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A Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testületének Közgyűlése alapszabályát – a korábbi
alapszabály hatályon kívül helyezése mellett – az alábbiak szerint állapítja meg.
I. cikk
Általános rendelkezések
1. § A Testület neve: Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete (MLJT).
2. § A Testület az 5. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében létrehozott, jogi
személyként önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.
3. § A Testület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. § A Testület székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.
II. cikk
A Testület célja
5. § A Testület célja:
a) a labdarúgó játékvezetők érdekképviselete,
b) az aktív, illetve a visszavonult magyar labdarúgó játékvezetők támogatása,
c) segítségnyújtás a labdarúgó játékvezetők nevelésében és oktatásában, képességeinek
fejlesztésében,
d) a labdarúgó játékvezetés népszerűsítése,
e) a morális egység fenntartása, erősítése,
f) a labdarúgó játékvezetéshez kapcsolódó tradíciók megőrzése,
g) rendezvények szervezése,
h) közreműködés kiadványok készítésében,
i) a megnehezedett élethelyzetben lévő tagok és hozzátartozói támogatása,
j) hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése, fenntartása, erősítése,
k) a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, illetve annak szervezeti egységével kötött
megállapodás alapján a megállapodásban vállalt feladatok ellátása.
l) a labdarúgó játékvezetéssel kapcsolatos kutatási, könyvkiadási tevékenység támogatása, az
ebben való közreműködés.
III. cikk
A Testület tagjai
6. § (1) A Testület tagja lehet
a) valamennyi, az országos keretbe sorolt labdarúgó játékvezető, FIFA (nemzetközi)
minősítésű futsal és strandfutball játékvezető,
b) akinek az a) pont szerinti besorolása már megszűnt, függetlenül attól, hogy a
Magyarországon rendszeresített nyilvántartásban labdarúgó játékvezetőként szerepel-e,

c) A Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke, illetve aki a Magyar
Labdarúgó Szövetség területi szervezeti egysége játékvezetői bizottságának elnöke,
és írásban tagfelvételi kérelmet nyújt be, továbbá nyilatkozik az alapszabály elfogadásáról.

(2) Nem lehet a Testület tagja az a személy, aki büntetett előéletűnek minősül.
7. § (1) A tagsági viszony iránti kérelmet írásban az elnökséghez kell benyújtani. A kérelmet
az annak beérkezésétől számított első elnökségi ülésen tárgyalni, a határozatot annak
meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmezővel közölni kell. A tagsági viszony kezdő
időpontja az elnökség elfogadó döntésének napja.
(2) A tagsági viszony létesítése iránti kérelmet elutasító határozatot a kérelmezővel
tértivevényes levélben közölni kell.
(3) A határozat közöltnek tekintendő
a) annak a megadott címen történő kézbesítésének napján,
b) amennyiben a vétív „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, úgy a kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon,
c) más esetben a kézbesítés megkísérlésének napján.
(4) A kérelmező a tagsági viszony létesítése iránti kérelmet elutasító határozattal szemben a
kézbesítéstől számított 15 napon belül az elnökségnél benyújtva, de a közgyűléshez címezve
fellebbezést nyújthat be. A közgyűlés e kérelmező, s szükség szerint más személyek
meghallgatása után egyszerű szótöbbséggel határoz.
8. § (1) A Testület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, jogosult részt venni a
közgyűlésen.
(2) Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. A választást megelőzően azonban a
tagoknak nyilatkozniuk kell, azt a tisztséget, melyre jelölték őket, megválasztásuk esetén
elfogadják-e.
9. § A Testület szervei határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Testület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
10. § A Testület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba valamennyi tag jogosult
betekinteni. A tagok e kérelmüket az elnökhöz írásban terjeszthetik elő, akinek biztosítania
kell, hogy a kérelem megérkezésétől számított 30 napon belül a kérelmező a kérelemben
megjelölt iratokba betekinthessen, azokról saját költségére másolatot készíthessen.
11. § A Testület tagjai évente minden év szeptember 30. napjáig tagdíjat kötelesek fizetni.
Ennek mértékét az elnökség a tárgyév május 31. napjáig határozza meg.
12. § A tagok kötelesek közreműködni a testület céljainak megvalósítása, illetve a Közgyűlés
és az elnökség által meghatározott programok végrehajtásának érdekében.

