
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
SZERVEZETI ÉS MᜀKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Field Target (Tereplövész) Szövetség Elnöksége a Szövetség Szervezeti és Mᜐködési 
Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szövetség jogállása
1.§

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési 
jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 
továbbiakban Stv.) 28.§-ban meghatározott, a Field Target lövészet körébe tartozó sportágak 
feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágakban mᜐködᔐ sportszervezetekre épülᔐ, 
tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítᔐ és támogató, önkormányzati elv alapján, 
valamint a közhasznú szervezetekrᔐl szóló 1997. évi CLVI. törvény elᔐírásainak megfelelᔐen 
közhasznú szervezetként mᜐködᔐ országos sportági szövetség.

A Szövetség alapadatai
2.§

1.) A Szövetség neve: Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség 
2.) Rövidítése: MFTSZ
3.) A Szövetség székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 48-50. I.
4.) A Szövetség mᜐködési területe: Magyarország
5.) A Szövetség alapítási éve: 2005.

A Szövetség feladatai és hatásköre
3.§

A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenᔐrzi a hatáskörébe tartozó 
sportágak tevékenységét mint közhasznú tevékenységet, közremᜐködik a sportról szóló 2004. 
évi törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott  sportfeladatok ellátásában, 
képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi 
sportszövetségek tevékenységében.

A Szövetség tagjai
4.§

(1)A Szövetségnek tagja lehet minden olyan sportszervezet, amely részt vesz a sportágak 
versenyrendszerében, feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát elfogadja. 
(2) A Szövetségbe belépni kívánó tag a tagfelvételi kérelmét a Szövetség elnökséghez 
eljuttatja.
(3)A kérelemhez mellékelni kell a tag alapszabályát (alapító okiratát), a hatósági 
nyilvántartásba vételérᔐl szóló 3 hónapnál nem régebbi igazolást (végzést) és annak 
igazolását, hogy nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása, valamint mindazon okiratokat, 
melyeket az elnökség határozatában elᔐírt.
(4) Az elnökség a kérelemrᔐl a soron következᔐ elnökségi ülésen köteles dönteni, és arról a 
kérelmezᔐt tájékoztatni.



A Szövetség tagnyilvántartása
5.§

(1) A Szövetség tagnyilvántartását a (fᔐtitkár) végzi.
(2) A tagnyilvántartás az alábbi adatokat kötelezᔐen tartalmazza:

a) a tag neve, székhelye és képviselᔐjének neve, lakcíme
b) nyilvántartásba vételének ideje, száma
c) a tag tagsági viszonya megszᜐnési ideje, oka
d) licenccel rendelkezᔐ versenyzᔐinek adatai.

A tagok és más érdekeltek irat betekintési joga
6.§

(1) A tagok és más érdekeltek a Szövetség irataiba betekinthetnek, az ᔐket közvetlenül érintᔐ 
iratokról saját költségükön másolatot kérhetnek. A betekintési szándékot be kell jelenteni, 
amely maximum 15 napon belül biztosítani köteles a betekintést annak ideje és módjának, 
tartalmának megjelölésével. Amennyiben a betekintési jogosultságot (bárki) vitatja, köteles a 
kérelmet haladéktalanul a Szövetség elnöksége elé tárni, amely dönt a kérelem 
teljesíthetᔐségérᔐl.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A Szövetség testületi szervei

A közgyᜐlésre vonatkozó, az alapszabályban nem rögzített egyéb szabályok
7.§

(1) A közgyᜐlésen a részvételre jogosult meghívottakon kívüli személyek a közgyᜐlés 
munkájában nem vesznek részt, véleményeiket, javaslataikat csak a közgyᜐlés 
hozzájárulásával tehetik meg.
(2) Ha a közgyᜐlésrᔐl hangfelvétel készült, azt a hitelesített jegyzᔐkönyv elkészülését 
követᔐen 90 napig meg kell ᔐrizni.

