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PREAMBULUM
A kajak-kenu sport az a kiemelkedően eredményes olimpiai sportág, amely:
-

fontos szerepet játszik a fenntartható és felelősségteljes természeti és fizikai erőforrásokkal
történő gazdálkodásban, különösen azokkal az erőforrásokkal – kiemelten a tiszta levegő
és a tiszta víz -, amelyek szükségesek a kajak-kenu sportág gyakorlásához

-

lehetővé teszi a fizikai állóképesség fenntartását a fiatal kortól egészen az időskorig

-

egy versenyszerű és egyúttal rekreációs tevékenység is mindenki számára, nemre, korra,
képességre tekintet nélkül

-

közösséget vállal minden olyan sportággal, amely hasonló elveket vall és
együttműködésben szolgálja a sport kulturális, egészségmegőrző-fejlesztő és nevelési
céljait, valamint vállalja a sport egyéb társadalmi funkcióit

-

rendezett, hosszútávon kiszámítható, tiszta jogi keretek között és növekvő pénzügyi
lehetőségeken alapuló együttműködést kezdeményez a sportirányítás területén érdekelt
állami, önkormányzati és civil szervezetekkel

-

a hagyományok tiszteletben tartására nevel, és erősíti a generációkon átívelő
együttműködést

-

célja a „civil” műveltség, az általános iskolázottsági szint emelése, a kettős identitás (sport
és általános szakmai képzettség) megteremtése, magas szintű erkölcsiség kialakítása,
valamint a sportban és a magánéletben egyaránt példamutató, tiszta magatartás terjesztése

3

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Nemzetközi
Kajak-Kenu Szövetség (ICF) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a
továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, a kajak és kenu sportág feladatainak ellátására, a
kajak-kenu sportversenyek szervezésére, tagjai érdekvédelmére és a részükre való
szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására létrehozott, az e
sportágban működő sportszervezetekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat
segítő és támogató, önkormányzattal rendelkező, a Sporttörvény, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvényköny alapján működő
országos sportági szakszövetség.
(2)
Az ICF Alapszabálya értelmében a kajak-kenu sportághoz tartozik minden olyan
tevékenység, amely során a személy előre, emberi erővel egy- vagy kéttollú lapáttal hajtott vízi
mozgásformát végez, így különösen: gyorsasági (sprint), maraton (marathon), kajak-póló
(canoe polo), szlalom (slalom), szabadstílusú (freestyle), vadvíz (wildwater), vitorlás kajakkenu (canoe sailing), sárkányhajó (dragon boat), tengeri kajak (ocean racing), para kajak-kenu
(paracanoe), vízitúra, surfski, surfkayak, SUP, outrigger, rafting, vízi szabadidősport
mozgásformák, stb.
(3) A Civil tv. alapján a Szövetség közhasznú jogállású szervezet, mely közfeladatként
a Sporttörvény 20.§-ában meghatározott törvényi kötelezés alapján, többek között a 22.§-ban
meghatározott alapfeladatok ellátásával, valamint az állammal kötött szerződések alapján a
Sporttörvény 49. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott állami feladatokat látja el, ezen
belül különösen, de nem kizárólagosan a kajak-kenu sportágban közfeladata az egészséges
életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a kajak-kenu sportág
finanszírozása, elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe
helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával, az esélyegyenlőség
jegyében a gyermek- és ifjúsági kajak-kenu sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, szervezése. A
Szövetség további közfeladatként részt vesz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, 23. § (4) bekezdés 8. pontjában
és (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott helyi, fővárosi és kerületi önkormányzati
közfeladatok megvalósításában közvetlenül, valamint területi szövetségei és tagszervezetei
útján.
(4) A Szövetség a (3) bekezdésben meghatározott közfeladatok megvalósítása során a
Sporttörvény 22.§-ában meghatározottak alapján az Alapszabály 5-6.§-aiban meghatározott
közhasznú tevékenységet végzi.
(5) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait az országos sajtó, illetőleg a www.kajakkenusport.hu elnevezésű honlap
útján nyilvánosságra hozza.
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2. §
(1) A Szövetség neve:
Rövidítve:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
MKKSZ

(2) A Szövetség székhelye:

1138 Budapest, Latorca u. 2.

(3) A Szövetség működési területe: Magyarország
(4) A Szövetség alapítási éve:

