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TERVEZET 

 
 
 

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
1. §  

(1) A Magyar Modellező Szövetség (a továbbiakban: 
szövetség) a modellező sportághoz kapcsolódó fel-
adatok ellátására a 2013. évi V. tv. (Polgári 
Törvénykönyv), a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil 
törvény) és a 2004. évi I. tv. (Sporttörvény) – a 
továbbiakban rendre Ptk., Ctv. és Stv. – alapján, 
önkormányzati elven működő országos hatáskörű 
társadalmi szervezet.  

(2) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független, és 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

2. §  
(1) A szövetség neve: Magyar Modellező Szövetség 
 Rövidített neve: MMSZ  
(2) A szövetség székhelye: 

 Budapest XIV. Buzogány u. 7. II. 6. 
(3) A szövetség működési területe: Magyarország  
(4) Az alapítás éve jogfolytonosság alapján: 1968  

3. §  
(1) A szövetség emblémája: 1. sz. melléklet  
 Fehér alapon nemzetiszínű csík és két egyforma 

ezüstszürke felület által formált döntött M-betű. 
(2) A szövetség pecsétje:  
 Kör alakú pecsét, körbefutó szövege: 

 Magyar Modellező Szövetség  
 A körbefutó szövegen belül vízszintes elrendezés-

ben a szövetség neve angolul:  
 Hungarian Association of Modellers 

(3) A szövetség zászlaja: 2. sz. melléklet 
 Világoskék–fehér színű, ferde osztással, a fehér 

mezőben a szövetség emblémája.  
4. §  

A szövetség tagja a NAVIGA-nak, a WMCR-EFRA-nak, 
az IMBRA-nak és az FEMA-nak, továbbá a Magyar 
Repülő és Légisport Szövetségen (MRLSZ), keresztül 
tagja a FAI-CIAM-nak. Ezen nemzetközi szervezetek 
alapszabályát és egyéb versenyszabályzatait a 
szövetség magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

5. §  
A szövetség felett a Ctv. 11.§ értelmében a 
törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 

II.  A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI  

A szövetség célja  
6. §  

(1) A szövetség célja a verseny és szabadidős 
modellező sport tevékenység hazai szervezése 
és népszerűsítése. 

(2) A szövetség Magyarországon szervezi, irányítja és 
ellenőrzi a sportágában folyó tevékenységet, 
közreműködik az Stv.-ben meghatározott állami és 
sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának 
és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a 
nemzetközi modellező szervezetek tevékeny-
ségében.  

A szövetség feladatai  
7. §  

(1) A szövetség feladatai:  
a) a sportág működésének elősegítése, a 

fejlesztési célkitűzések meghatározása és 
megvalósításuk szervezése,  

b) a hazai és nemzetközi versenyszabályzatok 
közzététele,  

c) a hazai versenynaptár elektronikus kezelését 
és közzétételét biztosító alkalmazás 
működtetése és adminisztrálása,  

d) a bajnoki versenyrendszer jóváhagyása  
e) a sportág utánpótlásának elősegítése,  
f) a válogatott keretek kijelölésével kapcsolatos 

szakági szabályzatok jóváhagyása,  
g) a sportág képviselete belföldön és külföldön,  
h) a sportág központi nyilvántartásainak vezetése,  
i) a sportszakemberek, sportbírók képzésének és 

továbbképzésének elősegítése,  
j) vitás átigazolási ügyek elbírálása,  
k) a szakágak minősítési rendszerének jóvá-

hagyása, 
l) sportfegyelmi jogkör gyakorlása a 

szövetség, a sporttörvény, vagy a 
nemzetközi szervezetek szabályainak 
megsértése esetén,  

m) a sportág azon vitás ügyeinek intézése, 
amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe,  

n) jogszabályban előírt sportági szabályzatok 
létrehozása.  
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III.  A SZÖVETSÉG TAGSÁGA  

A szövetség tagjai  
8. §  

(1) A szövetség tagja az olyan sportszervezet lehet, 
aki amely a szövetség alapszabályát közgyűlési 
határozattal elfogadja, és az abban a szövetség 
küldöttgyűlése által megállapított tagdíjat befizeti.  

(2) A szövetség tagjai – a tagokat megillető jogok és 
az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:  
a) rendes tagok, 
b) pártoló tagok, 
c) tiszteletbeli tagok, elnökök. 

A szövetség rendes tagjai  
9. §  

(1) A szövetség rendes tagja lehet: 
a) sportszervezet (egyesület, klub)  
b) sportszervezet modellező szakosztálya,  
c) törölve  

(2) törölve  
(2) Ha az (1) b) esetben a sportegyesület fő 

tevékenysége nem a modellezés, akkor is a 
sportegyesület a tagszervezet, ezt a belépési 
nyilatkozatban jelezni kell. 
A szakosztály létszáma: 
a) a szövetség tagnyilvántartásába csak a 

szakosztály tagjai kerülhetnek be, 
b) a szakosztálynak lehet kevesebb, mint 10 

tagja, 
c) egyebekben a szakosztályra is ugyanaz 

vonatkozik, mint az (1) a) szerinti sport-
szervezetekre.  

(3) törölve  
(3) A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség 

határoz. 
(4) A szövetség a tagszervezetek tagjait 

elektronikus rendszerben tartja nyilván. A 
létszámadatok bármely célra történő 
megállapításánál a tagnyilvántartó rendszer 
adatait tekinti hivatalosnak. 

