

A Magyar Twirling Szövetség

Szervezeti és Működési Szabályzata



I. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

1.§

(1) A Magyar Twirling Szövetség (MATWISZ) szervezi, irányítja és ellenőrzi a twirling sport életben folyó tevékenységet, részt vesz a sportról szóló törvényben meghatározott állami feladatok megvalósításában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit.

(2) A Szövetség ápolja és fejleszti kapcsolatait a World Baton Twirling Federation-nel (WBTF) és a Confédération Européene Twirling de Baton-nel (CETB). Együttműködik továbbá a Sport-, Ifjúsági- és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, A Nemzeti Sportszövetséggel és más Sportszervekkel, szervezetekkel és intézményekkel.

(3) A Szövetség céljai közé tartozik a twirling sportág, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, hagyományainak ápolása.

(4) A Szövetség a közhasznú sporttevékenységek körében nyújtott szolgáltatásait a szövetség tagságán kívül bármelyik harmadik személy is igénybe veheti.

2.§
A Szövetség kizárólagos feladatai

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Versenyszabályzat, az Igazolási- és Átigazolási Szabályzat, a Fegyelmi Szabályzat, a Gazdálkodási Szabályzat, és a Munkaügyi Szabályzat megállapítása.

(2) Meghatározni a hazai és nemzetközi versenynaptárt.

(3) Kialakítani a versenyrendszert, és annak alapján szervezni a Magyar Bajnokságokat és egyéb versenyeket.

(4) Működtetni a válogatott keretet és általuk képviseli a Magyar Köztársaságot nemzetközi twirling versenyeken.

(5) Képviselni a Magyar Köztársaságot a sportág nemzetközi szervezeteiben, (elsősorban a WBTF-ben és a CETB-ben) és azok Bizottságaiban.

(6) Megadni, vagy megtagadni a nemzetközi szövetségek (WBTF, CETB) illetve a külföldi szövetségek által megkívánt hozzájárulást (engedély) a magyar twirling sportoló külföldi versenyzéséhez, vagy a külföldi twirling sportoló magyarországi versenyzéséhez.

(7) Az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos reklám- és propaganda tevékenység megszervezése és ellátása; az ebből eredő vagyoni értékű jogok hasznosítása, kapcsolattartás a médiákkal és a szerződések megkötése.

(8) A közoktatás és felsőoktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység folytatásához szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj ellenében előzetes hozzájárulást kiadni.

3.§

(1) A sportág nemzetközi szerveivel összhangban, a szövetség társadalmi aktivisták révén is végzi célszerinti feladatait, melynek érdekében munkabizottsági üléseket, egyeztető megbeszéléseket, előírás szerinti közgyűlést, nemzetközi és hazai konferenciákat, továbbképzéseket rendez.

(2) Az ezeken a szakmai fórumokon résztvevők részére biztosított szolgáltatások alapvetően kapcsolódnak a célszerinti tevékenység teljesüléséhez, elengedhetetlen kellékei a sportág érdekeit és jövőjét biztosító hazai és nemzetközi rendezvényeknek.

4.§

A szövetség feladatai a 2.§-ban meghatározottakon túl:
a)	A fejlesztési célkitűzések meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról.
b)	A sportág utánpótlás-rendszerének kialakítása és működtetése.
c)	A 2.§ (1) bekezdésben meg nem határozott szabályzatok minősítési, gazdasági, pénzügyi, kiadmányozási, iktatási előírások stb. megalkotása.
d)	Gondoskodás versenybírók képzéséről, továbbképzéséről és minősítésükről.
e)	A fegyelmi szabályzatban meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása.
f)	Fellépés a sportmozgalomra ható káros jelenségek, elsősorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és készítmények (dopping) és módszerek alkalmazása ellen.
g)	Meghatározni a versenyszabályokon túl a twirling versenyek megrendezésének sportszakmai, egészségvédelmi és egyéb feltételeit.
h)	Engedélyezni tagjai számára a hazai és nemzetközi versenynaptár alapján - külön kérelem esetén ezen kívül - hazai, vagy nemzetközi sportesemény megrendezését, illetőleg az azokon való részvételt.
i)	Versenyeket, sportrendezvényeket szervezni, illetve tagjai számára ilyen sportesemények szervezését engedélyezni.
j)	A közvélemény tájékoztatása a sportág jelentős eseményeiről.
k)	Közreműködés edzők, sportszakemberek, képzésében és továbbképzésében.
l)	Megfelelő feltételek fennállása esetén megkötni a támogatási szerződéseket.
(m) Képviselni a twirling sportág érdekeit az állami szervek, és önkormányzatok, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Sport Közalapítványok, más sport és Szakszövetségek, illetve a különböző társadalmi szervezetek felé.
(n) A Szövetség egészére kiterjedően a szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket kötni a sportág céljainak elérése érdekében.
(o) Az Alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagjai közötti viták rendezésében.


