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I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
 
A Budapesti Rádióamatőr Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Budapest és Pest megye (a Közép-
Magyarországi Régió) területén működő, a sport különböző területein, a rádióamatőr sportágban működő, 
a versenysport-, diáksport és szabadidősportban tevékenységet végző sportszervezetek szövetsége. 
Ezen sportszervezetek regionális tevékenységük összehangolása, munkájuk elősegítése érdekében az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 
alapján hozták létre a Szövetséget, mint civil szervezetet, melynek sporttal kapcsolatos tevékenységére a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései irányadók. 
 

2. § 
 

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

 

3. § 
 

A Szövetség neve: Budapesti Rádióamatőr Szövetség, rövidített neve: BRASZ 
A Szövetség székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3. 
A Szövetség telephelye: 1138 Budapest, Dagály u. 11. 
A Szövetség működési területe: Budapest és Pest megye 
A Szövetség, illetve jogelődjének alapítási éve: 1968. 
 
 

4. § 
 
A Szövetség 1.) zászlaja: Csúcsával lefelé álló, egyenlő szárú, háromszög alakú fehér zászló (az 

alap és az oldalak viszonya 1:1,6), csúcsán aranyszínű bojttal. Mindkét oldalán a 
Szövetség emblémájával és nevével. 

 2.) emblémája: Csúcsára állított rombusz (függőleges és vízszintes átlóinak aránya 2:1) 
fehér mezőben, középen két vízszintes vonal között BRASZ szöveggel, felette 
kondenzátor és antenna, alatta tekercs és földelés szimbolikus jelével. A rombusz 
oldalélein nemzeti színű szegélycsíkkal 
3.) pecsétje: kör alakú pecsét ”Budapesti Rádióamatőr Szövetség” felirattal középen 
Budapest címerével 
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II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

5. § 
 

A Szövetség célja és feladatai 
 
(1) A Szövetség célja 

A rádióamatőr sportág és a hozzá kapcsolódó szabadidősport népszerűsítése, a sportág 
eredményességének növelése érdekében Budapesten és Pest megyében segíti, irányítja és ellenőrzi 
a sportágban folyó tevékenységet és közreműködik a mindenkori hatályos állami és önkormányzati 
sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. 

(2) A Szövetség feladatai 
a) A budapesti és pest megyei sportszervezetek, rádióamatőr szakosztályok működésének 

elősegítése, szellemi, erkölcsi, és rendelkezésre álló anyagi eszközökkel való támogatása; 
b) A budapesti és pest megyei rádióamatőr élet fejlesztési, utánpótlás nevelési célkitűzéseinek 

meghatározása és ezek megvalósításának menedzselése; 
c) A MRASZ és a szabadidősport által meghatározott verseny és fegyelmi szabályok megtartatása; 
d) A Budapest bajnoki és a Pest megye bajnoki versenyrendszer kialakítása, valamint saját 

kezdeményezésű versenyek meghirdetése, megrendezése és felügyelete; 
e) A budapesti és a pest megyei versenynaptárak elkészítése, területünkön lebonyolításra kerülő 

hazai és nemzetközi sportesemények megrendezése, szakmai feltételének vizsgálata, e 
feltételek megléte, jóváhagyása és felügyelete; 

f) Budapest és Pest megye képviselete a hazai és nemzetközi rádióamatőr és szabadidős 
sporteseményeken; 

g) Versenybírók képzésének, továbbképzésének szervezése, versenybírók minősítése II. osztályú 
szintig; 

h) A rádióamatőr sportnyilvántartások vezetése; 
i) Fegyelmi jogkör gyakorlása a saját hatályos Fegyelmi Szabályzata alapján; 
j) Elősegíti a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását; 
k) Rendelkezik az általa kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni 

értékű jogok hasznosításának módjairól és feltételeiről; 
l) A k) pont szerinti vagyoni értékű jogok hasznosításáról szerződést köthet, vagy a szerződéskötés 

jogát meghatározott feltételek mellett egyes szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházhatja. 

