
 
 
 
 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség  
szervezeti és működési szabályzata 

 
I. 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A Magyar Asztalitenisz Szövetség (a továbbiakban: szövetség) a Fővárosi 

Bíróság által 1. sorszám alatt a sportági országos szakszövetségek nyilvántartásába 

bevezetett, kiemelkedően közhasznú szervezet, amely a közgyűlése által elfogadott 

alapszabálya szerint működik.       

 

(2) A szövetség alapvető célja a Magyar Köztársaság törvényes rendje alapján az 

asztalitenisz sportág hagyományainak megőrzése, a nemzetközi, az európai és a hazai 

szabályok alapján a sportág versenyrendszerének szervezése, érvényre juttatva a sport 

erkölcsrendszerét. A szövetség képviseli tagjai érdekét a sporttal foglalkozó állami 

szervek, a helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek előtt, valamint a nemzetközi 

sportéletben.             

 

(3) A szövetség részletes feladatait, továbbá közgyűlésének, elnökségének, 

felügyelő bizottságának és vezető tisztségviselőinek, valamint jogi személyiségű területi 

szervezeti egységeinek, állandó és eseti bizottságainak és megbízottainak a 

munkamegosztásból eredő alapvető feladatait,  hatáskörét és működési szabályait az 

alapszabály tartalmazza. 

 

(4) A szövetség szervei, tisztségviselői és alkalmazottai tevékenységük során 

együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek 

feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltekkel egyeztetve kell eljárniuk. Az 

egyeztetésért az a szervezet (személy) a felelős, amelynek (akinek) a feladat elvégzése 

az alapszabály, illetőleg a jelen szabályzat szerint a fő feladatkörébe tartozik. 

 

(5) A szövetségnek a közgyűlés és az elnökség által választott tisztségviselői – az 

elnök, az alelnökök, az elnökségi tagok, a főtitkár és a technikai igazgató – a jelen 

szabályzatban meghatározottak szerint felügyelik, illetőleg koordinálják a szövetség 

egyes szervezeti egységeinek, bizottságainak és megbízottainak tevékenységét. 

 

II. 
A szövetség szervezete, tisztségviselői  

és alkalmazottai 
 

2.§ 
 

(1) A szövetség szervei:            

 

a)    a közgyűlés, 
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b) a közgyűlés által választott szervek:                            

- az elnökség, 

      - a felügyelő bizottság,  

  

c)   az alapszabály szerinti jogi személyiségű, illetőleg egyéb szervezeti egységek:                

      - a megyei, fővárosi asztalitenisz szövetségek,          

      - a szövetségi iroda,                

 

d)  az elnökség által létrehozott szervezeti egységek:         

- a szakmai bizottság, 

     - az edző bizottság,      

     - a játékvezetői bizottság,       

     - a versenybíróság,     

     - a területi bizottság,        

     - a veterán bizottság,        

     - a fegyelmi bizottság, illetőleg fegyelmi biztos, 

     - a sajtófőnök,            

     - a fellebbviteli bizottság.                     

 

(2) A szövetség tisztségviselői:     

 

a) a közgyűlés által választott vezető tisztségviselők:           

         - az elnök,                               

         - az alelnökök,           

         - az elnökség tagjai,      

    - a felügyelő bizottság elnöke,        

    - a felügyelő bizottság tagjai,                           

 

b)  az elnökség által választott  tisztségviselők és alkalmazottak:          

     - a főtitkár,            

     - a technikai igazgató,         

     - a bizottságvezetők és a megbízottak,       

     - a könyvvizsgáló,        

     - a szövetségi kapitányok,         

 

(3) A szövetségi iroda alkalmazottai:       

 - a titkár,      

 - az ügyintéző,       

 - a gazdasági felelős,        

              - a szövetségi edzők,         

              - a sportorvos,        

              - a gyúró.                                          

 
III. 