5.§

(1) A Magyar Twirling Szövetség tagja a Twirling Világszövetségnek (WBTF), és az Európai Twirling Szövetségnek (CETB). E sportszervezetek alapszabályát, magára nézve kötelezően betartja, illetve tagjaival betartatja.
1)	(2) A Magyar Twirling Szövetség működése felett a az Ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet.


II. A MAGYAR TWIRLING SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

6.§

1)	(1) A célok és feladatok megvalósítását, a hatékony tevékenységet - a színvonalas és eredményes szakmai munkával párhuzamosan - elsősorban a tiszta szervezeti felépítés és az áttekinthető szervezettség biztosítja.

1)	(2) A szervezeti felépítés hatékony működését a következő alapdokumentumok biztosítják:

1	ALAPSZABÁLY ( a közgyűlés hagyja jóvá)
2	SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)
3	FEGYELMI SZABÁLYZAT
4	GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
5	MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT
6	IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT
7	VERSENYSZABÁLYZAT
8	EGYÉB SZABÁLYOK (TÖRVÉNYEK, NEMZETKÖZI ÉS HAZAI RENDELETEK KÖZGYŰLÉSI ÉS ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK stb.)
9	EGYÉB DOKUMENTUMOK (Fejlesztési programok, munkatervek, irányelvek, felkészülési tervek, ügyrendek, versenynaptár, versenykiírások stb.)

7.§
Az elnökség

A Magyar Twirling Szövetség tevékenységét, két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség Elnöksége irányítja. Az Elnökség gyakorlatilag a Szövetség operatív szerve. Hatáskörét és feladatait az Alapszabály tartalmazza.

8.§

1)	(1) Az Elnökség a Magyar Twirling Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vont, vagy a Magyar Twirling Szövetség más szervének hatáskörébe utalt.

1)	
(2) Az elnökség feladatai:
a)	a Magyar Twirling Szövetség rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása,
b)	a Magyar Twirling Szövetség törvényes és Alapszabály-szerű működésének biztosítása és felügyelete,
c)	gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
d)	a Magyar Twirling Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Versenyszabályainak, az Nyilvántartási- Igazolási- és Átigazolási Szabályzat, Munkaügyi és Gazdálkodási Szabályzatok megalkotása és módosítása. 
e)	A Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe helyezi az alábbi szabályzatok elfogadását és azok módosítását.
·	Szervezeti és Működési Szabályzat
·	Versenyszabályzat
·	Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat
f.) a Magyar Twirling Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatok (egyesületi eredményességi rangsor) megállapítása, vagy azok módosítása.
g.) a sportág hosszú és középtávú fejlesztési programjainak jóváhagyása és az éves tervek elfogadása,
h.) a sportág olimpiai felkészülési programjának jóváhagyása (miután a sportág olimpiai sportággá válik)
i)	a sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak megszervezése,
j)	a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása,
k)	a válogatott keretek felkészülési programjának jóváhagyása,
l)	a Világ- és Európa Bajnokságokra, ezek kvalifikációs versenyeire kiutazó versenyzők, közreműködők (csapatvezető, orvos, bíró újságíró stb.) személyeinek jóváhagyása,
m.) bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó Felügyelő Bizottság, valamint a Rendkívüli Fegyelmi Bizottság kivételével - és az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése,
n.) tiszteletbeli tagok megválasztása,
o.) a hatáskörbe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,
p.) a központi állami támogatás és egyéb bevételek felosztása,
q.) mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel,
r.) a sportolói, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
s.) a hatáskörbe vont átigazolási ügyek elbírálása,
t.) a nemzetközi sporteseményeken való részvétel feltételeinek meghatározása,
u.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály, vagy a közgyűlés a hatáskörébe utal, vagy nem tilt,
v.) a Magyar Twirling Szövetség tagszervezeteiben hozott másodfokú sportfegyelmi határozat ellen benyújtott kérelmek elbírálása.
w.) a nemzetközi (WBTF-CETB) és a hazai sportszervezetek (MOB - ISEM, Nemzeti Sportszövetség stb.) vezető testületeibe és bizottságaiba tisztségviselők jelölése és visszahívása.