1941
3. §

(1) A Szövetség emblémája: köralakú, vízcseppet formázó alakzat, amelybe egy
egytollú lapát merül (1. számú melléklet), illetőleg az 1. számú mellékletben feltüntetett
emblémá(k)nak a sportágat és a sportág szakágait megjelenítő változatai. A Szövetség ezen
embléma használatára kizárólagosan jogosult.
A Szövetség emblémája a 2008 előtti időszakban: ovális formájú arany szegélyben
"Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1941" felirat, benne kék mezőben kajakozó és kenuzó figura.
Az arany szegélyben a Magyar Köztársaság címere és zászlaja. (2. számú melléklet). A
Szövetség ezen emblémát továbbra is sajátjának tekinti, annak használatára kizárólagosan
jogosult.
(2) A Szövetség zászlaja: fehér alapon a Szövetség valamelyik emblémáját tartalmazó
zászló.
4. §
A Szövetség tagja a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetségnek (ICF), továbbá az Európai
Kajak-Kenu Szövetségnek (ECA), valamint a Nemzetközi Rafting Szövetségnek (IRF),
amelyeknek alapszabályait, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szövetség célja
5. §
A Szövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel irányítja, szervezi és
ellenőrzi a kajak-kenu sportágban folyó tevékenységet, összehangolja a Nemzetközi KajakKenu Szövetség által elismert szakágak tevékenységét, mint közhasznú tevékenységet, ellátja
a Sporttörvényben, valamint más jogszabályokban az országos sportági szakszövetségek
részére meghatározott feladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a
nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, törvényben megállapított különleges
jogosítványokat gyakorol.
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A Szövetség feladatai
6. §
(1)
A Szövetség ellátja a Sporttörvényben meghatározott alapfeladatait, valamint a
jelen Alapszabályban, a nemzetközi szövetségek szabályzataiban, illetve a jogszabályokban
meghatározott feladatokat.
(2)
A Szövetség alapfeladata:
a) a sportág rendeltetésszerű és az ICF szabályzatainak megfelelő működésének
biztosítása a b) pontban meghatározott szabályzatok kiadásával,
b) a Sporttörvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok, így a
versenyszabályzat, a nyilvántartási-, igazolási és átigazolási szabályzat, a sportfegyelmi
szabályzat, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó
szabályzat, a doppingszabályzat, gazdálkodási, pénzügyi szabályzat, a sportszakemberek
képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzat, a vagyoni értékű jogok
hasznosításáról rendelkező szabályzat, a nyilvántartásokra vonatkozó szabályzatok, etikai és
gyermekvédelmi szabályzat, sportegészségügyi szabályzat, valamint a külön jogszabályokban
előírt más szabályzatok megállapítása, érvényesülésük biztosítása,
c) a hazai versenynaptár meghatározása és a nemzetközi versenyeken való részvétel
meghatározása és szervezése,
d) a sportág felnőtt és utánpótlás versenyrendszerének kialakítása, folyamatos
elemzése és korszerűsítése,
e) a Magyar Bajnokságok és a Magyar Kupák meghirdetése és szervezése, további
versenyek és sportrendezvények szervezése, illetve tagjai számára ilyen események
szervezésének engedélyezése,
f) Magyarország képviselete a sportág nemzetközi szervezeteiben, részvétel a sportág
nemzetközi szövetségének munkájában, a sportág részvételének szervezése a nemzetközi
sportkapcsolatokban,
g) a válogatott keretek működtetése, Magyarország képviselete a nemzetközi
sportrendezvényeken, a sportághoz tartozó sportolók részvételének elősegítése a nemzetközi
sporteseményeken,
h) a Magyar Olimpiai Bizottsággal (a továbbiakban: MOB) együttműködve a sportolók
olimpiai felkészülésének szervezése, az olimpiai játékokon való részvétel előkészítése és
szervezése,
i) a sportág képviselete belföldön, belföldi szervezetekben, különösen az állami
szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi sportszövetség, más egyesületek,
szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,
j) feladatai megvalósításával szolgáltatások nyújtása tagjainak, közreműködés a
tagok közötti viták rendezésében,
k) a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójának meghatározása és gondoskodás
annak végrehajtásáról,
l) a szabályzatában meghatározottak alapján a versenyrendszerében szervezett, vagy
versenynaptárban egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolításának
ellenőrzése,
m) a sportág sportszakember-képzésének elősegítése és a sportszakemberek
továbbképzési rendszerének működtetése.
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(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a kajak-kenu sportágban a Szövetség feladata:
a) a sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célok meghatározása, erre
koncepciók kidolgozása és gondoskodás megvalósításukról;
b) külön jogszabályban és a (2) bekezdés a) pontja alapján készült saját
szabályzatokban meghatározottak szerint a sportolók és a sportoktatók, a sportedzők és a
szakedzők, mesteredzők nyilvántartásával, igazolásával, átigazolásával, versenyzési
engedélyük megadásával, valamint minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, stratégiai
jellegű feladatai körében a versenyzők minősítési szintjeinek meghatározása,
c) a központi nyilvántartások vezetése, a nyilvántartási rendszer alapján adatok
szolgáltatása az állami sportinformációs rendszernek,
d) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a
külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkör gyakorlása,
e) a dopping-tilalom érvényesítése, a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek,
készítmények és módszerek tilalma betartásának ellenőrzése; fellépés a sportmozgalomban
ható valamennyi káros jelenség ellen,
f) a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján a sportesemények megrendezésének,
illetőleg az azokon való részvételnek az engedélyezése;
g) a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség és az Európai Kajak-Kenu Szövetség által
meghatározott egyéb feladatok ellátása,
h) a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai szabályok meghatározása,
i) a sportlétesítményekkel szembeni sportszakmai követelmények és a
sportlétesítmények használata sportszakmai feltételeinek meghatározása,
j) sportcélú, vagy közvetlenül a sporttevékenységet szolgáló létesítmények
létrehozása, hasznosítása, működtetése,
k) a sportági nemzetközi szakszövetség, illetve a külföldi szakszövetség által
megkívánt, a magyar sportolók külföldi versenyzéséhez vagy a külföldi sportolók
magyarországi versenyzéséhez szükséges hozzájárulás megadása vagy megtagadása;
l) a sportágban érdekelt szervezetek és személyek tevékenységének összehangolása, a
sportágban folyó szakmai munka figyelemmel kísérése és elősegítése;
m) hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése,
továbbá közreműködés a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában;
n)
a sportági szakemberek, versenyzők életútjának figyelemmel kísérése,
támogatása,
o) a sportág propagandájának elősegítése és szervezése,
p) felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben; illetve egyéb társadalmi
szolgáltatások nyújtása, külön szabályozás alapján,
q) támogatási szerződés megkötése, a támogatás felosztása a Szövetségen belül, a
felhasználás ellenőrzése a tagsági viszonnyal rendelkező sportszervezetekkel kötött
megállapodás alapján,
r) szponzorálási és más kereskedelmi szerződések megkötése a sportág céljainak
elérése érdekében, mely szerződéseket a Szövetség egy évet meghaladó időtartamra, az
olimpiai ciklus időtartamára is köthet,
s) a Szakszövetség által kiírt, szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítása módjának és feltételeinek szabályzatban történő
meghatározása, a vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szerződéskötés jogának szervezeti
egységeire vagy tagszervezeteire történő átruházása,
t) a sportág érdekeinek képviselete az állami szervek és a helyi önkormányzatok, a
MOB, a sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé,
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u) feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szövetség vagyonával és szükség
szerint vállalkozási tevékenység kifejtése;
v) a (2) bekezdés b) pontban fel nem sorolt, a sportág és a Szövetség működéséhez
szükséges további szabályzatok megállapítása,
w) tevékeny közreműködés az egészséges életmód kialakításával összefüggő állami
célkitűzések megvalósításában,
x) a környezetvédelmi célok megvalósításának támogatása, tevékeny közreműködés a
környezetvédelmi szemlélet formálásában,
y) a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatainak ellátása,
z) a sportág szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatainak ellátása, a kajakkenu szabadidős tevékenységek szervezése és koordinálása, kajak-kenu vízitúravezető képzés
szervezése,
aa) a jogszabályokban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek
biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása.
(4) A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a
Szövetség tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti.
(5) A közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza a Szövetség
elnökségét, hogy a sportág működtetése érdekében szükség esetén úgy döntsön, hogy
szponzorálási vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó időtartamra kössön.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szövetség tagjai
7. §
A Szövetségnek tagja lehet minden a Sporttörvény 15.§ (1) bekezdésében felsorolt
sportszervezet, azaz minden olyan sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítvány, amely részt vesz a sportági versenyrendszerben (a
továbbiakban együtt: sportszervezet), feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát elfogadja.
„A Szövetség tiszteletbeli elnöke” és „A Szövetség tiszteletbeli tagja“ cím
8. §
(1) „A Szövetség tiszteletbeli elnöke“ vagy „A Szövetség tiszteletbeli tagja“ cím
azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a Szövetség
célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn keresztül eredményesen segítették elő
és erkölcsi támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség rendelkezésére
állnak vagy a Szövetség érdekében hosszú időn keresztül kimagasló tevékenységet fejtettek ki
és korábban a Szövetség vezetésében valamely tisztséget betöltöttek vagy a Nemzetközi KajakKenu Szövetség vezetésében valamely tisztséget betöltenek.
(2) A sportág örökös bajnokai részére – eredményük alapján – „a Szövetség
tiszteletbeli tagja“ cím adományozható.
(3) A „tiszteletbeli elnök” vagy a „tiszteletbeli tag” cím adományozása, illetve a címek
visszavonása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
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„A Szövetség pártoló tagja” cím
9.§
„A Szövetség pártoló tagja” cím azoknak a természetes személyeknek adományozható,
akik a Szövetség célkitűzéseit, feladatainak megvalósítását elsősorban pénzeszközökkel,
anyagi javakkal támogatják, legalább az Alapszabály mellékletében meghatározott mértékben,
és a Szövetség Alapszabályában foglalt célokkal egyetértenek. „A Szövetség pártoló tagja” cím
adományozása, illetve visszavonása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
10. §
(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagsági jogviszony
közgyűlési határozattal történő felmondásával, a tag kizárásával, továbbá jogutód nélküli
megszűnéssel szűnik meg.
(3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó
határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő
közgyűlés tárgyalni köteles.
(4) A közgyűlés az Elnökség írásbeli előterjesztése alapján a tagsági jogviszonyt
harminc napos felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a tag nem felel meg a 7. §-ban a
Sporttörvény alapján meghatározott feltételnek, a sportágban sporttevékenységet nem folytat,
azaz a sportágban működő szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja,
illetőleg a versenyrendszerben évente legalább egy alkalommal nem vesz részt, valamint abban
az esetben, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az Elnökség határozata alapján megküldött
írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül pótolni. A közgyűlési határozatot a taggal írásban kell közölni.
11.§
(1) A Szövetségből való kilépést írásban kell közölni a Szövetség Elnökségével. A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
(2) A Szövetségből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a
közgyűlés a tagot a tagságra méltatlannak nyilvánítja. Ebben az esetben a tag kizárásáról a
közgyűlés határozattal dönt. Méltatlan a tagságra, aki elnökségi határozat alapján kapott írásbeli
felszólítás ellenére ismételten olyan súlyosan a Szövetség Alapszabályával, vagy a
Sporttörvény alapján a Szövetség által kötelezően elfogadott sportági szabályzatokkal ellentétes
magatartást tanúsít, amellyel a Szövetség és a sportág alapvető céljait, tevékenységét
veszélyezteti. A tag kizárását napirendre tűző közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni és
számára a hozzászólás és a védekezés lehetőségét az ülésen meg kell adni.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.
A kizárás tárgyában hozott közgyűlési határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15
napon belül a tag jogorvoslatért közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
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(3)
A kizárt tag - amennyiben a tagság megszűnésére a tagdíjfizetési kötelezettség
elmulasztása miatt – került sor, abban az esetben vehető fel a Szövetség tagjai sorába, ha az
aktuális tagdíjat az új tagfelvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg befizeti.
12.§
NYILVÁNTARTÁSOK
(1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni (Tagjegyzék).
(2) A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként a közgyűlés által évente előre
meghatározott mértékű tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét az Alapszabály 5. számú melléklete