 
6. § 

 
(1) A Szövetség a fenti szövetségi cél és feladat megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult, gazdasági tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként, 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kizárólag másodlagosan végezhet. 

 
(2) A közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza a Szövetség elnökségét, hogy a 

Szövetség működtetése, céljainak megvalósítása érdekében szükség esetén úgy döntsön, hogy 
szponzorálási vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó időtartamra is kössön. 
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III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 

7. § 
 

A Szövetség tagsági viszonyai 
 
(1) A Szövetségnek tagja az a jogi személy sportszervezet (sportegyesület, sportvállalkozás), akinek a 

székhelye vagy működési területe Budapest, Pest megye közigazgatási határán belül esik.  
(2) A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szövetség Alapszabályát magára 

nézve kötelezően elfogadja és a feltételeknek megfelel. 
(3) A közgyűlés kérelemre felmentést adhat az (1) pontban meghatározott területi korlátozás alól. 

 
8. § 

 
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 
(1) A sportszervezet a tagfelvételi kérelmét a Szövetség elnökségéhez nyújthatja be. 
(2) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
(3) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag jogutód nélküli megszűnésével, a 

tagsági jogviszony közgyűlési határozattal történő felmondásával vagy a tag közgyűlési határozattal 
történő kizárásával szűnik meg. 

(4) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt megtagadó döntés ellen a 
Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni köteles. 

(5) A Szövetség tagjai, az Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott módon vagyoni 
hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat a Szövetség által kibocsátott számla alapján a 
Szövetség bankszámlájára történő átutalással kell tárgyév február 15-ig, belépő tag esetében a 
tagfelvételtől számított 60 napon megfizetni. 

(6) A Szövetségből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a közgyűlés a tagot a 
tagságra méltatlannak nyilvánítja. Ebben az esetben a tag kizárásáról a közgyűlés határozattal dönt. 
Méltatlan a tagságra, aki elnökségi határozat alapján kapott írásbeli felszólítás ellenére ismételten 
olyan súlyosan a Szövetség Alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, amellyel a Szövetség 
alapvető céljait, tevékenységét veszélyezteti. A tag kizárását napirendre tűző közgyűlésre az érintett 
tagot meg kell hívni és számára a hozzászólás és a védekezés lehetőségét az ülésen meg kell adni.   
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárás tárgyában 
hozott közgyűlési határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a tag 
jogorvoslatért közvetlenül a bírósághoz fordulhat.  A kizárás a tagot nem mentesíti a tagság idején 
keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 

(7) A közgyűlés az elnökség írásbeli előterjesztése alapján a tagsági jogviszonyt harminc napos 
felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a tag a rádióamatőr sportágban tevékenységet nem 
folytat, rádióamatőr szakosztályát megszünteti, vagy más sportegyesület részére átadja, valamint 
abban az esetben, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az elnökség határozata alapján megküldött 
írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
pótolni. A közgyűlési határozatot a taggal írásban kell közölni. 

(8) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni (Tagjegyzék).  
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IV. 
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

9. § 
 

A tagok jogai és kötelezettségei 
 

(1) A Szövetség tagjainak jogai: 
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igénybe veheti a Szövetség 

szolgáltatásait. 
b) részt vehet a szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában 
c) képviselője választhat, tagja(i) választható(k) a Szövetség szerveibe 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint 

szerveinek működésével kapcsolatban 
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a rádióamatőr tevékenységet érintő 

kérdések megtárgyalására. 
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése 
b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által 

hozott határozatoknak a megtartása 
c) a szövetségi célkitűzések megvalósítása 
d) tagdíj befizetése. 
 
 

V. 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

10. § 
 
(1) A Szövetség szervei: 
 

a) Közgyűlés 
b) Elnökség 
c) Ellenőrző Testület (ET) 
d) Sportszakmai Bizottságok 
e) Referensek 
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VI. 
 

