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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./

A szövetség neve:
Nevének rövidítése:

2./

A szövetség székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 108/b.
A szövetség hivatalos honlapja: www.mbjjsz.hu

3./

A szövetség mőködési területe: Magyarország egész területe

4./

A szövetség levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 108/b.

5./

A szövetség hivatalos pecsétje:

6./

A szövetség jelvénye: pecsétjével megegyezı mintázatú és feliratú, színe: sárga, kék, zöld, fehér, fekete,
vörös.

7./

A szövetség zászlaja:

8./

Okmányainak és okiratainak hivatalos fejléce: megegyezik a zászló mintázatával

9./

Az MBJJSZ önálló jogi személy. Ellátja a hozzá tartozó brazil jiu-jitsu iskolák felügyeletét és
érdekképviseletét.

10./

Az MBJJSZ és tagszervezetei Magyarország Alaptörvényét tiszteletben tartva az alapszabály és a
vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelıen mőködnek.

11./

Az MBJJSZ, mint sportszövetség a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.) 29.§ (1) bekezdése
szerinti országos szabadidısport szövetségként mőködik.

MAGYARORSZÁGI BRAZIL JIU-JITSU SPORTSZÖVETSÉG
MBJJSZ
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II A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA
12./

A szövetség célja:
- összefogni és koordinálni tagjainak a Brazil Jiu-Jitsuval kapcsolatos tevékenységét;
- segíteni tagszervezetei technikai és szellemi fejlıdését;
- elısegíteni a hazai tömegsport és egészség-megırzési mozgalom kiteljesedését, utánpótlását;
- támogatók és szponzorok szerzése.

13./

A szövetség cél szerinti tevékenysége:
- ellátja a tagok érdekképviseletét, mint országos sportszövetség;
- elımozdítja a hátrányos helyzető csoportok érvényesülését;
- versenyek, edzıtáborok, továbbképzések szervezése tagjai szakmai elırelépésére;
- a tagok folyamatos informálása;
- döntést hoz és irányít a tagokat érintı szervezeti kérdésekben;
- a tagokat a tagságot igazoló okmányokkal látja el.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. A szövetség az országgyőlési választásokon és helyhatósági választásokon jelöltet nem
állít és az ilyen választásokon induló jelöltet nem támogat, tevékenységét a mindenkori politikától függetlenül,
kizárólag a közjó érdekében végzi.
14./

A Brazil Jiu Jitsu stílus népszerősítése terén folyamatos propaganda tevékenységet végez.

15./

Nemzetközi és hazai viszonylatban képviseli tagságát a szakmai fórumokon és társadalmi
szervezeteknél.

16./

A stílus érdekében anyagi eszközöket vehet igénybe.

17./

Díjakat és alapítványokat alapíthat, vehet át.

III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
18./

A tagsági viszony létesítésének feltétele, hogy a tagszervezet a felvételét kérje, a szövetség a tagjai
sorába felvegye és a bíróság a névjegyzékbe bejegyezze. Tagszervezetek a Brazil Jiu-Jitsu iskolák, diák
sportegyesületek, szakosztályok, kizárólagosan csak egyesületek és alapítványok lehetnek. A
tagszervezet tevékenységét a szövetség szabályai szerint kell, hogy folytassa.

19./

A tagok a szövetséget megállapított éves tagdíj befizetésével támogatják.

20./

A tagfelvétel (rendes tag, illetve pártoló tag) az elnök hatásköre. A tiszteletbeli tagot a szövetség tagjai
válaszják meg a közgyőlésen. A pártoló tag a szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással
vesz részt

21./

A szövetséghez tartozó tagszervezetek jogai:
- részt vehetnek a szövetség tevékenységében és rendezvényein;
- választhatnak és választhatók a szövetség szerveibe, illetve tisztségeire.
A tagszervezetek vezetıinek (instruktorok) jogai:
- képviselik tagszervezetüket a közgyőléseken;
- a szövetség megbízásából önállóan folytatják a Brazil Jiu-Jitsu oktatását;
- munkájuk során felhasználhatják a szövetség hivatalos jelképeit.
A pártoló, illetve tiszteletbeli tagok a szövetség szerveibe nem válaszhatnak és a szövetség szerveinek a
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

22./

A szövetséghez tartozó tagszervezetek kötelezettségei:
- az alapszabály és a szabályzatok betartása;
- a közgyőlés által megállapított tagdíj megfizetése;
- a szövetség tevékenységének elımozdítása;
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- a tagszervezet képviselete a hivatalos rendezvényeken
- nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását.
23./

A tagiskolák képviseletét a társadalmi szervezet vezetıje, vagy az általa megbízott személy, mint
szavazati joggal rendelkezı küldött látja el.

24./

Minden tagszervezet rendelkezhet pártoló, valamint tiszteletbeli tagsággal, akik a szövetség
szolgáltatásaiból ugyanúgy részesülhetnek, mint a tagok.

