

és a javasolt napirend közlésével 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt köteles elektronikus 
levélben megküldeni és a Szakszövetség honlapján közzétenni.  

(4) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek az alábbiak szerint: 
a) a közgyűlésen alanyi jogon minden tag egy képviselővel vehet részt, 
b) további 1-1 képviselettel vehetnek részt a tagszervezetek minden 25 versenyző (aki 
érvényes Szövetségi kártyával rendelkezik) után, az előző év december 31-i állapot szerint, 
de maximum 100 versenyzőig. Egy sportszervezet így maximum 1+4 képviselővel vehet 
részt a közgyűlésen. 

 (5) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A tagok legkésőbb a 
közgyűlés megkezdésének időpontjáig kötelesek eredeti írásbeli maghatalmazással 
bejelenteni azt a személyt (személyeket) aki (akik) képviseleti joggal rendelkeznek. A 
képviselők szavazati jogukat egymásnak és másnak nem adhatják át. 

(6) A közgyűlés résztvevői képviseleti jogosultságukat személyi azonosító okmánnyal, aláírási 
címpéldánnyal, bejegyző végzéssel, illetve – meghatalmazáson alapuló képviselet esetén 
ezeken felül – teljes bizonyító erejű meghatalmazással igazolhatják.  

(7) A közgyűlés időpontját megelőző harminc napban a tagfelvétel szünetel. A képviselői létszám 
megállapításánál ezen időszak alatt a tag által a Szakszövetségbe bejelentett új játékosok 
számát nem lehet figyelembe venni. A regisztráció ezen időszak alatt megtörténhet, de a 
bejelentett új játékosok után ezen a közgyűlésen a tag szavazati jogot nem kap.  

(8) A Szakszövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés jogszabályokban 
meghatározott esetekben többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja. 

 
13. § 

A közgyűlés határozatképessége 
 
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a tagok képviselőinek több mint a fele jelen van. 

Ha a közgyűlés a fenti létszám hiánya miatt nem volt határozatképes, megismételt közgyűlést 
kell tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban az eredeti időpontot 30 perccel 
meghaladó időpontra lehet összehívni. 

(2) A közgyűlésre szóló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy az eredeti időponton túlmenően az 
esetlegesen szükségessé váló megismételt közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmazza. - Az ily módon megküldött eredeti meghívót megismételt közgyűlés esetén arra 
szóló meghívónak is kell tekinteni. – A meghívónak tartalmaznia kell továbbá, hogy a 
megismételt közgyűlés a meghívottak számától függetlenül az eredeti naprendi pontok 
vonatkozásában határozatképesnek tekintendő. 

(3) A közgyűlés határozatképességét a közgyűlés teljes idején a képviselők összlétszáma 
alapján,- kivéve a határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlést - nem pedig a 
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megjelentek száma alapján kell megállapítani. 
(4) A határozatképességet a közgyűlésen folyamatosan ellenőrizni kell. A határozatok 

meghozatalakor nem elégséges a „látható többség” megállapítása, minden esetben pontosan 
meg kell állapítani az „igen”, a „nem” és a „tartózkodók” számát illetve a támogatók és 
ellenzők nevének megjelölését. 

(5) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul 
az ülés tartásához. 

(6) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból 
érvénytelen határozat – az (5) bekezdés és a 14.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével -az 
elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a 
közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tagszervezet egyhangúlag 
érvényesnek ismer el. 

 
14. § 

A közgyűlés rendje 
 

(1) A közgyűlés napirendjét a Szakszövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, 
kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatai közül évente legalább egy 
alkalommal napirendre kell, hogy tűzze az elnökség az Stv. szerinti szakmai és pénzügyi 
beszámolóját valamint a tárgyévre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét, és a közhasznúsági 
jelentést is. 

(3) A Ellenőrző Testület minden közgyűlésen köteles időarányos tevékenységéről beszámolni. A 
közgyűlés a pénzügyi beszámolóról az Ellenőrző testület jelentése hiányában döntést nem 
hozhat. 