A KÖZGYŰLÉS 
 

11. § 
 

A közgyűlés összehívása 
 

(1) A Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a tagok képviseletéből álló közgyűlés. 
(2) A közgyűlésen szavazati joggal a tagok képviselői rendelkeznek. 
(3) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
(4) A közgyűlés összehívásának joga az elnökséget illeti meg. 
(5) A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell 

állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről a tagokat meghívóval kell 
értesíteni legalább a közgyűlés időpontja előtt 20 nappal. Az írásbeli közgyűlési előterjesztéseket a 
tagoknak legalább a közgyűlés időpontja előtt 10 nappal az átvétel igazolására alkalmas módon 
elektronikus úton meg kell küldeni annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket 
a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján vagy más megfelelő módon kell 
tájékoztatni. A közgyűlésre a Szövetség Elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is 
meghívhat. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét. A közgyűlés a 
székhelytől eltérő helyre is összehívható, amennyiben a székhelyen a közgyűlés megtartására 
alkalmas tanácsterem nem áll rendelkezésre. A meghívót ajánlott levélként vagy az átvétel 
visszaigazolására alkalmas elektronikus levélként kell megküldeni. 

 

12. § 
 

A közgyűlés határozatképessége 
 

(1) A közgyűlés határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van. 
(2) A közgyűlésen minden tagot egy képviselő képvisel és minden képviselő egy szavazattal 

rendelkezik. A szavazati jog nem ruházható át. Szavazati jogát érvényesen az a képviselő 
gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának bíróságon bejegyzett képviselője vagy a képviselő teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalt írásbeli meghatalmazásával rendelkező képviselője, és aki a 
közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. A képviseleti jogosultságot a 
közgyűlést megelőzően kilencven napnál nem régebbi bírósági kivonattal igazolni kell. Az aláírás 
után az adott közgyűlésen a képviselő személye nem változtatható meg. 

(3) A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben egy szavazásra 
jogosult valamely ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen 
kívül kell hagyni. 

(4) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést el kell halasztani és 2-15 napon belül ismételten 
össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben 
a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben erről a tagokat az eredeti 
meghívóban már előre tájékoztatták, és közölték a megismételt közgyűlés helyét és időpontját is.  
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13. § 
 

A közgyűlés napirendje 
 
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 
(2) A Szövetség közgyűlésének kötelező napirendje: 

a) az elnökség beszámolója: 
- az éves szakmai munkáról, 
- a Szövetség előző évi költségvetése végrehajtásáról, 

b) a számviteli törvény szerinti beszámoló 
c) az Ellenőrző Testület beszámolója 
d) az éves költségvetés (pénzügyi és szakmai terv), 
e) Szövetség tagjai vagy szervei által beterjesztett javaslatok, 
f) egyéb javaslatok. 

 
(3) A (2) bekezdés e) pontjában említett javaslatokat, valamint a tagok által tett egyéb javaslatokat a 

közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel lehet benyújtani az elnökséghez, a napirend 
kiegészítésére vonatkozó kéréssel, a kiegészítési javaslat indoklásával. A napirend kiegészítésének 
tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt (a kezdést megelőzően azonnal előterjesztett 
javaslat esetén is) a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

14. § 
 

A közgyűlés hatásköre 
 
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az elnökség éves szakmai és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójának, 

illetve a következő év szakmai és pénzügyi tervének elfogadása; 
c) a vezető tisztségviselők (elnök, főtitkár, ET elnöke, elnökségi tagok, ellenőrző testület) 

megválasztása, illetve visszahívása; 
d) a Szövetség átalakulásának elhatározása; 
e) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása; 
f) a tagfelvétel kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; a tagsági 

jogviszony felmondással vagy kizárással történő megszüntetése a III. fejezetben meghatározott 
szabályok alkalmazásával, 

g) mindaz, amit jogszabály, az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg 
amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von. 