A szövetség pártoló tagjai  
10. § 

A szövetség pártoló tagja lehet az a magán- vagy jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet, aki (amely) a szövetség célkitűzéseit erkölcsileg és 
anyagilag, illetve közreműködésével támogatja.  

Tiszteletbeli tagok, elnökök  
11. §  

(1) A magyar modellező sport egyéni világ- és Európa-
bajnokai, valamint a nemzetközi szövetségek elis-
merő diplomáival kitüntetettek a szövetség örökös, 
tiszteletbeli tagjai. A tiszteletbeli tagság független a 
rendes tagságtól (9.§ (1) a) pont), vagy pártoló tag-
ságtól (10.§). 

(2) A szövetség tiszteletbeli elnöke lehet az a személy, 
aki a szövetség munkájában való aktív tevékeny-
sége során, vagy a szövetség munkájának erkölcsi 
támogatásában kimagasló érdemeket szerzett.  

A tagsági jogviszony keletkezése  
és megszűnése  

12. §  
(1) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilé-

péssel, kizárással, törléssel szűnik meg.  
(2) A tagfelvételi kérelem a szövetség titkárságán, 

illetve a szövetség hivatalos e-mail címén 
nyújtható be. A tagfelvételhez az alábbi iratokat 
kell mellékelni: 
a) a sportszervezet belépési nyilatkozata, 

amelyben elfogadja az MMSZ alapszabályát 
és adatkezelési szabályzatát, 

b) a sportszervezet alapadatai (nyilvántartási 
szám, cím, képviselő neve, email címe és 
telefonszáma) 

c) a sportszervezet természetes személyiségű 
taglétszáma. 

(3) A szövetségbe belépő sportszervezet vállalja, 
hogy a belépési kérelem jóváhagyása után a 
természetes személyiségű tagjainak adatait 15 
napon belül feltölti a szövetség weben 
(tag.mmsz.hu) elérhető tagnyilvántartó 
rendszerébe, és a tagok adatait folyamatosan 
karbantartja. A sportszervezeti és tagsági 
adatok valóságnak nem megfelelő közléséből 
eredő felelősség az egyesületi vezetőket terheli. 

(4) A szövetség tagjai a küldöttgyűlés által 
meghatározott tagdíjat fizetnek.  

(5) A szövetségből való kilépést írásban kell a titkár-
ságon bejelenteni, amely a bejelentés napján 
szűnik meg. A kilépés a tagot nem mentesíti a 
tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól, és 
csak az ezekhez kapcsolódó jogaival élhet.  

(6) Törléssel szűnik meg a tagság a jogi 
személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli 
megszűnésével.  

(7) Kizárással szűnik meg a tagság, ha:  
a) a tag megsérti az MMSZ alapszabályát,  
b) ha a tag tagsági jogviszonyának feltételei 

megszűnnek,  
c) ha a Ctv. szerinti tagdíjfizetési felszólítások 

eredménytelenek. 
(8) A tagszervezet tagjának a szövetségből való 

kizárását csak fegyelmi eljárás során kiszabott 
jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag 
jogaira és kötelezettségeire a (5) bekezdés az 
irányadó. Kizárni a szövetség céljainak 
megvalósulását veszélyeztető tagszervezeti tagot 
lehet.  
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IV.  A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

A rendes tagok jogai és kötelezettségei  
13. §  

(1) A rendes tag jogai:  
a) részt vehet a szövetség tevékenységében és 

rendezvényein,  
b) javaslatot tehet a szövetség választható 

tisztségviselőire,  
c) észrevételeket, javaslatokat tehet, és véleményt 

nyilváníthat a szövetséget és a sportágat érintő 
kérdésekkel kapcsolatban, a küldöttgyűlésen 
és olyan zárt levelezőlistán, amely a tagokat 
és az elnökséget foglalja magába, nyílt 
közösségi médiában azonban ezt nem teheti. 

d) az Alapszabály szerint választott küldötteket 
delegálhat a szövetség küldöttgyűléseibe.  

(2) A rendes tag kötelezettségei:  
a) a tagdíj megfizetése,  
b) a szövetség alapszabályának és egyéb sza-

bályzatainak, valamint a szövetség szervei által 
hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg 
megtartásának biztosítása,  

c) a sportág fejlődésének, eredményességének és 
népszerűségének elősegítése,  

d) a szövetségi vagyon gyarapítása és megóvása, 
e) adatszolgáltatás a központi tagnyilvántartás 

részére, és a változások folyamatos 
átvezetése a szövetség szervezeti és 
működési szabályzatának megfelelően.  

A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és 
kötelezettségei  

14. §  
(1) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai:  

a) részt vehet a szövetség tevékenységében és 
rendezvényein, kivéve a szövetségi versenye-
ken való indulást, 

b) észrevételeket, javaslatokat tehet és véleményt 
nyilváníthat a szövetséget és a sportágat érintő 
kérdésekkel kapcsolatban, a küldöttgyűlésen 
és olyan zárt levelezőlistán, amely a tagokat 
és az elnökséget foglalja magába, nyílt 
közösségi médiában azonban ezt nem teheti.  