tartalmazza. A tagdíjat a Szövetség által kibocsátott számla alapján a Szövetség bankszámlájára
történő átutalással kell tárgyév március 20-ig, belépő tag esetében a tagfelvételtől számított 60
napon megfizetni.
(3) A sportág sportolóiról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kiterjed a
versenyengedéllyel nem rendelkező sportolókra is. Az adatszolgáltatás a Szövetség tagjainak
kötelezettsége.
(4) A sportágnak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező természetes
személyekről nyilvántartást kell vezetni. Az adatszolgáltatás a jogszabályi előírásoknak
megfelelő végzettséggel rendelkező természetes személy lehetősége.
(5) A sportágban dolgozó sportoktató, sportedző vagy szakedző (Sporttörvény 77. § b)
pont) csak a (4) bekezdésben megjelölt nyilvántartásban szereplő sportoktató, sportedző vagy
szakedző lehet. A sportágban dolgozó sportszakemberekről, mesteredzőkről nyilvántartást kell
vezetni. Az adatszolgáltatás a Szövetség tagjainak kötelezettsége.
(6) Biztosítani kell a sportolói és az edzői adatbázis összekapcsolását annak érdekében,
hogy bármely sportoló vagy bármely edző vonatkozásában kimutatásra, igazolásra kerülhessen
a közös munka.
(7) A nyilvántartásokat a Szövetség a kajak-kenu sportági nyilvántartási,
versenyrendszer működtetési és a tehetségmenedzselési rendszert szolgáló Kajak-Kenu Ablak
elnevezésű informatikai rendszerben vezeti.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai és kötelezettségei
13. §
(1) A Szövetség tagjának jogai:
a) részt vehet a Szövetség versenyrendszerében, tevékenységében,
rendezvényein,
b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) képviselője választhat és választható a Szövetség szerveibe,
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d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a
Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség
irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő
kérdések megtárgyalására,
f) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről,
g) igénybe veheti a 6.§ (2) bekezdés j) pontja szerinti szolgáltatásokat.
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) részvétel a Szövetség versenyrendszerében, sportrendezvényein,
b) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
c) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak,
valamint a Szövetség szervei által hozott határozatainak a megtartása, illetőleg megtartásának
biztosítása,
d) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
e) a sportág népszerűsítése,
f) a tagdíj megfizetése.
„A Szövetség tiszteletbeli elnöke“ és „A Szövetség tiszteletbeli tagja“ cím viselőjének
jogai és kötelezettségei
14. §
(1) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag cím viselőjének jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
b) javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
c) javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat
érintő kérdések megtárgyalására.
(2) A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag cím viselőjének kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség
határozatainak megtartása,
b) a sportág népszerűsítése.
“A Szövetség pártoló tagja” cím viselőjének
jogai és kötelezettségei
15.§
(1) A pártoló tag cím viselőjének jogai:
a) javaslatokat tehet a Szövetséget, valamint a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására,
b) támogatásának mértékétől függően részesülhet a Szövetség elnöksége által
a pártoló tagok részére évente meghatározott kedvezményes szolgáltatásokban.
(2) A pártoló tag cím viselőjének kötelezettségei:
a) a Szövetség Alapszabályának betartása,
b) a sportág népszerűsítése a Szövetség célkitűzéseinek elfogadása,
c) a vállalt támogatás megfizetése, vagy biztosítása.
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V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
16. §
(1) A Szövetség szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a Felügyelő Bizottság,
d) a Stratégiai Bizottság,
e) a Versenysport Bizottság,
f) a Sportfejlesztési Bizottság,
g) a Civil Kapcsolatok Bizottsága,
h) a Sportolói Bizottság,
i) további bizottságok,
j) a hivatali szervezet.
(2) A Szövetség vezető tisztségviselői:
a) az Elnök,
b) a Regionális működésért felelős alelnök,
c) a Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök,
d) a Fejlesztési alelnök,
e) a Versenysport Bizottság elnöke,
f) a Sportfejlesztési Bizottság elnöke,
g) a Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke,
h) a Sportolói Bizottság elnöke,
i) az Elnökség további tagjai.
(3) A Szövetség tisztségviselői:
a) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,
b) a Főtitkár,
c) a Szakmai igazgató,
d) a Gazdasági igazgató.
VI.
A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
17. §
(1) A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek
összessége. A Szövetség közgyűlését évente legalább két alkalommal, egy alkalommal a
tavaszi, egy alkalommal az őszi időszakban össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a
Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania, és annak
helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről a tagokat meghívóval kell értesíteni legalább
a közgyűlés időpontja előtt 28 nappal. A tagok részére a meghívó a tag adatszolgáltatása alapján
a Kajak-Kenu Ablakban nyilvántartott hivatalos e-mail címre is küldhető, amennyiben a
kézbesítés megtörténte egyértelműen igazolható. Az írásbeli közgyűlési előterjesztéseket a
tagoknak legalább a közgyűlés időpontja előtt 10 nappal elektronikus úton meg kell küldeni
annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és
időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A
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közgyűlésre a Szövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat. A
meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét. A közgyűlés a székhelytől eltérő
helyre is összehívható, amennyiben a székhelyen a közgyűlés megtartására alkalmas
tanácsterem nem áll rendelkezésre.
(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek.
(3) A közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog nem
ruházható át. Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának
bíróságon bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező
képviselője, és aki a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet.
(4) A közgyűlésen minden sportszervezetet - az (5) bekezdés figyelembevételével legalább egy képviselő képvisel, a közgyűlés évének versenynaptárában szereplő utolsó
versenyig kiváltott éves versenyzési engedéllyel rendelkező sportolók (licences sportoló) száma
alapján azonban
a) további egy képviselő képviselheti az ötvennél több licences sportolóval rendelkező
tagot,
b) még további egy képviselő képviselheti a nyolcvannál több licences sportolóval
rendelkező tagot,
c) még további egy képviselő képviselheti a száztíznél több licences sportolóval
rendelkező tagot,
d) még további egy képviselő képviselheti a száznegyvennél több licences sportolóval
rendelkező tagot,
e) még további egy képviselő képviselheti a százhetvennél több licences sportolóval
rendelkező tagot
f) még további egy képviselő képviselheti a kétszáznál több licences sportolóval
rendelkező tagot.
(5) A sportszervezeteknek legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban
be kell jelenteniük az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) képviselő(k)ként a sportszervezetet
képviseli(k).
A közgyűlés határozatképessége
18. §
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen
van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben egy
szavazásra jogosult valamely ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és a közgyűlés eredeti időpontját legalább
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt
közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben a tagok figyelmét erre a meghívóban kifejezetten felhívták.
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A közgyűlés napirendje
19. §
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség Elnöksége állapítja meg és terjeszti a
közgyűlés elé.
(2) A Szövetség tavaszi közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia
kell:
a) a sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló jóváhagyása,
b) a Szövetség előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
c) a számviteli törvény és a Szövetség beszámolási kötelezettségére irányadó további
jogszabályok szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet) elfogadása,
d) az éves költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása,
e) a Felügyelő Bizottság beszámolója,
f) a Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok.
(3) A Szövetség őszi közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia
kell:
a) az éves sportszakmai tevékenység értékelése a Versenysport Bizottság, a
Sportfejlesztési Bizottság és a Szakmai Igazgató beszámolója alapján,
b) az Elnökség beszámolója a sportági stratégia időszaki végrehajtásáról,
c) a nyári olimpiai játékok évében az Elnökség tagjainak, valamint a közgyűlés
elnökének és a Stratégiai Bizottság tagjainak megválasztása.
(4) A (2) bekezdés f) pontjában említett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb
javaslatokat a közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel lehet benyújtani az elnökséghez, a
napirend kiegészítésére vonatkozó kéréssel, a kiegészítési javaslat indoklásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A közgyűlés hatásköre
20. §
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása;
c) a Szövetség előző évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
d) a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági jelentés (melléklet)
elfogadása,
e) az éves költségvetés (pénzügyi és szakmai terv) elfogadása,
f) a sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása,
g) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása;
h) a 16.§ (2) bekezdésben megjelölt vezető tisztségviselők megválasztása,
visszahívása,
i) a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása,
j) a közgyűlés elnökének és a Stratégiai Bizottság tagjainak megválasztása,
visszahívása,
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k) „a Szövetség tiszteletbeli elnöke“ és „a Szövetség tiszteletbeli tagja“ cím
adományozása; illetve visszavonása,
l) a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
m) a Szövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának
elhatározása,
n) a Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása, alapító okiratuk
elfogadása,
o) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
rendelkezés a fennmaradó vagyonról,
p) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.
(2)
A közgyűlés a költségvetési beszámolóról a Felügyelő Bizottság írásos jelentése
hiányában döntést nem hozhat.
(3)
A Szövetség a közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti
beszámolóját és a közhasznúsági jelentést május 31. napjáig letétbe helyezni és honlapján
közzéteszi, ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a
beszámolót felülvizsgálta.
A közgyűlés határozathozatala
21. §
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének "igen" szavazatával hozza.
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a Szövetség céljának módosításához és a
Szövetség megszűnéséről szóló határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak
háromnegyedének "igen" szavazata szükséges.
(3) A közgyűlést a közgyűlés elnöke, esetleges távollétében a Szövetség elnöke, vagy
a Regionális működésért felelős alelnöke vezeti le. Amennyiben bármelyik szavazásra jogosult
képviselő eltérő személyre tesz javaslatot a levezető elnöki tisztség ellátására, a közgyűlés
egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt a levezető elnök személyéről. A közgyűlés elején
az (5) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyén túl három
tagból álló szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazatszámláló bizottság tagjaira
a jelenlévő küldöttek közül a közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot. A szavazatszámláló
bizottság tagjairól a közgyűlés egyszerű többségi, nyílt szavazással dönt.
(4) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek - a 20. § (1)
bekezdés h) és j) pontjában meghatározott - tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt
a szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza. Egy pályázó esetén a közgyűlés - a
közgyűlés elnökének javaslatára, vagy az érintett pályázó kérésére - nyílt szavazással is dönthet
a tisztségviselő megválasztásáról.
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és
két, a közgyűlés elején a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megválasztott személy
hitelesíti.
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(6) A Szövetség közgyűlése nyilvános.
(7) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére,
c) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
e) aki a döntsében érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági
jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Közgyűlés elnöke
21/A.§
(1)
A közgyűlés a közgyűlések előkészítésének, határozatai végrehajtásának
koordinálására, a közgyűlések elnöki tisztségének ellátására választja meg a közgyűlés elnökét
a 22.§ (8) bekezdésében meghatározott, az elnökségi tagok mandátumával azonos időtartamra.
(2)
A közgyűlés elnökének feladata és hatásköre:
a) a közgyűlések levezetése a 21.§ (3) bekezdésben meghatározott szabályok
betartásával,
b) a közgyűlések előkészítésének koordinálása,
c) a közgyűlési határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, a stratégiai
határozatok végrehajtásának felügyelete,
d) a sportági stratégia elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatos közgyűlési
előterjesztések elkészítésének koordinálása,
e) a Stratégiai Bizottság elnöki feladatainak ellátása,