 
 

15. § 
 

A közgyűlés határozathozatala 
 

(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a Szövetség céljának módosításához és a Szövetség 
megszűnéséről szóló határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak háromnegyedének 
"igen" szavazata szükséges, kivéve az Alapszabály 16.§ (13) bekezdésének módosítását, melyen 
a tisztségviselő választás eredménye külön Alapszabály-módosítás nélkül átvezethető.  
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(3) A közgyűlést a Szövetség elnöke vagy főtitkára vezeti le. Amennyiben bármelyik szavazásra 
jogosult képviselő eltérő személyre tesz javaslatot a levezető elnöki tisztség ellátására, a 
közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt a levezető elnök személyéről. A közgyűlés 
elején az (5) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyén túl három 
tagból álló szavazatszámláló bizottságot, vagy ha a létszám kisebb, szavazatszámlálót kell 
választani. A szavazatszámláló bizottság tagjaira vagy a számláló személyére a jelenlévő 
képviselők közül a közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot. A szavazatszámláló bizottság 
tagjairól vagy a szavazatszámláló személyéről a közgyűlés egyszerű többségi, nyílt szavazással 
dönt. 

(4) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásakor, 
illetve más esetben, ha a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a indítványozza. 

(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közgyűlésen megválasztott 
jegyzőkönyvvezető vezet és 2 szavazati jogú képviselő hitelesít. 

(6) A Szövetség közgyűlése nyilvános, de a nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal 
korlátozhatja vagy kizárhatja. 

(7) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,  
 b) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére, 
 c) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni, 
 d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
 e) aki a döntésében érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
 f) aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - 
nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

 

16. § 
 

A vezető tisztségviselők megválasztása, összeférhetetlenségi szabályok 
 

(1) A közgyűlés hatáskörében tartozó vezető tisztségviselők: 
a) elnök 
b) főtitkár 
c) elnökségi tag(ok) 
d) Ellenőrző Testület elnöke és tagjai 

 
(2) Az elnököt, a főtitkárt és az elnökség tagjait a közgyűlés 4 évre választja, a tagok tagjai sorából a 

közgyűlésen jelenlevő személyekből, kivéve a (3) pontban foglaltakkal. Az elnökség tagjának a 
teljes létszám kevesebb, mint felére nem kötelező tag tagjának megválasztása, ha a közgyűlés a 
jelöltet alkalmasnak találja és kétharmados többséggel választja meg. 

(3) Ha egy választható személy kellő indokkal (pl. betegség, külföldi út stb.) nem tud részt venni a 
közgyűlésen, nem veszíti el a passzív választási jogát, azaz bármilyen tisztségre 
megválasztható. A hiányzó képviselő egyéb jogait más személy nem gyakorolhatja. Az Ellenőrző 
Testület elnökét és tagjait, ugyancsak 4 évre kell választani, de nem kötelező, hogy a választott 
személyek a tagok tagjai legyenek. 

(4) Vezető tisztségviselői pozícióra jelölt lehet az a személy, aki a szavazásra jogosultak 
egyharmadának "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül. 

(5) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, főtitkárát, 
majd az elnökség további tagjait, ezt követően az Ellenőrző Testület elnökét, majd tagjait kell 
megválasztani.  

(6) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének „igen" szavazatát megszerezte, kivéve a (2) pont esetén a „nem tag” jelöltet, amikor 
kétharmad „igen” kell. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, 
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újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott 
jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta 
meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a 
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 

(7) A megválasztott tisztségviselők mandátuma a választási ciklusuk lejárta után még legfeljebb 60 
napig lehet érvényes. 

(8) A közgyűlés által választott tisztségviselő – a megválasztásra vonatkozó szabályok 
alkalmazásával – visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti. A tisztségviselő 
visszahívható, ha a jelen Alapszabályban meghatározott feladatait nem teljesíti vagy évente az 
összehívott elnökségi vagy ellenőrző testületi ülések több mint felén nem jelenik meg és 
távolmaradását alapos okkal nem menti ki. A tisztségviselői pozíció megszűnik továbbá a 19.§ 
(9) bekezdésben meghatározott további esetekben, továbbá, ha a tisztségviselővel szemben a 
Ptk-ban vagy jelen alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
következik be.   