(4) A közgyűlésen – a meghirdetetten kívül - új napirend akkor tárgyalható, (napirend 
kiegészítés) ha azokat a Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban, indokolással 
ellátva, benyújtották az Elnökséghez. E határidő után vagy a Közgyűlésen beterjesztett napirendi 
javaslatok akkor tárgyalhatók, ha a részvételre jogosult képviselők háromnegyede jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 
(5) Ha a napirend kiegészítéséről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés arról, a 
napirendek elfogadása előtt külön dönt.  
(6) A közgyűlésen megjelent tagszervezeti képviselőkről (törvényes vagy meghatalmazott) 
jelenléti ívet kell készíteni. Azon fel kell tüntetni a tagszervezet nevét, székhelyét, a képviselők 
nevét , lakcímét. Többlet képviselet esetén minden képviselő nevét, lakcímét. A jelenléti ívet a 
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 
 

15. § 
A közgyűlés hatásköre 

 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az alapszabály módosítása; 
b) az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló ezen belül az elnökségnek a 
Szakszövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentése, a közhasznúsági melléklet, (jelentés) 
valamint a tárgyévi pénzügyi és szakmai terv elfogadása, 
c) az elnök, elnökség többi tagjának, az ellenőrző testület elnökének és tagjainak valamint a 
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Főtitkár megválasztása, illetve visszahívása,  
d) nemzetközi szervezetbe való belépés illetve kilépés elhatározása; 
e) a Szakszövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, szétválásának elhatározása, 
f) a tagfelvétel, tagsági viszony felmondása valamint a kizárás kérdésében hozott elnökségi 
határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; 
g) a Szakszövetség megszűnéséről döntés, rendelkezés a fennmaradó vagyonról 
h) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 
i) a szakszövetség szervezetei egységei jogi személlyé nyilvánítása, 
j) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 
döntés, 

k) a szakszövetség Stv 28.§-a szerinti sportági szövetséggé való átalakulása, 
l) befektetési szabályzat elfogadása, az Ellenőrző Testület véleményének kikérését 
követően,  
m) vezető tisztségviselők felett munkaviszony létesítése és megszűntetése munkáltatói jogok 
gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetséggel munkaviszonyban áll,  
n) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szakszövetség saját tagjával, 
Vezető tisztségviselőjével, Ellenőrző Testület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 
o) jelenlegi és a korábbi Szakszövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző 
Testületi tagok vagy más szakszövetségi szerv tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés  
p) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása és a 
végelszámoló kijelölése 

q) az elnök javaslatára a közgyűlés levezető elnökének megválasztása, 
r) mindaz, amit az Stv vagy más jogszabály, illetve az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

 
16. § 

A közgyűlés határozathozatala 
 

(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a szavazásra jogosult képviselők által 
leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást 
meg kell ismételni. A megismételt szavazás eredménytelensége esetén az indítványt el kell 
vetni. 

(2) A közgyűlés a határozatait titkos szavazással hozza, amennyiben a szavazásra jogosultak 
több mint fele úgy határoz. 

(3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:  
a.) A Szakszövetség nevét és székhelyét, 
b.) A közgyűlés helyét és idejét, 
c.) A közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek a 

nevét, 
d.) A közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, 
e.) A határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok valamint a szavazástól 

tartózkodók számát.  
A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a 
közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlési jegyzőkönyvet a 
Szakszövetség honlapján történő közzététellel kell a tagokkal közölni. 