f) tanácskozási joggal részvétel az Elnökség ülésein.
A tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok
22. §
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők közül az Elnökség tagjai a Civil tv.
értelmében vezető tisztségviselőnek minősülnek. A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségviselők,
akikre a vezető tisztségviselőkkel szembeni kizáró okokat alkalmazni kell.
(2) Nem lehet vezető tisztségviselő a közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését 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,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(4) 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. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(5) 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.
(6) Nem lehet az Elnökség tagja a Főtitkár, a Szakmai igazgató, a Gazdasági igazgató,
valamint a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
lévő személy, aki felett a munkáltatói jogokat, illetőleg az utasításadás jogát az Elnök
gyakorolja.
(7) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A
Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a
Szövetség Elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó
személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás
hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti
juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.
(8) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket az Elnökség tagjai, valamint a
közgyűlés elnöke és a Stratégiai Bizottság tagjai esetében - a nyári olimpiai játékokhoz
igazodva, az olimpia évében az őszi közgyűlésen -, a Felügyelő Bizottság tagjai esetében - a
nyári olimpiai játékokhoz igazodva, az olimpia évét követő tavaszi közgyűlésen - négy évre
választja.
(9) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségekre az Alapszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő személy nyújthat be pályázatot és választható. A pályázatot a
Főtitkárnak kell írásban, az átvételt igazolható módon benyújtani a tisztségviselőt választó
közgyűlést megelőzően legkésőbb negyvennyolc órával. A 26.§ (3) bekezdés j-o) pontjaiban
meghatározott tisztségekre a pályázónak csatolnia kell a régióhoz tartozó legalább öt
sportszervezet írásbeli ajánlását. Egyidejűleg több tisztségre is lehet pályázni a választás
sorrendje szerint. Miután a pályázót valamelyik tisztségre a közgyűlés megválasztotta, további
pályázatait figyelmen kívül kell hagyni. A pályázat a szavazás megkezdéséig visszavonható. A
Szövetség a pályázók névsorát a tisztségviselőt választó közgyűlést megelőzően huszonnégy
órával közzéteszi. A 26.§ (3) bekezdés i) pontjában, valamint a h) pontjában meghatározott
tisztségekre a fenti eljárás nem alkalmazható, a Sportolói Bizottság elnökének jelölésére a 46.§
(4) bekezdését kell alkalmazni.
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(10) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy az őszi közgyűlésen
először a Szövetség Elnökét, majd alelnökeit, ezt követően a közgyűlés hatáskörébe tartozó,
elnökségi tag bizottságvezetőket, majd az Elnökség további tagjait kell megválasztani. Az
elnökség megválasztását követően az őszi közgyűlésen kerül sor a közgyűlés elnökének és a
Stratégiai Bizottság tagjainak megválasztására. Ezt követően a tavaszi közgyűlésen a Felügyelő
Bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani.
(11) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra
jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több pályázó esetén a
közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új
választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott pályázó, valamint az a pályázó, aki a
jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A
választást mindaddig ismételni kell, amíg a pályázók valamelyike a megválasztáshoz szükséges
szavazatot meg nem szerzi.
(12) A Szövetség tagjai törekszenek arra, hogy az elnökségi tagok közé nőt is
válasszanak, tekintettel arra, hogy a kajak-kenu sportágat nők és férfiak egyaránt űzik, továbbá
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvei között is szerepel a nők olimpiai mozgalomban való
részvételének megerősítése.
(13) A megválasztott vezető tisztségviselők a Civil tv. 53.§-ában meghatározott esetben
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.
A Szövetség rendkívüli közgyűlése
23. §
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a) a Szövetség Elnökségének határozata alapján,
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c) ha a Bíróság elrendeli,
d) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége
bármilyen okból megüresedik, az Elnökség létszáma a megválasztottak egyharmadával, a
Felügyelő Bizottság létszáma kiválás következtében kettőre csökken,
e) ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy a Szövetség
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
f) ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe kerül,
g) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes
közgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el.
(2)
A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, a
kezdeményezés kézhezvételétől számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra
kell összehívni.
(3)
Az (1) bekezdés e-f) pontjában meghatározott ok miatt összehívott közgyűlésen
a Szövetség tagjai kötelesek az okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség
rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.
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VII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
24. §
A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség, mint a
Szövetség ügyvezetését ellátó testület, az Alapszabályban meghatározott feladat- és
hatáskörmegosztással irányítja.
Az Elnökség feladata és hatásköre
25.§
(1) Az Elnökség a (2) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásával és
hatáskörök gyakorlásával irányítja a Szövetség tevékenységét, meghatározza a hosszútávú
szövetségi tevékenység irányát, az éves tevékenység kereteit.
(2) Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) a 6.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szabályzatok, továbbá a Szövetség
működésével, valamint a sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és
módosítása az Alapszabály kivételével,
b) a Szövetség közgyűlésének összehívása,
c) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, gondoskodás
a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
d) a sportág általános stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozása, és előterjesztése
a közgyűlés részére, valamint a közgyűlés által elfogadott általános stratégiához illeszkedő
teljes középtávú szakmai stratégia elfogadása,
e) a Főtitkár kiválasztásával kapcsolatos feltételrendszer kidolgozása a 34.§
figyelembevételével, a Főtitkár kinevezése és felmentése,
f) a 35. § figyelembevételével a szakmai igazgató kiválasztásával kapcsolatos
feltételrendszer kidolgozása, az Elnök javaslata alapján a Szakmai igazgató kinevezése és
felmentése,
g) a Gazdasági igazgató kiválasztásával kapcsolatos feltételrendszer kidolgozása a
37.§ figyelembevételével, az Elnök javaslata alapján a Gazdasági igazgató kinevezése és
felmentése,
h) a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők kiválasztásával kapcsolatos
feltételrendszer kidolgozása a 36. § figyelembevételével, a Szövetségi kapitányok és a
Szövetségi vezetőedzők kinevezése és felmentése,
i) a szövetségi kapitányok - Versenysport Bizottság által támogatott – előterjesztése
alapján a sportág négyéves sportszakmai programjának (melynek része az olimpiai felkészülési
program is) eredménytervének és a négyéves olimpiai ciklust lezáró sportszakmai
beszámolójának jóváhagyása,
j) a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők –Versenysport bizottság által
támogatott - előterjesztése alapján az egyes válogatott keretek és egyéb szakági válogatott
keretek éves felkészülési programjának, eredménytervének, válogatási elveinek, és az évet
lezáró teljeskörű beszámolójának jóváhagyása,
k) a szövetségi kapitányok –Versenysport Bizottság által támogatott - előterjesztése
alapján az olimpiai játékokra utazó versenyzők és edzők (a MOB által előzetesen meghatározott
kvóta figyelembe vételével) névsorának jóváhagyása,
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l) a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők –Versenysport Bizottság által
támogatott – előterjesztése alapján, az elnökség által jóváhagyott válogatási elvek alapján
kijelölt, időszakos válogatott keretek (versenyzők és szakági felkészítő edzők) névsorának
jóváhagyása,
m) a Szakmai igazgató előterjesztése alapján az éves versenynaptár elfogadása, kajakkenu versenyek megrendezésének engedélyezése,
n) a Szakmai igazgató – a Sportfejlesztési Bizottság által támogatott - előterjesztése
alapján döntés az éves költségvetésben sportszervezeti támogatásra meghatározott keret
(különösen a központi állami támogatás) felosztásáról a tagszervezetek között,
o) a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
p) a hazai szervezésű nemzetközi versenyekkel kapcsolatos elvi döntések meghozatala,
a szervezési és gazdálkodási kérdések figyelemmel kísérése,
q) a Gazdasági igazgató – az Elnök és a Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök által
támogatott, és a Szakmai igazgatóval előzetesen egyeztetett – előterjesztése alapján döntés a
20.§ (1) bekezdés c), d) e) pontban meghatározott, közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről,
r) a Gazdasági igazgató –az Elnök és a Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök által
támogatott,– előterjesztése alapján döntés a tízmillió forint összeget meghaladó tervezett
költségvetésű programok finanszírozásáról a költségvetés közgyűlés által történő elfogadásáig,
s) a tagfelvételi kérelem elbírálása, tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
előterjesztések a közgyűlés részére,
t) szakági és egyéb bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével -, az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és
tagjainak megválasztása, illetve felmentése,
u) a Versenysport Bizottság tagjainak megválasztása, illetve felmentése, a
Versenysport Bizottság elnökének javaslata alapján,
v) a Sportfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása, illetve felmentése a
Sportfejlesztési Bizottság elnökének javaslata alapján,
w) a Civil Kapcsolatok Bizottsága tagjainak megválasztása, illetve felmentése a Civil
Kapcsolatok Bizottsága elnökének javaslata alapján,
x) „a Szövetség tiszteletbeli elnöke” és „a Szövetség tiszteletbeli tagja” címek
adományozására, valamint visszavonására javaslattétel a közgyűlés számára, a pártoló tag cím
adományozása, illetve visszavonása,
y) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg sportfegyelmi jogkör
gyakorlása,
z) a Versenysport Bizottság ajánlásán alapuló mesteredzői cím, valamint állami
kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, illetve szövetségi elismerések
adományozása,
aa) a Szövetség részére olyan mértékű ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése,
elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, valamint olyan határozat meghozatala,
amelyek alapján a Szövetség számára a tervezett éves költségvetés kiadási főösszeg, a
költségvetés jóváhagyásáig a tervezett kiadási főösszeg 10%-át meghaladó mértékű vagyoni
terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
bb) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, a Szövetség egyéb
szabályzatai, jogszabály, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal.
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(3) A Szövetség előző évi közhasznú tevékenységéről a hatályos jogszabályok alapján
elkészített közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot kérhet. A jelentést a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt kell elkészíteni
és döntésre előkészíteni. A Szövetség a közgyűlés által elfogadott jelentést honlapján
közzéteszi. A jelentésnek tartalmaznia kell a Civil tv. 29. §-ában meghatározott kötelező
elemeket.
Az Elnökség tagjai
26. §
(1) Az Elnökség létszáma 15 fő, amennyiben a (3) bekezdés i) pontjában meghatározott
tisztség betölthető, az Elnökség létszáma 16 fő.
(2) Az Elnökségnek az a nagykorú személy lehet tagja, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, akivel szemben a 22.§-ban
meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá aki a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva és magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az
Elnökség tagjai tisztségüket - az Elnök kivételével - társadalmi megbízatásként látják el. Az
elnökség tagjai feladatukat személyesen kötelesek ellátni.
(3) Az Elnökség tagjai:
a) az Elnök,
b) a Regionális működésért felelős alelnök,
c) a Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök,
d) a Fejlesztési alelnök,
e) a Versenysport Bizottság elnöke,
f)
a Sportfejlesztési Bizottság elnöke,
g) a Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke,
h) a Sportolói Bizottságnak a 46.§ (4) bekezdés alapján a közgyűlés által választott
elnöke,
i)
az ICF Board magyar állampolgár tagja,
j)
a Budapest régióhoz tartozó sportszervezetek képviseletét ellátó, a közgyűlés
által választott két tag,
k) a Dunakanyar régióhoz tartozó sportszervezetek képviseletét ellátó, a közgyűlés
által választott egy tag,
l)
az Alsó-Duna és Délnyugat-Magyarország régióhoz tartozó sportszervezetek
képviseletét ellátó, a közgyűlés által választott egy tag,
m) a Felső-Duna és Északnyugat-Magyarország régióhoz tartozó sportszervezetek
képviseletét ellátó, a közgyűlés által választott egy tag,
n) az Alsó-Tisza és Kőrösök régiókhoz tartozó sportszervezetek képviseletét ellátó,
a közgyűlés által választott egy tag,
o) a Felső-Tisza régióhoz tartozó sportszervezetek képviseletét ellátó, a közgyűlés
által választott egy tag.