1)	(3) A közgyűlés által 4 évi időtartamra megválasztott 5 tagú Elnökség az Alapszabályban rögzített összetételben végzi tevékenységét.

9.§

1)	(1) Az Elnökség maga állapítja meg éves üléstervét és ügyrendjét. Az elnökség működési rendjére vonatkozó részletes szabályokat ügyrend tartalmazza.

1)	(2) Abban az esetben, ha a két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség létszáma 3 fő alá csökken, új elnökségi tagok megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

10.§
A bizottságok

1)	(1) A Magyar Twirling Szövetség az egyes szakmai és szervezési feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat működteti.

·	FEGYELMI BIZOTTSÁGOT
·	RENDKÍVÜLI FEGYELMI BIZOTTSÁGOT
·	VERSENYBIZOTTSÁGOT
·	FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGOT

1)	(2) a bizottságok - kivéve A Rendkívüli Fegyelmi Bizottságot és a Felügyelő Bizottságot, amely közgyűlés hatáskörébe tartozik - létszámát, amely minimum 3 fő lehet - az Elnökség állapítja meg, illetve elnökeit és tagjait nevezi ki - vagy hívja vissza - legalább kettő (2) évre, de legfeljebb mandátumának időtartamára, azaz 4 évre.

1)	(3) Az egyes bizottságok - kivéve a Rendkívüli Fegyelmi Bizottságot és Felügyelő Bizottságot - a sajátos körülményeket, speciális helyzetüket és feladatukat önállóan alakítják ki programjukat, illetve munkarendjüket.

(4) Két vagy több bizottság között a kapcsolódó feladatok elvégzésében és megoldásában az együttműködés kötelező. A feladatkörök körülhatárolása ellenére léteznek és teremtődnek olyan feladatok, melyeket esetenként közös munkával lehet és kell az érintett bizottságok vezetőinek öntevékenyen megoldaniuk.

(5) A bizottságok minden esetben elsőfokú szervként járnak el. Határozataik, intézkedéseik az érdekelt fél indokolt vétójával lehet megtámadni. Ilyen esetben másodfokon az Elnökség illetékes eljárni.

(6) A bizottság munkájának és tevékenységének figyelemmel kisérése, segítésének, beszámoltatásának módszerei:
f)	bizottságok üléseire - kivéve Rendkívüli Fegyelmi Bizottság és a Felügyelő Bizottság - meg kell hívni az MATWISZ Elnökét (képviseletében az illetékes elnökhelyettest), illetve ha van szakfelügyelőt, szövetségi kapitányt.
g)	a bizottságok kötelesek az éves tevékenységükről írásos jelentést adni az elnökség részére,
h)	az Elnökség esetenként külön is kérhet szóbeli, vagy írásos jelentést a bizottságok tevékenységéről, vagy egyes feladatok ellátásáról. 
7)	(6) Az Elnökség egyes speciális feladatok, munkák elvégzésére, megoldására ideiglenes - ún. „ad hoc” - bizottságokat hozhat létre. Az ideiglenes bizottságok megbízása a feladat végrehajtásának, illetve munkák elvégzésének időtartamára szól.

7)	(7) Az „ad hoc” bizottság vezetője és tagjai lehetnek az MATWISZ tisztségviselői, az állandó bizottságok tagjai, vagy külső szakemberek. Az ideiglenes bizottságok működésére is kötelezően érvényesek az MATWISZ alapdokumentumai.

11.§
A bizottságok feladatai

(1)	FEGYELMI BIZOTTSÁG és 
2)	RENDKÍVÜLI FEGYELMI BIZOTTSÁG

Feladatkörét a fegyelmi eljárások elrendelését és lefolytatásának rendjét, a fegyelmi határozatok meghozatalának kihirdetésének és nyilvántartásának módját az MATWISZ Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.

(2)	VERSENYBIZOTTSÁG

Feladatkörét az Igazolási- és Átigazolási Szabályzat, valamint a Versenyszabályzat tartalmazza.

(3)	FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Feladatkörét az Alapszabály tárgyalja részletesen.


III. HATÁSKÖRI SZABÁLYOZÁS

12.§

A hatásköri szabályozás kiterjed a testületi szervek (Elnökség, bizottságok) illetve a tisztségviselők tevékenységére. A testületi szerveknek és a tisztségviselőknek alapvető és konkrét hatásköre az SZMSZ-ben meghatározott feladatok teljesítése érdekében való eljárás.