A felügyelő bizottság  
3.§ 

 
 A felügyelő bizottság és tisztségviselői részletes feladatait és működésük rendjét 

az alapszabály állapítja meg. Az alapszabályban nem szabályozott működési 

kérdésekben az elnökség működési szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.                       
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IV. 
A szövetség tisztségviselői 

 
A szövetség elnöke 

4.§ 
 

(1) Az elnök – az alapszabályban és a szövetség egyéb szabályiban meghatározott 

feladatain túlmenően – a szövetség jóváhagyott költségvetésének figyelembe vételével 

megállapítja a szövetségi iroda dolgozóinak létszámát, továbbá előzetesen véleményt 

nyilvánít a főtitkár által alkalmazni kívánt személyekről.             

 

(2) Az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben az elnök akkor hozhat az 

alapszabály 23.§-ának (2) bekezdés j) pontja alapján sürgősségi döntést, ha az ügy 

halaszthatatlan, és a rendkívüli elnökségi ülés azért nem hívható össze még rövid úton 

sem, mert az elnökségi tagok akadályoztatása miatt az ülés határozatképtelen lenne.         

 

(3) Az elnök az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkörét nem ruházhatja át. 

 

A szövetség alelnökei 
5.§ 

 
(1) A szövetség általános alelnöke – a 4.§-ban foglaltak kivételével – az elnök 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt, valamint a gazdálkodási 

szabályzatban foglaltak  betartásával  felügyeli a szövetség gazdálkodását.  

                          

(2) A szövetség két szakmai alelnöke ellátja a férfi és fiú, illetőleg a női és a leány 

válogatott keretek szakmai felügyeletét, ellenőrzi a keretekben folyó szakmai munkát, 

továbbá - az elnök által átruházott hatáskörben - javaslatot tesz e válogatott keretek 

edzőinek személyére. A női válogatott keretet felügyelő alelnök - ezen túlmenően - 

szervezi és felügyeli a sportágban folyó edzőképzést.          

 

(3) A szövetség további alelnöke gondoskodik a szövetség marketing-

tevékenységének megszervezéséről, a szövetség által kötendő szponzori és arculat-

átviteli szerződések előkészítéséről, valamint felügyeli a szövetség e téren folytatott 

tevékenységét.                

 

Az elnökség tagjai 
6.§ 

 
(1) Az elnökség tagjai az alapszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek 

gyakorlásán túlmenően az elnökség által megállapított munkamegosztás szerint vesznek 

részt a szövetségben folyó tevékenység irányításában és felügyeletében.                  

 

(2) Az elnökség tagjai közötti munkamegosztást a jelen szabályzat 1. számú 

melléklete tartalmazza. 
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A szövetség főtitkára 
7.§ 

 
(1) A főtitkár - a technikai igazgatóval a jelen szabályzatban kialakított 

munkamegosztás figyelembe vételével – vezeti a szövetségi irodát, és az alapszabály 

szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat a szövetség által foglalkoztatott személyek 

felett.            

 

(2) A főtitkár – a technikai igazgatóval együttesen – gondoskodik a közgyűlés, és 

az elnökségi ülések előkészítéséről, a testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak 

elkészítéséről, közzétételéről és nyilvántartásáról, a testületi döntések végrehajtásának 

megszervezéséről, a szövetség hivatalos lapjának, az Asztalitenisznek a kiadásáról.                 

 

(3) A főtitkár az elnök által átruházott jogkörben gondoskodik a szövetségnek a 

nemzetközi asztalitenisz szövetség és szervei előtti képviseletéről, intézi a szövetség 

nevében a nemzetközi sporteseményekre a magyar sportolók nevezését, ellátja a 

nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggő feladatokat, engedélyezi a szövetség 

tagjainak nemzetközi sportkapcsolatait, kiadja a külföldi versenyzési engedélyeket.        

 

(4) A sajtóbizottsággal, illetőleg a sajtófőnökkel együttműködve a főtitkár 

gondoskodik az írott és az elektronikus sajtónak a szövetség nyilvánosságot érintő 

ügyeiről történő tájékoztatásáról, a szövetség sporteseményeinek propagandájáról, 

mindezek érdekében a szövetség sajtótájékoztatóinak megszervezéséről, továbbá a 

szövetség jelentősebb eseményeinek képi és szöveges dokumentumainak archiválásáról.           

 

(5) A főtitkár közzéteszi és nyilvántartja a világ- és európai ranglistákat, 

jóváhagyja a hazai ranglistákat, a kiemelési listákat, megállapítja a sportolói 

minősítéseket és gondoskodik azok közzétételéről. 