25./

A szövetség megszőnése a Ptk. 64.§ (1) bekezdése szerinti esetek szerint következhet be.

26./

Tagsági viszony megszőnése:
- kilépéssel;
- a tagszervezet megszőnésével;
- a szövetség megszőnésével;
- törléssel, illetve kizárással.

27./ A tagszervezet a szövetség tagjai sorából törlésre kerül, amennyiben éves tagdíjfizetési kötelezettségének
nem tesz eleget. Az elnök a tagdíjfizetéssel késedelembe esett tagot írásban felszólítja tartozása megfizetésére
azzal, hogy amennyiben a felhívásban rögzített határidıig tartozását nem rendezi úgy a szövetség tagjai sorából
törlésre kerül.
28./ A tag kizárására kerülhet sor amennyiben olyan magatartást tanúsít, mely a szövetség céljainak
megvalósítását veszélyezteti. A kizárás iránti eljárást az elnök rendeli el, melyrıl az érintett tagot írásban értesíti,
egyben felhívja védekezésének haladéktalan elıterjesztésére. Az elnök eseti bizottság alakításával személyes
meghallgatást is tarthat az ügyben. A kizárási ügyben hozott határoztatot – a jogorvoslatról szóló tájékoztatással
- az elnök írásban közli az érintett taggal. Az elnök a kizárási eljárás részletszabályaira szabályzatot alkothat.

IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI ELVE
27./

A szövetség tevékenységét tagjainak saját szervei útján, társadalmi és állami szervezetek és társadalmi
mozgalmak segítségével fejti ki. Politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoknak semmiféle anyagi támogatást nem nyújt.

28./

A szövetség mőködése a demokratikus vezetés és irányítás elveire épül.

29./

A testületi szervek a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképesek.

30./

Ha az alapszabály, vagy jogszabály minısített többséget nem ír elı a határozathozatal szótöbbséggel
történik.

31./

A szövetség saját szerveit a Ptk. rendelkezéseinek figyelembe vételével, önállóan alakítja ki.

32./

A szövetség tisztségviselıi és szervei:
- elnök;
- alelnökök;
- titkár;
- vezetıség;
- (küldött) közgyőlés;
- eseti jelleggel a közgyőlés által felállított bizottságok.

V. KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS
33./

A szövetség legfelsıbb testülete, dönthet minden, a szövetség hatáskörébe tartozó kérdésben.

34./

A közgyőlésen a tagok vesznek részt, képviselıjük útján.
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35./

A közgyőlés hatásköre a Ptk. 63.§ (4) bekezdésében részletezett feladatokon túl az alábbi ügyekre terjed
ki:
- a tisztségviselık visszahívása;
- megállapítja a szövetségi tagdíjat;
- díjak és kitüntetések alapításában állást foglal;
- eseti jelleggel bizottságot állíthat fel, annak beszámolóit meghallgatja;
- elfogadja a szövetség mőködését részletesen megállapító szabályzatokat;
- dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.

VI. KÖZGYŐLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
36./

A közgyőlést az elnök hívja össze.

37./

A közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

38./

A közgyőlést össze kell hívni akkor is ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok ötven százalékánál több
az ok és cél megjelölésével kéri.

39./

A közgyőlés helyét, idejét és napirendjét az összehívó állapítja meg. A közgyőlés ülése nyilvános, de a
közgyőlés a napirendi pontok ismeretében dönthet zárt ülés elrendelésérıl is.

40./

A napirendi pontokat tartalmazó meghívót legalább két héttel a megjelölt idıpont elıtt ki kell küldeni
az érintetteknek.

41./

A közgyőlés határozatait szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A szavazatok kétharmada szükséges az
alapszabály módosításához, más szövetséggel való egyesüléshez, a szövetség feloszlásának
kimondásához. Továbbá a szavazatok négyötöde szükséges a tisztségviselık visszahívásához.

42./

A közgyőlés csak valamennyi tag jelenléte esetén dönthet arról, hogy a közgyőlésen javasolt, rendkívüli
napirendi pontokat is tárgyal, e döntést egyszerő szótöbbséggel hozza.

43./

A közgyőlés határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van.

44./

Amennyiben a szabályszerően összehívott közgyőlés határozatképtelen, a harminc napon belül
ugyanabban a tárgykörben összehívott közgyőlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes. A tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell arra, hogy a megismételt közgyőlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

VI. VEZETİSÉG
45./

A vezetıség az elnökbıl, az alelnökökbıl és a titkárból áll. Az alelnökök száma a közgyőlés
rendelkezésének függvényében változhat. A vezetıség tagjává a tagszervezetek törvényes képviselıi,
valamint a vezetıségben való eljárásra meghatalmazással rendelkezı egyéb képviselıi választhatók.

46./

A vezetıség két közgyőlés között irányítja a szövetség operatív tevékenységét. A vezetıség hatáskörébe
tartozik, mindazon döntések meghozatala melyet az alapszabály nem utal a küldött közgyőlés
hatáskörébe.

