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I. ÁltclÉlg!-t9!9g]!:g=É:sL

A szövetség n8v9: Magyar Rögbi Szövetség
, ' t'lü1 ,1

Rövidítése: MRSZ

Székhelye: Érd
Rlapítás éve: 199o.
Jelvénye: a melIél<let szerj_nt (l<özgyülés döntése után)
Zászlaja: formája egyenIő szárú háromszög, fehér színű,

f üggőleges szímmet riat en9elyében piros_ feh ér_zöLc
szaLag, ameIyet l<özépen a j elvény ra jzolat a 3za-
l<it me9.

Pecsétje: l(örfelÍrat: Magyar Rögbi SZöVetség l99o. közé-
pen a szövetsé9 jelvénye.

2./ A Magyar Rögbi Szövetség az I9B9. éví g. tÖrvényerejű rende}et

aIapján Iétrehozott és mül<ödő sportági sza|<szövetség.

i(izái..i;iag:j5aí-l jogosuii i; t^ügbísport ügi-eine!< h:-:zai intéz$cón':
és nemzet l<özi l<épviselet ére.

3./ A Magyar Rögbi Szövetség törvényességi feIÜgyeletét a FŐvárosi
ügyéJség tát3a eI. Az l4RSZ-t ilIetően az állami sportiránYitá-
sí szerv az L9B9. évi 9.tu.rr. 16.§-aOan megfogalmazott jogl<örö-

l<et gyakorol3a.

4./ A Magyar Rögb1 Szövetség célja a rögbisport Magyarországon tör_
ténő széLasl<örű megismertetéséveI és eIterjesztéséve1 testedzé-
$i, ver3enyzési, szőral<ozási- Iehetőség biztositása a tenuIÓ if-
j úsá9 és a f elnőt t 1al<osság számára.
Törel<szil< a 3portág szemé}yiségf e j lesztŐ, l< ózösségi éIet re neve-

Lő hatásánal< közkinccsé tételére.

5./ A Magyar Rögbi Szövetség jogi szeméIy.
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6./ 
^ 

Magyar Rögbí SzöVetség ( MRSZ )

a./ demol<ratil<usan épü1 fe1 és mül<ödíl<;
b.7 határozatait többségi eIv alapján hozza, azol< a döntés

meghozatal-a után l<ötel.ező érvényüel<; a MRSZ a tag szer-
vezetel<et iIletően l<izáróLag a szervezetel< mül<ödésénel<
a MRSZ hatásl<örébe tartoző l<érdésel< tel<intetében hatá-
rozhat 3

c-/ a hazaí rögbisportot érintő nem l<ötelező ere.jű aj ánIá-
sol<at tesz;

d./ testÜleteinel< tagjai és tisztségvíselői felmenthetől< és
visszahívhatól<;

e./ a tisztségviseIől< és a vezető testületel< tagjainal< meg-
választása minden esetben títl<os lzavazássa1 történil<.

feladata és hatásl<öre

7./ Az MRSZ a rögbi sportágban

a. / megha tározza a f e j 1eszt ési cé1l< i-tű,zésel<et és gondosl<o-
dil< megvaIósít ásul<ról ;

b. / megálIapít j a .a vers€hy, j át él<-é3 f egyelm i, szabályokat ;
c./ meghatározza a hazai és nemzetközi versenynaptárt, és

annal< alapján engedéLyezi tagjai számára a hazai és
nemzetl<özi sporte3eményel< megrendezését, illetőleg az
azo|<on való részvételt;

d./ meghírdeti és megrende21 a Nemzeti Bajnol<ságot és a
Magyar l(upa verseny3orozatot, továbbá az egyéb ver3e-
nyel<et és sport rendezvényel<et;

e-/ mÜl<Ödteti a válogatott l<eretel<et és áltaIul< l<épviseI1
a Magyar l<öztársaságot a nemzetl<özi sporteseményel<en;

f ./ megadja rögbj.játél<os l<ülf öldi munl<aválIaIása esetén
a nemzetl<özi szövetség áttal megl<ívánt versenyzésí
( áti-gazolási ) engedélyt;

g./ gondosl<odil< a játél<vezetől< l<épzésérő1,,, továbbl<épzésé-
rőI ós minősítésérő1, valamínt l<özremül<ödil< a rögbi
egYéb sPortszal<embereinel< l<épzésében, továbbl<épzésében;

h./ a l<ülön jogszabályban meghatározottal< szerint gondosko-
díl< a rögbijátél<osol< igazoLásáróI , átígazolásáró1, és
minősítésérő1, elLen,őrzL a meg nem en9edett teljesítmény-

l
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fol<ozó izerek és módszerel( ti]almánal< betartá3át,
továbbá sportfegyelmi jogl<ört 9yal<oro1,

i., eLiát;a a nemzetl<özi rögbi szövetség álta1 megha_

tározott feladatol<at;