(2) A pártoló tag kötelezettségei:  
a) a vállalt hozzájárulás megfizetése, a vállalt köz-

reműködés elvégzése. 
b) a szövetség alapszabályának, egyéb 

szabályzatainak, valamint a szövetség által 
hozott határozatoknak a megtartása,  

c) a sportág népszerűsítése,  
d) adatszolgáltatás a központi nyilvántartás 

részére.  
(3) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:  

a) a szövetség alapszabályának, egyéb 
szabályzatainak, valamint a szövetség által 
hozott határozatoknak a megtartása,  

b) a sportág népszerűsítése.  

V.  A SZÖVETSÉG SZERVEZETE  
15. §  

(1) A szövetség szervei:  
a) a szövetség rendes küldöttgyűlése  
b) a szövetség rendkívüli küldöttgyűlése  
c) a szövetség elnöksége  
d) a titkárság  
e) az ellenőrző bizottság 
f) a fegyelmi bizottság  
g) a szakágvezetői fórum.  

(2) A testületi szervek működése 
a) Az ülések gyakorisága: legalább évente 

egyszer. 
b) Az üléseket az adott szerv elnöke hívja össze 

írásban e-mailben, 8 nappal az ülést 
megelőzően, a napirend egyidejű közlésével. 

c) Határozatképes az ülés, ha a szavazati jogú 
tagok több mint 50 %-a jelen van. részt vesz. 

d) Határozatképtelenség esetén a testületi szerv 
ülését 15 napon belül kell megismételni, amely 
a megjelentek résztvevők számától függetlenül 
határozatképes az eredeti napirendi pontok 
tekintetében. 

e) A szavazás rendje és a határozathozatal módja: 
nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel.  

f) A testületi szervek ülései nem nyilvánosak, 
azokon a tagjain kívül csak a meghívott 
személyek lehetnek jelen, de a testületi szerv 
ettől eltérően is rendelkezhet. 

g) A testületi szerv az üléseit elektronikus 
eszközökkel is megtarthatja. Ilyen esetben – 
ha a téma sürgőssége megkívánja – a b) 
pont szerinti 8 napnál rövidebb határidő is 
alkalmazható, ha minden érintett személy 
elfogadja az időpontot.  

(3) Összeférhetetlenségi szabályok  
(3.1) A vezető szerv határozathozatalában nem 

vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján:  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy  

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a meg-
kötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

 Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(3.2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, 
illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:  

a) A vezető szerv elnöke vagy tagja;  
b) A szervezettel a megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszony-
ban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik;  
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c) A szervezet cél szerinti juttatásából részesül – 
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást;  

d) Az a) - c) pontokban meghatározott személyek 
hozzátartozója. 

(3.3) A szervezet megszűntét követő két évig nem 
lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy 
évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

(3.4) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt 
személy köteles valamennyi érintett szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 

(4) Határozatok és nyilvánosság 
a) A szövetség elnöke elektronikus úton 

gondoskodik a szövetségi munka tagságot 
érintő döntéseinek és határozatainak közzé-
tételéről, az érintetettek értesítéséről. 

b) A döntések hátterét, a hozzászólásokat és az 
előzményeket csak akkor kell nyilvános-
ságra hozni, ha ezt a testületi tag kifejezetten 
kéri jegyzőkönyvbe venni. Azokat a 
napirendi pontokat. amiben nem született 
végrehajtható határozat, vagy nem érinti a 
tagokat, nem kell jegyzőkönyvezni, kivéve, 
ha azt a testület többsége kéri.  

c) Az elnökség a szövetség működésével kapcso-
latban keletkezett iratokba a szövetség tagjai 
számára betekintést biztosít a szövetség 
székhelyén, előre egyeztetett helyen és 
időpontban, valamint adathordozón. (Kivéve a 
zárt üléseken keletkezett iratokat, ettől kivételes 
esetekben az elnök eltekinthet.) 

d) törölve 

VI.  RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉS  

A küldöttgyűlés összehívása  
16. §  

(1) A szövetség legfőbb szerve a küldöttgyűlés.  
(2) A szövetség rendes küldöttgyűlését évente kell 

összehívni személyes jelenléttel. Elháríthatatlan 
külső akadály esetén az elnökség elektronikus 
lebonyolítás mellett dönthet. A küldöttgyűlés 
időpontját a szövetség elnökségének legalább egy 
hónappal korábban meg kell állapítania, és annak 
helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről a 
tagokat írásban vagy elektronikus úton, a 
beterjesztett javaslatokról pedig a szövetségi 
honlapon értesítenie kell.  

(3) A küldöttgyűlésen szavazati joggal az (5) pont sze-
rint választott vagy és delegált küldöttek 
rendelkeznek. Minden küldött egy szavazattal 
rendelkezik. A szavazati jog át nem ruházható. 
Személyes küldöttgyűlés esetén a küldött 

jogosult szavazatát szabályos meghatal-
mazással megfelelő és felkészült személynek 
átadni. Elektronikus küldöttgyűlés esetén a 
szavazati jog átadásának lehetősége nem 
indokolt. 

(4) A küldöttgyűlésen az vehet részt, akinek a 
tagnyilvántartó rendszerben küldött szerepköre 
van, vagy küldött szerepkörű személytől írásos 
meghatalmazással rendelkezik.   
A személyes küldöttgyűlésen való részvétel 
regisztrációhoz köthető. Olyan személy 
regisztrálhat, aki tagja a képviselt 
tagszervezetnek, e-mail címmel rendelkezik a 
tagnyilvántartásban, vagy rendelkezik ilyen 
személytől meghatalmazással.   