13.§
Az elnök

1)	(1) A Magyar Twirling Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az Elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség egész tevékenységét.

1)	(2) Az Elnök feladatait és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza. Hatáskörbe tartozik még:

a)	kezdeményezi a Közgyűlés, Elnökségi ülés napirendi pontjait,
b)	általános aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
c)	nemzetközi tevékenység közvetlen irányítása, felügyelete,
d)	munkáltatói jogkört gyakorol 
e)	az Elnökségi tagok esetleges fegyelmi ügyének kivizsgálására külön bizottságot hozhat létre,
f)	személyi javaslatok előkészítése és előterjesztése - Elnökségi ülésre - bizottságvezetők és tagok választására, a válogatott élén kiutazó csapatvezetők kijelölése,
g)	segíti a sportág szponzorálási tevékenységét,
h)	intézkedik, illetve dönt az illetékes tisztségviselőkkel (elsősorban az alelnökkel, a szakmai elnökkel és a szövetségi kapitánnyal) folytatott megbeszélések figyelembevételével az azonnali döntést igénylő vagy különleges ügyekben, és mindazokban amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, illetve a Szövetség egyéb szerveinek, vagy tisztségviselőinek kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről köteles beszámolni az Elnökség soron következő ülésén. 

14.§
Az elnökhelyettes (alelnök)

Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökhelyettes helyettesíti, kivéve azokat a feladatokat, hatásköröket, amelyeket az Elnök magának fenntart.


15.§
A bizottságvezetők

A bizottságvezetők - az Elnökség megbízásából - felelősek a bizottságuk egész tevékenységéért. Fő feladatukat a SZMSZ-ben leírtak és a saját bizottságukra vonatkozó külön leírás tartalmazza.

16.§
Az elnökségi tagok

Az elnökségi tagság általában konkrét feladatkörhöz kötődik. Az elnökségi tagok kötelesek aktív tevékenységükkel és konkrét munkavégzéssel elősegíteni a Magyar Twirling Szövetség célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítását.

17.§
A Felügyelő Bizottság

1)	(1) A Közgyűlés a Szövetség Alapszabálya szerinti működésének, valamint gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ.

1)	(2) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Testület elnöke irányítja.

1)	(3) A Felügyelő Bizottság éves terv alapján dolgozik, melyről a Magyar Twirling Szövetség Elnökségét tájékoztatja. A tervet az elnök állítja össze, és a Bizottság hagyja jóvá.

1)	(4) A Felügyelő Bizottság feladatait és működését az Alapszabály részletesen tartalmazza.

1)	(5) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai jogosultak részt venni az elnökségi üléseken, továbbá a szövetség rendezvényein.

1)	(6) A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.

18.§
Kiadmányozási és aláírási jogkör

(1)	A kiadmányozás a különböző határozatok és az érdemi intézkedések írásbeli kiadását, feldolgozási módját, továbbá azok irattárba való helyezését jelenti.

(2)	Az elnök, az elnökhelyettes, és a szakmai elnök. Mint harmadik elnökségi tag jogosult a Szövetség egész területére, elsősorban a hatáskörükbe tartozó ügyeket önállóan kiadományozni.

(3)	A további tisztségviselőket csak a hatáskörükbe, vagy az általuk felügyelt vagy vezetett bizottságok feladatkörébe tartozó ügyekbe illeti meg a kiadományozási jog.

(4)	A kiadományozási jog egyúttal aláírási jogot is jelent.

(5)	A pénzügyi utalványozási - aláírási jogkört a Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzat tartalmazza.

(6)	A nemzetközi levelezést elsősorban az elnök írhatja alá.

(7)	A hazai levelezést a kiadományozási jog alkalmazása szerint lehet aláírni.

(8)	A Szövetség hivatalos levelezéséről minden esetben másolatot kell készíteni és azt a Szövetségben az elnök által megjelölt helyen és módon (központi, hazai, nemzetközi iratgyűjtő stb.) kell tárolni.


19.§
A munkarend

(1)	A Magyar Twirling Szövetség dolgozóinak alkalmazásának, munkavégzésének részletes rendjét, módját és egyéb előírásait a Szövetség Munkaügyi szabályzata tartalmazza.

(2)	A formális munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.oo órától 16.3o óráig, illetve pénteken 8.00-tól 14.00 óráig tart. Ekkor Szövetség elérhetőségein érdemi tárgyalásra kész személynek kell tartózkodnia. 