47./

A vezetıség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. A vezetıség üléseit az elnök
akadályoztatása esetén a titkár (akár email-ben is) hívhatja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor
minısül, ha a vezetıség tagjai az ülésrıl legalább 8 nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban
értesülnek és az ülés napirendi pontjairól leírást kapnak. A vezetıség döntéseit az ülésein gyakorolja. A
vezetıség ülései nyilvánosak, de a napirendi pontok ismeretében a vezetıség dönthet zárt ülés
elrendelésérıl is.
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48./

A vezetıség határozatait egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A vezetıség akkor
határozatképes, ha szabályszerően összehívott ülésén a tagok kétharmad része jelen van. A küldött
közgyőlés és a vezetıség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, (Ptk. 685.bek. alapján) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a/ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy
b/ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által igénybe vehetı
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás.
A közgyőlés és a vezetıség üléseirıl elkülönítetten jegyzıkönyvet kell készíteni, amelybıl
megállapítható a közgyőlés és a vezetıség döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye). A hozott határozatokat sorszámmal kell
ellátni.
A közgyőlés és a vezetıség döntéseit a döntés idıpontját követı két héten belül írásban közli az
érintettekkel, valamint a szövetség székhelyén kifüggeszti. A szövetség mőködésével kapcsolatban
keletkezett iratokba az egyesület székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

50./

A vezetıség feladatai:
- a vezetıség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el;
- gazdálkodik a megadott költségvetés keretein belül;
- beszámolót terjeszt a közgyőlés elé a szövetség mőködésérıl és saját tevékenységérıl;
- összehívja a közgyőlést és meghatározza annak napirendi pontjait;
- végzi a fegyelmi ügyek kivizsgálását és dönt kizárás esetén

VII. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELİINEK HATÁSKÖRE
51./

Elnök:
- vezeti a közgyőlést és a vezetıség üléseit;
- önállóan kiadványozási, utalványozási jogot gyakorol, visszterhes szerzıdéseket köthet;
- képviseli a szövetséget és nyilatkozattételi joga van;
- folyamatosan intézi a szövetség ügyeit, marketing tevékenységét szervezi;
- elıkészíti a vezetı szervek üléseit, gondoskodik határozataik végrehajtásáról;
- beszámol ülések közötti munkájáról a tagszervezetek vezetıinek;
- feladatainak ellátásáért felelısséget visel a szövetség közgyőlése, valamint az ellenırzésre
jogosult szervek elıtt;
- dönt a stílus gyakorlását és továbbadását érintı kérdésekrıl;
- megbízást ad a szövetség keretein belül a stílus oktatására, megbízását visszavonhatja.

52./

Alelnökök:
- az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti azt;
- saját hatáskörben ellátja az elnök által rábízott feladatokat, a küldött közgyőlés által ezen
feladatok céljára felállított bizottságokat vezeti.

53./

Titkár:
- adminisztrációs és gazdálkodási feladatokat lát el, melynek kapcsán az elnök akadályoztatása
esetén önállóan képviseli a szövetséget harmadik személyek irányában.

53/A.

A szövetség tisztségviselıje a közgyőlés határozata alapján visszahívható, amenniyben nem tesz eleget
kötelezettségeinek, a szövetség céljaival ellentétes magatartsát tanúsít, illetve amennyiben folyamatos
távolmaradásával akadályozza a vezetıség mőködését.

VIII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA.
54./

A szövetség kiadásait bevételeibıl fedezi.
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55./

Bevételek:
- tagdíjak
- szervezeti és pártoló tagok hozzájárulásai
- szponzorálások
- adományok, hagyatékok, alapítványok
- egyéb bevételek.

56./

A szövetség gazdálkodása a vezetıség által beterjesztett és a közgyőlés által jóváhagyott éves
költségvetés alapján történik.

57./

A szövetség pénzügyi, gazdasági tevékenységéért, kötelezettségvállalásáért vagyona mértékéig felel.
Személyi felelısség terheli a pénzügyi és gazdasági tevékenységért a vezetıség tagjait. A tagok a tagdíj
megfizetésén túl A szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

58./

A szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.

59./

A szervezet gazdálkodása során elért eredményét sem oszthatja fel. azt az alapszabályban meghatározott
célra kell fordítania.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
60./

A tisztségviselık tevékenységüket társadalmi munkában végzik, díjazásban nem részesülhetnek.
Amennyiben tevékenységükkel kapcsolatban költség merül fel úgy a költség megtéríthetı.

61./

A szervezet éves beszámolóját a közgyőlés nyílt szavazással hagyja jóvá. A beszámoló írásos anyagát a
közgyőlésen jelenlévık elıre megkapják a meghívóval együtt.

62./

A szervezet mőködésével kapcsolatos iratokba elızetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.

63./

Egyebekben a szövetség mőködésére a Ptk. egyesületre vonatkozó szabályai, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

Kelt Budapesten, 2013.. napján

_________________________
Elnök

Szerkesztettem és ellenjegyzem a fenti napon:

.