(5) A küldöttek száma:  
a) Minden tagszervezet a tagnyilvántartó 

rendszerben nyilvántartott minden 10 fő aktív 
státuszú természetes személy után 1 küldöttet 
küldhet. A létszám a rendes küldöttgyűlés 
esetében az összehívást megelőző év 
december 31-én nyilvántartott létszám.  

b) törölve  
(6) Küldöttnek az a nagykorú magyar állampolgár 

választható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlá-
sától.  

(7) A küldöttek mandátumának időtartamát 
megválasztásukkor a tagszervezet közgyűlése 
határozza meg. Ennek minimális időtartama a 
megválasztás és a következő küldöttgyűlés 
(esetleges megismételt küldöttgyűlés) közötti 
időtartam, amelyet a küldött szerepkör 
megadásakor kell rögzíteni a tagnyilvántartó 
rendszerben. A mandátum időtartamának 
lejártával a küldötti jogok automatikusan 
megszűnnek.  

(8) törölve 
(9) törölve  
(8) A küldöttek tisztségüket társadalmi megbízatásként 

látják el.  
(9) A küldöttek jogai:  

a) részvétel a szövetség küldöttgyűlésén, a 
sportág ügyeinek tárgyalása során választóik 
érdeke-inek, véleményének képviselete,  

b) a szavazati jog gyakorlása.  
(10) A küldöttek kötelezettségei:  

a) a küldöttgyűlés munkájának elősegítése,  
b) választóik tájékoztatása a küldöttgyűlésről.  

(11) A szövetség küldöttgyűlése a szövetség tagjai 
tagszervezeteinek tagjai számára nyilvános, de 
előzetes regisztrációhoz köthető. A 
nyilvánosságot a küldöttgyűlés, akár egy 
napirendi pont tárgyalása tekintetében is, 
többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.  

A küldöttgyűlés határozatképessége  
17. §  

(1) A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a 
szavazásra jogosultak több mint 50 %-a részt vesz. 
jelen van.  



 7 

(2) Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést 30 
napon belül újra össze kell hívni. A megismételt 
küldöttgyűlés csak az eredeti napirendbe felvett 
kérdéseket tárgyalhatja, és azokban a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes.  

(3) törölve 
(3) A megismételt küldöttgyűlés egyesülésről, szét-

válásról és megszűnésről csak akkor határozhat, 
ha azon a küldöttek több mint fele részt vesz. 

(4) Elektronikus küldöttgyűlés esetén a 
határozatképességet a beérkező szavazatok 
száma alapján kell megállapítani. 

A küldöttgyűlés napirendje 
18. § 

 (1) A küldöttgyűlés napirendjére a szövetség elnöke 
tesz javaslatot, melyet a küldöttgyűlés 
meghívójában előre eljuttat a 
tagszervezeteknek és terjeszti a küldöttgyűlés elé.  

(2) A szövetség rendes küldöttgyűlésének az alábbi 
napirendeket kötelezően tárgyalnia kell:  
a) az elnökség éves szakmai beszámolója,  
b) az éves pénzügyi beszámoló,  
c) az ellenőrző bizottság beszámolója,  
d) törölve  

(3) A szövetség tagjai napirendi javaslatokat 
nyújthatnak be az elnökséghez legkésőbb a 
küldöttgyűlés időpontja előtt két héttel.  

(4) A küldöttgyűlés csak olyan kérdést napirendet 
tárgyalhat, meg, amely szerepel a küldöttgyűlés 
meghívójában, vagy ha azt a (3) bekezdés szerint 
terjesztették be, és azt az elnökség elfogadta. Ha 
a napirendi javaslat elfogadásáról az elnökség 
nem döntött, vagy azt elutasította, a 
küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt 
a napirend kiegészítéséről.  

(5) A küldöttgyűlésnek lehetősége van bármely 
napirendi pont tárgyalását megtagadni, ha a 
küldöttek több mint 50%-a úgy ítéli meg, hogy 
az nem tartozik a küldöttgyűlés hatáskörébe, 
vagy az előkészítő anyag alkalmatlan a kérdés 
megtárgyalására. Ilyen esetben a napirendi 
ponttal kapcsolatban sem elutasító sem 
támogató határozat nem születik.  

A küldöttgyűlés hatásköre  
19. §  

 (1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a) az elnökség a szövetség éves szakmai 

beszámolójának elfogadása, 
b) az éves pénzügyi beszámoló elfogadása,  
c) az ellenőrző bizottság jelentésének elfogadása,  
d) az alapszabály megállapítása és módosítása,  
e) az elnökség és a hatáskörébe tartozó bizott-

ságok tagjainak és elnökének megválasztása,  
f) a tagdíjak mértékének megállapítása,  
g) a tiszteletbeli elnöki cím adományozása és 

esetleges megvonása,  

h) nemzetközi modellező szervezetbe való be- és 
kilépés elhatározása,  

i) törölve  
i) szervezeti egységeinek jogi személlyé történő 

nyilvánításával kapcsolatos elnökségi döntések 
megerősítése, vagy felülbírálása,  

j) a szövetség más szövetséggel való egyesülé-
sének, szétválásának, valamint feloszlásának 
kimondása,  

k) a kizárás kérdésében hozott határozat elleni 
jogorvoslati kérelem elbírálása,  

l) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, 
vagy az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a küldött-
gyűlés a saját hatáskörébe von,  

m) a Stv. által biztosított jogok gyakorlása. 
(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott hatás-

kört két küldöttgyűlés között az elnökség 
gyakorolja.  