Az Elnökségre vonatkozó, az alapszabályban nem rögzített egyéb szabályok
8.§

(1) Az Elnökségi üléseinek munkájában az elnökség tagjai, a fᔐtitkártitkár, valamint a 
meghívottak vesznek részt. Az egyéb érdeklᔐdᔐk csak az elnök, vagy az ülést levezetᔐ 
elnökségi tag engedélyével nyilváníthatnak véleményt.
(2) Az elnökségi ülést megzavaró személyt az elnökség az ülésrᔐl kiutasíthatja.
(3) Az elnökség határozatait a Határozatok könyvében kell összegyᜐjteni. Az elnökség 
határozatait a Szövetség internetes portálján történᔐ elhelyezés útján hozza nyilvánosságra, 
illetve a hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket 15 napon belül közvetlenül 
levél, vagy e-mail útján is értesíteni kell.

A Felügyelᔐ Bizottságra vonatkozó, az alapszabályban nem rögzített egyéb szabályok
9.§

(1) A Felügyelᔐ Bizottság a Szövetség gazdálkodásának és alapszabály szerinti mᜐködésének 
ellenᔐrzésére választott testület.
(2) A Sportfelügyelᔐi Bizottság ellenᔐrzési tevékenysége nem terjed ki más szervek 
hatáskörébe tartozó, valamint sportszakmai kérdésekre.
(3) A Sportfelügyelᔐi Bizottság az ügyrendjét saját hatáskörében eljárva állapítja meg.



A Fegyelmi Bizottság
10.§

(1) A Szövetség fegyelmi ügyeiben elsᔐ fokon a Fegyelmi Bizottság, másodfokon a Szövetség 
elnöksége, mint Fellebbviteli Bizottság jár el. A másodfokú fegyelmi büntetés felülvizsgálata 
iránt a Szövetség Sportfegyelmi szabályzatában meghatározott esetekben, a határozat 
kézbesítésétᔐl számított 30 napos jogvesztᔐ határidᔐvel az érintett keresettel bírósághoz, vagy 
a Sport Állandó választott bírósághoz fordulhat.
(2) A elsᔐ fokú fegyelmi eljárást a Szövetség elnöksége által választott Fegyelmi Bizottság 
folytatja le.
(3) A Fegyelmi Bizottság létszáma legalább 3 fᔐ. Tagjai a Szövetségben más tisztséget nem 
viselhetnek, azzal munkaviszonyban és egymással a Ptk. szerinti hozzátartozói viszonyban 
nem állhatnak.
(4) A Fegyelmi Bizottság tagjai:

a) a Fegyelmi Bizottság elnöke,
b) a Fegyelmi Bizottság legalább 2 tagja.

(5) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és mᜐködésének szabályait a Szövetség 
elnöksége által elfogadott Fegyelmi Szabályzat állapítja meg.
(6) A Szövetség elnökségének másodfokú fegyelmi határozata meghozatalában nem vehet 
részt az elnökségi tag, aki az elsᔐfokú fegyelmi eljárásban bármilyen minᔐségben részt vett.

A Versenyszervezᔐ Bizottság
11.§

(1) A Versenyszervezᔐ Bizottságot az elnökség választja. A Bizottság szükség szerint, de 
évente legalább két alkalommal ülésezik. A Bizottság üléseire a Szövetség elnökét, és 
fᔐtitkárát meg kell hívni.
(2) A versenyszervezᔐ Bizottság elnökbᔐl, és két tagból áll. A Versenyszervezᔐ Bizottság 
elnökét és - a bizottsági elnök javaslata alapján - tagjait az elnökség választja meg, illetᔐleg 
hívhatja vissza. A Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. 
(3) A versenyszervezᔐ Bizottság feladata és hatásköre:

a) A Szövetség Szabálykönyvének kidolgozása, folyamatos karbantartása, az ehhez 
kapcsolódó elnökségi, javaslatok( döntések) elᔐkészítése,
b) a Szabálykönyv karbantartása során a FT és HFT szabályok, elᔐírások, határozatok, 
ezek változásainak figyelemmel kísérése és érvényre jutatása, javaslattétel, döntés-
elᔐkészítés az elnökség részére a szükséges módosításokra.
c) az a) és b) pontban meghatározott feladatok végrehajtása során a Szövetség 
szervezetére és mᜐködésére vonatkozó szabályok, valamint a Szövetség általános 
sportszabályainak módosítására javaslattétel, döntés-elᔐkészítés az elnökség, részére.
(d) a Szövetség keretein belül sporttevékenységet folytató sportolók eseményein elért 
eredményeinek nyilvántartása
(e) a MFTSZ által kiírt versenysorozatok, események eredményeinek nyilvántartása.
(f) a nyilvántartott eredmények archiválása, a szövetség adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges információk biztosítása a titkárság részére.