 

(6) A főtitkár ellátja mindazokat az egyéb feladatokat és gyakorolja azokat a 

hatásköröket, amelyeket a szövetség szabályzatai a számára egyébként meghatároznak. 

A főtitkárnak a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatait, kötelezettség-vállalási 

és utalványozási jogkörét a szövetség gazdálkodási szabályzata állapítja meg.  

 

A technikai igazgató 
8.§ 

 
(1) A szövetség sportszakmai tevékenységét, valamint az ahhoz szükséges 

feltételek biztosítását és a velük való gazdálkodást – a testületi döntések alapján, azok 

végrehajtásának érdekében – a technikai igazgató irányítja és felügyeli. Ennek 

keretében gondoskodik a szakmai felkészülési programok elkészítéséről, az éves 

versenynaptár összeállításáról és közzétételéről, a válogatott keretek edzőtáborainak 

megszervezéséről.                         

 

(2) A technikai igazgató – az illetékes alelnökkel együttműködve – felügyeli a 

válogatott keretek szakmai tevékenységét, irányítja a szövetségi edzők, a keretorvos és a 

gyúró munkáját, felügyeli a válogatott keretek, valamint a nemzetközi 

sporteseményeken résztvevő csapatok összeállítását.                      
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(3) A szövetség sportszakmai tevékenységét érintő ügyekben a technikai igazgató 

tart közvetlen kapcsolatot a sportfőhatósággal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, 

illetőleg a Nemzeti Sportszövetséggel, továbbá a területi szövetségekkel, a 

tagegyesületek elnökeivel és szakosztályainak tisztségviselőivel, a válogatott 

kerettagokat adó sportszervezetek edzőivel.            

 

(4) A szövetség gazdálkodási szabályzatában meghatározottak szerint a technikai 

igazgató ellen jegyzi a szövetség költségvetését érintő kötelezettségvállalásokat és 

utalványozásokat. Gazdálkodik a szövetség rendelkezésére álló sportszerekkel, 

sportfelszerelésekkel és sporteszközökkel, amelynek keretében gondoskodik azok 

nyilvántartásáról és kiutalásáról, illetőleg használatának engedélyezéséről.                

 

(5) A technikai igazgató – a marketing ügyekért felelős alelnökkel együttműködve 

– előkészíti a szövetség szponzori, reklám és arculatátviteli szerződéseit, illetőleg az 

elnök felhatalmazása alapján megköti azokat. 

 

V. 
A szövetség bizottságai 

 
A fellebbviteli bizottság 

9.§ 
 

(1) Az alapszabály rendelkezése alapján az elnökség által létrehozott fellebbviteli 

bizottság – az elnökség jogkörében eljárva – elbírálja a szövetség elnökségének 

hatáskörébe tartozó másodfokú sportfegyelmi és sportszakmai (igazolási, átigazolási, 

óvási, nyilvántartási, versenybírósági stb.) ügyeket.             

 

(2) A fellebbviteli bizottság működésére és eljárásának szabályaira a szövetség 

sportfegyelmi szabályait, valamint értelemszerűen a szövetség egyéb szabályzataiban 

meghatározottakat kell alkalmazni.         

 

(3) A fellebbviteli bizottság személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 
A szakmai bizottság 

10.§ 
 

(1) A szövetség elnökségének tagjaiból álló, az általános alelnök által vezetett 

bizottság sportszakmai és megvalósíthatósági szempontból előzetesen véleményezi 

mindazokat az elnökség napirendjére kerülő előterjesztéseket és javaslatokat, amelyek a 

szövetség alapvető sportszakmai tevékenységét érintik.            

 

(2) A bizottság személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú melléklete 

tartalmazza.               

