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I. BEVEZETÉS 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a Szövetség munkaszervezete szervezeti és működési 

viszonyainak szabályozásával foglalkozik, így tartalmazza: 

• a Szövetség, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, 

alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét, 

• a Szövetség irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési 

rendelkezéseit, belső szabályozásait, 

• a Szövetség vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a tisztségviselők 

jogait és kötelezettségeit. 

Az SZMSZ betartása (betartatása) a Szövetség tagjainak, tisztségviselőinek elsőrendű 

kötelessége. 

  

II.  A SZÖVETSÉG ALAPADATAI 
 
1./ A Szövetség neve:  Magyar Goju-Ryu Karate-Do Szövetség 
 
 A Szövetség rövidített neve:  M.G.K.SZ. 
 
2./ A Szövetség székhelye:  1205 Budapest, Nagykőrösi út 105. 
 
3./ A Szövetség működési területe:  Magyarország 
 
4./ Az alapítás éve:  1993. 
 
5./ A Szövetség tevékenysége :  Sport. 
 
 Kiegészítő TEÁOR szám szerint tevékenysége:  
 
 92.62 Egyéb sporttevékenység 
 

6./ A Szövetség határozatlan időre alakult. 

7./ A Szövetség KSH számjele:            33970   

8./ A Szövetség pénzforgalmi jelzőszáma: 10104167-44816300-00000006 

9./ A Szövetség számlavezetője:  Budapest Bank Rt.  

(1203 Bp., Török Flóris u. 70.) 

10./ A Szövetség adóigazgatási jelzőszáma: 10855036 – 1 - 43 

11./ A Szövetség TB száma:                         127 –286 - 6   

 

 



 

III.  A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

III. 1. KÖZGYŰLÉS 
 

A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 

 

A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetség rendes tagjai.  

A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 

 

A közgyűlés határozatképességére, összehívásának módjára, a közgyűlés napirendjére, 

hatáskörére, határozathozatalára, a tisztségviselők megválasztására, a Szövetség rendkívüli és 

küldöttgyűlésére és a közgyűlésre vonatkozó egyéb részletes szabályozást az Alapszabály 

tartalmazza. 

 

III. 2. ELNÖKSÉG 

 

A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség ügyintéző-

képviselő szerve az Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő 

valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az 

Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a 

közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szervének hatáskörébe utalt. 

 

Az Elnökség feladataira, kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre, az Elnökség tagjaira 

jogaira és kötelezettségeire, működésére vonatkozó egyéb szabályozást az Alapszabály  

tartalmazza.  

 

A Szövetség Elnökségének létszáma összetétele az alapszabályban meghatározva, akiket a 

közgyűlés választ meg 5 évre.  

 

Az Elnökség tagjai : 

a.) az elnök 

b.) az alelnök 



c.) a főtitkár 

d.) az igazgató 

e.) a bizottságok elnökei 

 

III. 3. SPORTFEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

A Szövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel 

szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására a közgyűlés Sportfegyelmi Bizottságot. A 

Sportfegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg. 

 

A Sportfegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének részletes szabályait a 

Szövetség Alapszabálya és Fegyelmi szabályzata állapítja meg. 

IV. A SZÖVETSÉG  SZERVEZETI  EGYSÉGEI  

IV. 1. Elnökség  

 

 IV.1.1. Elnök, alelnök 

 

A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnököt a közgyűlés választja 

meg 5 éves időtartamra. Az elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a 

Szövetség tevékenységét.  

 

Az Elnök képviseli a Szövetséget gyakorolja a fegyelmi, munkáltatói, utalványozási 

jogköröket. 

 

Az elnök feladataira és hatáskörére vonatkozó részletes szabályozást az Alapszabály és az 

elnökség ügyrendje tartalmazza. 

 

Az elnök, képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve, a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 

 

IV.1.6. Főtitkár 



 

A főtitkár a közgyűlési és elnökségi határozatok keretei a Szövetség hivatali munkáját és 

irányítja. Meghatalmazás alapján képviseli a Szövetséget. 

 

A főtitkár feladataira és hatáskörére vonatkozó szabályozást az Alapszabály tartalmazza. 

 

 

IV.1.7. Bizottságok 

 

A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó vagy ideiglenes - 

bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a 

referenseket az Elnökség visszahívásig választja. 

 

A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a bizottságok működésének részletes 

szabályozása az Elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg. 

 

A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal 

rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták őket. 

 

A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a 

Szövetség elnökét, vagy alelnökét. 

