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Tagegyesületi tájékoztató 
 

A Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya a következőkről rendelkezik a tagokkal 

kapcsolatban:” 

 

 III. 

A SZAKSZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
A Szakszövetség tagja 

 

1. §  

 
(1) A Szakszövetség tagja lehet minden Stv. rendelkezéseinek megfelelő sportszervezet, amely 

a sportági versenyrendszerben rögzített versenyeken részt vesz. 

 

(2) A Szakszövetségbe tagként való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a 

Szakszövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállnak. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

2. §  

 
(1) A Szakszövetségbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 

(2) A Szakszövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli 

megszűnéssel, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő 

elmulasztása esetén törléssel szűnik meg. 

 

(3) A tagfelvétel kérdésében a Szakszövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó 

határozat ellen a Szakszövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a 

következő közgyűlés tárgyalni köteles. Ez esetben a következő közgyűlést a fellebbezés 

beérkezésétől számított 60 napon belüli időpontra össze kell hívni. 

 

3. §  

 

(1) A tagsági viszony a Szakszövetség Elnökségéhez intézett írásbeli közléssel bármikor 

megszüntethető. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei 

alól. 

 

(2) A Szakszövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős 

büntetésként lehet alkalmazni, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a 

Szakszövetség céljainak megvalósulását veszélyezteti. 
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(3) A sportegyesület tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát 

megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja. 

 

4. §  
 

(1) A Szakszövetség tagjairól nyilvántartás kell vezetni. 

 

(2) A Szakszövetség tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat 

kötelesek fizetni. 

 

(3) A tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlésnek akkor van helye, ha a tag – a tagdíj 

megfizetésére harminc napos fizetési határidővel történt írásbeli felszólításra – nem tett 

eleget kötelezettségének. A törölt tag csak tartozásának megfizetése esetén kérheti ismételt 

felvételét a Szövetség tagjai közé. 

 

A Szakszövetség tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai 

 

5. §  

 
(1) A Szakszövetség tiszteletbeli illetve pártoló tagként természetes személyek is részt 

vehetnek. A Szakszövetség tiszteletbeli, illetve pártoló tagja lehet az a természetes személy, 

illetve jogi személy, aki a Szakszövetség alapszabályában, szabályzataiban foglalt célokkal 

egyetért és a Szakszövetség tevékenységét támogatja. 

 

(2) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjává választhatja azt a természetes személyt, aki a 

Szakszövetség érdekében kimagasló tevékenységet fejtett ki. 

 

(3) A Szakszövetség pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki pártoló tagként 

történő felvételét kéri, és külön megállapodásban vállalja a Szövetség tevékenységének 

erkölcsi és anyagi támogatását. 

 

(4) A Szakszövetség tiszteletbeli tagjait a Közgyűlés választja, míg a pártoló tagok felvételi 

kérelme ügyében az Elnökség határoz. 

 

(5) A tiszteletbeli és pártoló tagok 

a) tanácskozási joggal részt vehetnek a Szakszövetség közgyűlésén, 

b) javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Szakszövetség, valamint szervei 

működésével kapcsolatban, 

c) tájékoztatást kérhetnek a tagokat érintő minden kérdésben. 

 

(6) A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei: 

a) A Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség 

határozatainak megtartása, 

b) a sportág népszerűsítése. 
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(7) Megszűnik a tiszteletbeli, valamint pártoló tagság elhalálozással, lemondással és a 

Közgyűlés általi – pártoló tag esetében az Elnökség általi – visszavonással. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 

6. §  

 
(1) A Szakszövetség tagjának jogai: 

a) részt vehet a Szakszövetség tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség által 

kiírt bajnokságokon, kupaversenyeken, 

b) részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában, 

c) választhat és választható a Szakszövetség szerveibe, 

d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, 

valamint a szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szakszövetség 

irataiba, 

e) ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, a Szakszövetség szerveit és a sportágat, a mentő 

tevékenységet érintő kérdések megtárgyalására, 

f) tájékoztatást igényelhet a Szakszövetség bármely tevékenységéről. 

 

(2) A fentiekben meghatározott b)-f) pont szerinti jogait a tag képviselője útján gyakorolhatja. 

 

7. §  

 
(1) A Szakszövetség tagjainak kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 

b) a Szakszövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség 

szervei által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg a megtartásának biztosítása, 

c) a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, 

d) az általános sporterkölcsi normák betartása, 

e) a sportág népszerűsítése, 

f) a tagdíj megfizetése.” 
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Tagfelvételi folyamat 
 

 

1. Az MFSZ elnökségéhez írábeli kérelmet (melléklet) kell benyújtani, melyben a 

kérelmező nyilatkozik arról, hogy 

 a Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabályát megismerte, elfogadja. 

 az által képviselt szervezet köztartozás mentes. 

 

A kérelemhez mellékelni kell 

 az egyesület képviselőjének ellenjegyzett aláírási címpéldányát/aláírásmintáját 

 az egyesület képviselő által aláírt Alapszabályát 

 30 napnál nem régebbi kivonatot a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

 

Amennyiben hiányos a beadott a kérvény, úgy az MFSZ írásban hiánypótlásra szólítja 

fel a kérelmezőt. 

 

 

2. Az MFSZ elnöksége a hiánytalanul beadott kérelmekről soron következő ülésén dönt, a 

tagfelvételi/elutasító határozatról az egyesület által megadott elérhetőségeken az MFSZ 

értesíti a kérelmezőt. 

 Tagfelvétel esetén az egyesület automatikusan bekerül az MFSZ 

tagnyilvántartásába. 
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Tagfelvételi kérelem 
 

 

Alulírott …………… (szül. hely, idő:………………….., an.:…………………………, szig. 

szám:…………………., lakcím:…………………………………………………………….), 

mint az ………………………………. egyesület (továbbiakban: sportszervezet) hivatalos 

képviselője ezúton kérelmezem, hogy a sportszervezetet a Magyar Floorball Szakszövetség 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., továbbiakban: MFSZ) tagjai közé vegyék fel. 

 

 

A sportszervezet részletes adatai: 

Sportszervezet teljes neve: 

Székhely: 

Adószám: 

Bírósági bejegyzés száma, ideje: 

Elérhetőség: 

 

 

Nyilatkozat:  

 A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy a Magyar Floorball Szakszövetség 

Alapszabályát megismerte, azt elfogadja. 

 A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy a NAV felé 90 napnál régebbi, lejárt 

köztartozása nincs. 

 A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MFSZ-szel szemben nincs folyamatban 

polgári peres eljárása. 

 A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget 

vállal. 

 

 

Keltezés: 

 

  ....................................  

 képviselő 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kötelező mellékletek: 

 Bírósági kivonat az egyesület hatályos adatairól (30 napnál nem régebbi); 

 Az Egyesület Alapszabálya (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat); 

 Bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya/ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírásmintája. 