21

(4) Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az Elnökség ülésein és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) részvétel a közgyűlésen, a közgyűlésen válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos
kérdésekre, részvétel a közgyűlési beszámolók elkészítésében és előterjesztésében,
c) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
d) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
e) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására,
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról,
h) az j-o) pontban meghatározott elnökségi tagok esetén az általuk képviselt terület
javaslatainak továbbítása az elnökség felé, az elnökségi határozatok végrehajtásának segítése a
képviselt területen,
i) a 22. § (13) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat megadása.
(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(6) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a)
a mandátum lejártával,
b)
lemondással,
c)
a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
d)
a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével,
e)
visszahívással,
f)
elhalálozással.
Az Elnökség működése
27. §
(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
(2) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább kéthavonta
ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az Elnökség tagjainak
egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza.
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak. Indokolt esetben - különösen, ha üzleti titok vagy a
személyiségi jogok védelme indokolja - az elnökség egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot
korlátozhatja vagy kizárhatja.
(4) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság
elnökét, a közgyűlés és a Stratégiai Bizottság elnökét, a Főtitkárt, a Szakmai igazgatót és a
Gazdasági igazgatót.
(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, az előterjesztést, ha az a határozatból nem következtethető ki egyértelműen,
valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a
Szövetség tagságát a jegyzőkönyv megküldésével vagy a Szövetség honlapján kell értesíteni.
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28. §
Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban
értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben az Elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat.
29. §
(1) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Személyes
jelenlétnek minősül különösen, ha az elnökség bármelyik tagjának jelenlétét videokonferencia
vagy Skype technikai eszköz útján biztosítja. Ezen technikai eszközök igénybevételével az
elnökség abban az esetben ülésezhet és hozhat határozatot, ha az elnökség tagjai
ellenőrizhetően, személyükben azonosíthatóan, ugyanazon időben egymással kapcsolatban
állnak és részt vesznek az ülés, a döntéshozatal minden mozzanatában, továbbá az ülés
nyilvánosságát a Szövetség honlapján történő élő közvetítés útján biztosítja.
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az
ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlévők
számára tekintet nélkül határozatképes.
(2) Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint
felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
(3) 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 jogosult az Elnök döntése alapján a fentiek szerint
elrendelt írásbeli határozathozatalt internetes szavazófelület kialakításával bonyolítani,
amennyiben az internetes szavazófelületen az Elnökség tagjai beazonosítható módon név
szerinti szavazatukat leadhatják. Az internetes szavazás lebonyolításának részletes szabályait a
szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni az írásbeli határozathozatalra
vonatkozó fenti szabályok értelemszerű alkalmazásával.
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.
Amennyiben Főtitkár a Szövetségben nem kerül kinevezésre, a jelen bekezdésben
meghatározott főtitkári feladatokat az Elnök köteles ellátni.
(4) Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag indítványára.
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(5) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére,
c) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
e) aki a döntsében érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági
jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE ÉS ALELNÖKEI
A Szövetség Elnöke
30. §
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség Elnöke. Az Elnök az Elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. Az Elnök feladatát
munkaviszonyban látja el, a munkaviszony az elnöki tisztség elfogadásával jön létre és a 26. §
(6) bekezdésben meghatározott esetekben szűnik meg. A munkaviszony létrehozásán és
megszüntetésén túl a további munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja.
(2) Az Elnök feladatai és hatásköre a 26.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl:
a) a közgyűlés, az Elnökség üléseinek összehívása, az Elnökség üléseinek vezetése,
b) a Szövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) két elnökségi ülés között a Szövetség működésének biztosításához szükséges
döntési jogkör gyakorlása az alelnökökkel történő egyeztetés útján,
e) a Szövetség tevékenységének összehangolása,
f)
az Elnökség, a bizottságok és a hivatali szervezet munkájának összehangolása,
g) a közgyűlés, az Elnökség határozatai végrehajtásának szervezése,
h) a munkaviszony létesítése, megszüntetése és a munkabér megállapítása
munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszonyban álló dolgozók felett, kivéve a Szakmai
igazgató, a Gazdasági igazgató, a Szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedző(k) és a
Főtitkár kinevezését és felmentését,
i)
a sportág kommunikációs és marketing rendszerének működtetése,
j)
az Elnökség határozatainak végrehajtása,
k) a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése és végrehajtásuk
biztosítása, szükség esetén a szövetségi határozatok módosításának kezdeményezése,
l)
a Szövetség által megrendezésre kerülő hazai és hazai rendezésű nemzetközi
versenyek, események szervezési feladatainak irányítása,
m) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
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n) aláírási
jogkör
gyakorlása,
költségvetési
gazdálkodási
ügyekben
kötelezettségvállalás és utalványozás (önállóan, a Gazdasági igazgató előzetes
ellenjegyzésével), a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározottak szerint,
o) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés, az Elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén bármely alelnök, az operatív
feladatokban a Főtitkár helyettesíti.
(4) Az Elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve a Szövetség más tisztségviselőjére vagy az Elnökség más
tagjára is átruházhatja.
A Szövetség Regionális működésért felelős alelnöke
31. §
A Regionális működésért felelős alelnök feladatai és hatásköre a 26. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl:
a) a Sportfejlesztési Bizottság elnökével és a regionális képviselőkkel együttműködve
részvétel a régiók hatékony működését elősegítő szervezeti rendeszer működtetésében, a régiók
működéséhez kapcsolódó kérdésekben javaslattétel az Elnökség részére,
b) a Sportfejlesztési Bizottság elnökével és a regionális képviselőkkel együttműködve
az egyes régiókra vonatkozó régiós stratégiák, fejlesztési tervek és akciótervek kidolgozásának
koordinálása, javaslattétel az Elnökség részére,
c) a regionális fejlesztések nyomon követése, ellenőrzése,
d) kapcsolattartás
a
Szövetség
tagszervezeteinek
székhelyei
szerinti
önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel,
e) a regionális csoportok működésének felügyelete, koordinációja,
f) az önkormányzati és regionális kapcsolatok terén az elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete, e területen az elnökség részére készítendő javaslatok,
előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
g) hatékony együttműködés kialakítása a klubok (egyesületek, szakosztályok) és a
Szövetség vezetése között;
h) a területi, (regionális, mikro körzeti) klubközi együttműködés kialakításának
támogatása,
i)
a hazai rendezésű nemzetközi versenyek terén az elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete, e területen az elnökség részére készítendő javaslatok,
előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
j)
a feladat,- program-, és projektorientált szervezeti képesség, szemlélet
gazdagítása.
A Szövetség Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke
32.§
A Gazdasági és vagyongazdálkodási alelnök feladatai és hatásköre a 26. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl:
a)
költségvetési gazdálkodási ügyekben kötelezettségvállalás és utalványozás
(önállóan, a Gazdasági igazgató előzetes ellenjegyzésével),
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b)
a gazdálkodási feladatok megvalósítása terén az elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete, e területen az elnökség részére készítendő javaslatok,
előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
c)
a költségvetés elkészítésének és végrehajtásának felügyelete, e területen az
elnökség részére készítendő javaslatok, előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
d)
javaslatok kialakítása az Elnökség hatáskörébe tartozó költségvetési, gazdasági
és vagyongazdálkodási kérdésekben hozandó döntéseire és a gazdálkodási tevékenység további
fejlesztésére,
e)
javaslatok kialakítása a Szövetség fejlesztési (beruházási, befektetési)
feladatainak tervezésére, végrehajtására, szervezésére;
f)
a gazdasági-gazdálkodási munka hatékonyságának nyomon követése,
felügyelete.
A Szövetség Fejlesztési alelnöke
33.§
A Fejlesztési alelnök feladatai és hatásköre a 26.§ (4) bekezdésben foglaltakon túl:
a) a közgyűlés által választott Stratégiai Bizottság által megfogalmazott stratégiai
célokhoz kapcsolódó konkrét fejlesztések tekintetében javaslattétel az Elnökség részére,
b) a fejlesztésekhez kapcsolódó akciótervek és megvalósítás nyomon követése és
ellenőrzése,
c) javaslattétel a sportági és a szövetség társadalmi beágyazottságát növelő
fejlesztések értékrendjének megállapítására,
d) a Civil kapcsolatok Bizottságának elnökével közösen a sportági együttműködés
erősítése a meghatározó állami, önkorményzati és civil szervezetekkel,
e) a marketing feladatok megvalósítása terén az elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete, e területen az elnökség részére készítendő javaslatok,
előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
f) a Szövetség javára harmadik személyek által végzett marketing tevékenység
ellenőrzése és ellenőriztetése,
g) a reklámszabályzat betartása ellenőrzésének irányítása,
h) javaslatok kialakítása az Elnökség részére a marketing tevékenység további
fejlesztésére.
IX.
A FŐTITKÁR
34. §
(1) A Szövetség hivatali szervezetének szükség esetén helyettes vezetője a
Szövetséggel főfoglalkozású munkaviszonyban álló Főtitkár. A Főtitkárt az Elnökség nevezi ki
és mentheti fel.
(2) A Főtitkár feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség képviselete,
b) a Szövetség hivatali, adminisztratív munkájának irányítása,
c) az Elnökség és az Elnök hatáskörébe nem tartozó munkáltatói jogok gyakorlása,
d) az Elnökség és az Elnök határozatai végrehajtásának szervezése, nyomon követése,
e) közreműködés az Elnökség üléseinek előkészítésében, tanácskozási, javaslattételi
joggal részvétel az üléseken,
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f) a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő
menedzseri teendők ellátása,
g) a Szövetség technikai, műszaki, vagyonkezeléssel összefüggő beruházási és
üzemeltetési feladatainak irányítása és szervezése, a feladatok ellátására létrehozott gazdasági
társaság(ok) tevékenységének tulajdonosi felügyelete,
h) a Szövetség tulajdonában, kezelésében, használatában lévő ingó és ingatlan
vagyontárgyak kezelésének felügyelete, az üzemeltetésének szervezésére, a használat
koordinálására, a tervszerű karbantartásra létrehozott gazdasági társaság(ok) tevékenységének
tulajdonosi felügyelete,
i) a szövetségi létesítmények üzemeltetésének felügyelete, ellenőrzése,
j) a Szövetség és szükség szerint a tagszervezetek beruházási, felújítási feladatainak
előkészítése, koordinálása, a projektek kialakítása és felügyelete,
k) a szükséges beruházások, felújítások előkészítése, koordinálása, felügyelete,
l) a Szövetség rendezvényein a technikai háttér biztosításának megszervezésére
létrehozott gazdasági társaság(ok) tevékenységének tulajdonosi felügyelete,
m) a válogatott keretek tekintetében a technikai kiszolgálás ellátásának figyelemmel
kísérése, a szervezést és lebonyolítást ellátó gazdasági társaság(ok) tulajdonosi felügyelete,
n) a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése és végrehajtásuk
biztosítása, szükség esetén a szövetségi határozatok módosításának kezdeményezése,
o) aláírási
jogkör
gyakorlása,
költségvetési
gazdálkodási
ügyekben
kötelezettségvállalás és utalványozás (önállóan, a Gazdasági igazgató előzetes
ellenjegyzésével), a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározottak szerint,
p) a Szövetség informatikai rendszerének, eszközeinek, irodatechnikai eszközeinek
működtetésének, karbantartásának ellenőrzése,
q) gondoskodás az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a
határozatok nyilvántartásáról,
r) gondoskodás a szövetségi nyilvántartások, adatbázisok vezetéséről,
s) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb
szabályzat, illetőleg a közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök a hatáskörébe utal.
(3) A Főtitkár feladatait és hatáskörét az Elnökkel történt munkamegosztás szerint
gyakorolja.
X.
A SZAKMAI IGAZGATÓ
A Szakmai igazgató
35.§
(1) A Szakmai igazgató a Szövetség szakmai feladatai közül az Elnökség által alkotott
szabályrendszerben meghatározott feladatokat ellátó, hatásköröket gyakorló, a Szövetséggel
főfoglalkozású munkaviszonyban álló személy.
(2) A Szakmai igazgatót az Elnökség által meghatározott kiválasztási szabályok alapján
az Elnökség nevezi ki.
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(3) A Szakmai igazgató feladata és hatásköre általában a teljes kajak-kenu sportág
sportszakmai működésének, fejlesztésének tervezése, koncepciók kidolgozása, a végrehajtásuk
irányítása, a sportág társadalmi beágyazottságát elősegítő sportszakmai tevékenységektől az
olimpia centrikus élsport eredményességének biztosításáig.
(4) A Szakmai igazgató feladatai és hatásköre:
a) az Elnökség részére a feladatkörébe tartozó kérdésekben a sportszakmai javaslatok,
előterjesztések elkészítése,
b) összehangolja a Szöveség hivatali szervezetében a sportszakmai tevékenységet,
irányítja a hivatali szervezet szakmai csoportjának munkáját,
c) a szakmai feladatok megvalósítása terén az elnökségi határozatok végrehajtásának
szervezése, koordinálása, irányítása,
d) a szakmai feladatok megvalósításához kapcsolódó szerződések tartalmi
előkészítése, a megkötött szerződések teljesítésének ellenőrzése, figyelemmel kísérése,
e) a kajak-kenu sportág szakágai és rekreációs területek fejlesztési programjainak
kidolgozása, a válogatottak munkájának felügyelete, az elnökség által elfogadott tervek alapján
a programok végrehajtásának szervezése, koordinálása,
f) a válogatott keretek működéséhez és az alap-utánpótlás képzési programok
lebonyolításához szükséges szakmai feltételek megszervezése és bonyolítása,
g) a válogatott keretek tevékenységével és az alap-utánpótlás programokkal
összefüggő orvosi, egészségügyi és egyéb sporttudományos munka koordinálása,
h) a sportágban hasznosítható korszerű technikák, módszerek figyelemmel kísérése,
alkalmazásának elősegítése,
i) a Szövetség doppingellenes feladatai végrehajtásának szervezése, koordinálása,
j) kapcsolattartás a külföldi válogatottak szakembereivel,
k) a sportági képzési, továbbképzési rendszer működtetése, a szükséges módszertani,
képzési tematikák, dokumentumok elkészítésének szervezése, szakmai felügyelete,
l) a hazai versenynaptár és eseménynaptár elkészítése,
m) a tagszervezeti támogatások, a szakmai tevékenységgel összefüggő egyéb
tagszervezeti, edzői, versenyzői támogatási rendszerek előkészítése, az elnökségi határozatok
alapján történő végrahajtása és ellenőrzése,
n) a Szövetség szakmai nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
nyilvántartások, az archiválás irányítása, szervezése, a Szövetség hivatalos honlapján a szakmai
linkek feltöltésének irányítása,
o) a Szövetség kommunikációs stratégiájának megfelelően az Elnökkel egyeztetve a
hírközlő szervek tájékoztatása a szakmai tevékenységgel összefüggő kérdésekről,
p) a edzői (sportoktató, sportedző, szakedző) képzési és továbbképzési rendszer
működésének irányítása,
q) az Alapszabály 1.§ (2) bekezdésében meghatározott szakágak területén
mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellátása, melyeket az Alapszabály vagy egyéb
szabályzat és az Elnökség, az Elnök vagy a Főtitkár hatáskörébe utal.
A szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők
36.§
(1) Az Elnökség a négyéves sportszakmai programban meghatározott működési
struktúra mentén az olimpiai és paralimpiai programban szereplő korosztályos válogatott
keretek irányítására szövetségi kapitányokat, az olimpiai és paralimpiai programban nem
szereplő, a Szövetség Alapszabályában rögzített további szakági válogatott keretek irányítására
szövetségi vezetőedzőket nevezhet ki.
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(2) A szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők feladatai és hatásköre az általuk
irányított válogatott keret tekintetében:
a) a Szakmai igazgató által meghatátorozott prioritások mentén a sportág négyéves
sportszakmai programjának, (melynek része az olimpiai és paralimpiai felkészülési program
is) eredménytervének és a négyéves olimpiai ciklust lezáró sportszakmai beszámolójának
elkészítése,
b) a Szakmai igazgató által meghatátorozott prioritások mentén, az érintett edzők
bevonásával a válogatott keret éves felkészülési programjának, válogatási elveinek,
eredménytervének és az évet lezáró teljes körű beszámolójának elkészítése,
c) az elfogadott felkészülési program és válogatási elvek alapján, javaslattétel a
Versenysport Bizottság felé az időszaki válogatott keretek összeállítására,
d) a válogatott kerettagok éves tagszervezeti felkészülésének folyamatos nyomon
követése, egyeztetés és konzultáció a tagszervezeti felkészülést végző kerettagokkal és
edzőikkel,
e) a válogatási elvek alapján az elnökség által jóváhagyott időszaki válogatott keretből
az egyes nemzetközi versenyeken induló csapat és azon belül az egyes versenyszámokra
nevezendő egységek kijelölése, és nevezése,
f) a Versenysport Bizottság által elfogadott, az Elnökség által jóváhagyott olimpiai
utazó csapatból az olimpiai induló egységek kijelölése,
g) a válogatott keretben dolgozó szakági edzők felkérése, a felkért edzők
tevékenységének koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a válogatott versenyzőket adó
tagszervezetekkel, edzőkkel,
h) javaslattétel a Szakmai igazgató felé a válogatott keretben dolgozó szakági edzők
ösztönzési és jutalmazási rendszerére,
i) kapcsolattartás a válogatott kerettag versenyzőkkel,
j) az edzőtáborok szakmai feltételeinek megtervezése, megszervezése,
k) részvétel a válogatott keret edzőtáboraiban, a felkészülési program mentén a napi
munka irányítása és felügyelete,
l) a Szakmai igazgató által meghatározottak szerint a válogatottak tevékenységével
közvetlenül összefüggő orvosi, egészségügyi és egyéb sporttudományos tevékenység
koordinálása, részvétel a mérési program végrehajtásában, dolumentálásában, elemzésében,
m) a sportágban hasznosítható korszerű technikák, módszerek figyelemmel kísérése,
azok dokumentálása, alkalmazásának elősegítése,
n) kapcsolattartás a külföldi válogatottak szakembereivel,
o) mindazoknak a szakmai feladatoknak az ellátása, melyeket az Alapszabály vagy
egyéb szabályzat és az Elnökség a hatáskörébe utal, illetőleg amelyekkel a szövetségi
szabályzatok alapján a Szakmai igazgató megbízza.

