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Az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a működésének 
alapelveit és részletes szabályait jelen Ügyrendben állapítja meg, az alábbiak szerint. 
 

I. 
 

A Bizottság helye a Magyar Kézilabda Szövetség szervezetében 
 
1) A Bizottság a Magyar Kézilabda Szövetség egyik főbizottsága. A Bizottságot a Magyar 

Kézilabda Szövetség Küldöttgyűlése az MKSZ Alapszabályában hozta létre, hatáskörét 
az MKSZ Szervezeti- és Működési Szabályzata rögzíti.  

 
2) A Bizottság alá az alábbi albizottságok tartoznak: 
 

Etikai- és Fegyelmi Albizottság,  
Játékos Albizottság, 
Játékvezetői Albizottság, 
Sportegészségügyi Albizottság, 
Parasport Albizottság, 
Strandkézilbada Albizottság, 
Szakmai Albizottság, 
Szenior Albizottság és  
Verseny Albizottság. 

 
II. 
 

A Bizottság tagjai 
 
3) A Bizottság elnökét és tagjait az MKSZ Elnöksége választja, határozatlan időre.  
 
4) A Bizottság 5-9 tagból áll. A Bizottság állandó tagjai a versenyigazgató, a szakmai 

igazgató, a Játékvezetői Albizottság elnöke, a Szakmai Albizottság által delegált 
albizottsági tag, valamint a Játékos Albizottság által delegált albizottsági tag. A Bizottság 
tagjai sorából alelnököt választhat. 

 
5) A bizottsági tagság az Elnökség általi megválasztással, és a megválasztás elfogadásával 

jön létre.  
 
6) A bizottsági tagság megszűnik:  
 

a) a Bizottság megszűnésével, 
b) a bizottsági tag Elnökség általi visszahívásával, 
c) a bizottsági tag lemondásával, 
d) a bizottsági tag cselekvőképességének elvesztésével, vagy korlátozottan 

cselekvőképessé válásával, 
e) a bizottsági tag halálával. 

 
7) A bizottsági tag tisztségéről bármikor jogosult lemondani. A lemondást írásban a 

Bizottság elnökéhez kell benyújtani. A Bizottság elnöke lemondását az MKSZ Ügyvezető 
igazgatójához, vagy Főtitkárához nyújtja be. A bizottsági tagság a közléssel hatályosul. A 
lemondást indokolni nem kell. 
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III. 

 
A Bizottság hatásköre 

 
8) A Bizottság hatáskörébe az MKSZ SZMSZ-e alapján az alábbi feladatok tartoznak: 
 

a) meghatározza a sportág sportszakmai fejlesztésének irányait, 

b) meghatározza a versenyeztetés irányait és kereteit, 

c) meghatározza a kiválasztás és a képzés irányait, központi képzési tervet fogad el, 

d) meghatározza a hatáskörébe tartozó albizottságok feladatait az a) - c) alpontokban 
rögzített célkitűzések megvalósításában, 

e) vezeti és koordinálja a hatáskörébe tartozó albizottságok munkáját, 

f) konzultációt, egyeztetést tart a hatáskörébe tartozó albizottságok elnökeivel, 

g) stratégiai iránymutatásokat ad a hatáskörébe tartozó albizottságoknak, 

h) felügyeli a hatáskörébe tartozó albizottságokat, 

i) a hatáskörébe tartozó albizottságok ügyeiben kapcsolatot tart az Elnökséggel, 
médiumokkal, 

j) elfogadja a sportág versenykiírásait és versenynaptárát, 

k) dönt egyedi esetekben a versenykiírástól való eltérések ügyében a sportági érdekek 
elsődlegessége alapján, 

l) a Verseny Albizottság részére véleményt nyilvánít az olyan átigazolási ügyekben, 
amelyekben az átadó sportszervezet az átigazoláshoz nem járult hozzá, 

m) alávetés esetén határozatot hoz a Szövetség tagjai közötti vitás kérdésekben. 
 