 

Az edzőbizottság 
11.§ 

(1) Az edzőbizottság sportszakmai ügyekben a szövetség elnökségének 

véleményező és javaslattevő szerve, amelynek keretében                       
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- előzetesen véleményezi az olimpiai, valamint a világ- és Európa-bajnokságokon 

való részvételre vonatkozó előterjesztéseket, továbbá az azokon történt szereplésről 

szóló beszámolókat;       

 

- figyelemmel kíséri a sportág versenyrendszerét, valamint a sportági 

szabályzatokat, elemzi azok tapasztalatait, és szükség szerint javaslatot tesz 

módosításukra;       

 

- véleményezi a válogatott keretek személyi összetételét, felkészülési 

programjaikat, edzésterveiket;     

 

- közreműködik az edzők képzésében és továbbképzésében, javaslatot tesz a 

sportágban foglalkoztatott edzők képesítési és továbbképzési követelményeire;         

 

- a sportágban tevékenykedő edzők számára szakanyagokat készít az utánpótlás-

nevelés, a kiválasztás módszereiről, az edzéstervekről, a világversenyek tapasztalatairól, 

továbbá mintaedzéseket, élménybeszámolókat szervez a szakosztályokban 

foglalkoztatott edzők számára.                  

 

(2) Az edzőbizottság a feladatkörébe tartozó ügyekben döntési jogkörrel nem 

rendelkezik, személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.       

 

A versenybíróság 
12.§ 

 
(1) A versenybíróság alapvető feladata azoknak a teendőknek az ellátása, 

amelyeket számára a szövetség versenyszabályzata és egyéb szabályzatai 

megállapítanak. Tevékenysége során figyelemmel kíséri a szövetség szabályzatai 

alkalmazásának tapasztalatait, és szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására. 

 

(2) A versenybíróság az elnökség által történő jóváhagyásra elkészíti a szövetség 

versenynaptárában szereplő bajnokságok és ranglista-versenyek versenykiírásait, 

gondoskodik az egyes versenyekre történő nevezések összegyűjtéséről, ellenőrzéséről, 

feldolgozásáról, a csoportbeosztásokról, a sorsolásokról, valamint a versenyek 

eredményeinek nyilvántartásáról, a bajnoki tabellák folyamatos vezetéséről.                 

 

(3) A versenybíróság felügyeli a területi szövetségek által rendezett NB III. 

osztályú bajnokságok bonyolításának szabályosságát, továbbá első fokon elbírálja a 

sportág versenyeivel kapcsolatos óvási ügyeket.          

 

(4) A versenybíróság döntési jogkörrel rendelkezik azokban az ügyekben, 

amelyeket a szövetség versenyszabályzata és egyéb szabályzatai a hatáskörébe utalnak. 

Ezekben az ügyekben a versenybíróság a versenyszabályzat, illetőleg a sportfegyelmi 

szabályzat eljárási rendje szerint gyakorolja a hatáskörét.     

 

(5) A versenybíróság a döntéseiről nyilvántartást vezet.        

 

(6) A versenybíróság személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú melléklete 

tartalmazza.               
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A játékvezetői bizottság 
13.§ 

 
(1) A játékvezetői bizottság alapvető feladata a sportág versenyrendszerének 

működtetéséhez szükséges játékvezetők és versenybírók foglalkoztatásával összefüggő 

teendők ellátása. Ennek keretében a játékvezetői bizottság        

 

- közreműködik a játékvezetői képzés megszervezésében és lebonyolításában, 

gondoskodik a játékvezetők továbbképzéséről, minősítéséről, nemzetközi játékvezetői 

vizsgára történő felkészítéséről;           

 

- országos jelleggel nyilvántartja a minősített és ténylegesen tevékenykedő 

játékvezetőket, megállapítja a versenybírói és a játékvezetői kereteket;         

 

- kijelöli a hazai bajnokságok és a ranglista versenyek versenybíróit, a külföldön 

megrendezésre kerülő sporteseményeken közreműködő hazai játékvezetőket, továbbá 

gondoskodik a hazai bajnokságok és ranglista versenyek játékvezető-küldéséről;            

 

(2) A játékvezetői bizottság figyelemmel kíséri a verseny-, a játék- és a 

sportfegyelmi szabályok alkalmazásának, valamint a játékvezetői díjazás tapasztalatait, 

és szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására.           

 

(3) A játékvezetői bizottság – a szövetség emblémájának figyelembe vételével – 

javaslatot tesz a játékvezetői és versenybírói emblémára, valamint a nemzetközi 

minősítésű játékvezetők formaruhájára.            