XI.
Gazdasági igazgató
37. §
(1)
A Gazdasági igazgató a Szövetség gazdasági, gazdálkodási feladatai közül, az
Elnökség által alkotott szabályrendszerben meghatározott feladatokat lát el és hatásköröket
gyakorol.
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A Gazdasági igazgató feladat- és hatásköre:
a) előkészíti és döntésre az Elnökség elé terjeszti a Szövetség éves költségvetését,
az éves költségvetési beszámolóját, valamint az egyéb költségvetési témájú előterjesztéseket,
közreműködik azon előterjesztések elkészítésében, amelyeknek költségvetési vonzata van,
b) a költségvetés jóváhagyását követően az Elnökségnek rendszeresen (havonta és
előterjesztés formájában) beszámol a költségvetés végrehajtásáról (a költségvetéssel azonos
szerkezetben),
c) előkészíti és döntésre az Elnökség részére előterjeszti a Szövetség számviteli
törvény és a Szövetség beszámolási kötelezettségére irányadó további jogszabályok szerinti
beszámolóját és a közhasznúsági jelentést (melléklet),
d) közreműködik a pénzügyi elszámolások elkészítésében,
e) segítséget nyújt a tagszervezeteknek a pénzügyi elszámolások elkészítésében, és
egyes gazdálkodási feladataikban, különösen a pénzügyi tervezésben,
f) együttműködik a Felügyelő Bizottsággal,
g) a Szövetség technikai felszereléseinek tartásához, működtetéséhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzésének, érvényesítésének figyelemmel kísérése,
h) a szövetségi vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások vezetésének irányítása,
i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, melyeket az Alapszabály vagy egyéb
szabályzat, valamint az Elnök vagy a Főtitkár a hatáskörébe utal.
(2)

XII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
38. §
(1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma öt fő.
(2) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.
(3) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség
elnökségét tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság tagjai függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatók.
39.§
A Felügyelő Bizottság feladata:
a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése,
h) a szövetségi vagyonhoz kapcsolódó beruházások előkészítésének, lebonyolításának,
megvalósulásának ellenőrzése.
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40.§
(1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség
bármely iratába betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség Elnökét és Főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyigazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított
15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat
sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A Felügyelő
Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi
szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(7) A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal - a 39.§ alapján hatáskörébe
tartozó - átfogó ellenőrzést köteles tartani.
(8) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles
beszámolni.
(9) A Felügyelő Bizottság eljárására a Civil tv. rendelkezéseit, a jelen fejezetben nem
szabályozott kérdésekben a Bizottság működésére az elnökség működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
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XIII.
A REGIONÁLIS CSOPORT
41.§
(1) A Szövetségben az Alapszabály 3. számú mellékletében meghatározott
területfelosztás szerint hat regionális csoport működik: Budapesti régió, Dunakanyar régió,
Alsó-Duna és Délnyugat-Magyarország régió, Felső-Duna és Északnyugat-Magyarország
régió, Alsó-Tisza és Kőrösök régió, Felső-Tisza régió. Az egyes régiókhoz tartozó, a
Szövetségben tagsági viszonnyal rendelkező sportszervezetek elnökségi határozattal elfogadott
felsorolását, - tagfelvétel vagy tagsági viszony megszűnése miatti történő változás esetén – az
elnökség folyamatosan közzéteszi a honlapján.
(2) A regionális csoport feladata és hatásköre:
a) területi fejlesztési célok kidolgozása, a célok eléréséhez szükséges eszközrendszer
felvázolása, javaslattétel az elnökség felé,
b) a régióban működő szakosztályok tevékenységének összehangolása, információáramlás biztosítása a Szövetség és a régiók között, a régióban működő sportszervezetek között,
c) kajak-kenu szakosztályok létrehozásának kezdeményezése,
d) régió iskoláival, önkormányzataival való kapcsolattartás szervezése,
e) helyi versenyek, vízitúrák és egyéb események szervezése és koordinálása,
f) korosztályos felmérések, edzőtáborok szervezése,
g) javaslattétel a központi pénzügyi, gazdálkodási kérdésekben,
h) a Szövetség sportágfejlesztési keretéből a régiónak szánt támogatás elosztására
javaslattétel, az összeg felhasználásának ellenőrzése, nyomon követése.
(3) A regionális csoport feladatainak megvalósításáról, hatáskörének gyakorlásáról
vezetősége útján gondoskodik. A vezetőség tagjai:
a) a régió közgyűlés által választott képviselői, akik egyben a Szövetség elnökségének
tagjai,
b) a régióban működő területi szövetség képviselője,
c) a régióhoz tartozó sportszervezetek által javasolt, a Szövetség elnöksége által felkért
három (területi szövetség hiányában négy) tag.
(4) A regionális csoport vezetősége évente legalább egy alkalommal köteles a régióhoz
tartozó sportszervezetek részvételével régiós értekezletet összehívni.
(5) A regionális csoport vezetősége a feladatok végrehajtásáról a régióhoz tartozó
sportszervezeteknek és a Szövetség elnökségének köteles beszámolni.
XIV.
A BIZOTTSÁGOK
A Stratégiai bizottság
42. §
(1)
A Stratégiai Bizottság a Szövetség stratégiai tanácsadó és döntés-előkészítő
szervezete. A Stratégiai Bizottságot a közgyűlés Elnöke vezeti.
(2)
A Stratégiai Bizottság tagjait a közgyűlés választja a tisztségviselők választására
vonatkozó szabályok alkalmazásával.
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(3)