B./ Az MRSZ

d., törel<szil< a rögbi bázisainal< széIesítésére, a játé_
l<osok és csapatol< szánának növelésére;

b., folyamatosan és rendszGresen propagáIja a sportágat
és eseményeit;

c.r társadalmi és anyagi támogatásol<e t szerez a sportág
számára i

d., gondosl<odíl< tagjainal< a l<épviseletérőI és érdekvéde1_

mérőI;

€.r nemZetl<özí sportl<apcsoLatol<at aIa|<ít l<i és ápo1

1ir. A i,li<SZ Lagsága:

g./ A MRSZ tagsága: r1 ,!.,,_ ,,,rsi ,*L.,{_,
|,a., tagja lehet minden olyan, a sportágban, v,agy*az*L-i {
l\

összefúggésben tevél<enységet folytatö, Jogi sZemé}yi_

séggeI rende]-|<ező szervezet, amely elfogadja a MRSZ

alapszabályát;
bo, a tagsági visZony az alapszabáLy elf ogadásárőL szó,Ló

írásbelí nyilatl<ozat benyujtásávaI és az e}nöl<ség jó_

váhagyó határozatáva1 jön Iétre;

]"., pártoló tagja Iel,ret mínden nagyl<orú személy, al<i váI-

IaIja a MRSZ erl<ölcsi és anyagi támogatását3

lo. , jogiszemélytagjaIehetbármelygazdá1l<odógzervezet
(Ptl<. 685. c") költségvetésí szerv va9y intézmény,

iIletőleg egyéb |Zervezet, anrely betépésl<or e9yüttmü_

l<ödési megáltapodásban váIlalt f eIt ételel< mel}et t tá_

mogatja a MRSZ-t.

Lo"/ A MRSZ-be való be- és l<i}épés önl<éntes,
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IL./ A tagsági viszony megszünil<:

- l<ilépéssel,
törlésse1,
l<ízárássa1

- a tag szervezet jogutód néll<ülí me93zünésével.
A jogutódnal< nyilatl<oznía l<elI a tagságró1.

L2./ A tagdíj mértél<ét, az esetleges l<önnyítésel<et a l<özgyü-
lés határozza meg.

L3./ A MRSZ ta9jánal< jogai és l<ötelességei3

Ont a MRSZ tagjánal< jo9ai;
- l<ü}döttei utján l<épvíse}tetheti magát a szövetség

l<özgyülésén és részt vehet a döntések, határozatok
meghozat aIában;
csapatáva] részt vehet a szövetség álta1 l<iírt baj-
nol<ságol<on, l<upave rsenyel<en ;

részesülhet a szörretsé9 Iehetőség szerint bizto-
sított tánrogatásában;
javaslatol<at tehet a szövetség tevél<enységéve} l<ap-

csolatos l<érdésel<ben ;
tájél<ozódhat a szövetség álta1 l<ezelt anya9i javal<

és eszl<özöl< felhasználásáró1;
közremül<ödhet és szavazati j og ilIet i meg a szövet-
3ég testüIeteinel< és tisztségviselőínek megválasztá-
sában és felmentésében;
véleményt nyilváníthat a 3zövetséget éríntő bármely
l<érdésben, a szövet ség l<özgyülése előt t , va9y a

MRSZ felügyelő szervéné1 inditványozhatja a szövet-
ség jogszabáIyba vagy az aIapszabályba ütl<öző intéz-
l<edésénel< vagy döntésénel< megváltoztatását, illető-
leg megsemmisít ését;
l<isebbségben maradt vé}eményét fenntarthatja és l.ép-
iseIheti, de a többségi határozatol<at - azol< érvé-

nyességí idején belü1 - el<l<or is l<öteIes végrehajta-
fli, ílletőleg azol<nal< magát alávetni.
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b., a MRSZ tagjánal< l<ötelességeí3

- az MRSZ aIapszabályánal< betartása;
- az MRSZ céljainal< megvalósítására irányuló tevél<enység
- az MRSZ határozatainal< végrehajtása (az I. fejezet 6/b

pontja szerint);
- a szal<mai munl<a színvonaLánal< folyamatos emelése;
- az áLtaIános sporterl<öIcsi normál< betartása;
- a l<ülf öldi 3zereplés eset én a Magyar l(öztársaság

mélt ó l<épviselete;
- a tagdíj fízetése.