13. § A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag halálával ,
b) kilépéssel,
c) tagdíjhátralék esetében,
d) ha a tag büntetett előéletűvé válik,
e) kizárással.
14. § A kilépést írásban kell közölni az elnökséggel. A tagsági viszony megszűnésének
időpontja a közlés megtörténte.
15. § (1) A 13. § c) pontja alapján a tagsági viszony akkor szűnik meg, ha a tagdíjat
esedékességkor a tag nem fizeti meg, s az elnök írásbeli, a tag ismert címére tértivevényes
levéllel történő felhívásának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem tesz eleget e
kötelezettségének.
(2) Ha a tag tagsági viszonya a 13. § c) vagy d) pontja alapján megszűnik, e tényt e
személlyel tértivevényes levélben közölni kell.
(3) A 7. § (3) bekezdése e §-t érintően is megfelelően alkalmazandó.
16. § (1) A tag kizárását a Testületből bármelyik testületi tag kezdeményezheti. Az indítványt
az elnökségnek soron következő ülésén tárgyalnia kell. Az indítványt előterjesztő tagot, s azt a
tagot, aki ellen az indítvány irányul, az ügy tárgyalásáról írásban – postai küldemény esetén
ajánlott levéllel a tag ismert címén - értesíteni kell. Az értesítés kézhezvételének hiánya, vagy
az értesített tag távolmaradása a kizárási eljárás lefolytatását nem akadályozza. A kizárási
indítványt előterjesztő, illetve a kizárni kívánt tag az eljárási cselekmények során jelen lehet,
az elnökség - ebben az esetben meghallgatásuk után - zárt tanácskozáson, egyszerű
többséggel határoz. Ha a kizárási indítvány valamely elnökségi tag ellen irányul, úgy e tag a
határozathozatalban nem vehet részt.
(2) Az elnökség az ülésére más személyeket, tanúkat is meghívhat, őket meghallgathatja.
(3) A tag a Testületből akkor zárható ki, ha a Testület céljaival ellentétes magatartást tanúsít,
vagy sérti a Testület jó hírét.
(4) A tag kizárása esetén a 7. § (2)-(4) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
17. § A Testület tagjairól nyilvántartást vezet.
18. § (1) A Testület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, aki (amely), az elnökséghez írásban tagfelvételi kérelmet nyújt be,
nyilatkozik az alapszabály elfogadásáról.
(2) A pártoló tagsági viszony a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
pártoló tag megszűnésével is megszűnik. Egyebekben a pártoló tagokra 7. és 10-17. §-ok
megfelelően alkalmazandók azzal, hogy pártoló tag más tag kizárását nem kezdeményezheti.