A Stratégiai Bizottság üléseit a Stratégiai Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(4)
A Stratégiai Bizottság feladatai és hatásköre:
a) felügyeli és ellenőrzi a közgyűlés által elfogadott általános sportági stratégia
végrehajtását, arról évente beszámolót készít az őszi közgyűlés számára,
b) meghatározza az általános sportági stratégián alapuló stratégiai fejlesztési
irányokat,
c) a sportági stratégiához illeszkedően koncepciót dolgoz ki és a végrehajtást felügyeli
az alábbi területeken:
- hosszú távú jövőkép kialakítása a Regionális működésért felelős alelnök
bevonásával az ország területi szerkezetének sportszempontú feltérképezése
alapján, a kajak-kenu területi jelenlétének erősítése,
- kapcsolatteremtés a kiegészítő sportágakkal,
- a sportág általános jellege, kapcsolatai a környezetvédelemmel, a
szabadidősportokkal, a turizmussal,
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése,
- a együttműködve az önkormányzatokkal rendszerszerű együttműködés
kialakítása,
d) felügyeli az általános sportági stratégiában szereplő célokhoz szükséges cselekvési
tervek, feladat-listák összeállítását, elkészítését,
e) véleményt nyilvánít és tanácsot ad mindazokban a stratégiai kérdésekben,
melyekben az Elnökség erre felkéri.
(5)
A Bizottság üléseire meg kell hívni -tanácskozási joggal - a Szövetség Elnökét
és Főtitkárát.
(6)
A Stratégiai Bizottság működésének szabályait saját működési szabályzatában
állapítja meg.

A Versenysport Bizottság
43.§
(1) A Versenysport Bizottság az Elnökség sportszakmai tanácsadó és döntés-előkészítő
szervezete.
(2) A Versenysport Bizottság a Bizottság közgyűlés által választott elnökéből és a
Bizottság elnöke által javasolt, az Elnökség által választott tagokból áll.
(3) A Versenysport Bizottságnak a bizottság elnökén kívül nem lehet olyan tagja, aki
tagja a Szövetség elnökségének.
(4)

A Versenysport Bizottságot a bizottság elnöke vezeti.

(5)

A Versenysport Bizottság titkára - tanácskozási joggal - a Szakmai igazgató.
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(6) A Versenysport Bizottság feladatai és hatásköre:
a) előkészíti az Elnökség versenysporttal összefüggő sportszakmai döntéseit,
figyelemmel kíséri a döntések sportszakmai végrehajtását,
b) véleményezi a Szövetséghez eljuttatott versenysport szakmai kérdéseket,
szakanyagokat, javaslatot tesz ezek hasznosítására,
c) a Sportfejlesztési Bizottsággal közösen részt vesz a sportszakmai célok eléréséhez
szükséges képzési rendszer és az ahhoz kapcsolódó versenyrendszer kidolgozásában és
működtetésében,
d) a Sportfejlesztési Bizottsággal közösen részt vesz a sportszakmai célok eléréséhez
szükséges támogatási és ösztönzési rendszerek kidolgozásában, működtetésében és
ellenőrzésében,
e) véleményezi a sportági versenysport szabályzatokat, véleményezi az egyedi döntést
igénylő versenysporttal összefüggő szakmai kérdéseket,
f) dönt a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők által készített négyéves
sportszakmai programról (amelynek része a négyéves olimpiai felkészülési program is) és
eredménytervről az elnökségi előterjesztést megelőzően,
g) dönt a válogatott keretek szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők által
elkészített éves felkészülési programjairól, válogatási elveiről és eredményterveiről az
elnökségi előterjesztést megelőzően,
h) dönt a szövetségi kapitányoknak az elfogadott válogatási elvek alapján összeállított,
az olimpiai játékokra készülő válogatott kerettag verenyzőkre és válogatott keretet felkészítő
edzőkre vonatkozó javaslatáról az elnökségi előterjesztést megelőzően,
i) dönt a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők az Elnökség által az
elfogadott válogatási elvek alapján összeállított időszaki válogatott keretekre vonatkozó
javaslatáról az elnökségi előterjesztést megelőzően,
j) a szövetségi kapitányok és szövetségi vezetőedzők kérése alapján véleményezi az
időszakos válogatott keretekből a nemzetközi versenyekre kijelölendő egységek összetételét,
k) javaslatot tesz az Elnökség számára mesteredzői cím adományozására,
l) a sportág színvonalemelését segítő tudományos kutatómunka figyelemmel kísérése,
a kutatómunkában való közreműködés koordinálása, javaslat készítése az Elnökség számára,
m) véleményt nyilvánít és tanácsot ad mindazokban a kérdésekben, melyekben az
Elnökség erre felkéri.
(7) A Bizottság üléseire meg kell hívni - tanácskozási joggal - a Szövetség Elnökét és
Főtitkárát.
(8) A Versenysport Bizottság működésének szabályait - az Elnökség által jóváhagyott
- saját működési szabályzatában állapítja meg.
A Sportfejlesztési Bizottság
44.§
(1)
A Sportfejlesztési Bizottság a sportágépítési és a sportágépítéssel összefüggő
országos és regionális fejlesztési kérdésekben az Elnökség tanácsadó és döntés-előkészítő
szervezete.
(2)
A Sportfejlesztési Bizottság a Bizottság közgyűlés által választott elnökéből és
a bizottság elnöke által javasolt, az Elnökség által választott tagokból áll.
(3)

A Sportfejlesztési Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
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(4)
A Sportfejlesztési Bizottság feladatai és hatásköre:
a) a Szövetség utánpótlás-nevelési és sportágfejlesztési feladatai végrehajtásának
koordinálása,
b) az utánpótlással foglalkozó tagszervezetek tevékenységének figyelemmel kísérése,
segítése,
c) a sportágfejlesztési tervek kidolgozásának koordinálása, a végrehajtás elemzése, a
tervek érvényesülésének biztosítása a sportág szabályzataiban, versenyrendszerében,
minősítési rendszerében,
d) feladatai végrehajtása érdekében, illetőleg a sportszervezeti támogatási rendszer
kidolgozásában kapcsolattartás a Versenysport Bizottsággal, a Szakmai igazgatóval,
e) a sportág szabadidősport tevékenységének figyelemmel kísérése, koordináció,
f) a sportágfejlesztési és az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítása, továbbá a
szabadidősport terén az elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete, e területen az
elnökség részére készítendő javaslatok, előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
g) a sportszakemberek képzése, továbbképzése területén a Szövetségi feladatok
irányítása, javaslat készítése az Elnökség számára,
a) javaslattétel mindazokban a kérdésekben, melyekre az Elnökség vagy az Elnök
felkéri.
(5)
A Bizottság üléseire meg kell hívni - tanácskozási joggal - a Szövetség Elnökét
és Főtitkárát.
(6)
A Sportfejlesztési Bizottság működésének szabályait - az Elnökség által
jóváhagyott - saját működési szabályzatában állapítja meg.
A Civil Kapcsolatok Bizottsága
45.§
(1) A Civil Kapcsolatok Bizottsága a sportág társadalmi beágyazottságának
fejlesztésével és a Szövetség marketing tevékenységével összefüggő kérdésekben az Elnökség
tanácsadó és döntés-előkészítő szervezete.
(2) A Civil Kapcsolatok Bizottságának feladatai és hatásköre:
a)
a Stratégiai Bizottság által megfogalmazott stratégiai célokhoz kapcsolódó
konkrét fejlesztések tekintetében javaslattétel az Elnökség részére,
b)
a fejlesztésekhez kapcsolódó akciótervek és megvalósítás nyomon követése és
ellenőrzése,
c)
javaslattétel a sportág és a Szövetség társadalmi beágyazottságát növelő
fejlesztések értékrendjének megállapítására,
d)
a sportági együttműködés erősítése a meghatározó állami, önkormányzati és
civil szervezetekkel,
e)
a marketing feladatok megvalósítása terén az elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete, e területen az Elnökség részére készítendő javaslatok,
előterjesztések elkészítésének figyelemmel kísérése,
f)
a Szövetség javára harmadik személyek által végzett marketing tevékenység
ellenőrzése és ellenőriztetése,
g)
a reklámszabályzat betartása ellenőrzésének irányítása,
h)
javaslatok kialakítása az Elnökség részére a marketing tevékenység további
fejlesztésére,
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i)
javaslattétel együttműködő partnerségi kapcsolatokat kialakítására a gazdasági
élet szereplőivel,
j)
javaslattétel mindazokban a kérdésekben, melyekre az Elnökség vagy az Elnök
felkéri.
(3) A Civil Kapcsolatok Bizottsága a Bizottság közgyűlés által választott elnökéből és
a Bizottság elnöke által javasolt, az Elnökség által választott tagokból áll.
(4) A Civil Kapcsolatok Bizottságának üléseit a Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(5) A Bizottság üléseire meg kell hívni - tanácskozási joggal - a Szövetség Elnökét és
Főtitkárát.
(6) A Civil Kapcsolatok Bizottsága működésének szabályait - az Elnökség által
jóváhagyott - saját működési szabályzatában állapítja meg.
A Sportolói Bizottság
46.§
(1) A Sportolói Bizottság a kajak-kenu sportágban tevékenységet folytató sportolók
képviseletét ellátó, javaslattevő szervezete a Szövetségben.
(2) A Sportolói Bizottság létszáma 8 fő. A Bizottság tagjait a választás évében az
olimpiai szakágak, azaz a gyorsasági, a szlalom és a para kajak-kenu válogatott felkészülési
programjában meghatározott felnőtt válogatott kerettagok, illetőleg a nem olimpiai szakágak
felnőtt válogatott kerettag versenyzői választják meg saját szakágukban a felnőtt versenyzők
közül a tisztségre jelentkező sportolókból.
(3)
a)
b)
c)
d)

A Sportolói Bizottság tagjai:
a gyorsasági szakág egy női és egy férfi válogatott kerettag versenyzője,
a szlalom szakág egy női és egy férfi válogatott kerettag versenyzője,
a para kajak-kenu szakág egy női és egy férfi válogatott kerettag versenyzője,
a nem olimpiai kajak-kenu szakágak egy női és egy férfi válogatott kerettag
versenyzője.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott versenyzők a (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott két bizottsági tag közül az egyik versenyzőt a Bizottság elnökeként jelölik a
Szövetség elnökségének tagjává.
(5) A Sportolói Bizottságnak a Bizottság elnökén kívül nem lehet olyan tagja, aki tagja
a Szövetség elnökségének.
(6)

A Sportolói Bizottságot a bizottság elnöke vezeti.