(4) A Bizottság szükség szerint ülésezik.
(5) A Bizottság tevékenységérᔐl az elnökséget folyamatosan köteles tájékoztatni.



A Versenybírói Bizottság
12.§

(1) A versenybírói bizottság a sportbírói szakfeladatok ellátására létrehozott állandó testület.
(2) A versenybírói bizottság tagjai az érvényes sportbírói igazolvánnyal rendelkezᔐ 
sportbírók. A versenybíró bizottság vezetᔐsége elnökbᔐl és az elnök által felkért 
összekötᔐkbᔐl áll.
(3) A verseny bírói bizottság vezetᔐségének feladata és hatásköre: 

a) a Sportbírók Általános Mᜐködési Kódexének kidolgozása és Elnökség elé 
terjesztése, javaslattétel a szükséges módosításokra,
b) a Kódex szerint a bizottság munkájának szervezése, irányítása és értékelése,
c) a bírói igazolványok kiadása, bevonása, érvényesítése,
d) a bírók nyilvántartása, szakmai képzése, továbbképzése, a hatáskörébe tartozó 
szintig a bírók minᔐsítése.
e) a versenynaptárban szereplᔐ eseményekre a bírók delegálása,
f) részvétel a sportszabályok kidolgozásában,
g) a bizottság éves költségvetésének elkészítése, az Elnökség által jóváhagyott 
költségvetés szerinti gazdálkodás.
h) javaslattétel a bírói felszerelések, berendezések beszerzésére, azok szövetségi 
hitelesítésére.
i) meghívás esetén tanácskozási joggal részvétel az Elnökség ülésein a bizottság 
tevékenységét érintᔐ kérdések megtárgyalásában,
j) beszámolás a bizottság munkájáról.

(4) A bizottság elnökét az Elnökség választja meg, illetᔐleg hívhatja vissza.
(5) A bizottság szükség szerint ülésezik. A Bizottság üléseire a Szövetség elnökét és fᔐtitkárát 
meg kell hívni. A Bizottság mᜐködésének szabályait a jelen szabályzaton túl az Általános 
Sportszabályzat határozza meg.

A Szakágak
13.§

(1) A Szövetség elnöksége szakágakat hozhat létre azon lövészeti tevékenységek mᜐvelésére, 
amelyeket az MFTSZ elismer.
(2) A Szövetség tagjai abban, vagy azokban a szakágakban fejthetik ki tevékenységüket, 
melyben tagjai érvényes nevezᔐi licenccel rendelkeznek.
(3) A Szakágak vezetését az megválasztott szakág vezetᔐk látják el.
(4) A Szakág vezetᔐk feladata és hatásköre:

a) a szakág tevékenységének irányítása, szervezése és ellenᔐrzése,
b) a szakágra vonatkozó elsᔐfokú sportszakmai döntések meghozatala,
c) a közgyᜐlés, az Elnökség és a Szakág vezetᔐk határozatainak és célkitᜐzéseinek a 
szakágra vonatkozó végrehajtása,
d) gondoskodás a szakág hazai bajnokságainak, eseményeinek megszervezésérᔐl és 
lebonyolításáról,
e) a sportszabályok szakágra vonatkozó módosítási javaslatainak kidolgozása, a 
nemzetközi szabályok figyelemmel kísérése,
f) a szakág éves programjának, éves versenynaptárának és a bajnokság éves 
versenyszabályainak elkészítése, a szakági bajnokság eredménylistájának elkészítése,
g) licenckérelmek elbírálása, licencek és rajtengedélyek kiadás elᔐtti jóváhagyása a 
sportszabályokban meghatározott keretek között, javaslattétel licenc visszavonására, 
méltányossági licenckérelmek elbírálása,