IV. cikk
A közgyűlés
19. § A Testület legfőbb, a tagok akaratát kifejező szerve a közgyűlés.
20. § (1) Évente egyszer, május 31-éig rendes közgyűlést kell tartani. Ezen a közgyűlésen az
elnök és a számvizsgáló bizottság beszámolóját, valamint az elmúlt naptári év zárszámadását
ismertetni kell.
(2) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok vagy az elnökségi tagok legalább fele
azt az elnökhöz címezve írásban a cél megjelölésével kéri. Ebben az esetben az elnök a
közgyűlést 15 napon belül, a kérelem közlésétől számított három hónapon belüli időpontra
tűzi ki.
(3) A közgyűlést az elnök hívja össze.
(4) A közgyűlésre a tagokat a közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének közlésével
írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8
napi időköz legyen.
(5) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a megjelent tagok száma a Testület tagjai számának
felét meghaladja.
(6) Ha a közgyűlés határozatképtelen, úgy az ugyanazzal a napirenddel összehívott
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben ezt a
meghívó tartalmazza.
21. § (1) A közgyűlés a Testület tisztségviselőit titkos szavazással választja meg, kivéve, ha a
megválasztható tisztségviselők száma a tisztségre jelöltek számánál nem kevesebb, s bármely
tag indítványára a megjelent tagok többsége nyílt szavazást rendel el. Egyébként a közgyűlés
nyílt szavazással dönt, kivéve, ha bármely tag indítványára a megjelent tagok többsége titkos
szavazást rendel el.
(2) Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, a közgyűlés egyszerű többségi szavazással
dönt.
(3) Az alapszabály módosításához, a tisztségviselők visszahívásához a megjelent tagok
háromnegyedének, míg a Testület megszűnésének, más szervvel való egyesülésének
kimondásához az összes tag négyötödének az erre irányuló előterjesztést támogató szavazata
szükséges.
(4) Ha a közgyűlés elnököt választ, s egyik jelölt sem nyeri el a megjelent tagok több mint
felének szavazatát, úgy a két legtöbb szavazatot szerző jelölt között a szavazást meg kell
ismételni.
(5) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazásnál a szavazásra jogosult elnök, akadályoztatása
esetén a szavazásra jogosult elnökhelyettes szavazata dönt, míg titkos szavazás esetén a
szavazást nyomban meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség esetén a szavazást
eredménytelennek kell minősíteni, s 60 napon belüli időpontra a közgyűlést e napirendi
ponttal össze kell hívni.

(6) Ha ugyanazon a közgyűlésen több tisztségviselő megválasztására kerül sor, úgy előbb az
elnök, aztán az elnökség, végül a bizottságok tisztségviselőit kell megválasztani.
22. § (1) Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az elnökség, a számvizsgáló bizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása,
visszahívása, azok beszámolóinak elfogadása,
b) az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
c) a költségvetés, a mérleg és a zárszámadás elfogadása,
d) a Testület feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének tárgyában való
határozathozatal.
(2) A közgyűlés határozhat mindazon kérdésekben, melyeket jogszabály vagy az alapszabály
nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
23. § (1) A közgyűlésen a megjelent tagok közül levezető elnököt, mandátumvizsgáló és
szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőket kell
választani.
(2) A közgyűlés napirendjének tárgyalása után bármelyik tag jogosult indítványának soron
kívüli tárgyalását javasolni. Erről a közgyűlés nyílt szavazással dönt akként, hogy az
indítványt azonnal tárgyalja – ez esetben határozatot nem hozhat -, azt a legközelebbi rendes,
vagy az e célból összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjére veszi, azt elutasítja, vagy a
Testület más szervének hatáskörébe utalja.
(3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet aláírásával
jegyzőkönyvvezető látja el, melyet két további, a közgyűlésen résztvevő tag hitelesít.

a

V. cikk
Az elnökség
24. § (1) A Testület képviseletét a közgyűlés által választott elnökség látja el.
(2) Az elnökség öttagú: az ugyancsak a közgyűlés által választott elnökből, az elnökség által
tagjaik közül választott elnökhelyettesből és három további tagból áll.
(3) Ha az elnökség tagjainak száma csökken, úgy a kieső elnökségi tag (tagok) helyett a következő
közgyűlésen kell új tagot (tagokat) - amennyiben az elnök e megbízatása szűnik meg, úgy elnököt választani. Az új elnökségi tagot (tagokat) megválasztó közgyűlésig az elnökség kevesebb, de
legalább két taggal is működhet. Ha azonban az elnökség tagjainak a száma nem éri el a három
főt, úgy az elnök 15 napon belül, az e naptól számított három hónapon belüli időpontra közgyűlést
köteles összehívni.