(9) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen 
köteles ellátni. 

(10) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(11) A vezető tisztségviselők nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. 
(12) Az Ellenőrző Testület tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző 

Testületnek nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a 
Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó 
személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Testület tagjai nem lehetnek egymás 
hozzátartozói. Nem lehet az Ellenőrző Testület elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti 
juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója 

(13) A Szövetség vezető tisztségviselői a 2017. május 18. napján elfogadott Alapszabály 
időpontjában: 

 
Elnök: Békei Ferenc Balázs HA5KU 
Főtitkár: Füredi Péter HA5LC 
További elnökségi tagok: Benyovszky Gábor HA5UZ, Joubert Attila HA5JA, Pomázi József 
Krisztián HA5PO 
Az Ellenőrző Testület elnöke: Szesztay Péter HA5KB 
Az Ellenőrző Testület tagjai: Kovács Péter HA5LO, Temesvári Etelka Andrea 
 

 
 

VII. 
 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS 
 

17. § 
 

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a) ha a Szövetség tagjainak 1/3-a azt kezdeményezi az ok és cél megjelölésével, 
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b) ha a bíróság azt elrendeli, 
c) a Szövetség Elnökségének határozata alapján,  
d) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy az Ellenőrző Testület elnöki tisztsége bármilyen okból 

megüresedik, az Elnökség létszáma a megválasztottak egyharmadával, az Ellenőrző Testület 
létszáma kiválás következtében egyre csökken,  

e) ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy a Szövetség 
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

f) ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe kerül, 
g) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes közgyűlés az 

elnökség beszámolóját nem fogadja el.  
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon 

belül össze kell hívni. 
(3) Az (1) bekezdés e-f) pontjában meghatározott ok miatt összehívott közgyűlésen a Szövetség 

tagjai kötelesek az okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a 
Szövetség megszüntetéséről dönteni. 

(4) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az 
irányadóak. 

 
 
 

VIII. 
 

ELNÖKSÉG 
 

18. § 
Az elnökség működése, feladatai, hatásköre 

 
(1) Az elnökség működése 

a) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége, mint 
a Szövetség ügyvezetését ellátó testület, irányítja. Az elnökség a Szövetség működését 
érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az 
Alapszabály szerint a közgyűlés vagy az Ellenőrző Testület kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak. 

b) Az elnökség állandó meghívottjai a sportszakmai bizottság vezetője, a referens(ek), az ET 
elnöke. 

c) Az elnökség maga állapítja meg a munkatervét és – Szövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzatában – az ügyrendjét. 

d) Az elnökség az éves ülésterv alapján ülésezik, de negyedévenként kötelezően összeül. 
e) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó napirendről – az előterjesztések 

megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az 
elnökség tagjait, ill. a meghívottakat. 

f) Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. 
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 14 napon belül ismételten 
össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő 
kérdések vonatkozásában a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. 

g) Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 

h) Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással és a jelenlevő tagok több mint felének 
igenlő szavazatával hozza meg. Bármely elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát 
titkos szavazással hozza meg. 

i) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

  ia) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,  
ib) bármilyen más előnyben részesül a Szövetség terhére, 

  ic) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni, 



11 

 

  id) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
ie) aki a döntésében érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll, 

  if) aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - 
tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

j) Az elnökség ülései alkalmankénti döntés alapján nyilvánossá tehetők. 
k) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, 

megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, 
illetőleg a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól az érintett szerveket 14 napon 
belül írásban kell tájékoztatni. 