la./ Az MRSZ pártoIó és jogi tagjánal< joEai és l<ötelességei;

o. t az MRSZ pártoló és jogi tagjánal< jogaí3

- igénybe veheti az MRSZ áltaI nyúJtott és beIépésekor
l<ötött együttműl<ödésí megáIlapodásban meghatározott
szol9áltatásol<at;

- javaslatot, észrevételel<et tehet az MRSZ-t érintő
bárnely l<érciésbren.

b., Az MRSZ pártoIó és 3ogí tagjánal< l<öteLessége ez t,lRSZ

céli<i-tüzéseinel< erl<ölcsi, anyagi támogatása.

f V. A_!g!ggt t l<özgyűlÉ9,

L5./ Az MRSZ 1egf elsőbb szerve a l<űIdöt tl<özgyűlés, amely az MRSZ-
érintő vaIamennyi l<érdésben dönthet.

A l<üIdöttl<özgyűlést a tag sportegyesületel< l<üldöttei alkotjá
A l<üldöttel<et az egyesületel< rögbí szakosztáLyai váLasztjál<
meg. Minden tag három l<üldöttet delegálhat a l<üldöttl<özgyű_
1ésbe, de a három l<üldött l<özü1 csal< egy rendell<ezil< szava-
zatí jogga1, a másil< l<ét l<üldött tanácskozási joggal vesz
részt . A szövet ség eInöl<e színt én egy szavazat t a1 rende1l<e-
zíl<.

A l<üldöttl<özgyűlés félévente ülésez:.l<.
össze l<e1I hivni, ha azt a tagol< L/3-a
Iöléséve} - l<ezdem ényezí. Osszehivásáró
l<odil<. ./.

16./ A l<úldöttl<özgyűlést
az ol< és céSeg3e-

L az eInöl<sé9 gondos-
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L7./ A l<ü]döttl<özgyűIés határozatl<épes, ha a lzavazatL jogu
l<üldöttel< több, mint 2/3-a jeIen van.
Határozatl<éptelenség esetU? ? l<üldöttl<özgyűlést - azonos
napirenddel - legl<orábban ifu$- net múlva ismét össze l<eI1

[rivni. El<l<or a megjeLentel< sz.ánátó1 függetIenül határozat-
l<épesnel< minősül.

LB./ 
^ 

l<üldöttl<özgyűlés határozathozataIa e9ysz.erű többséggeL,
nyilt szavazással (l<ivéte1 I. f ej. 6/e pont ) történil<.
A megalal<u}áskioz, feloszLáshoz, az aIapszabáLy módosításá-
hoz a jeIen]evől< szavazatánal< 2/3-os többsége szül<séges.

L9./ A l<üIdöttl<özgyűlés l<izáróLa9os hatásl<örébe tartozil<;

a., a me9alal<ulás, fe}oszIás l<imondása;
b., azalapszabáty és a fegyelm1- szabáLyzat eIfogadása,

módosítása;
c., az elnöl<ség, az elnöl<, aIelnöl<, főtitl<ár és a szám-

vizsgáIó bLzattsá9 3 érzre történő megváLasztása;
d., az. MRSZ cé]_l<itüzásejne!<, fe.l.adatainal< meghatározása,

az eseménynaptár elfogadása;
€., az elnöl<sé9, a számvizsgá}ó bízottság és a tisztsé§J-

viselől< beszámolt at ása e

f ., a l<öItségvetés fő téteIeinel< meghatározása, a gazdá1-
l<odásróI szóló éves beszámoIó e]fogadása;

g. , a t agsági díj megha tározása;
h., az MRSZ testületeí áItal hozott döntésel< e}Ien benyúj-

tot t l<íf ogásol<, f ellebbezésel<' elbirálása;
i., sportági l<ítüntetésel< alapítása;
j., a nemzetl<özi szövetsé9hez (Federation TnternationaLe

de Rugby Amateur) való csatlakozás l<imondása.