(4) Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén tagjai több mint fele jelen van.
(5) Az elnökség a szükséghez képest, de legalább minden naptári félévben egy alkalommal
tart ülést, melyet az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével az elnök
írásban hív össze akként, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap
teljen el.

(6) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni 30 napon belüli időpontra, ha azt az elnök, vagy
legalább három elnökségi tag indítványozza.
(7) Az elnökség ülésére más személyt is meghívhat.
(8) Az elnökség ülését az elnök vezeti, arról emlékeztetőt kell készíteni, melyet az ezt készítő
személy és az elnök ír alá.
(9) Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg.
(10) Az elnökség döntéseit egyszerű többségi nyílt szavazással hozza meg, kivéve ha bármely
tag titkos szavazást indítványoz.
(11) Szavazategyenlőség esetén a 21.§ (5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
25. § (1) A tag és a pártoló tag kizárásán kívül az elnökség nyílt szavazás esetén határozatát
írásbeli határozathozatal útján is meghozhatja.
(2) Írásbeli határozathozatal esetén a határozati javaslatot az elnök vagy elnökségi ülésen,
vagy írásban közli az elnökségi tagokkal, akik szavazatukat az elnökhöz írásban, az
elektronikus levél útján történő határozathozatal esetén kívül aláírásukkal ellátva a közlés
kézhezvételétől számított 8 napon belül juttathatják el. Az e határidő lejártát követő 15 napon
belül az elnök a szavazás eredményét az elnökségi tagokkal írásban közli.
(3) Írásbeli határozathozatal esetén az elnökség akkor tekinthető határozatképesnek, ha a
határozati javaslat minden elnökségi taghoz megérkezik. A határozat csak akkor érvényes, ha
a rendelkezésére álló határidőn belül az elnökségi tagok több mint fele szavazatát
szabályszerűen leadja.
(4) Nem rendelhető el írásbeli szavazás, ha ez ellen legalább két elnökségi tag a szavazást
megelőzően tiltakozik. Amennyiben a határozati javaslatot az elnökségi tagokkal írásban
közlik, s az írásbeli szavazás ellen a határozat kézhezvételétől számított három napon belül
legalább két elnökségi tag írásban tiltakozik, úgy az írásbeli szavazással meghozott határozat
érvénytelen.
(5) Ha az írásbeli határozathozatal elektronikus levél útján történik, az csak akkor érvényes,
amennyiben a szavazásra jogosultak megelőzően az elnökhöz címzetten, aláírásukkal ellátva
írásban közlik címüket, s nyilatkoznak arról, hogy az e címről érkező elektronikus levél
kizárólag tőlük származik.
(6) A (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az írásbeli
határozathozatal ellen valamely elnökségi tag elektronikus levél útján tiltakozik.
26. § Az elnökségi tagok megbízatása ötévi ciklusokra szól.
27. § Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a Testület vagyonával való gazdálkodás azzal, hogy az 500.000 Ft-ot meghaladó értékű
szerződésekről dönt, míg ennél kisebb értékű szerződéseket az elnök is megköthet,
b) a közgyűlés határozatai végrehajtásának szervezése, ellenőrzése,
c) döntés a tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyekben,
d) a tagdíj megállapítása,