h) a szakági válogatott keretek kijelölése, mᜐködtetése, felkészülési programjuk 
elkészítése,
i) a szakág éves költségvetésének elkészítése, az Elnökség által jóváhagyott szakági 
költségvetés keretén belüli gazdálkodás,
j) a szakág nemzetközi kapcsolatainak ápolása anyagi és jogi kötelezettségvállalás 
nélkül,
k) a szakág statisztikai adatainak, a szakági döntéseknek a nyilvántartása a Szövetség 
titkárságán keresztül, a szakághoz tartozó érintettek írásban történᔐ értesítése,
l) szakmai részvétel biztosítása a bíróképzés és a Sportfelügyelᔐi-továbbképzés során,
m) a versenyzᔐi szabályismereti követelmények meghatározása és érvényesítése, a 
szabályismereti minimum vizsgák megszervezése és lebonyolítása.
n) a szakág érdekeinek képviselete,
o) felkérésre beszámolás a szakág tevékenységérᔐl az Elnökség részére.

(5) A Szakág vezetᔐket az elnökség nevezi ki mandátumának idᔐtartamára a szövetség 
tisztségviselᔐi választását követᔐ két héten belül. A kinevezés az adott szakágban nevezᔐi 
licenccel rendelkezᔐ tagok javaslata alapján történik. Szakág vezetᔐnek az a személy 
nevezhetᔐ ki, aki bírja az adott szakágban nevezᔐi licenccel rendelkezᔐ tagok többségének 
írásos támogatását.
(6) A Szakág vezetᔐ évente legalább egy alkalommal köteles a szakághoz tartozó tagok 
számára országos értekezletet összehívni.
(7) Az elnökség az adott szakág irányításával kapcsolatos konkrét feladatok ellátására a 
szakág vezetᔐ által megnevezett személyekbᔐl szakági bizottságot hoz létre. A szakági 
bizottság mᜐködését a szakág vezetᔐ egyszemélyi felelᔐs vezetᔐként irányítja, az általa felkért 
legalább 2 szakági bizottsági tag közremᜐködésével. A szakági bizottság mᜐködési rendjét 
maga határozza meg, az azt rögzítᔐ dokumentum a jelen MFTSZ szabályzat mellékletét 
képezi. A szakági bizottság üléseit szükség szerint tartja. A bizottság üléseit a szakág vezetᔐ 
hívja össze, amelyre meg kell hívni az elnököt, és a fᔐtitkárt.

A Szövetség tisztségviselᔐi és egyéb szakemberei
14.§

Az Alapszabály meghatározott tisztségviselᔐk mellett az egyes szakterületeken az elnökség, a 
szakágak, a bizottságok egyéb szakembereket is foglalkoztathatnak. Az egyéb szakemberek 
tevékenységüket társadalmi munkában, vagy díjazás ellenében látják el.

A Szövetség könyvelᔐje, könyvvizsgálója
15.§

(1) A Szövetség könyvelését megállapodás alapján, képesített könyvelᔐ egyéni, vagy társas 
vállalkozás keretében is elláthatja.
(2) A Szövetség elnöke szükség esetén a Szövetség könyvelésének ellenᔐrzésére eseti vagy 
tartós megbízást adhat könyvvizsgáló számára.
(3) Az (1-2) bekezdés szerint kötött tartós megbízásokat határozatlan idᔐtartamra kell 
megkötni, maximum három hónapos felmondási idᔐ meghatározásával.
(4) A szerzᔐdésekben a könyvelᔐ és a könyvvizsgáló felelᔐsségének mértékét meg kell 
határozni.



A Szövetség jogi referense
16.§

(1) A Szövetség mᜐködésével kapcsolatos jogi feladatok ellátására a Szövetség elnöke 
szakképzett, a sportjogban járatos jogi szakembert bízhat meg.

Sajtó és PR referens
17.§

(1) A sajtó és PR referenst az elnökség választhatja.
(2) A sajtó és PR referens feladata és hatásköre:

a) az Elnökség sajtó és PR tevékenységével összefüggᔐ döntéseinek elᔐkészítése,
b) a Szövetség központi sajtótájékoztatóinak elᔐkészítése,
c) kapcsolattartás a sporttal foglalkozó szakkommentátorokkal és szakírókkal.
d) a FIELD TARGET lövészet megjelenésének, megjelenítésének szervezése,
e) javaslattétel a Szövetség arculatának kialakítására.

(3) A referens tevékenységét - az elnökkel történt egyeztetés alapján - közvetlenül vagy 
szakirányú szervezet/társaság útján látja el.