(7) A Sportolói Bizottság feladatai és hatásköre:
a) ellátja a Szövetségben a sportolók képviseletét,
b) sportolói szempontból véleményezi az Elnökség versenysporttal összefüggő
sportszakmai döntéseit,
c) közvetíti a sportolók kajak-kenu sportágat érintő javaslatait, nem egyéni kéréseit az
Elnökség felé,
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d) véleményt nyilvánít és tanácsot ad mindazokban a kérdésekben, melyekben az
Elnökség erre felkéri.
(8) A Bizottság működésének szabályait - az Elnökség által jóváhagyott - saját
működési szabályzatában állapítja meg.
Egyéb bizottságok
47. §
(1)
Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a
referenseket az Elnökség legfeljebb négy éves időtartamra választja a 22.§ (6) bekezdés
figyelembevételével.
(2)
A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és
működési szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az Elnökség által
jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.
(3)
A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési
joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.
(4)
A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság
üléseire meg kell hívni a Szövetség Elnökét és Főtitkárát.
(5)
A bizottságok működésének szabályait - az Elnökség által jóváhagyott - saját
működési szabályzatában állapítja meg.
(6)
Az Elnökség köteles létrehozni azon bizottságokat, melyek működése a
Szövetségben jogszabály alapján kötelező, így különösen, de nem kizárólagosan:
a) Fegyelmi Bizottság, melyre vonatkozó szabályokat a Fegyelmi Szabályzat
tartalmazza,
b) Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság, melyre vonatkozó
szabályokat a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat tartalmazza,
c) Versenybíró Bizottság, melyre vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési
Szabályzat, valamint a Versenyszabályok tartalmazzák.
XV.
A SZÖVETSÉG HIVATALI SZERVEZETE
48. §
(1) A szövetségi feladatok ellátására az elnökség hivatali szervezetet hoz létre. A
hivatali szervezet szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a
feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.
(2) A Szövetség a sportszakmai feladatainak ellátására sportszakembereket és egyéb
feladatainak ellátására szakapparátust alkalmazhat.
(3) A hivatali szervezet szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség szervezeti és
működési szabályzata határozza meg.
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XVI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
49. §
(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(1) A Szövetség bevételei:
a) tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel;
c) a 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 közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(2) A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a Szövetség 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.
(3)
A Szövetség céljai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik, a Szövetség
céljának megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet,
tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett
tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség gazdálkodása eredményét
nem oszthatja fel, tagjai részére nyereséget nem juttathat, azt az alapszabályában meghatározott
tevékenységére fordíthatja.
(4)
A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez
a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
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(5)
A Szövetség bevételeit a (2) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit,
ráfordításait (kiadásait) a (3) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli
előírások szerint tartja nyilván. A civil szervezet a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti
költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási
tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek
árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. A Szövetség a cél szerinti
tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani. A Szövetség kettős könyvvitelt vezet.
(6)
A Szövetség csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége
korlátozott, és e korlátozott felelőségének mértéke nem haladja meg a társaságba általa bevitt
vagyon mértékét.
(7)
A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási
szabályzata határozza meg, amely tartalmazza az állami sportcélú támogatások
Sporttörvénynek, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályoknak és az
állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletnek
megfelelő felhasználására vonatkozó előírásokat is.
XVII.
TERÜLETI SZÖVETSÉGEK
50.§
(1) A kajak-kenu sportág területi feladatainak ellátására a Szövetség a 4. számú
mellékletben felsorolt területi szövetségeket hozza létre. A területi szövetség a Szövetség jogi
személyiségű szervezeti egysége, származtatott jogi személy.
(2) A területi szövetség létrehozására és jogi személlyé nyilvánítására kizárólag a
Szövetség közgyűlése jogosult. A területi szövetség jogi személyiségét a Fővárosi Törvényszék
nyilvántartásába történő bejegyzéssel szerzi meg.
(3) A területi szövetség megalakulási szándékát a Szövetségnél kell bejelenteni. A
Szövetség közgyűlése az Alapszabály jelen fejezete alapján, az alapító okirat elfogadásával
határoz a területi szövetség létrehozásáról.
(4) A területi szövetség tagjai a Szövetség Alapszabálya 7.§-ában meghatározott
feltételeknek megfelelő azon sportszervezetek, melyeknek székhelye a területi szövetség
működési területén van.
(5) A területi szövetség működési területén ellátja a (3) bekezdés szerint elfogadott
alapító okirata szerinti feladatokat, így különösen - a Szövetség Elnöksége által elfogadott
versenynaptár alapján - sporteseményeket rendezhet, részt vesz a Szövetség feladatainak
ellátásában, továbbá a területén működő sportszervezetek szakmai érdekeinek képviseletét
gyakorolja.
(6) A Szövetség engedélyezi a területre utaló "megyei szövetség", „budapesti
szövetség” elnevezés használatát a 4. számú mellékletben meghatározott szervezeti egységek
részére.

39

(7) A területi szövetségek a Szövetség (3) bekezdésben meghatározott tagjai
részvételével tartott gyűlésén (területi közgyűlés) maguk választhatják meg a területi szövetség
vezetőit. Az öt főből álló vezetőség összetételére és megválasztására az alapító okirat
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) A területi szövetségek kötelesek évente a Szövetség közgyűlését legalább 20 nappal
megelőzően területi közgyűlést tartani az alábbi napirend kitűzésével:
a) a területi szövetség szakmai tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b) a területi szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása,
c) a területi szövetség közhasznúsági jelentésének elfogadása, annak részeként a
számviteli törvény szerinti beszámoló (mérleg) elfogadása,
d) a területi szövetség éves pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása,
e) a területi felügyelő bizottság beszámolója,
f) a területi szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
A területi közgyűlésről készült jegyzőkönyvet és az elfogadott beszámolókat és
előterjesztéseket a területi szövetség köteles a Szövetségnek a területi közgyűléstől számított
20 napon belül megküldeni.
(9) A területi szövetségek önálló gazdálkodásra jogosultak, bejegyzésüket követően
önálló bankszámlával kötelesek rendelkezni, gazdálkodásukat azonban a Szövetség Felügyelő
Bizottsága a jelen Alapszabály XII. fejezetében meghatározott szabályok alkalmazásával
ellenőrizheti. A területi szövetség köteles önálló felügyelő bizottságot is létrehozni, mely
köteles a Szövetség Felügyelő Bizottságával együttműködni.
(10) A Szövetség hozzájárul, hogy a területi szövetségek saját nevükben szponzorálási
szerződéseket, illetve a helyi (települési, területi) önkormányzatokkal támogatási szerződéseket
kössenek, és az ebből származó bevételekkel maguk rendelkezzenek.
(11) A Szövetség hozzájárul, hogy a területi szövetségek más szakszövetségek
(sportszövetségek) területi szervezeti egységeivel területi jellegű társadalmi szervezeteket
hozzanak létre.

XVIII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
51.§
(1) A Szövetség megszűnik:
a) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással (egyesülés, szétválás),
b) megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával,
c) ha a bíróság feloszlatja,
d) ha a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését,
e) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik.
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(2) A Szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a Szövetség az állami sportcélú támogatás
felhasználásával a Sporttörvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szövetség állami
sportcélú támogatásban nem részesült.
(2) A Szövetség feloszlása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a sportpolitikáért felelős miniszter rendelkezésére kell
bocsátani, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52.§
(1) Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.
(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának,
hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és
ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).
(3) Az Elnökség a testületi szervek határozatait a Szövetség www.kajakkenusport.hu
elnevezésű honlapján történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra.
(4) A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Szövetség székhelyén
- előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.
(5) A Szövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról a Szövetség www.kajakkenusport.hu elnevezésű
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
53.§
(1) A Szövetség, illetőleg a közhasznú szervezeti minősítésének nyilvántartásba
vételével kapcsolatos eljárást a Fővárosi Törvényszék folytatja le.
ZÁRADÉK
Jelen alapszabályt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közgyűlése 2004. április 16.
napján elfogadta, 2005. március 25. napján, 2008. november 21. napján, 2011. március 25.
napján és 2012. április 14. napján, valamint 2013. március 1. napján, és 2013. április 6. napján,
2014. április 18. napján, valamint 2015. március 27. napján, 2015. november 20. napján, 2016.
december 9. napján, 2018. április 27. napján, valamint 2019. november 22. napján módosította.
Budapest, 2019. november 22.
Schmidt Gábor Elnök
Alulírott, Schmidt Gábor, a Szövetség elnöke igazolom, hogy az Alapszabály fenti, egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2019. november 22.
Schmidt Gábor elnök
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1. számú melléklet:
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2. számú melléklet:
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3. számú melléklet
Az Alapszabály 41.§-a alapján a regionális csoportok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budapesti Regionális Csoport
Dunakanyar Regionális Csoport
Alsó-Duna és Délnyugat-Magyarország Regionális Csoport
Felső-Duna és Északnyugat-Magyarország Regionális Csoport
Alsó-Tisza és Kőrösök Regionális Csoport
Felső-Tisza Regionális Csoport

4. számú melléklet:
Az Alapszabály 50.§ (1) bekezdése alapján a Szövetség az alábbi területi
szövetségeket hozza létre:

1.

Budapesti Kajak-Kenu Szövetség

5. számú melléklet
a) a Szövetség tagjai által évente fizetendő tagdíj mértéke: 2009. évtől 35.000,-, azaz
harmincötezer forint, ezt követően a tagsági díj minden évben a KSH által közzétett
fogyasztói árindex-szel növelhető.

b) a pártoló tagi hozzájárulás évente legalább 100.000,-, azaz százezer forint, vagy 100.000,-,
azaz százezer forint értékű anyagi javakkal történő támogatás.