e) eljár mindazon ügyekben, melyekre az alapszabály vagy a közgyűlés határozata kötelezi,
illetve feljogosítja,
f) dönt mindazon kérdésekben, melyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe, s melyek
vonatkozásában a közgyűlés a 22. § (2) bekezdése alapján nem jár el.
28. § Az elnök
a) szervezi az elnökség munkáját, vezeti üléseit,
b) irányítja és ellenőrzi a Testület tevékenységét,
c) képviseli a Testületet,
d) a tagokkal és a tagsági viszony iránti kérelmet benyújtó személyekkel írásban közli a
Testület szerveinek őket személyükben érintő döntéseit,
e) ellenőrzi és kezeli a keletkezett iratokat,
f) utalványozási jogot gyakorol,
g) felelős az elnökségi határozatok végrehajtásáért,
h) gondoskodik arról, hogy a Testület székhelyén a közgyűlés, az elnökség és a bizottságok
határozatait azok meghozatalától számított 15 napon belül a Testület internetes honlapján
közzétegyék, ennek hiányában 15 napra a Testület székhelyén a tagok számára
megismerhetően kifüggesszék,
i) figyelemmel kíséri a bizottságok munkáját,
j) felelős a tagnyilvántartásért,
k) a Testület által foglalkoztatottakat érintően munkáltatói jogkört gyakorol,
l) eljár mindazon ügyekben, melyekre az alapszabály, a közgyűlés vagy az elnökség
határozata kötelezi, illetve feljogosítja.
29. § Az elnököt – akadályoztatás esetén – az elnökhelyettes helyettesíti.
30. § (1) Az elnökség tagjai részt vesznek
a) a Testület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
b) a határozatok előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásának ellenőrzésében.
(2) Az elnökség tagjai jogosultak és kötelesek a Testületet érintő körülményeket figyelemmel
kísérni, azzal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket előterjeszteni.
31. § (1) Azt, aki legalább 8 évig a Testület elnöke volt, a közgyűlés tiszteletbeli elnökké
választhatja meg.
(2) A tiszteletbeli elnök a számvizsgáló bizottság ülésén kívül a Testület valamennyi szervének
ülésén tanácskozási joggal részt vehet, javaslatokat tehet.
32. § A közgyűlés, az elnökség határozatait – annak tartalmának, időpontjának, hatályának,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának, s nyílt szavazással hozott, nem
közgyűlési döntés esetében személyük megjelölése mellett - 45 napon belül be kell jegyezni a
Határozatok könyvébe, melyért az elnök felelős.
33. § Az elnök a 27. § c), d),e),f), h) és j) pontjai, valamint a 32. § szerinti feladatát a Testület
más tagjára delegálhatja.

VI. cikk
A bizottságok
34. § (1) A Testület gazdasági tevékenységét a számvizsgáló bizottság ellenőrzi.
(2) A számvizsgáló bizottság felügyeli a Testület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és
más rendelkezések megtartását, a számviteli és hozzá kapcsolódó nyilvántartásokat, a
vagyonleltárt, felülvizsgálja az éves mérleget.
(3) A számvizsgáló bizottság a Testületnél a hatáskörébe tartozó kérdésekben bármikor
jogosult ellenőrzést végezni. Elnöke annak megkezdését a Testület elnökével közölni köteles.
(4) A számvizsgáló bizottság ellenőrzése befejezését követően 30 napon belül az elnökségnek
írásbeli jelentést készít. Amennyiben szabálytalanságot állapít meg, annak megszüntetését e
jelentésben javasolni köteles. Ha a Testület a szabálytalanság megszüntetéséről intézkedik,
úgy a számvizsgáló bizottság ennek végrehajtását ellenőrzi.
35. § A közgyűlés vagy az elnökség a munka sajátosságainak megfelelően további
bizottságokat hozhat létre.
36. § (1) A bizottságok megbízása az elnökség megbízásával megegyező öt évi ciklusokra – a
ciklusok alatt létrehozott, illetve megválasztott bizottságok megbízása az elnökség
megbízásának lejártáig - szól.
(2) A bizottságok üléséről emlékeztető készül, amelyet az ezt készítő személy és a bizottság
elnöke ír alá.
37. § (1) A számvizsgáló bizottság tagjai nem lehetnek egymás, az elnökség és más
bizottságok tagjainak hozzátartozói, a Testületben más tisztséget nem viselhetnek.
(2) A számvizsgáló bizottság tagjai, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a megbízatásán
kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban a Testülettel nem állhatnak.
(3) A számvizsgáló bizottság tagjai nem részesülhetnek a Testület cél szerinti juttatásából –
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
Testület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatást.
(4) A számvizsgáló bizottság tagjai nem lehetnek a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott
személyek hozzátartozói.
(5) A számvizsgáló bizottság háromtagú, a közgyűlés által választott elnökből és két másik
tagból áll.
38. § (1) A további bizottságok és a területi szervek létszámát az azt létrehozó határozat
határozza meg, elnökét és további tagjait a létrehozó szerv választja.
(2) A bizottságok akkor határozatképesek, ha ülésükön tagjainak több mint fele jelen van.

