A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
I.
Általános rendelkezések
A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi
Egyetemmel együttműködő tradicionális sportegyesület.
Céljai és feladatai többek között a sportegyesület szakosztályain keresztül valósíthatók meg.
A MAFC a Fővárosi Bíróság által nyilvántartott alapszabállyal működik. A részletes működési
szabályokat az egyesületi SZMSZ szabályozza.
II.
A szakosztály jogállása, a vezetőség feladata, hatásköre
1. A súlyemelő szakosztály a MAFC egyik versenysport tevékenységet folytató szakosztálya,
az alapszabály által biztosított jogokkal.
2. A szakosztály nem önálló jogi személy, gazdálkodási tevékenységét, a szakosztály
érdekeinek képviseletét a MAFC sportegyesület SZMSZ-e által meghatározottak szerint
szervezi.
3. A szakosztály a saját SZMSZ-e által meghatározottak szerint működik, összhangban az
egyesület szabályaival.
4. A szakosztály vezetősége:
 tervezi, irányítja a szakosztály munkáját,
 dönt a szakosztályt érintő kérdésekről, a tagfelvételekről
 érvényesíti az általános és az egyedi döntéseket
 kapcsolatot tart és szükség esetén intézkedik a MAFC vezetőségénél, az irodán
 kapcsolatot tart és szükség esetén intézkedik az egyetem Testnevelési Tanszékén
 kapcsolatot tart és szükség esetén intézkedik az egyetem illetékes ügyintézőinél
III.
A szakosztály
1. A szakosztály alapvetően egyetemi súlyemelő verseny szakosztályként működik minden
korosztályban, de lehetőséget biztosít a nem versenyszerű sportra; korlátozottan az általános
erőfejlesztésre; elsősorban az egyetemi hallgatóknak, egyetemi dolgozóknak kiöregedett
versenyzőknek, végzett hallgatóknak.
2. A Magyar Súlyemelő Szövetség vonatkozó szabályzatainak megfelelően szervezi és
irányítja a súlyemelő versenysportot folytató versenyzők szakmai tevékenységét.
3. Gondoskodik a sportágban a sportszerű felkészülés és versenyzés feltételeinek az
Egyetemen belüli megteremtéséről.

IV.
A szakosztály tagsága
1. A tagsági jogviszony
A tagsági jogviszony felvétellel keletkezik; kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg (MAFC
Alapszabály szerint).
A szakosztály tagja lehet az a természetes személy, aki