(4) Az Alapszabály módosításához, az egyesüléshez és a szétváláshoz a jelenlévő tagszervezeti 
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képviselők háromnegyedes, míg a Szakszövetség céljának módosításához és a 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok képviselőinek 
a háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(5) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 
szükséges, a Közgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 
határozathozatalt az elnökség a határozat tervezet tagok részére való megküldésével 
kezdeményezi, úgy hogy azt a főtitkár felhívásban, a hivatali email fiókján keresztül elektronikus 
levélben küldi el. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli 
határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a 
határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a főtitkárnak kell leadni a tagszervezet 
képviselője által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt 
mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat 
összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének 
lejártát követő három napon belül a főtitkár köteles írásban tájékoztatni a tagszervezeteket és az 
Elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás 
eredménytelen, rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 

(6)A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján:  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a Szakszövetség terhére bármilyen más 
előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek a Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a tagjának- a tagsági viszony alapján- 
nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szakszövetségnek nem tagja vagy 
alapítója, 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
 

VII. A Szakszövetség vezető tisztségviselői 
17. § 

A vezető tisztségviselők megválasztása 
 

(1) A Szakszövetség vezető tisztségviselői: 
a) elnök, 
b) elnökség tagjai,  
c) Ellenőrző Testület elnöke és tagjai. 
d) Főtitkár 

(2) A Szakszövetség tisztségviselőit a közgyűlés olimpiai ciklusokhoz igazodóan, 4 évre 
választja meg. A tisztségviselők mandátuma az olimpiát követő - éves költségvetést és 
kötelező beszámolókat elfogadó - közgyűlés napjáig, de legkésőbb május 30. napjáig tart 
illetve kezdődik. A mandátum lejárta előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre - a 
mandátumból még hátralevő időtartamra - a közgyűlés új személyt választ. A tisztségviselők 
újraválaszthatók. 
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18.§ 
A szavazás módja 

 
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra jogosult képviselők 
szavazatainak több mint felét megszerezte. Ha egy tisztségre több jelölt is megszerezte a 
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, közülük az tekinthető megválasztottnak, aki 
több szavazatot kapott. Ha egy tisztségre a több jelölt közül egyik sem kapta meg a 
megválasztáshoz szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, 
amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig 
ismételni kell, amíg az üres tisztsége(ke)t be nem töltik. Amennyiben két egymást követő 
fordulóban azonos és/vagy érvénytelen eredmény születik a választást be kell fejezni és az 
üresen maradt tisztségre új választást kell tartani a következő közgyűlésen. 
 

19.§ 
VIII. A Szakszövetség rendkívüli közgyűlése 

 
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a) a Szakszövetség elnökségének többségi határozata alapján; 
b) ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri; 
c) ha a bíróság azt elrendeli, 
d) az elnökség és az Ellenőrző Testület taglétszáma több mint felére csökken, 
e) a Szakszövetség elnöki vagy Főtitkári tisztsége megüresedik,  
f) a Szakszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előre láthatólag 
nem lesz képes a tartozásokat az esedékességekor teljesíteni, vagy a Szakszövetség céljai 
veszélybe kerültek. 

(2)A rendkívüli közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhez vételétől vagy az ok 
bekövetkeztétől számított harminc napon belül kell megtartani. Ha az elnökségi létszám 
határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az Elnök hívja össze. Mindezek hiányában a közgyűlést az 
Ellenőrző Testület hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén a közgyűlési meghívót a Főtitkár 
írja alá.  
(3)A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai 
az irányadók azzal, hogy a közgyűlés összehívására és előkészítésére vonatkozó szabályok 
közül a határidők értelemszerűen rövidebbek is lehetnek, de annak elegendőnek kell lenni az 
értesítés átvételére, új napirendi pont kérésére és az ülésen való megjelenésre.  
 