(3) A bizottságok határozataikat egyszerű többségi szavazással, nyílt szavazáson hozzák,
kivéve ha valamely tag javaslatára a bizottság titkos szavazást rendel el.
(4) Döntéshozatalkor a 24. § (10) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
(5) A 25. § a bizottságok működésére is megfelelően alkalmazandó.
39. § A Testület nem bízhatja meg könyvvizsgálóként a Testület tagját és annak
hozzátartozóját.
VII. cikk
A Testület anyagi forrásai és gazdálkodása
40. § A Testület bevételei:
a) tagdíj,
b) állami, társadalmi szervek, magánszemélyek támogatása,
c) szponzori bevételek,
d) pályázaton nyert támogatás,
e) gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből származó bevételek.
41. § (1) A tagdíj, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a Testület vagyonát képezi.
(2) A Testület vagyona oszthatatlan. A testületi tagság bármilyen okból történő megszűnése
esetén a tagot a Testület vagyonából semmilyen térítés nem illeti.
(3) A Testület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Elért eredményét nem osztja fel,
azt az 5. §-ban meghatározott tevékenységre fordítja.
42. § A pénzforgalmi számla feletti rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott személy
aláírása szükséges. E személyeket az elnökség jelöli ki.

VIII. cikk
A Testület megszűnése
43. § (1) A Testület megszűnik:
a) feloszlással,
b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
c) feloszlatással,
d) megszűnésének megállapításával.
(2) A Testület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után - vagyona csak a labdarúgó
játékvezetéssel kapcsolatos célokra fordítható.

IX. cikk
Értelmező és záró rendelkezések
44. § Az alapszabály alkalmazásában
1. Játékvezető: a Magyarországon rendszeresített nyilvántartásban labdarúgó játékvezetőként
nyilvántartott természetes személy, ideértve a játékvezető asszisztenseket, a játékvezető
ellenőröket, a futsal és strandfutball bajnokságokban működő játékvezetőket is.
2. Országos játékvezetői keret: az erre jogosult szerv által létrehozott keret, a
Magyarországon legmagasabb szinten működő játékvezetők összessége.
3. Hozzátartozó: a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 13. § (2)
bekezdésében hozzátartozóként felsorolt természetes személy.
4. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
5. Egyszerű többség: választás esetén a megválasztható tisztségviselők száma szerint leadott
szavazatok egymáshoz viszonyított többsége, más esetben az előterjesztést támogató, illetve az
azt ellenző szavazatok egymáshoz viszonyított aránya
45. § (1) Ezt az alapszabályt a Testület 2008. január 27. napjára összehívott közgyűlése
fogadta el a korábbi alapszabály egyidejű hatályon kívül helyezése mellett.
(2) Az alapszabály az elfogadását követő 8. napon lép hatályba, a korábbi alapszabály
egyidejűleg veszti hatályát.
(3) Az alapszabály elfogadásakor fennálló, valamint a jelen alapszabály hatálybalépése utáni
ciklusban elnyert tisztségviselői megbízatások 2011. november 9-én járnak le.
(4) Az alapszabály 2009. május 28-ai módosítása 2009. június 8-án lép hatályba.
(5) Az alapszabály 2011. október 17-ei módosítása annak elfogadásával lép hatályba.
(6) Az alapszabály 2013. május 16-ai módosítása annak elfogadásával lép hatályba.