 

(4) A játékvezetői bizottság a verseny- és játékszabályokban meghatározottak 

szerint jogosult a játékvezetőkkel szemben szankciót kiszabni, illetőleg a szabályokat 

megsértő sportolókkal szemben – az elrendelésre jogosultnál – fegyelmi eljárás 

lefolytatását kezdeményezni.         

 

(5) A játékvezetői bizottság személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú 

melléklete tartalmazza.                   

 

A területi bizottság 
14.§ 

 
(1) A területi bizottság a szövetség testületi szerveinek határozatai és a szövetség 

szabályzatai alapján összehangolja a jogi személyiséggel rendelkező területi 

szövetségek munkáját, véleményezi a tevékenységüket érintő szövetségi döntések 

tervezeteit, javaslatot tehet az elnökségnek a szövetség működéskörébe tartozó bármely 

kérdés megtárgyalására.            

 

(2) A területi bizottság koordinálja az egyes területi szövetségek által szervezendő 

vidéki edzőtáborok megrendezését, illetőleg javasolja ezekben az edzőtáborokba  

szövetségi edző, gyakorlatvezető kiküldését.             

 

(3) A területi bizottság a területi szövetségekkel, valamint a pályázó városokkal 

történt egyeztetés alapján javaslatot tesz a Szuper- és Európa Liga-mérkőzések, továbbá 
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az országos egyéni és csapatbajnokságok, ranglista versenyek lebonyolításának 

helyszíneire.         

 

(4) A területi bizottság szervezi a területi szövetségek közötti közvetlen 

tapasztalatcseréket.             

 

(5) A területi bizottság döntési hatáskörrel nem rendelkezik, személyi összetételét 

a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.                       

 

A fegyelmi bizottság, 
 fegyelmi biztos 

15.§ 
 

(1) A fegyelmi bizottság, illetőleg a fegyelmi biztos a szövetség elsőfokú 

sportfegyelmi hatótósága. Feladatait, hatáskörét és eljárási szabályait a szövetség 

sportfegyelmi szabályzata határozza meg.  

 

(2) A fegyelmi bizottság, illetőleg a fegyelmi biztos személyét a jelen szabályzat 

2. számú melléklete tartalmazza.                     

 

A veterán bizottság 
16.§ 

 
(1) A veterán bizottság az aktív versenyzéstől visszavonult, valamint az előírt 

korhatárt elért szabadidős sportolók számára szervezi a sportág veterán 

versenyrendszerét.       

 

(2) A veterán bizottság – a verseny rendezőjével történt előzetes egyeztetés 

alapján – összeállítja a veterán versenyek éves naptárát, és a szövetség arra illetékes 

szerveinek segítségével közreműködik a versenyek lebonyolításában.         

 

(3) A veterán bizottság figyelemmel kíséri a sportág kiemelkedő személyiségeinek 

– különösen a világ- és Európa-bajnoki érmes versenyzők és helyezettek – 

életkörülményeit, nyilvántartja azokat a személyi adataikat, amelyek alapján későbbi 

megbecsülésükről, a sportág életébe történő bevonásukról gondoskodni lehet.         

 

(4) A nemzetközi Swaythling Clubbal közösen a veterán bizottság szervezi a 

világ- és Európa-bajnoki résztvevőinek, valamint a sportág nemzetközileg is 

kiemelkedő volt sportolóinak találkozóit.          

 

(5) A veterán bizottság javaslattevő és véleményezési jogkörrel rendelkezik a 

sportág valamennyi ügyében, személyi összetételét a jelen szabályzat 2. számú 

melléklete tartalmazza.                            

 

A sajtófőnök 
17.§ 

 

(1) A sajtófőnök gondoskodik a sportágnak az írott és az elektronikus médiában 

történő népszerűsítéséről, előkészíti – a főtitkárral együttműködve – a szövetség vezető 
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tisztségviselőinek, kiemelkedő szakembereinek és sportolóinak a nyilvánosság előtti 

szereplését.         

 

(2) A főtitkárral közösen szervezi a szövetség sajtótájékoztatóit, elősegíti a 

sportág jelentősebb eseményeiről, versenyeiről és eredményeiről a közvélemény 

tájékoztatását.            