IX. A Szakszövetség elnöksége 
 

20.§ 
Az elnökség hatásköre 

 
(1) A Szakszövetség ügyvezetését két közgyűlés közötti időszakban a Szakszövetség elnöksége 

irányítja. 
2) Vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:  
a)Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,  
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b)nem lehet vezető tisztségviselő az akit, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 
nem mentesült, 
c) 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, 
d) akit, vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el. 
(3) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet vezető tisztségviselő 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 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság 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. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

(4) Az elnökség létszáma 8 fő, mely elnökből és 7 tagból áll. A Szakszövetség Elnökét és az 
elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Elnökség tagjait a Szakszövetség 
tagszervezeteinek tagjai közül kell választani. A vezető tisztségviselők egyharmada a 
tagszervezetekben tagsággal nem rendelkező személyek közül is választható. Az Elnökség tagjai 
és a főtitkár tisztségüket társadalmi megbízatásként, megbízási jogviszonyban, vagy 
munkaviszonyban láthatják el. A megbízási jogviszony a megválasztásukkal, a munkaviszony a 
Közgyűlés nevesített döntésével és a munkaszerződés megkötésével jön létre. 
(5)Az elnökség feladatai és hatásköre: 

a) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

aa) a pénzügyi beszámolót, 
ab) a költségvetési támogatás felhasználását, 
ac) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 
ad) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
ae) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét, 
af) a Szakszövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 
ag) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére 
másolatot kérhet. 

b) a Szakszövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, 
c) a Szakszövetség napi ügyeinek vitele, törvényes és alapszabályszerű működésének 
biztosítása és ellenőrzése, 
d) a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése, 
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e) az alapszabály illetve annak eltérő rendelkezése kivételével a Szakszövetség valamennyi 
szabályzatának az elfogadása, módosítása, 
f) a sportág éves programjának jóváhagyása, 
g) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése, 
h) az évi költségvetés és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése, 
i) a bajnokságok és szövetségi versenyek kiírása, 
j) a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása, 
k) a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása, 
l) a bizottságok létrehozása és megszűntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók 
kivételével, 
m) az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása illetve felmentése, a 
bizottságok munkatervének jóváhagyása, 
n) a szövetségi kapitány kinevezése, visszahívása és felette a munkáltatói jogok gyakorlása. A 
vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszony létesítése és 
megszüntetése kivételével, ha a vezető tisztségviselő a Szakszövetséggel munkaviszonyban 
áll, 
o) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, 
ö) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg a másodfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlása, 
p) kiváló oktatói címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására 
javaslattétel, 
q) a sportolói, versenybírói és edzői minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
r) a szövetségi kapitány javaslata alapján a válogatott keret jóváhagyása, 
s) a hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása, 
sz) a handicap szabályok jóváhagyása, a nemzetközi versenyszabályok alkalmazása, a 
minősítési (handicap) rendszer kidolgozása, a Standard Scratch Score jóváhagyása, 
t) az utánpótlás elveinek és szabályainak a kidolgozása, 
ty) a szövetségi alaptagdíj, továbbá a tagszervezet minden 25 versenyzője után,- az előző 
évben kiadott versenyengedélyek számának figyelembe vételével – fizetendő tagdíj, a pártoló 
tag díja és az új tag belépési díjának, megállapítása.  
u) Minden olyan díjat, emlékérmet, plakettet, stb, odaítélni, amelyet a Magyar Golf Szövetség 
versenyrendszerében részt vevő sportolók, sportszakemberek teljesítményével összhangban 
kíván a Szövetség átadni. Alapíthat díjat más szervezet vagy magánszemély is, de amennyiben 
ez országos jelentőségű, a golf sportághoz köthető díj, akkor a szervezésnél és az átadásnál az 
alapító köteles a Magyar Golf Szövetség Elnökségének iránymutatása szerint eljárni, továbbá 
előzetes hozzájárulását kérni, és az átadást a Szövetség képviselőjével közösen lebonyolítani.  
ü) Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 
v) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szakszövetség részére ingatlanvagyon 
megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-
vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan jognyilatkozat, amelynek 
alapján a Szakszövetség számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.  
w) a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése 
(z) tagság nyilvántartása és a Szakszövetség határozatainak, okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése , 
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(zs) a Szakszövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése és a Szakszövetséget érintő 
megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezésekor a törvényben 
előírt intézkedések megtétele, 
ß) Az elnökség a Szakszövetség működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, 
kivéve azokat az ügyeket, amelyeket jogszabály vagy alapszabály szerint a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy a Szakszövetség más szervének hatáskörébe utal. 
 