(3) A szövetség ingatlanvagyonának elidegenítése 
küldöttgyűlési hatáskör. Nem hozható olyan 
döntés, ami az ingatlanvagyont úgy értékesíti, 
hogy ezzel párhuzamosan értékarányos új 
ingatlan(ok) vásárlása nem történik meg. Az 
ingatlanból befolyt összeg legalább 90%-át új 
ingatlan vásárlására kell fordítani.  
Az ingatlanból befolyt összeg tagszervezetnek 
át nem adható, a vásárolt új ingatlan át nem 
ruházható, ezzel kapcsolatban értékaránytalan 
bérleti szerződés semmilyen okból nem 
köthető. Ez a napirendi pont csak ¾-es 
többséggel módosítható. 

A küldöttgyűlés határozathozatala  
20. §  

 (1) A küldöttgyűlés döntéseit általában nyílt szavazás-
sal, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

(2) A 19. § (1) bekezdés d) és j) pontjai alá tartozó 
kérdésekben a határozatokhoz 3/4-es többség 
szükséges.  

(3) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot 
személyi kérdésekben, illetve ha a szavazásra 
jogosultak 1/5-e indítványozza. Titkos szavazás 
során adódó szavazategyenlőség esetén addig kell 
ismételni a szavazást, amíg döntés születik. Az 
érintett személy(ek) kérésére a küldöttgyűlés 
eltekinthet a titkosságtól. 

(4) A küldöttgyűlésen szavazási kötelezettség áll fenn. 
Ez alól – indokolt esetben – a küldöttgyűlés elnöke 
adhat felmentést.  

(5) A küldöttgyűlésről összefoglaló jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek tartalmaznia kell az elhangzott 
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a 
hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a 
küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja 
alá, és a küldöttgyűlés elején megválasztott két 
személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet a szövetségi 
honlapon nyilvánosságra kell hozni.  

(6) Elektronikus küldöttgyűlés esetében a 
szavazások eredményessége érdekében 
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elegendően hosszú időt kell adni a szavazat 
leadására ahhoz, hogy az időben és térben 
megtörténhessen. 

A tisztségviselők megválasztása  
21. §  

 (1) A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztség-
viselők:  
a) az elnök  
b)  az alelnök  
c) az elnökség tagjai  
d) az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai 
e) a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai.  

(2) A szövetség tisztségviselőit a küldöttgyűlés 4 évre 
választja.  

(3) A tisztségviselőket megválasztó küldöttgyűlés előtt 
legalább 2 hónappal a szövetség elnöksége jelölő 
bizottságot hív össze, amelynek elérhetőségeit a 
tagszervezetek tudomására hozza. A 
tagszervezetek javaslatokat küldhetnek a 
tisztségekre, akiknek a listáját a bizottság a 
küldöttgyűlés előtt két héttel megküldi a 
tagszervezeteknek. Az (1) bekezdésben 
meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó 
javaslatot a jelölő bizottság elnöke terjeszti a 
küldöttgyűlés elé. A bizottság javaslata helyszíni 
jelöléssel kiegészíthető, ha azzal a jelölt és 
tagszervezete egyetért, valamint azt legalább a 
résztvevő küldöttek 1/10-e támogatja. 

(4) Minden tisztség minden jelöltjére egyszerre kell 
szavazni. Megválasztottnak az a tisztségviselő 
tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint 
50 %-át megkapta. Ennek eléréséhez szükség 
esetén a szavazást addig kell ismételni a 
legkevesebb szavazatot kapott jelöltek 
elhagyásával, amíg a még meg nem választott 
tisztségre jelöltekre adott szavazatok az 50%-ot 
meghaladják. 

 A testületi tagok (elnökségi és bizottsági tagok) 
megválasztásánál már az első szavazás dönt, a 
kapott szavazatszámok sorrendje alapján.  

VII.  RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉS  
22. §  

(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni:  
a) a szövetség elnökségének többségi határozata 

alapján,  
b) ha a szövetség rendes tagjainak legalább az 

1/10-e az ok és a cél megjelölésével kéri,  
c) ha az elnökségben a küldöttgyűlés által megvá-

lasztott tagok létszáma a felére csökken, 
d) ha a szövetség vagyona nem fedezi az 

esedékes kiadásokat, 
e) ha a szövetség céljai veszélybe kerültek, 
f) ha a bíróság elrendeli.  

(2) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körül-
mény bekövetkezésétől számított egy hónapon 
belül össze kell hívni.  

(3) Rendkívüli küldöttgyűlés az elnökség döntése 
szerint elektronikus úton is tartható, ha ezt a 
napirend és a technikai feltételek lehetővé teszik. 

(4) Rendkívüli küldöttgyűlés esetében a küldöttek 
számának megállapításánál a küldöttgyűlés 
előtti napon érvényes tagszervezeti létszámok a 
mértékadók. 

(5) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben a rendes 
küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.  

VIII.  A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

Az elnökség tagjai  
23. §  

(1) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar ál-
lampolgár lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek 
gyakorlásától. További feltétel, hogy legalább a 
megválasztásuk előtti egy évben tagjai voltak 
az őket javasló sportszervezetnek, és 
sportszervezetüknek nincs tagdíj hátraléka. Az 
elnökség tagjai tisztségüket általában társadalmi 
megbízatásként látják el, de a küldöttgyűlés ettől 
eltérően is határozhat.  