(2) Az elnökség feladatai 
a) Meghatározza a területén a rádióamatőr sport és szabadidős tevékenység fejlesztési céljait, 

erre koncepciókat dolgoz ki és gondoskodik ezek megvalósításáról. 
b) Meghatározza területén a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági szakmai 

szabályokat. 
c) Fellép a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek 

használatával szemben. 
d) Képviseli a sportág érdekeit az állami szervek a helyi önkormányzatok, a 

sportközalapítványok, a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé. 
e) Az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a 

tagok közötti viták rendezésében, elősegíti a sportágban működő sportszakemberek 
képzését és továbbképzését. 

f) Irányítja a Szövetség nemzetközi tevékenységét, a nemzetközi kapcsolatok kiépítését. 
g) Sportszakmai bizottságokat hoz létre és szüntet meg. Szükség esetén a bizottságokból 

kivált személyek helyett újakat kooptál. 
h) Megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint 

az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Az előirányzat felhasználási jogkörében dönt a 
költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. 

i) A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ), valamint gazdálkodási 
szabályzatának megállapítása és módosítása. 

j) Az SZMSZ-ben meghatározottak szerint foglalkozik az utánpótlás neveléssel és a 
szabadidős tevékenységekkel. 

k) Gondoskodik a Budapest bajnokságok, a Pest megyei bajnokságok, valamint 
sajátkezdeményezésű hazai és nemzetközi versenyek anyagi bázisának megteremtéséről. 

 
(3) Az elnökség hatásköre 

a) A Szövetség közgyűlésének összehívása 
b) A közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése. 
c) Alapszabály kivételével szabályzatok jóváhagyása. 
d) Budapest és Pest megye rádióamatőr életének fejlesztési, valamint éves szakmai 

programjainak jóváhagyása. 
e) A Budapest bajnoki versenyrendszer, a Pest megyei bajnoki versenyrendszer versenynaptár 

és szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása. 
f) Az éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése, 
g) A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása. 

 

19. § 
 

Az elnökség tagjai 
 

(1) Az elnökség létszáma: 5 fő, akiket a közgyűlés választ, vagyis a (4) a), b) és c) pontban említett 
személyek. 

(2) Az elnökségbe csak olyan nagykorú személy választható, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,, akivel szemben a 16.§-ban 
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meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, továbbá aki a közügyek 
gyakorlásától nincs eltiltva és magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt 
vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az elnökség tagjai 
feladatukat személyesen kötelesek ellátni. 

(3) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Kivételes esetben az 
elnökség költségtérítésről vagy tiszteletdíj fizetésről határozhat. 

(4) Az elnökség közgyűlés által választott tagjai: 
a) elnök 
b) főtitkár 
c) 3 elnökségi tag 

(5) Az elnökségbe olyan személyeket kell választani, akik a feladatra a legalkalmasabbak. A 
Szövetség elnöke, valamint a Szövetség főtitkára nem lehet tagszervezetnek vezető 
tisztségviselője, valamint ezekkel munkaviszonyban álló személy. 

(6) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a rádióamatőr verseny- és 

szabadidősporttal kapcsolatban, 
c) felvilágosítás kérése a rádióamatőr verseny és szabadidős tevékenységgel összefüggő 

kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, 
d) javaslattétel elnökségi ülés összehívására, 
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete, 
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása. 

(8) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
(9) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) elhalálozással, 
c) lemondással,  
d) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
e) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
 
 

IX. 
 

ELNÖK 
 

20. § 
 

Az elnök 
 
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője az elnök, aki az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti 

a Szövetség tevékenységét. 
(2) Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 
b) a Szövetség képviselete, 
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 
f) a szövetségi testületek és sportszakmai bizottságok munkájának figyelemmel kisérése, 
f) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, 
g) személyi javaslatok tétele az elnökség által létrehozott sportszakmai bizottságok vezetőire, 
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h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az 
elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe, 

i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

j) a munkáltatói jogkör gyakorlása a főtitkárt érintőleg. 
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főtitkár, megbízott elnökségi tag helyettesíti, 

kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnök magának fenntartott. 
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára 

nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja. 
 