A Szövetség titkársága
18. §

(1) A titkárság a szövetségi mᜐködésével kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott 
szervezet. Létszámát, és alkalmazásuk módját szükség szerint az elnökség határozza meg.
(2) A titkárság irányítását a fᔐtitkár látja el.
(3) A titkárság feladata és hatásköre:

a) a közgyᜐlés elᔐkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos technikai és 
adminisztratív feladatok elvégzése,
b) az Elnökség üléseinek technikai és adminisztratív elᔐkészítése, a szükséges 
elᔐterjesztések, dokumentumok elkészítése, illetve elkészíttetése,
c) a Szövetség bizottságai adminisztratív mᜐködésének segítése,
d) a szövetségi tisztségviselᔐk munkavégzésének elᔐsegítése,
e) a Szövetség számviteli és pénzügyi feladatainak ellátása, költségvetés szerinti 
gazdálkodás, errᔐl az Elnökség tájékoztatása,
f) a szövetségi nyilvántartások vezetése,
g) az Elnökségi ülések emlékeztetᔐinek elkészítése és továbbítása,
h) a szerzᔐdéskötések elᔐkészítése, a teljesítések figyelemmel kísérése, szükség 
szerinti intézkedés,
i) a biztosítási ügyek szervezése és ügyintézése,
j) számítógépes adatok archiválása, illetve irattárolás,
k) szövetségi kiadványok, szabályzatok összeállítása, kiadása,
l) fᔐtitkári körlevél kiadása,
m) a Szövetség nemzetközi tevékenységével kapcsolatos ügyek bonyolítása, a 
nemzetközi szövetségektᔐl érkezᔐ dokumentumoknak az illetékes bizottsághoz, 
tisztségviselᔐhöz történᔐ továbbítása,
n) nemzetközi tisztségviselᔐk, szakemberek magyarországi tartózkodásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a szövetségi külföldi utazások ügyintézése,
o) részvétel a Szövetség által rendezett események szervezésében, lebonyolításában, 
p) kapcsolattartás az állami és társadalmi szervezetekkel,
q) ügyfélszolgálati teendᔐk ellátása,
r) mindazon egyéb feladatok ellátása, melyekkel a titkárságot az Elnökség megbízza.



(4) A titkárság az (3) bekezdésben meghatározott feladatait a jogszabályoknak és a Szövetség 
szabályzatainak betartásával köteles végezni a fᔐtitkár irányításával. A titkárság munkarendjét 
az elnökség határozza meg.

A TESTÜLETEK, TISZTSÉGVISELᔀK ÉS AZ TITKÁRSÁG MᜀKÖDÉSÉNEK 
ALAPELVEI ÉS MÓDSZEREI

Alapelvek
19.§

(1) A szövetségi feladatok ellátása érdekében a testületek és tisztségviselᔐk együttmᜐködését, 
összehangolt tevékenységét kell megvalósítani.
(2) A feladatokat sokoldalú mérlegeléssel, a FIELD TARGET sajátosságainak és a 
lehetᔐségeknek figyelembevételével kell megoldani.
(3) A feladatok ellátását tervezni kell, az Elnökség feladatterv vagy munkaterv alapján 
dolgozik. Valamennyi testületnek legalább negyedéves tervezéssel kell tevékenységét 
szervezni.

Munkarend
20.§

(1) Az elnökségi ülések mᜐködésének szabályait az Alapszabály szabályozza. Azokban a 
kérdésekben, melyben az Alapszabály Elnökségrᔐl szóló fejezete nem tartalmaz rendelkezést, 
a közgyᜐlésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerᜐen alkalmazni.
(2) A Szövetség valamennyi testületének mᜐködésére értelemszerᜐen irányadó az Elnökség 
mᜐködésére vonatkozó szabályrendszer.
(3) A titkárság munkarendjét az elnökség határozza meg.

A kiadmányozási jog
21.§

(1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetᔐnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó 
eljárási intézkedése.
(2) A kiadmányozási jog elsᔐsorban a fᔐtitkárt illeti meg, azon ügyek kivételével melyet az 
Alapszabály más tisztségviselᔐ kizárólagos hatáskörébe utal.