felvételt nyert a szakosztályba

a belépési díjat, majd a negyedéves tagsági díjat időben megfizeti
2. Versenyzők: azok a tagok, akik az adott tárgyévben a Magyar Súlyemelő Szövetség
hivatalos korosztályos súlyemelő versenyén, vagy a Magyar Erőemelő Szövetség
hivatalos versenyén indultak
3. Aktivisták: azok a tagok, akik a szakosztály munkáját saját munkájukkal elősegítik
4. Pártoló tagok: azok a tagok, akik a megállapított tagdíjon felül támogatják
közvetlenül vagy közvetve anyagilag a szakosztályt
5. Szabadidő sportolók: azok a tagok, akik nem tartoznak az előző csoportokba.
V.
A tagok jogai és kötelességei
A tagok jogai:
1. Igazolt versenyzőként a MSSZ vonatkozó szabályainak, szabályzatainak megfelelően
az egyesület színeiben sportversenyeken részt vehet.
2. A szakosztály nyújtotta lehetőségek kihasználásával versenyekre felkészülhet, súly- és
erőemelő edzéseket, illetve egyéb hasonló jellegű sporttevékenységet végezhet.
3. A 18 éves kor betöltése után választhat és választható a szakosztály (a MAFC)
vezetőségébe, vagy küldöttnek.
4. Részt vehet a szakosztály tevékenységében, értekezletén, rendezvényein
5. Észrevételeket, javaslatokat tehet a szakosztály működésével kapcsolatosan
6. Tájékoztatást kérhet a szakosztály tevékenységéről, működéséről
A tagok kötelességei:
1. A rendelkezésre állóeszközök és lehetőségek figyelembe vételével a szakosztály
eredményes működésének elősegítése
2. A sportegyesület és a szakosztály rendelkezéseinek betartása és betartatása
3. A versenyszerűen sportoló tagoknak mind a felkészülés, mind a versenyzés során az
MSSZ vonatkozó előírásainak, szabályzatainak betartása.
VI.
A szakosztály szervezete
A szakosztály szervezeti:
Szakosztály Értekezlet
Szakosztály Vezetőség
Felügyelő Bizottság
A szakosztály tisztségviselői:
Tanárelnök
Szakosztály vezető
Szakosztály vezetőség tagjai (5 fő)
Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja
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VII.
A szakosztály értekezlet
A szakosztály legfőbb döntéshozó szerve a szakosztály értekezlet.
A szakosztály értekezlet a szakosztály egészét érintő kérdések megtárgyalásának és döntésének
fóruma.
A szakosztály értekezlet szavazati joggal rendelkező tagja lehet minden tagsági joggal
rendelkező nagykorú tag.
A szakosztály értekezlet döntéseit egyszerű többségi szavazással hozza.
A szakosztály értekezletet évenként legalább egyszer össze kell hívni.
Az összehívásról a szakosztály vezetősége köteles gondoskodni, előre meghirdetett
napirenddel, legalább a kitűzött időpont előtt egy hónappal történő közzététellel melyet a
szakosztály edzőteremében kifüggeszt.
Minden tag tehet javaslatot írásban a napirendi pontra. Kötelező felvenni a napirendbe, ha azt
tíz tag támogatja.
A szakosztály értekezlet kizárólagos döntési joga:
 az SZMSZ jóváhagyása
 a Vezetőség megválasztása
 a Teremrend jóváhagyása
 a Vezetőség beszámolójának elfogadása
 a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
 minden olyan kérdés, amelyet a szakosztály értekezlet a saját hatáskörébe von
VIII.
A szakosztály vezetése
A Szakosztály Vezetőség
A szakosztály tevékenységét két szakosztály értekezlet közötti időszakban a szakosztály hét
tagú vezetősége irányítja, szervezi.
A Vezetőség a II. fejezetben meghatározott feladatok és jogok gyakorlására a tagság közül
választott szerv.
A vezetőség tagjai:
 A MAFC elnöksége által kijelölt és a szakosztály értekezlet által elfogadott tanárelnök és
szakosztályvezető
 A tagság által feladatokra jelölt és a szakosztály értekezlet által megválasztott tagok
A Vezetőség saját SZMSZ-e szerint működik, döntéseit egyszerű többséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság

A 3 tagú Felügyelő Bizottság a szakosztály és szerveinek jogszerű működését ellenőrző
szerv.

Jogosult a MAFC vezetés Súlyemelő Szakosztályt érintő intézkedéseit is ellenőrizni.

Észrevételeit a Vezetőség és a szakosztály értekezlet felé teszi meg.

Éves beszámolót készít.

Tagjait a szakosztály értekezlet választja meg.

3

IX.
A szakosztály működése
Munkaterv
A vezetőség éves munkatervet készít, mely tartalmazza a:
 versenyeket, amelyen versenyzőket szándékozik indítani, kiemelve a szakosztály által
rendezetteket
 nem súlyemelő erőfejlesztő versenyeket
 edzőtábor időpontját
 egyéb rendezvények tervezett időpontját
Edzések
Az edzéseknek elsősorban a versenyzők felkészülési lehetőségét kell biztosítania.
Az edzéseket edző vezeti.
A versenyzők hétköznapi edzésideje 16.30-tól 19 óráig. Ekkor az egyéb erőfejlesztési
tevékenység korlátozható.
Az edzéseken a teremrend betartása kötelező.
A terem normál hétköznapi nyitva tartásán túl csak a Vezetőség által meghatározott tag
(kulcsfelvevő) jelenlétében és felelősségével folytatható edzés.
Versenyek
A szakosztály serdülő, ifjúsági, junior, felnőtt és szenior kategóriában indít versenyzőket.
A versenyeken indulókat a Vezetőség jelöli ki.
Indulási probléma esetén a versenyző köteles azt előre jelezni.
A versenyeken való indulás adminisztrációját a vezetőség kijelölt tagja(i) végzi
Felnőtt és junior versenyző önállóan is részt vehet versenyen.
A sportorvosi engedély megszerzése a versenyző kötelezettsége.
Edzőtábor
A szakosztály a lehetőségeihez mérten szervez edzőtábort.
Az edzőtábor résztvevője versenyző és aktivista tag lehet.
Az edzőtábor résztvevőit a Vezetőség jelöli ki.
A térítési díjat a Vezetőség határozza meg.
A edzőtáborba a Vezetőség felelős táborvezetőt és edzőt jelöl ki.
Rendezvények
A szakosztály rendezvényei:
a szakosztály által rendezett súlyemelő versenyek
a szakosztály, vagy a Testnevelési Tanszék által szervezett egyéb erőfejlesztő versenyek
a szakosztály értekezlet
egyéb rendezvények
A rendezvényekhez a vezetőség felelőst jelöl ki.
Teremrend
 Az edzések a teremrend maradéktalan betartása és betartatása mellett folytathatóak.
 A teremrend az edzőteremben kerül kifüggesztésre.
A teremrendet a Vezetőség határozza meg.
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A teremrend egyértelmű utalást nyújt a balesetvédelmi előírásokkal, az öltözettel, az edzés
megkezdésével és befejezésével kapcsolatban.
Fegyelmi és etikai ügyek
A Vezetőség vagy a tagság által javasolt ügyben a Vezetőség által kijelölt eseti három tagú
Etikai Bizottság jár el a külön jóváhagyott Etikai Szabályzat alapján.
Fegyelmi ügyekben az egyesületi szabályozás a meghatározó.
A tagnak jogában áll fegyelmi vagy etikai eljárást kérni maga ellen.
Dokumentumok
 A szakosztály dokumentumai:
 SZMSZ
 Tagnyilvántartás; tagdíjfizetési nyilvántartás; támogatások nyilvántartása
 Munkaterv
 Verseny naptár
 Teremrend
 Etikai Szabályzat
 Költségvetési beszámoló
 Vezetőségi ülések emlékeztetői