(3)	A munkavégzés módszereit a különleges feladatokat, a hosszabb távollétet, a szükséges helyettesítéseket az elnök esetenként és személyesen beszéli meg a munkatársaival.


20.§

(1)	Az ügykezelésre az általános irodai gyakorlat érvényes. A elnökség határozza meg a postabontást, engedélyezheti a külföldi telefonbeszélgetéseket

(2)	A belföldi kiküldetést az elnök, vagy az elnökhelyettes, rendelheti el, illetve írja alá a kiküldetési rendelvényt.

(3)	A munkatársak felelősek azért, hogy a munkaterületükről csak olyan adatok és intézkedések kerüljenek nyilvánosságra, amelyekben már határozat, vagy döntés született.


V. A SZÖVETSÉG KAPCSOLATRENDSZERE
21.§

(1)	Nemzetközi területen:
Európai Twirling Szövetség (CETB)
Twirling Világszövetség (WBTF)
Horvát Twirling Szövetség (HTF)
Szlovén Twirling Szövetség
Olasz Twirling Szövetség

(2)	Hazai szinten:
·	Sportminisztérium
·	Nemzeti Sportszövetség
·	Megyei Twirling Szövetségek
·	MATWISZ jogi személy tagjai
·	Szakemberek (edzők, versenybírók, szakosztályvezetők stb.)
·	Sajtó (írott és elektronikus)
·	az OSEI
·	a twirlingben érdekelt állami, társadalmi, gazdasági szervezetekkel és intézményekkel.

(3)	Kapcsolatot kell kezdeményezni és építeni mindazokkal a hazai és külföldi jogi és nem jogi személyekkel és szervezetekkel, akik hozzájárulnak a twirling sport hazai fejlesztéséhez.

VI. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOK

22.§
Feladatterv

A Magyar Twirling Szövetség éves feladattervét az Elnök állítja össze, és az Elnökség hagyja jóvá.
A feladatterv dokumentumai:
1	elnökségi ülésterv
2	bizottsági munkaterv
3	hazai és nemzetközi versenynaptár


23.§
ELNÖKSÉGI ÜLÉSTERV

Az üléstervet - a feladat alapján - az elnök állítja össze, és az elnökség hagyja jóvá. Az ülésterv tartalmazza az ülések napját és a napirendet.
A napirendi pontok összeállításánál arra kell törekedni, hogy az a twirling sport helyzetét és fejlesztését jelentősen meghatározó témák (pl. versenyrendszer, versenynaptár stb.) szerepeljenek.

24.§
ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK

Az ülések pontos helyéről és időpontjáról legalább egy héttel korábban kell értesíteni az elnökségi tagokat és a meghívottakat. Egyidejűleg meg kell küldeni az egyes napirendi pontok előterjesztéseit. A tervről indított és rendkívüli ülések esetében rövidebb határidő is megállapítható.

25.§
BIZOTTSÁGI MUNKATERVEK ÉS ÜLÉSEK

A munkaterv jellege a bizottságok sajátosságaihoz igazodik. A munkaterv előkészítéséért és végrehajtásáért a bizottságvezető a felelős.
A bizottságok munkastílusát, üléseinek rendjét a bizottságok önállóan döntik el. 

26.§
EGYÉB SZABÁLYZATOK

(1)	Versenyszabályzat

Tartalmazza a versenyek előkészületeinek és lebonyolításának rendjét, a versenyzők, edzők, versenybírók jogait és kötelezettségeit, a versenyek értékelésének szabályait, amelyek nem lehetnek ellentétesek a WBTF versenyszabályaival.

(2)	Igazolási, Átigazolási Szabályzat

Rögzíti a versenyzők igazolási, átigazolási rendjét, a sportegyesületek és szövetség kapcsolatos feladatait.



27.§
Nemzetközi tisztségviselők tevékenysége

(1)	A nemzetközi tisztségviselők tevékenységükben kötelesek figyelembe venni a Magyar Köztársaság külpolitikájának általános, a sportmozgalom és a szövetség konkrét érdekeit és sajátos elveit.

(2)	A nemzetközi tisztségviselők tevékenységükről rendszeresen, de legalább évente egyszer kötelesek beszámolni szóban, vagy írásban a Szövetség Elnökségének.

28.§
A Szövetség egész tevékenységében és működésében értelemszerűen alkalmazni kell az Alapszabály és a többi szabályzat előírásait és azok szellemét.

29.§
Az SZMSZ-t az Elnökség 2008. 05. 02.-án megtárgyalta és jóváhagyta.






						…….…………………………..
							a szövetség elnöke