21.§. 
 
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szakszövetség működésével, a sportággal kapcsolatban, 
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban,  
d) megbízás alapján a Szakszövetség képviselete, 
e) részvétel az elnökség elé kerülő dokumentumok kimunkálásában és végrehajtásában.  
f) Közgyűlésen való részvétel és a Szakszövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, 

tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni; 
 

22. § 
Az elnökség működése 

 
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és – a Szakszövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzatában – a működési rendjét. 
(2) Az elnökség az SZMSZ-ben meghatározott időszakonként, de legalább 3 havonként ülésezik. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok 1/3-a az 
ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. 

(3) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, idejéről, valamint a napirendekről 
– az előterjesztések megküldésével – az elnökség tagjait és a meghívottakat legalább egy 
héttel korábban értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök ennél rövidebb 
határidőt is megállapíthat. 

(4) Az elnökség ülései nyilvánosak. Jogszabályokban meghatározott esetekben az elnökség 
egyszerű szótöbbséggel az ülés ezen napirendi pontja tekintetében kizárhatja, vagy 
korlátozhatja a nyilvánosságot. 
Az elnökség ülésein a meghívottakon kívüli résztvevők az elnökségi tagok többségének 
hozzájárulásával nyilváníthatnak véleményt. 

(5) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Testület elnökét, a 
főtitkárt valamint – a feladatkörét érintő kérdések megtárgyalásakor – az érintett bizottság 
vezetőjét és a szövetségi kapitányt. 

(6) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülésen 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.  Az elnökségen hozott 
határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az elnökségi tagokat és a szövetség 
tagjait a Szakszövetség www.hungolf.hu honlapján történő közzététellel értesíteni kell. 

(7) Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Határozatképes az elnökség, ha azon a tagok több mint a 
fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7-14 napon belüli időpontra 
újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés megtartására, az eredeti időpontra 
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meghirdetett ülés szabályai az irányadók. 
(8) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő miatt az 
szükséges, az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. Az ülésen kívüli 
határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz 
saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség minden 
tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal 
szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt, a határozathoz 
szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a főtitkárnak kell leadni az elnökségi tag által aláírt, 
dátummal ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy telefax 
útján kell eljuttatni. A főtitkár köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott határozat 
mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a 
főtitkár köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott 
határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést kell 
összehívni 
(9)Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség titkos 
szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó bizottsági vezetők megválasztásakor, 
visszahívásakor illetőleg ha az elnökség többségi szavazattal ezt elrendeli. 
(10)Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 Szakszövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szakszövetség által a 
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás. .)  

(11) 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. 

(12) A közgyűlés által választott tisztségviselőket csak a közgyűlés hívhatja vissza, bármelyik tag 
kezdeményezésére. A visszavonás oka lehet különösen, ha a tisztségviselőt 

- bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 
- sportfegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
- megválasztott tisztségével járó feladatait nem, vagy nagyon hiányosan látja el, 
- összeférhetetlenség okát nem szünteti meg. 

(13) Az elnökség mindaddig működőképes, amíg a megválasztott tagok létszáma 50% + 1 fő alá 
nem csökken. Amennyiben az elnökségi tagok létszáma 50% + 1 fő alá csökken, úgy új 
elnökségi tagok megválasztására rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 
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23. § 
X. A Szakszövetség elnöke 

 
(1) A Szakszövetség legfőbb tisztségviselője és törvényes képviselője a Szakszövetség elnöke. 
Az elnök az elnökségen keresztül irányítja és vezeti a Szakszövetség tevékenységét.  
(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 
b) a Szakszövetség képviselete, 
c) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szakszövetség tevékenységéről, 

d) javaslatot tesz a Főtitkár személyére,  
e) aláírási jog gyakorlása önállóan, utalványozási jog egy elnökségi taggal és/vagy a 
főtitkárral együttesen, 
f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 
közgyűlés, az elnökség hatáskörébe, 
g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a 
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