2o./ Az MRSZ l<üIdöttgyülései nyilvánosal<. Az érdel<lődől< azonban
a l<özgyűlés munl<ájába nem szólhatnal< beIe, €zt nem befoLyá-
soIlratjál< és zavarhatjál<. ElIenl<ező esetben az adott l<öz-

gyűlés nyilvános voltát meg l<e1l szüntetni. BármeJ-y tag ja-
vasIatára a l<üldöttl<özgyűIés szavazással dönt a nyilvános-
ság l<izárásáról.
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V. Ar_elnökség.:

2I./ l<ét l<üIdöttl<özgyűIés l<özött az MRSZ munl<áját 7 tagú eI-
nöl<ség irányítja.
Az elnöl<ség tag j ai
(Etnöl<sé9i tagnal<
párto}ó tagol<, a

Az elnöl<ség munl<a-

; eInöl<, ale}nöl<, főtitl<ár, 4 ta9.
választhatól<: a tagol< l<üIdöt tei,
jogi tagol< l<épvíseIőí.)
és üIésterv alapján végzi munkáját

22./ Az elnöl<sóg feladata és hatásl<öre:

a,, az MRSZ tevél<,=nységénel< l<özvetlen irányítása, hatá-
roZat a inal< vég reha j t ása;

b., a l<üldöttl<özgyűlés eIől<észitése;
c., a tagol<, pártoLó tagol<, jogi tagol< feIvétele;
d., az MRSZ f ejIesztési tervénel<, l<öItségvetésénel< l<ido1-

gozása, az éves eseménynaptár összeáIlít ása 3

€., az MRSZ eredményes műl<ödése f eltételeínel< megteremtése;
f ., az MRSZ szervezeti és műl<ödési szabái-yzatánal< megáIIapÍ*

lása;
9., az MRSZ bizottságainal< 1étrehozása, me9szüntetése, be-

számo]_tatása, tisztségel<, feladatl<öröl< l<ialal<Ítása és

betöltése, ezen tisztségvise}ől< beszámoItatása
(l<ivéte1: TV.fej. L9/e. pont);

h. , fegyelmi j ogl<ö r gyal<o r}ása .

23./ Az elnöl<ségbő1 Iemondás va9y egyéP ol<bó1 eltávozott tagol<

pótlása behivássa1 nem 1ehetséges. Amennyiben az eInöl<ség

}étszáme 50 /o-1<aL csöl<l<enne, l<üldöttl<özgyűlést l<ell össze-
hivni az ú j eInöl<ség megváLasztására.

VT . A .t isz! ségyiselők :

24./ Az, MRSZ tisztségvise].ői feIadatul<at társadaImi munl<ában

1átjál< el.



25 Az MRSZ elnöke:

, elnöl<öl a l<üldött|<özgyűtés és az elnöl<ség ülésein;
, l<épvíseli az MRSZ-t;
, végrehajtja a l<üldöttl<özgyűLés és az elnöl<ség áItal

rábizott feladatol<at.

26./ Az I,]RSZ alelnöl<e aZ eInöl< al<adáLyoztatása esetén teljes
jogl<örrel és f elelősségge1 el}át3 a az eInöl<i hatásl<örbe
tartozó f eIadatol<at.

27./ Az MRSZ főtitl<ára:

\a.,, a l<üIdöttl<özgyűlés és az elnöl<ség ü]ései l<özött a\'-
szervel< határozatainal< megfeleIően folyamatosan in-
tézi az |4RSZ ügyeit;

b., szervezi és összehangoI3a a l<ü]döttl<özgyűIés és az
elnöl<ség határozatainal<, a3ánlásainal< végrehajtását ;

c., eIől<észíti az elnöl<ség üléseit, az ülésel< előterjesz-
t éseit , dönt éseit ;

d., összehangolja az |,lRSZ bízottságainal< munl<áját;
e., amennyíben az 1.1RSZ hatél<ony műl<ödése f izetett munl<a_

társal< a1l<almazását szül<ségessé teszi, mr_tn|<áltatói
jogol<a t gyal<oro1 ezen a]l<a Lmazot tal< f elet t;

f ., f elelős az MRSZ törvényes műl<ödéséért, a gazdálkodá-
si rend megtartásáért;

g., l<épviseli az MRSZ-t.

28./ Az MRSZ elnöl<sége a főtitl<ár munká3ánal< segítóse érdeké-
ben títl<ári f eIadatl<ört 1étesíthet.

a.
b.
C.

A titl<ár -
részt vesz

főtitl<ár e9yetértéséve]-, irányításávaI -
főtítl<árí feIadatol< eItátásában, l<ivéte1 az

alapszabáLy 27/e, f , g pontja, amely feladatol< a főtítl<ár
l<LzáróIagos hat ásl<örébe t a rt oznal<.

a

a

-B
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vTT. SzámvizgÉlÉ,_qizot t sáQ :

29./ Az MRSZ gazdáll<odását elnökbő1 és 2 tagbóL áltó számvi-zs-
gátó bízottság feIügyeli, amelyet a l<üldöttl<özgyűlés vá-
Laszt meg.