 
 
 

X. 
 

AZ ELLENŐRZŐ TESTÜLET 
 

21.§ 
 
(1) A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére ellenőrző testületet 

(a továbbiakban ET) választ, legfeljebb 4 éves időszakra. Az ellenőrző testületet az elnök és a 2 tag 
alkotja, akik újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.  

(2) Az Ellenőrző Testület tagjai: 
a) Az ET tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. 
b) Az ET tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a tagok csak személyesen 

gyakorolhatják. 
c)  

d) Az ET tagsága megszűnik, ha: 

 a megbízatás időtartama lejár, 

 a tagot a közgyűlés szótöbbséggel visszahívja, 

 a tag a megbízásról lemond, 

 a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, 

 a tag elhalálozik. 
e) Az ET tagja közgyűlés hozzájárulása nélkül: a Szövetség tevékenységi körébe eső üzletszerű 

gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat. 
f) Az ET azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be mandátuma 

időtartama alatt, hogy emiatt a tisztségviselői megbízatás nem tartható fenn, (pl. 
összeférhetetlenség), az köteles az ET elnökének a körülményei változását haladéktalanul 
bejelenteni és tisztségéről írásban lemondani. 

g) Ha az ET tagja az itt meghatározott tilalmakat megszegi, vele szemben a közgyűlés a 
meghatározott jogkövetkezményeket érvényesítheti. 

h) Az Ellenőrző Testület. 

 Az ET elnökét a közgyűlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként. 

 Az ET elnöke felelős az ET tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a 
működés feltételeinek megteremtéséért. 

 Az ET elnöke gondoskodik az ET ülés munkaterv szerinti, illetve a rendkívüli ülés 
összehívásáról, annak levezetéséről, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról 
(emlékeztető, jegyzőkönyv, stb.) 

 Az ET elnöke állandó meghívottként részt vesz a Szövetség elnökségi ülésein, tájékoztatja 
az elnökséget az ET által végzett munkáról, a hozott döntésekről, valamint tájékoztatja az 
ET tagjait az elnökségi ülésen az ET munkáját, tevékenységét érintő döntésekről, 
felvetésekről, kérésekről. 

 Az ET elnöke köteles figyelemmel kísérni az ET rendes- és rendkívüli ülésein hozott 
döntések végrehajtását. 
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(3) Az Ellenőrző Testület feladatai: 
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata 
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése 
c) tagdíjak befizetésének ellenőrzése 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata 
e) a gazdálkodása célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 
g) a szövetségi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 
(4) Az ET tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 
(5) Az ET éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Szükség 

esetén az ET feladatai ellátásához a Szövetség költségére külső szakértőt vonhat be, az elnökség 
előzetes hozzájárulásával. 

(6) Az ET tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely 
iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 

(7) Az ellenőrzések megkezdéséről az ET elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és a főtitkárát. 
Az ellenőrzés során az ET az érvényes jogszabályok, illetve belső rendelkezések szerint jár el. 

(8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül – 
tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít 
meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet, valamint javaslatot kell tenni a 
megoldásra. 

 
(9) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől 

számított 30 napon belül – az ET utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 
(10) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat nem vezetett 

eredményre, az ET eljárást kezdeményezhet az ügyészségnél a törvényes működés helyreállítása 
céljából. 

(11) Az ET tevékenységéről a bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. 
(12) Az ET-nek joga van a (10) bekezdés alkalmazása esetén a közgyűlésnek javaslatot tenni a felelős 

személyek alkalmasságának felülvizsgálatára. 
(13) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges intézkedést nem 

teszi meg. az ET köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
 
 
 

XI. 
 

SPORTSZAKMAI BIZOTTSÁGOK, REFERENSEK 
 

22. § 
 
A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására sportszakmai bizottságokat hozhat létre. Egyes 
feladatokra referenseket nevezhet ki. 
 
 

XII. 
 