(3) Az elnököt távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén elsődlegesen a Főtitkár, annak 
akadályoztatása esetén két elnökségi tag együttesen helyettesíti, (Ptk 3:30.§(3) kivéve azokat az 
ügyeket, amelyeket az elnök magának tartott fenn. 
Az elnök akadályoztatása tartósnak minősül, ha a Szakszövetség ügyeinek vitelében legalább 6 
hónapig nem vesz részt. Ebben az esetben az elnökség kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés 
összehívását, az elnök visszahívását és új elnök megválasztását. 
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve az elnökség más tagjára is a Ptk szabályai szerint átruházhatja. 
(5) Az elnök a tevékenységéről rendszeresen az elnökségnek és a közgyűlésnek számol be. 
 

24.§ 
A Szakszövetségi Iroda 

 
(1) A szakszövetségi feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség irodát 
működtet. Az iroda létszámát, szervezetét oly módon állapítja meg, hogy az gazdaságosan 
működjön. 
(2) A Szakszövetségi Iroda vezetője a főtitkár. 
(3) A főtitkár feladata és hatásköre: 
a) a Szakszövetség képviselete, 
b) az elnökség elvi és gyakorlati döntései alapján összehangolja a bizottságok munkáját, 
c) előkészíti az elnökség üléseit, 
d) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, 
e) gondoskodik a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről, 
f) figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szakszövetségi határozatok módosítását, 
g) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az 
Alapszabály, a közgyűlés, az elnökség vagy az elnök a hatáskörébe utal, 
h) aláírási jogkört gyakorol önállóan, utalványozási jogkört gyakorol, egy elnökségi taggal 
együttesen, 
(4) A főtitkár a tevékenységéről az elnökségnek, a napi ügyek ellátásáról az elnöknek számol be. 
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25.§ 
Az Ellenőrző Testület 

 
(1) A közgyűlés a Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 
ellenőrzésére egy elnökből és 2 (két) tagból álló Ellenőrző Testületet választ. 
(2) 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) a Szakszövetségben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a Szakszövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szakszövetség 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) Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet a Szakszövetség Ellenőrző 
Testületének elnöke és tagja 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 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság 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. 

(4) Az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
(5) A testület tevékenységét a testület elnöke irányítja. 
(6) A testület éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szakszövetség elnökségét 
tájékoztatja. 
(7) A testület feladata: 

a) a Szakszövetség pénz– és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, a bizonylati fegyelem betartásának 
ellenőrzése, 
c) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
d) a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése, 
e) a tagdíjfizetés ellenőrzése, 
f) a Szakszövetség vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 
ellenőrzése. 

(8) A testület tagjai - feladataik ellátása során - jogosultak a Szakszövetség gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szakszövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

(9) Az ellenőrzések megkezdéséről a testület tájékoztatni köteles a Szakszövetség elnökét és 
főtitkárát. Az ellenőrzés során a testület a pénzügyi–gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre 



 19 

vonatkozó szabályok szerint jár el. 
(10) Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
- a Szakszövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szakszövetség érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé, 
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(11) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Testület indítványára – annak megtételétől 
számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására az Ellenőrző Testület jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 

(12) Az Ellenőrző Testület elnöke a testület tevékenységéről köteles a Szakszövetség 
közgyűlésének beszámolni. 