IV. 
 

A Bizottság működése 
 
9) A Bizottság testületként jár el, jogait és kötelezettségeit testületileg gyakorolja, illetve 

látja el. A Bizottság egyes konkrétan meghatározott feladatok ellátására egy, vagy több 
tagjának határozattal felhatalmazást adhat.  

 
10) A Bizottság legalább kéthavonta ülésezik, de ezen belül a bizottsági üléseket szükség 

szerinti gyakorisággal kell összehívni.  
 
11) A Bizottság üléseit a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze. 

Bizottsági ülés összehívására 3 bizottsági tag együttesen is jogosult, az ok és a cél 
megjelölésével. A bizottsági ülést a Bizottság titkárán keresztül kell összehívni, 
akadályoztatása esetén közvetlenül is összehívható.  

 
12) A bizottsági ülést úgy kell összehívni, hogy a meghívó kézhezvétele és a bizottsági ülés 

időpontja között legalább 3 munkanap teljen el. Sürgős esetben ez az időköz kivételesen 
figyelmen kívül hagyható. 
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13) A bizottsági ülést általában az MKSZ székhelyére kell összehívni, ettől eltérő helyre csak 
kivételes esetben és csak akkor, ha ahhoz a bizottsági tagok 2/3-a előzetesen írásban 
hozzájárul.  

 
14) A bizottsági ülés összehívása írásban, az ülés helyének és időpontjának, továbbá 

lehetőség szerint tervezett napirendjének közlésével történik. A meghívó postán, 
tértivevénnyel, személyes kézbesítéssel átvételi elismervény ellenében, a bizottsági tag 
által megadott fax számra, fax megküldésével, vagy e-mailben, a bizottsági tag által 
megadott e-mail címre való megküldéssel történik. Az elektronikus levél megküldése 
szabályos meghívásnak minősül. A meghívó faxon, vagy e-mailen történt kiküldése 
esetén a meghívó a kiküldést követő első munkanapon kézbesítettnek minősül.  

 
15) A bizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, ha mindketten akadályozva 

vannak, a Bizottság által levezető elnöknek megválasztott bizottsági tag vezeti. 
 
16) A Bizottság a meghívóban szereplő napirend szerint tárgyal. A bizottsági ülést 

megelőzően és a bizottsági ülésen bármely tag kérheti új napirendi pont felvételét, vagy a 
kitűzött napirend módosítását, amelyről a Bizottság határozattal dönt.  

 
17) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele az ülésen jelen van. 

Ha a bizottsági ülés nem volt határozatképes, úgy 8 napon belül megismételt bizottsági 
ülést kell összehívni, amely megismételt bizottsági ülés a jelenlévők számára tekintet 
nélkül az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében határozatképesnek 
minősül.  

 
18) A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül. 
 
19) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a bizottsági ülés 

helyét és időpontját, a megjelenteket, a meghozott határozatokat, az egyes határozatok 
esetében leadott szavazatok számát és megoszlását, továbbá az ülésen elhangzott lényeges 
nyilatkozatokat, továbbá mindazt, amit bármely bizottsági tag a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kér. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írja alá. 

 
20) A bizottság ülései nem nyilvánosak, azokon a Bizottság tagjain és titkárán kívül a 

Bizottság által meghívott személyek, továbbá az MKSZ Elnökségének azon tagjai 
vehetnek részt, akik az Elnökség döntése értelmében a Bizottság működéséért felelősek. 

 
V. 
 