(2) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.  
(3) Az elnökség létszáma öt (5) fő. Az elnökség tagjai:  

a) az elnök,  
b) az alelnök,  
c) a három (3) fő elnökségi tag,  
d) a folyamatos ügymenet biztosítására egy évig, 

csak tanácskozási joggal az előző elnök, kivéve 
a jelen paragrafus (7) b) és c) eseteit. 

(4)  Törölve 
(5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

a) az elnökségi üléseken és a határozatok megho-
zatalában való részvétel,  

b) észrevételek, javaslatok tétele a szövetség mű-
ködésével, a sportággal kapcsolatban,  

c) törölve 
c) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi 

ülés összehívására,  
d) a szövetségi határozatok és ajánlások megtar-

tása, a végrehajtás ellenőrzése.  
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:  

a) a mandátum lejártával,  
b) írásbeli lemondással,  
c) visszahívással,  
d) törölve,  
d) törvényben meghatározott ok bekövetkeztével, 
e) elhalálozással.  

Az elnökség hatásköre  
24. §  

(1) A szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés 
közötti időszakban a szövetség elnöksége irányítja. 
Az elnökség a szövetség működését érintő 
valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály 
szerint a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
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tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját 
hatáskörbe vont, vagy a szövetség más szervének 
hatáskörébe utalt.  

(2) törölve  
(3) törölve 
(4) törölve 
(2) A szövetség működésével, valamint a sportággal 

kapcsolatosan előírt szabályzatok megállapítása 
és módosítása – az alapszabály kivételével.  

(3) A sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, 
nemzetközi kapcsolatainak szervezése, a 
sportdiplomaták megválasztása, bírók és 
szakemberek jelölése nemzetközi testületekbe és 
listákra. 

(4) Az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek 
és tagjainak, valamint a referenseknek 
szakágvezetők megbízása, illetve felmentése.  

(5) A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírá-
lása, illetőleg másodfokú fegyelmi jogkör 
gyakorlása.  

(6) Javaslattétel állami kitüntetések, szövetségi és 
egyéb elismerések adományozására.  

(7) A tagszervezetek jogi személyiségi kérelmének 
elbírálása. 

(8) Döntés azokban a kérdésekben, amelyeket 
jogszabály, illetőleg a szövetség küldöttgyűlése a 
hatáskörébe utal.  

(9) Megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, 
a költségvetésben nem szereplő, valamint az 
előirányzatot meghaladó kiadásokról. 
Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a 
költségvetési előirányzatok évközi 
módosításáról, átcsoportosításáról. 

Az elnökség működése  
25. §  

(1) A működés alapelvei  
a)  Az elnökség tevékenységét, céljait, és 

módszereit az éves költségvetési tervben 
rendelkezésre álló források 
figyelembevételével végzi és határozza 
meg.  

b) Amennyiben az elnökség javadalmazás 
ellenében végzi tevékenységét, akkor az 
éves tervben szerepelnie kell a 
javadalmazás mértékének, az elnökség 
munkatervének, beszámolási 
kötelezettségének és a küldöttgyűlésnek 
külön napirendi pontban kell elfogadnia azt.  

C) Amennyiben az elnökség társadalmi 
munkában végzi tevékenységét, akkor az 
elnök hatáskörébe tartozik az elnökségi 
munka szervezése és a tagság évközi 
tájékoztatása. Ebben az esetben a tagság az 
éves szakmai és pénzügyi beszámoló 
elfogadásával utólag hagyja jóvá az 
elnökség munkáját. Amennyiben a 
küldöttgyűlés nem fogadja el a 
beszámolókat, akkor az elnökséget azonnali 
hatállyal visszahívhatja. 

d) Az elnökség javadalmazásától függetlenül, a 
szövetség költségvetését érintő 
kérdésekben hozott döntéseiről 3 napon 
belül köteles tájékoztatni a tagságot.  

(2) Az elnökségi munkával kapcsolatos 
tájékoztatás a főtitkár feladata az elnök 
irányításával, a 15& 4. alpontjának 
figyelembevételével. 

(3) Az elnökség tanácskozási joggal meghívhatja 
üléseire valamely napirend által érintett 
szakágak vezetőit. 

(4) Az elnökség határozatképes, ha három tagja jelen 
van. 

(5) törölve 
(5) Elnökségi ülés elektronikus úton is tartható.  

IX.  A SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKE  
26. §  

A szövetség elnöke a szövetség legfőbb 
tisztségviselője, aki az elnökség közreműködésével 
irányítja a szövetség tevékenységét.  
(1) Az elnök hatásköre: 

a) a szövetség törvényes és alapszabályszerű 
működésének biztosítása,  

b) a szövetség rendes és rendkívüli küldöttgyű-
lésének összehívása,  

c) a főtitkár megbízása, akinek személyére 
alkalmazni kell a 23. § (5) bekezdésének 
előírásait, 

d) Megkeresés esetén az elnök jogosult a 
hírközlő, vagy más szerveket tájékoztatni a 
szövetség tevékenységéről. Ez a hatáskört 
az elnök megoszthatja a szövetség más 
tisztségviselőjével.  

e) az éves költségvetés megállapítása, valamint 
az éves beszámoló elkészítése, 

f) a küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek 
vezetése,  

g) a szövetség önálló képviselete,  
h) a munkaviszonyban álló dolgozó felett a 

munkáltatói jogkör gyakorlása,  
i) utalványozási jogkör gyakorlása az 

alelnökkel együttesen,  
j) döntési jogkör gyakorlása mindazon 

ügyekben, amelyek nem tartoznak a 
küldöttgyűlés, az elnökség, illetőleg a 
szövetség egyéb szervének kizárólagos 
hatáskörébe, 

k) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, 
amelyeket jogszabály, az alapszabály, 
illetőleg a küldöttgyűlés vagy az elnökség a 
hatáskörébe utal.  