 

Állandó (vagy ideiglenesen létrehozott)  bizottságok, referensek : 

- Technikai bizottság  

- Szervező bizottság 

- Edzői bizottság 

- Gazdasági 

- Bírói referens 

- Fegyelmi Bizottság 

IV.2.  BELSŐ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER 
 

• Alapszabály 

• Közgyűlési határozatok 



 

Elnökségi szintű rendelkezések: 

• Elnökségi határozatok 

 

Szövetség - munkaszervezeti szintű rendelkezések: 

• Szervezeti és Működési Szabályzat  

• Szabályzatok 

 
V.  KÉPVISELET,  CÉGJEGYZÉS,  BÉLYEGZŐHASZNÁLAT 

V. 1. A SZÖVETSÉG  KÉPVISELETE 
 

A Szövetséget a Szövetség elnöke. Az elnök e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve a Szövetség tisztségviselőire átruházhatja. 

V. 2. A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 
 

A Szövetség jegyzése akként történik, hogy a Szövetség képviseletére jogosult az előírt, 

előnyomott vagy nyomtatott név alá teljes nevét - a hiteles cégaláírási címpéldánynak 

megfelelően – aláírja. 

V. 3. A  BÉLYEGZŐ  HASZNÁLATA 
 

Bélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a Szövetség hivatalos elnevezését tüntetik fel. 

A Szövetségen kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges. 

 

A bélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket jegyzésre jogosult írt alá és az 

aláírása alatt a nevet feltüntették. 

 

A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne 

férjen hozzá. A bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot 

lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. 

 

A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos 

lapban érvényteleníteni kell. 



 

VI. HELYETTESÍTÉS 
 

Az elnök távolléte, illetve akadályoztatása esetén a meghatalmazás alapján az alelnök 

helyettesíti. 

 

VII. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS 

ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖRÖK 

VII. 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 

 
• A Szövetség jóváhagyott költségvetésében szereplő kiadások esetében - az ott 

előirányzott feladatokra vállalhat kötelezettséget az elnök. 

• A Szövetség költségvetésében nem szereplő kiadások esetében az elnök 

kötelezettséget vállalhat, de beszámolóval tartozik az elnökségnek. 

VII. 2. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖRÖK 
 

A bankszámla feletti rendelkezés hagyományos módon, papír alapon ill. elektronikus úton 

folytatható. A hagyományos módon történő banki műveletek kizárólagos jogosultja az elnök 

(bankszámlaszerződés szerint).  

 
VIII.  ÜZLETI TITOK MEGŐRZÉSE 
 

A Szövetség minden tagja köteles a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkokat, 

illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. 

 

Senki nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely funkciója betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Szövetség vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járna. 

 

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, 

amelyek a Szövetség rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok 

nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutva, veszélyeztetik a 

rendeltetésszerű működést, a Szövetség megítélését, gazdasági érdekeit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. FELADATKÖRÖK 
 
Elnök, alelnök 

 

Az alapszabály IX. pont 31. § - a szabályozza az elnök és az alelnök feladatait, hatáskörét. 

 

 

Igazgató 

 

Az alapszabály XIV. pont 36. §-a szabályozza az igazgató feladatait és hatáskörét. 

Kiegészítve: 

• Számlák, könyvelés szervezése 

• Mérleg, év végi zárás elkészíttetése 

• Pályázatok figyelése, űrlapok postázása 

• Bevételek, tagdíjak nyilvántartása 

• Költségvetés elkészítése és az egyes eszközök szabályszerű felhasználása. 

 

Főtitkár 

 

Az alapszabály XIII. pont 35. §-a szabályozza a főtitkár feladatait és hatáskörét. 

Kiegészítve: 

• A nemzetközi kapcsolattartással (fordítás, levelezés) 

• Sajtóval, médiával való kapcsolattartás 

 

Fegyelmi Bizottság 

 



Az alapszabály XI. pont 33. §- a és a fegyelmi szabályzat szabályozza a Fegyelmi Bizottság 

feladatait és hatáskörét. 

 

Sportszakmai Bizottságok 

 

Az alapszabály XII. pont 34. §- a és az alapszabály 1. Sz. melléklete alapján. 

 

A Szövetség érdekében végzett munkájáért a tisztségviselők, bírók, rendezők, szervezők, 

vizsgáztatók (bizottságok és tagjaik is) társadalmi munkában látják el, részükre csak 

számlával igazolt költségtérítés fizethető. A vásárlás előzetes engedély alapján történhet. A 

bizottságok és tagjaik a rájuk bízott felszerelésekért eszközökért anyagi felelősséggel 

tartoznak. 