 

(3) Reklámanyagokat, szponzori ajánlatokat készít a támogatók számára, egyúttal 

figyelemmel kíséri a szövetség szponzori, reklám és arculatátviteli szerződéseit, és  

gondoskodik az azokba foglalt szövetségi kötelezettségek teljesítésének 

dokumentálásáról.                         

 

V. 
A területi szövetségek 

18.§ 
 

(1) A szövetség jogi személyiségű területi szervei, a területi szövetségek a 

fővárosban és a megyékben a szövetség területi és helyi feladatait látják el.        

 

(2) A területi szövetség önkormányzattal, nyilvántartott tagsággal és saját 

vagyonnal rendelkezik.               

 

(3) A területi szövetség feladataira, szervezetére és működésére a szövetség 

alapszabályának és szabályzatainak, valamint a saját alapszabályának és 

szabályzatainak a rendelkezéseit kell alkalmazni.               

 

A szövetségi iroda 
19.§ 

 
(1) A szövetségi iroda a főtitkár – a jelen szabályzatban meghatározottak 

tekintetében a technikai igazgató vezetésével - ellátja a szövetség igazgatási-szervezési, 

valamint pénzügyi-gazdasági feladatait.            

 

(2) A szövetségi iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat - a (3) 

bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a főtitkár gyakorolja.       

 

(3)  A technikai igazgató, a könyvvizsgáló, valamint a válogatott keretek vezetői 

edzőinek megbízása, felmentése és ellenük fegyelmi eljárás lefolytatása az elnökség 

hatásköre, velük szemben az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az elnök 

feladatkörébe tartozik.          

 

(4) A szövetségi iroda munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak - a gazdasági igazgatónak, a titkárnak, az 

irodavezetőnek, a jogi tanácsadónak, továbbá a válogatott keretek edzőinek, a 

sportorvosnak és a gyúrónak – részletes feladatait a jelen szabályzat 3. számú 

mellékletét képező munkaköri leírások tartalmazzák.                   

 

(5) A szövetségi irodában a munkavégzés rendjét - a Munka Törvénykönyve 

rendelkezéseinek betartásával – a szövetségi munka sajátosságaira figyelemmel, a 

főtitkár határozza meg. 
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(6) A szövetség gazdálkodási tevékenységét - az alapszabálynak a szövetség 

gazdálkodására vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok 

rendelkezései alapján kiadott - külön gazdálkodási szabályzat állapítja meg.  

                                                                                    

VI.  
A szövetség kiadmányozási 

rendje 
 

 20.§ 
 

(1) A szövetség vezető tisztségviselői, a szövetség szerveinek vezetői, továbbá a 

szövetségi iroda dolgozói az alapszabály, a szövetség egyéb szabályzatai, valamint a 

jelen szabályzat szerint a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben kiadmányozásra 

jogosultak. A kiadmányozás joga magába foglalja az ügyek eldöntésének, valamint a 

szövetség nevében történő aláírásnak a jogát.                         

 

(2) A kiadmányozási jog a hatáskörrel rendelkező tisztségviselő helyettesítésére 

jogosult személyre átruházható.                

 

(3) A szövetség nevében kötelezettség-vállalásra, illetőleg utalványozásra 

kizárólag a gazdálkodási szabályzatban meghatározott személyek jogosultak, és ez a 

jogosultság nem ruházható át.                    

 

Hatályba léptető rendelkezések 
 

21.§ 
 

(1) Ez a szabályzat 2001. …………………. hó ……..napján lép hatályba, 

egyidejűleg az 1997. március 16. napján kiadott szervezeti és működési szabályzat 

hatályát veszti. 

 

(2) A jelen szabályzatot a szövetség hivatalos lapjában közzé kell tenni, és egyéb 

módon is gondoskodni kell arról, hogy tartalmát valamennyi szövetségi tisztségviselői 

és dolgozó megismerje.                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             1.  számú melléklet                    

 

A szövetség elnökségének tagjai  
közötti munkamegosztás 
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   2. számú melléklet 

 

A szövetség bizottságainak, illetőleg 
megbízottainak személyi összetétele 

  

 

 

                                                                                     3. számú melléklet              

 

A szövetségi iroda alkalmazottainak 
munkaköri leírása 

    

 

 
                            

                                           
                                  

          
              

 

            

    

 

 