(2) törölve  
(2) Az elnök akadályoztatása esetén valamely jogkörét 

meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatá-
rozott csoportjára nézve a szövetség más tisztség-
viselőjére átruházhatja.  

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén 
az alelnök helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, 
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amelyeket magának fenntartott.   
Az alelnök hatásköre: 
a) az elnök által átruházott hatáskörök 

gyakorlása (ha van ilyen),  
b) utalványozási jogkör gyakorlása  

(5) törölve  

X.  A FŐTITKÁR ÉS A TITKÁRSÁG 
27. §  

(1) A szövetségi feladatok ellátására az elnökség 
titkárságot működtethet. Létszámát, valamint 
szervezetét – a szervezeti és működési szabály-
zatban – az elnökség úgy állapítja meg, hogy az 
biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos 
ellátását.  

(2) A titkárság függetlenített vezetője a főtitkár. 
Díjazására az elnök az éves pénzügyi tervben 
tesz javaslatot a küldöttgyűlés felé. 

(3) A főtitkár feladatai és hatásköre:  
a) A főtitkár feladatait az elnök határozza meg 

úgy, hogy az összhangban legyen a 
szövetség éves szakmai és pénzügyi 
tervével, és megfeleljen a szövetséggel 
kapcsolatban álló szervezetek felé történő 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 

b) törölve  
c) tanácskozási joggal részt vesz az elnökség 

ülésein,  
d) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyvé-

nek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyil-
vántartásáról,  

e) törölve 
e) gondoskodik a küldöttgyűlési határozatok 

végrehajtásáról és ellenőrzi a tagszerveze-
tekre háruló feladatok végrehajtását.  

f) törölve 
g) törölve  

(4) A főtitkár tevékenységéről a szövetség elnökségé-
nek számol be.  

(5) A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az 
elnökség által megbízott személy helyettesíti.  

(6) Közösségi kapcsolati titkár: 
a) A közösségi kapcsolati titkár feladatait az 

elnökség határozza meg, amelyeket 
részmunkaidőben lát el. 

b) Díjazására az elnök az éves pénzügyi 
tervben tesz javaslatot a küldöttgyűlés felé. 

XI.  ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 
28. §  

(1) Az ellenőrző bizottságot a küldöttgyűlés választja 
4 évre. Feladata a szövetség törvényes 
működésének, gazdálkodásának és vagyon-
kezelésének ellenőrzése. A bizottság munkáját az 
elnöke irányítja, létszáma 3 fő. 

(2) Az ellenőrző bizottság tagja a szövetségben más 
tisztséget nem viselhet, nem állhat a szövetséggel 
munkaviszonyban, nem lehet hozzátartozója az 

elnökség tagjának, az ellenőrző bizottság más 
tagjának és a szövetségnél gazdasági feladatot 
ellátó személynek. Az összeférhetetlenségre a 
Ctv. 38. § az irányadó. 

(3) Az ellenőrző bizottság hatáskörét az Ctv. 41. §-a 
állapítja meg.  

(4) Az ellenőrző bizottság elnöke tevékenységükről az 
a küldöttgyűlésnek számol be. 

XII.  FEGYELMI BIZOTTSÁG  
29. §  

(1) A fegyelmi bizottságot a küldöttgyűlés választja 
4 évre. Feladata a szövetség tagjaival szembeni 
szövetségi sportfegyelmi eljárások lefolytatása. A 
bizottság munkáját az elnök irányítja, létszáma 3 
fő. 

(2) A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és mű-
ködésének szabályait a szövetség fegyelmi sza-
bályzata állapítja meg.  

(3) A fegyelmi bizottság tagjai a szövetségben és a 
területi tagszervezetekben vezető tisztséget nem 
viselhetnek, és azokkal nem állhatnak munka-
viszonyban.  

XIII.  SZAKÁGVEZETŐK ÉS AZOK FÓRUMA  
30. §  

(1) A szövetség elnöksége egyes szakágak 
működésének koordinálásával szakágvezetőket 
bíz meg. A szakágvezetők kijelölése a 
szakághoz tartozó tagszervezetek ajánlása 
alapján történik. Az elnökség megtagadhatja a 
szakágvezető megbízását, és kérheti a szakág 
tagjait más szakágvezető jelölésére.  

(2) törölve 
(2) A szakágvezetők feladatait és a szakág 

működését a szakág belső szabályzata 
határozza meg, amelynek összhangban kell 
lennie a szövetség alapszabályával, SZMSZ-
ével és azoknak a nemzetközi szervezeteknek a 
szabályzataival, amikhez a szakág tartozik. 

(3) A szakágvezetők fórumot alkothatnak a közös 
ügyek megbeszélésére. A fórum összehívását 
az elnökség, vagy kettőnél több szakágvezető 
kezdeményezheti, amelyen az elnökség is 
képviselteti magát.  