 

A. Technikai Bizottság feladatai és hatásköre kiegészül a következőkkel: 

• Övvizsgák szervezése, lebonyolítása 

• Vizsgáztatók kijelölése, vizsgák engedélyezése 

• Dan elővizsgák és danvizsgák szervezése 

• Övvizsga szabályzat és program frissítése 

• Technikai kérdések koordinálása 

• Javaslattétel hazai és nemzetközi edzőtáborokra 

A Technikai Bizottság hatásköre kiterjed minden bizottságra és tagra. 

 

B. Szervező Bizottság 

 

Az elnökség által a hatáskörébe utalt sportrendezvények teljes vagy részleges szervezése. 

 

Ezen kívül: 

• Honlap szervezése, karate igazolványok, könyv, jegyzetek stb. biztosítása a klubok 

felé. 

• A hatáskörébe utalt rendezvényekkel és versenyekkel kapcsolatos belföldi és 

külföldi levelezések, postázások 

• Eredmények összesítése 

• Nyilvántartások vezetése 



• Kapcsolattartás: 

• MKSZ, BKSZ, Hontono, Kushido szervezetekkel 

• Egyiptommal, Nigériával, Indiával, és a hatáskörébe utalt országokkal. 

• Versenyekkel kapcsolatban: 

• Részleges vagy teljes szervezés 

• Részleges vagy teljes lebonyolítás 

• Jegyzőkönyvvezetők felkészítése. 

• Versenyszervezéshez szükséges eszközök nyilvántartása, leltározása, 

raktározása, állagmegóvása és biztosítása a klubok felé. 

 

Hatásköre a hatáskörébe utalt rendezvényekre és az azzal összefüggő feladatokra, 

tevékenységekre terjed ki. Továbbá azokra, akik önkéntes alapon vállalják a különböző 

programok szervezésében, lebonyolításában való közreműködést. 

 

A teljes szervezésbe a (verseny)kiírás elkészítésétől az eredmények összesítéséig minden 

mozzanat beletartozik. 

 

C. Bírói referens feladatai: 

 

• MKSZ, BKSZ bírói tanfolyamainak figyelemmel kísérése, illetve karatékáink 

részvétel megszervezése 

• Bírói (belső, külső) továbbképzések szervezése 

• Szövetségünk bíráinak fejlesztése, továbbképzése 

• Bírói kar szervezése a belső és külső versenyekre 

• Leendő bíráink kiválasztása, képzése 

 

Hatásköre a Szövetségünk 18 éven felüli 3. kyu fölötti övfokozattal rendelkező tagjaira terjed 

ki, akik önként vállalják a bírói feladatokkal járó tevékenységet. 

 

Edzői bizottság 

 

• Egészségmegőrző programok kidolgozása, szervezése az idősebb korosztály részére 

• Új edzők kiválasztása, fejlesztése 



• Edzőtovábbképzések szervezése, Testnevelési Egyetemről jelentkezési lapok beszerzése, 

kipostázása, versenykiírások, edzőtábori kiírások továbbítása a klubjaink felé. 

• Kapcsolattartás a Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézetével 

• Versenyfelkészülések megszervezése, vezetése 

• Övvizsga felkészítések szervezése, vezetése 

• Új módszerek kidolgozása, kipróbálása, fejlesztése vonatkozó javaslattétel 

• Hétvégi felkészülések, túrák, csapatépítést szolgáló programok szervezése 

• Klubvezetők részére edzéstervek összeállításában segítségnyújtás 

• Edzőtáborokra edzéstervek készítése, javaslattétel 

• Utánpótlás neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok 

• Idősebb karatékák igényeinek felmérése, javaslattétel 

• Javaslattétel a versenyfelkészülésre, övvizsgára való felkészülésre (gyerek, felnőtt) 

• A kétévenkénti edzőtovábbképzések szervezése (stílus) 

Hatásköre a Szövetségünkhöz tartozó tagszervezetekre és tagokra terjed ki. 

 

Gazdasági Bizottságok 

• Az igazgató munkájának elősegítése 

• Tagdíjak beszedésében, nyilvántartások készítésében való részvétel 

• Gazdasági erőforrások feltérképezése, bevonása 

• Javaslattétel az anyagi eszközök hatékony felhasználására, pénzügyi fegyelem javítására 

Gazdasági ügyek figyelemmel kísérése, javaslattétel. 