A számvi-zsgáIó br.zattsá9 fe}adata a gázdáll<odás törvényes-
ségénel< eIlenőrzése, szal<mai segítése.

VIII. Szervezetel<, bizot t s€ ]:._leIadat kg19lr,

3o. / Az eInöl<sé9 :

a.t amennyi[len az MRSZ ügyeinel< hatél<ony intézése ezt meg-

l<ivánja, és anyagi helyzete Iehetővé teszi; az admí-
nísztrativ és technil<ai feladatol< ellátására a főtit-
l<ár vezetése alatt álló, fj-zetett munl<atársal<at all<a1-
naző titl<árságot hozhat 1étre.

h_ ^, a,72l<rnai h.-9tí:!<nnr_leárr növelése ér^c| e!<ében hi_z.ottsáoo|<at, , / - ,"

hozhat Iétre (játél<vezetői, fegyelmi, technil<ai, reklám-
-propagancla, sportlzakmaí l<épzési-továbbl<épzési, ifjúsá-
gi).
A bízot tságol< műl<ödése részleteit a szervezeti és műl<ö-

déeí szabáLyzat szabáLyozza,

c , , t iszt ségel<et , f eladat l<öröl<et hozhat Iét re : szal<f elü9ye-
Lő/l</, 3zövetségi l<apitány (edző), sajtófőnöl<.

IX . A_Magya r_Bsqi_g_rö"9!9É9_93=gáIkocása :

3L./ Az l4RSZ szervezetel< a társadaImi gazdáIl<odó tevél<enységéről
szólő L6/l9B9(II.26) MT'. rerrdeLet szerint gazdáll<odik

a. , Bevételeí:

- ta9ol<, pártoIótagol<, jogi tagol< tagdíjbef:.zetései;
- jogi- szeméIyel< és magánszemélyel< feIajánlásai és

hozzáj á rulásai;
- e9),úttmül<ödési |zerZ.őcjésben rögzített, a másik sZer-

ződő fé1 feté teIjesített szolgáItatásol< bevóteLei;
- rendezvén)le|<, l<iadványol<, efrIél<tárgyak bevéteLei;
- áLIamí támogatás, ./.
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gazda s á g i - vá I 1a 1l< o z ó í
l<ülföldi és nemzetl<özi

tevél<enységbőL szárnaző bevéte};
szövet ségel< támo gat ásai.

b. , l<iadásai:

a céIol< t/4pont és feladatol< Il/7-e. pontol< megvaló-
sítása érdel<eben felmerüIt l<özvetlen l<öltségel<;
a tagszervezetel< támogatása ;

műl<ödési l<ölt ségei< ;
gazdasági-váIla1l<ozói tevél<errrység l<özvetlen l<öltségei;
egyéb l<özvetett l<öltségel<.

c., Az [,,íRSZ tartozéeaiért saját vagyonávaI f ele1.
A tagol< ezért - a tagdí3 megfizetésén tú1 - nem feIelnel<

Záró rende1l<ezések:

32./ Az MRSZ l<épviseletére az elnöl<, az. alelnöl< és a főtitl<ár,
valamínt az elnöl<ség áltaI esetenl<ént megbizot t személy
jogosu,.tt.

33./ Az rlRSZ megszűni-l<, ha a l<üldöttl<özgyűté3 ezt l<ímondja, va9y
az iIletél<es bíróság feloszIatja, ílletőle9 megszünését meg-
áIlapít;a. Az MRSZ más szal<szövetséggel nem e9yesülhet.

34./ Az |,!RSZ meg3zűnése esetén vagycrnáró1 a i<üldöttl<özgyűtés dönt.
Ha az MRSZ feIoszJ-atáesa1 szünt meg, vagy megszűnését állapí*
tottál< meg, és a va9},on hovafordításáró1 nem történt rendell<e
zés, vagyona a hiteLezől< l<ielé9ítése után állami tulajdonba
l<erü1 es azt 3portcélol<ra l<e11 fordítani.

35./ Ezt az alapszabályt a l"1agyar Rögbi Szövetség l<üldöttl<özgyűté*
se l99o. év hó . napján elfogadta.

A Fővárosi Bíróság a Magyar Rögbi Szövetséget ....t... szán
alat t nyilvántartásba vet te.
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