X.
A szakosztály tisztségviselőinek megválasztása, szervezeteinek működése
A szakosztály tanárelnökét és a szakosztály vezetőjét a MAFC elnöksége jelöli ki, és a
szakosztály értekezlet hagyja jóvá egyszerű többséggel.
A szakosztály vezetőség további 5 tagjának megválasztására a tagság közül a tagok egyéni
javaslata alapján, az általuk megjelölt feladatokra a szakosztály értekezlet jogosult.
Javaslatot bármely tag tehet írásban az értekezlet előtt, melyet a kijelölt szakosztály vezető
vesz át.
A jelölteket közös listán kell megválasztani, legfeljebb három körben oly módon, hogy az
utolsó jelöltet minden körben el kell hagyni. Azonos szavazat esetén sorsolással dönt a levezető
elnök.
A legtöbb szavazatot kapott 5 jelölt lesz a vezetőség tagja.
A szakosztály vezetősége évente legalább négy alkalommal értekezik, melyről emlékeztetőt
tesz közzé.
A vezetőségi értekezletet a szakosztályvezető hívja össze közvetlenül.
Az ügyekben egyszerű többséggel születik döntés.
Szavazategyenlőség esetén a szakosztályvezető dönt.
A Felügyelő Bizottságot a tagság a Vezetőséghez hasonlóan választja meg.
Szükség szerint üléseznek, de legalább évente egyszer, a szakosztály évzáró értekezlete előtt,
melyre beszámolót készít.
A Vezetőségi értekezleten tanácskozási joggal vehetnek részt.
Szükség esetén elláthatják az Etikai Bizottság feladatát.
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XI.
A szakosztály költségvetése
A Vezetőség által kidolgozandó elvek, melyet a következő szakosztály értekezlet hagy
jóvá.
XII.
Fegyelmi, etikai kérdések, határozatok
Meghatározandók az alapvető etikai normák. Irányadó a MSSZ szabályzata, a MAFC
szabályzata, illetve a szakosztály sajátosságának megfelelő etikai, fegyelmi normák, melyeket a
Vezetőség és a Felügyelő Bizottság közösen dolgoz ki, melyet a szakosztály értekezlet hagy
jóvá.
A fegyelmi, etikai döntéseket nyilvánosan közzé kell tenni.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a MAFC Súlyemelő Szakosztályának
2001.
-i értekezlete hagyta jóvá.
Hitelesítők:

----------------------------------

------------------------------------

Melléklet:
A megválasztott Vezetőség és Felügyelő Bizottság névsora
Szakosztály Vezetőség:
Tanárelnök:
Szakosztályvezető:
Szakosztály vezetőségi tagok:
Gazdasági ügyek végrehajtása:
Versenyzők képviselete:
Rendezvény felelős:
Marketing felelős:
Sportszakmai felelős:
Felügyelő Bizottság:
Vezető:
Tag:
Tag:
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