(13) Az Ellenőrző Testület tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
(14) Az Ellenőrző Testület az ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

26.§ 
A szövetségi kapitány 

 
(1) A szövetségi kapitány az utánpótlás nevelés, az ifjúsági és felnőtt szinten a nemzetközi 
versenyeken résztvevő golfozók és a válogatott keretek szakmai vezetője. A szövetségi kapitányt 
az elnökség meghatározott időre nevezi ki. 
(2) A szövetségi kapitány feladatai: 

a) elkészíti és az elnökség elé terjeszti az utánpótlás nevelés, az ifjúsági és felnőtt játékosok, 
valamint a válogatott keretek középtávú és éves felkészülési programját, 
b) gondoskodik az a) pontban felsorolt játékosok és válogatott keretek szakmai programjának 
végrehajtásáról, 
c) figyelemmel kíséri a válogatott kerettagok egyesületi munkáját, 
d) javaslatot tesz a válogatott játékosok, az év sportolója és az első helyen rangsorolt 
játékosok, illetve a mellettük működő sportszakemberek jutalmazására, 

(3) A szövetségi kapitány a tevékenységéről az elnökségnek számol be. 
 

27.§ 
XI. Bizottságok 

 
(1) A Szakszövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes 
bizottságokat hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség 1-5 évi időtartamra választja.  
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szakszövetség szervezeti és működési szabályzata, a 
bizottságok részletes működési szabályait az elnökség által jóváhagyott saját ügyrendjük 
határozza meg.  
(3) A bizottságok üléseit ezek elnöke vezeti. A bizottságok üléseire meg kell hívni a 
Szakszövetség főtitkárát. 
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28.§ 
A Fegyelmi Bizottság 

 
(1) A Szövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel 
szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására a Szövetség elnöksége négy éves időtartamra 
megválasztja a Fegyelmi Bizottságot. 
(2) A Fegyelmi Bizottság elnökből és legalább két tagból áll. 
(3) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség 
Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 

 
29.§ 

XII. A Szakszövetség gazdálkodása és vagyona 
 
(1) A Szakszövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez.  
(2) A Szakszövetség a gazdálkodása során elért eredményt, vagyonát céljának megfelelően 
használhatja, nem oszthatja fel tagjai között, és részükre nyereséget nem juttathat. 
(3) A Szakszövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, 
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
(4) A Szakszövetség éves költségvetése alapján gazdálkodik. 
(5) A Szakszövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:  

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, 

(6) A Szakszövetség költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek, 
c) a Szakszövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
(7) A Szakszövetség vagyona: 

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 
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b) készpénzre szóló követelés, 
c) értékpapír és értékpapírra szóló követelés, 
d) ingatlan és ingó vagyon. 

(8) A Szakszövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
Szakszövetség tagjai a Szakszövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 
vagyonukkal nem felelnek.  
(9) A Szakszövetségnek a cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönülten kell nyilvántartani. 
(10) Az alapszabály szerinti tevékenységnek és a gazdálkodásnak a legfontosabb adatait – bevétel 
és kiadások főbb számait – annak elfogadását követően a Szakszövetség honlapján történő 
közzététellel nyilvánosságra hozza. 
(11) A szövetség csak olyan gazdasági, vagy közhasznú társaságban vehet részt, amelyben a 
felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősségének a mértéke nem haladja meg a társaságba 
általa bevitt vagyon mértékét. 
(12) A nemzeti válogatott keretekkel kapcsolatos költségek, illetve kártérítési felelősség a 
szakszövetséget terhelik, ugyanakkor megilletik a nemzeti válogatott keretek működéséből 
származó bevételek is. 

30.§ 
XIII. A Szakszövetség megszűnése 

 
(1) A Szakszövetség megszűnik, jogutódlással és jogutód nélkül. 

A) Jogutódlással megszűnés esetei: 
a) a közgyűlés döntése alapján sportági szövetséggé történő átalakulással; 
b) más országos sportági szakszövetséggel vagy sportági 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 szakszövetség meghatározott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) a szakszövetség megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e 

feltétel bekövetkezett; 
c) a szakszövetség tagjai kimondják a megszűnést; 
d) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a Szakszövetség 

vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 
Fővárosi Törvényszék a nyilvántartásából törli; 

e) ha a Szakszövetség megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált 
és új célt nem határoztak meg, vagy 
f)  a Szakszövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10, golf 

sportágban tevékenykedő tagot. 
(2) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonáról a közgyűlés dönt. 
Amennyiben megszűnésről nem a közgyűlés dönt, úgy a vagyonát a hazai golf sportág céljaira 
kell fordítani. 