A FŐTITKÁR 
 

23. § 
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(1) A Szövetség hivatali szervezetének - az Irodának - vezetője a Szövetséggel főfoglalkozású 
munkaviszonyban álló vagy társadalmi munkában a feladatot ellátó főtitkár 

(2) A főtitkárt a közgyűlés választja. Az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 
(3) Az elnökkel egyeztetve feladata a Szövetség képviselete, az elnök akadályoztatása esetén az elnöki 

jogkörök ellátása. 
(3) A főtitkár feladatai és hatásköre: 

a) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban dolgozók munkáját 
b) szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását 
c) előkészíti az elnökség üléseit 
d) a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört 
e) aláírási és utalványozási jogkört gyakorol 
f) képviseli a Szövetséget 
g) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről 
h) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről 
i) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, 

szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását 
j) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a 

közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utal 
 (4) A főtitkár tevékenységéről a Szövetség elnökségének számol be. 
 
 
 
 
 
 

XIII. 
 

A BRASZ IRODA 
 

24.§. 
 
(1) A szövetségi feladatok ellátására az elnökség irodát hozhat létre. Az iroda létszámát, valamint 

szervezetét a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és 
gazdaságos ellátását. A működéshez szükséges költségeket az elnökség az éves költségvetésben 
állapítja meg. 

(2) Az iroda szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján a főtitkár határozza meg. 

 
 
 
 

XIV. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 

25. § 
 

Gazdálkodási tevékenység 
 
(1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. 
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(2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

(3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség 

tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. 
(5) A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt, vagy 

olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg vagyonának 
mértékét. 

(6) A Szövetség alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint alaptevékenységével 
összefüggő kereskedelmi tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytathat.  

(7) A Szövetség saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez 
kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós, 
valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. A Szövetség 
hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést a 
közgyűlés felhatalmazása alapján a 6.§ (2) bekezdése alapján köthet. 

(8) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási- pénzügyi és 
munkaügyi szabályzata határozza meg. 

(9) A Szövetség költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi 
előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök és a főtitkár egyetemlegesen felelős. 

 
 

26. § 

 

Hitelek 
 

(1) A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 
vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, olyan 
kötelezettséget nem vállalhat, mely a tagokra nézve bármilyen automatikus (egyetemleges) terhet 
jelentene, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 
hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

(2) Minden tag anyagilag független, csak az éves tagdíj befizetési kötelezettség terheli. 
(3) A szövetség a tagjaira anyagi kötelezettséget sem alapszabályában, sem a fentieken túl nem 

terhelhet. 
 

27. § 
 

Bevételek, ráfordítások 
 
(1) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
(2) A Szövetség bevételei: 

a) a tagoktól kapott befizetés, a cél szerinti alaptevékenységből származó bevétel, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.  
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 (3) A Szövetség költségei: 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 
c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
 

XV. 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 

28. § 
 
(1) A Szövetség megszűnik: 

a) megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával 
b) a bíróság által történt feloszlatással  
c) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással, 
d) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 

és új célt nem határoztak meg; vagy 
e) a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a jogszabályi minimumot, 
f) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja 

megszűnését, 
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a Szövetséget a 

nyilvántartásból törlik. 
(2) A közgyűlés nem dönthet a Szövetség feloszlásáról, ha a Szövetséggel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy a Szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
(3) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a 

vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá a Szövetség bírósági feloszlatása esetén, a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell 
fordítani. 

(4) A Szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a Fővárosi 
Önkormányzat sportigazgatási szerve igazolja, hogy a Szövetség az állami/önkormányzati sportcélú 
támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Szövetség 
állami/önkormányzati sportcélú támogatásban nem részesült. 
 

XVI. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

29. § 
 

Az 1968-ban alapított Budapesti Rádióamatőr Szövetség 1989-től a Magyar Rádióamatőr Szövetség 
Budapesti Szövetsége néven működött és annak jogutódjaként alakult újjá. 

 
  