A kapcsolattartás
22.§

(1) A Szövetség nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra 
korlátozás nélkül az elnök jogosult.
(2) A feladatai megvalósításához szükséges mértékben a Szövetség valamennyi 
tisztségviselᔐje jogosult saját szakterületén a hatáskörébe tartozó kérdésben a szükséges 
mértékᜐ kapcsolattartásra.

FELELᔀSSÉGI RENDSZER
23.§

(1) A tisztségviselᔐk felelᔐsek az Alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott, 
valamint a rájuk bízott feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért.
(2) A tisztségviselᔐk felelᔐsségre vonása az elkövetett mulasztás, illetᔐleg hatáskörsértés 
mértékétᔐl függᔐen eredményezhet:

a) sportfegyelmi büntetést,
b) visszahívás kezdeményezését,



c) a Munka Törvénykönyvében meghatározott felelᔐsségre vonást munkaviszonyban 
álló tisztségviselᔐ esetén,

d) a polgári jog általános szankcióinak alkalmazását (károkozás esetén).

Képviseleti jog
24.§

(1) A Szövetség képviseletére az elnök és a fᔐtitkár jogosult. Az elnök képviseleti jogkörét 
meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más 
tisztségviselᔐjére is átruházhatja.
(2) A szakág vezetᔐk és más tisztségviselᔐk - az aláírási és utalványozási jog kivételével -
saját szakterületükön, anyagi kötelezettség vállalás joga nélkül jogosultak a Szövetség 
feladatok ellátása céljából a Szövetség képviseletére.
(3) A Szövetség képviseletére külföldön, különösen a WFTF felé az elnök és az általa 
megbízott tisztségviselᔐk jogosultak. A nemzetközi tisztséget betöltᔐ személy köteles 
tisztségét legjobb tudása és a Szövetség érdekeinek megfelelᔐen betölteni.

Aláírási jog
25.§

(1) Az elnök, és a fᔐtitkár az Alapszabályban meghatározottak szerint feladataik ellátásához 
aláírási joggal rendelkeznek.
(2) A Szövetség könyvelᔐje a szerzᔐdésébᔐl fakadóan - a feladatai ellátásához szükséges 
mértékben - a banki kartonon szereplᔐ aláírási rend betartásával jogosult aláírni.
(3) A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására aláírási joggal önállóan az elnök, 
együttesen a fᔐtitkár és egy elnökségi tag rendelkeznek.
(4) A szakág vezetᔐk a szakágat érintᔐ szakmai kérdésekben a hatáskör túllépése nélkül 
jogosultak - a szakág költségvetésében meghatározottak szerint - aláírásra.

Bélyegzᔐhasználat
26.§

(1) A Szövetség bélyegzᔐjének használatára, feladataik ellátásához az elnök, és a fᔐtitkár 
jogosultak.
(2) A Szövetség bélyegzᔐinek ᔐrzésérᔐl és a használatra jogosultaknak történᔐ átadásról a 
fᔐtitkár köteles gondoskodni.

ELLENᔀRZÉS A SZERVEZETEN BELÜL
A belsᔐ ellenᔐrzés

27.§
(1) A Felügyelᔐ Bizottság jogosult és köteles az Alapszabályban meghatározottak szerint 
feladatait ellátni, a Szövetség gazdálkodását ellenᔐrizni.
(2) A Szövetség tisztségviselᔐi kötelesek a hatáskörükbe tartozó ellenᔐrzéseket elvégezni, az 
irányításuk alá tartozó szervezeteket és személyeket beszámoltatni a feladataik 
végrehajtásáról.
(3) A tisztségviselᔐk választóiknak kötelesek beszámolni feladataik végrehajtásáról, 
hatáskörük gyakorlásáról.
(4) Az ellenᔐrzések során feltárt hiányosságok pótlására a mulasztót fel kell szólítani, a 
felszólítás eredménytelensége esetén felelᔐsségre vonást kell kezdeményezni.



ZÁRADÉK
Jelen szabályzatot a Szövetség Elnöksége 2009-11-02/2. határozatával 2009. november 2. 
napján elfogadta, egyidejᜐleg a korábban elfogadott Szervezeti és Mᜐködési Szabályzatot 
hatályon kívül helyezte.

Ezen Szervezeti és Mᜐködési Szabályzat rendelkezéseit az elfogadás napját követᔐ naptól kell 
alkalmazni.