(4) törölve  
(4) A szakágvezető fórum működési és ügyrendjét, 

szakágvezetői fórum maga alakítja ki. 
(5) törölve 
(5) A szakbizottságok és referensek szakágvezetők 

és azok fóruma véleményezési, javaslattételi és 
szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az 
ügyekben, amelyekre rendelték őket.  

(6) törölve 
(6) A szakágvezetők fórumán megszavazott 

javaslatokat az elnökség hagyja jóvá, vagy 
indoklással azokat elutasíthatja. A 
szakágvezetői fórum zárt ülés, működéséről és 
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javaslatairól jegyzőkönyv csak az elnökség 
engedélyével hozható nyilvánosságra, illetve 
azokról az elnökség által meghatározott körben 
és módon adható ki tájékoztatás. 

(7) törölve 
(8) törölve 

XIV.  A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS 
VAGYONA  

31.  §  
(1) A szövetség éves költségvetés alapján gazdál-

kodik, ennek módját a szövetség gazdálkodási 
szabályzata határozza meg.  

(2) A szövetség vagyona:  
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő pénz),  
b) készpénzre szóló követelés,  
c) értékpapír,  
d) részvény, üzletrész,  
e) ingatlan és ingó vagyon.  

(3) A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, 
tartozásaiért a saját vagyonával felel. A szövetség 
tagjai a szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdí-
jon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.  

(4) A szövetség tevékenységi célja szerinti gazdál-
kodását, gazdasági vállalkozási, valamint reklám-
tevékenységét, és az abból származó eredmény 
megállapítását a társadalmi szervezetek gazdál-
kodási tevékenységéről szóló 350/2011 (XII. 30.) 
kormányrendelet alapján végzi.  

(5) a) A szövetség vállalkozási tevékenységet 
kizárólag céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 

b) A szövetség a gazdálkodása során elért ered-
ményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

c) 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 támoga-
tást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem 
használhatja fel. 

d) A szövetség cél szerinti tevékenységéből, illetve 
vállalkozási tevékenységéből származó bevéte-
leit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilván-
tartani. 

e) A szövetség befektetési tevékenységet nem 
folytat. Amennyiben erre a későbbi működés 
folyamán sor kerülne, úgy köteles a szövetség a 
küldöttgyűlés által elfogadott befektetési 
szabályzatot készíteni. 

XV.  SZERVEZETI EGYSÉGEK JOGÁLLÁSA  
32. §  

(1) A szövetség szervezeti egységei (9. § (1) a) pont) 
az Alapszabály 24. § (2) k) pontja alapján 
kaphatják meg a jogi személyiséget és az Stv. 25. 
paragrafusában meghatározott jogokat.  

XVI.  A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE  
33. §  

(1) A szövetség megszűnik:  
a) a küldöttgyűlés megszüntető határozatával,  
b) más szövetséggel vagy társadalmi szervezettel 

való egyesülésével,  
c) feloszlatásával,  
d) megszűnésének megállapításával.  

(2) A szövetség megszűnése esetén vagyonának fel-
használásáról a küldöttgyűlés rendelkezik. Ha a 
vagyonról a küldöttgyűlés nem rendelkezett, 
továbbá ha a szövetség feloszlatással szűnt meg, 
vagy megszűnését állapították meg, és a 
vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona – a 
hitelezők kielégítése után – modellező alapítvány 
tulajdonába kerül, és a modellező sport céljaira kell 
fordítani.  

XVII.  VEGYES RENDELKEZÉSEK  
34. §  

(1) A szövetség alapszabályában, illetőleg egyéb 
szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos 
értelmezésére a Ptk. vonatkozó szabályai az 
irányadóak.  

(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. és a Ctv. rendelkezései az irányadók, ezek 
keretei között a küldöttgyűlés bármely kérdésben 
határozatot hozhat. 

(3) A szövetségben tisztségviselő, szakbizottsági 
szakágvezető és bizottsági tag, küldött és 
modellező szervezet képviselője csak a szövetség 
tagszervezetének tagja lehet.  

(4) Az MMSZ tagdíjait és az MMSZ tagszervezeteinek 
listáját az MMSZ Működési Szabályzatának 
mellékletei tartalmazzák. 

ZÁRADÉK  

Ezen módosított Alapszabályt a szövetség küldöttgyű-
lése 2020. hónap XX napján a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem KM34 termében tartott 
küldöttgyűlésén fogadta el.  
Az Alapszabályt Hársfalvi Pál elnök (1094 Budapest, 
Páva utca 5.) 2020. hónap XX napján a szövetség 
irodájában (1149 Budapest, Buzogány utca 7.) írta alá. 
A Magyar Modellező Szövetséget a Fővárosi Bíróság 
1990. február 5-én kelt 6.Pk.60996/2 sz. végzésével 
1174. sorszám alatt vette a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába. 
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Az MMSZ emblémája 

 
 

2. sz. melléklet  
Az MMSZ zászlaja  

 
 
 
Jelölések: 

- új, vagy változott szöveg dőlt félkövér betűkkel 
- törölt szövegrész áthúzva 
- teljes törölt szabálypont: „törölve” megjegyzés. 

 
 
Igazolom, hogy az ”Alapszabály” okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
”Alapszabály” okirat módosítások alapján hatályos 
tartalmának.  
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