Elektronikus szavazás 
 
21) A Bizottság indokolt esetben a tagok személyes jelenléte nélkül írásban, e-mailen is 

hozhat érvényes határozatot. Nem lehet elektronikus szavazást lebonyolítani 
költségvetési, illetve pénzügyi kérdésekben, személyi kérdések eldöntésénél, illetve 
szabályzatok elfogadása tárgyában. Ebben az esetben a Bizottság elnöke a határozati 
javaslatot – esetleges mellékleteivel együtt – e-mailben küldi meg a Bizottság tagjainak, 
közölve azt a határidőt, amely alatt érvényesen lehet leadni a szavazatot. Ez a határidő 48 
óránál rövidebb nem lehet. A Bizottság tagjai szavazatukat e-mailben adják le. Csak az a 
szavazat minősül érvényesnek, amelyet a tag az elnök által közölt határidőn belül, és az 
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általa megadott e-mail címről adott le. Az érvényesen le nem adott szavazat „nem” 
szavazatnak minősül. 

 
22) Az elektronikus szavazás esetében a határozatképességet és a határozathozatal módját 

illetően jelen Ügyrend 17) és 18) pontjai alkalmazandók.  
 
23) A beérkezett szavazatokat a Bizottság elnöke összesíti, megállapítja a szavazás 

végeredményét, és azt 2 munkanapon belül e-mailben a bizottsági tagokkal közli.  
 
24) Amennyiben az elektronikus szavazás ellen legalább 3 tag tiltakozik, vagy annak 

végeredményét legalább 3 tag írásban kifogásolja, úgy a meghozott határozatot az elnök 
hatályon kívül helyezi, és az ügyben szükség szerint bizottsági ülést hív össze. Tiltakozási 
jog csak azokat a tagokat illeti meg, akik a szavazásban részt vettek és szavazatukkal 
kisebbségben maradtak. A tag a tiltakozását, vagy a kifogásolását a szavazás 
végeredményének 23) pontja szerinti közlését követő napon köteles megküldeni. 
Megküldésnek minősül a határidőben elküldött e-mail is.  

 
VI. 

 
Operatív Bizottság 

 
25) A Bizottság egyedi ügyekben való döntésre Operatív Bizottságot hoz létre, melynek tagjai 

az elnök, a versenyigazgató, a szakmai igazgató, a Játékvezetői Albizottság elnöke, 
továbbá a Szakmai Albizottság által delegált albizottsági tag. 

 
26) Az Operatív Bizottság két bizottsági ülés közötti időszakban meghozza a hatáskörébe 

tartozó ügyekben azokat az egyedi döntéseket, amelyek nem minősülnek stratégiai 
kérdéseknek. Az Operatív Bizottság igazolási- és átigazolási tárgykörben felmerülő 
egyedi ügyekben, továbbá versenykiírástól, vagy szabálykönyvtől való esetleges eltérést 
kezdeményező egyedi kérelmek ügyében jogosult döntést hozni. 

 
27) Az Operatív Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 operatív bizottsági 

tag jelen van. Az Operatív Bizottság ülését a Bizottság elnöke hívja össze, belátása szerint 
az Operatív Bizottság tagjai közül. Az Operatív Bizottság összehívása az operatív 
bizottsági tagok megegyezése szerint történik.  

 
28) Az Operatív Bizottság döntéséről írásban tájékoztatja a Bizottság többi tagját és az 

Operatív Bizottság azon tagjait, akik a döntés meghozatalában nem vettek részt.  
 
29) Az Operatív Bizottság határozatai a Bizottság határozatának minősülnek. 
 

VII. 
 

A Bizottság képviselete 
 
30) A Bizottság képviseletét a Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, vagy a 

Bizottság elnöke által meghatalmazott bizottsági tag látja el. E rendelkezések irányadók a 
Bizottság szóbeli és írásbeli képviseletére egyaránt.  
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VIII. 
 

Vegyes rendelkezések 
 
31) A Bizottság adminisztrációs feladatait az MKSZ Iroda által kijelölt bizottsági titkár látja 

el.  
 
32) A bizottsági iratok kezeléséről és megőrzéséről az MKSZ Iroda gondoskodik.  
 
33) A bizottsági ülések lebonyolításának feltételeit az MKSZ Iroda biztosítja. 
 
Jelen Ügyrendet a Bizottság elfogadta. 
 
Budapest, 2012. május 31. 
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