31.§ 
XIV. Záró rendelkezések 

 
(1) A Szakszövetségi SZMSZ-ben rendezni kell: 

a)  olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek  
tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya, és – 
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amennyiben lehetséges – személye megállapítható, 
b)  a közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési és nyilvánosságra 
hozatali módjáról, 
c)  a Szakszövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről, 
d)  a Szakszövetség működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, valamint a 
beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

(2) A Szakszövetség, illetőleg annak közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba 
vételével, átsorolásával, törlésével kapcsolatos eljárást Fővárosi Törvényszék folytatja le. 
(3) A Szakszövetség a (2) bekezdésben megjelölt eljárásokban a bekövetkezett változásokat, 
változtatásokat azok bekövetkeztétől számított 60 napon belül jelenti be az Fővárosi 
Törvényszéknek. 
(4) A Szakszövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységükkel, illetve a 
Szakszövetségben folytatott egyéb tevékenységükkel összefüggésben egymás között keletkezett 
vitás ügyeikben mindaddig nem fordulnak bírósághoz vagy egyéb hatósághoz, amíg azt a 
Szakszövetség arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve jogerősen el nem bírálta, és a 
rendelkezésre álló felülvizsgálat lehetőségét ki nem merítették. 
 

 32.§ 
A Szakszövetség törvényességi felügyelete és ellenőrzése 

 
A Szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Törvényszék, míg a 
törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Főügyészség gyakorolja. A törvényességi ellenőrzés nem 
terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági 
eljárásnak van helye. 

33.§ 
Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 

 
(1) A Szakszövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
miőségükben a Szakszövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül- a Szakszövetség 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. 
(2) Ha a Szakszövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szakszövetség vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a 
Szakszövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 
vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható. 
 
 

34.§ 
A Szakszövetség Jogállása, Képviselete 

 
(1) A Szakszövetség a Civil törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az egyesülési jog alapján 

létrehozott különös formájú egyesület, amely az Stv. 19.§ (3) bekezdés a) pontjában 
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nevesített, közhasznú szervezetként nyílvántartott, országos sportági szakszövetség, 
önálló jogi személy. 

(2) A Szakszövetség képviseletére annak elnöke és Főtitkára jogosult. Képviseleti joguk 
gyakorlásának módja, önálló, terjedelme általános. 

(3) A Szakszövetség első vezető tisztségviselője: dr Szivek Norbert elnök, lakcíme:1026. 
Budapest, Gábor Áron utca 54/A. Anyja:Pálinkás Gabriella. 

 
35.§ 

Záradék 
 
Jelen Alapszabályt a Magyar Golf Szövetség közgyűlése 2001. március 30. napján fogadta el, 
melyet 2005. május 20, 2006. május 5, 2006. október 25, 2007. március 27, 2008. február 26, 
2010. március 11, 2011. április 19, 2012. december 18, 2014. május 08, 2015. május 20.-án 2016. 
május 04.-én, 2017. július 20.-án, 2018. május 17.-én valamint 2019. május 16-án módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt. A módosított rendelkezések elfogadásukkor lépnek hatályba.  
 
Budapest, 2019. május 16. 
 
 
 

Makszin Áron 
Főtitkár 

 
 
 
 
Záradék: 
Igazolom, hogy a 2019.05.16.-i közgyűlésen elfogadott alapszabály egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapján hatályos tartalmával.  
Budapest 2019.05.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A § címek mellett, a módosítások vastagított és sötétített betűkkel vannak jelölve.  


