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I.  

 

BEVEZETÉS 

 

 

1.1. A Régió Liga megalakulása 

 

Az OB I/B-ben, az OB II-ben, az utánpótlás korosztályokban, valamint a Területi Szö-

vetségek által szervezett bajnokságokban, tornákon és kupákban vízilabda csapatokat 

indító és működtető sportszervezetek képviselőinek, valamint a Magyar Vízilabda 

Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) illetékeseinek részvételével 2004. október 21-én 

megalakult a Magyar Vízilabda Egyesületek Regionális Ligája (továbbiakban: Régió 

Liga). 

A régiók felsorolása: Budapest és Pest megye, Dél-Kelet-Közép régió, Dunántúli ré-

gió, Északi régió. 

 

 

1.2. A Régió Liga jellege 

 

1.2.1. A Régió Liga az MVLSZ elnöksége mellett öntevékeny alapon működő, önkéntes, 

szakmai érdekképviseleti szervezet, amely az érdekelt sportszervezeteket (egyesüle-

teket, vízilabda szakosztályokat) érintő sportszakmai kérdésekben valamint ezen ér-

dekképviselet körében véleményez, kezdeményez, javaslatokat- előterjesztéseket ké-

szít, döntéseket hoz és egyeztetési jogokat gyakorol, 

 

1.2.2. A Régió Liga a tevékenységét az abban tömörülő és döntéseit magukra nézve ön-

ként elfogadó vízilabda csapatokat működtető sportszervezetekre vonatkozóan vég-

zi, figyelemmel a tevékenység (és az azzal összefüggő gazdasági feladatok) területén 

érvényes és hatályos jogszabályokra, az MVLSZ és a Területi Szövetségek hatályos 

és érvényes Alapszabályára és Szervezeti és Működési Szabályzataira, valamint a 

sportág központi célkitűzéseire.  

 

 

II. 

 

A RÉGIÓ LIGA CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

2.1. A Régió Liga alapvető célkitűzése 

 

- A vízilabda csapatokat fenntartó és működtető sportszervezetek alapvető érdekei-

nek összehangolása, érvényesítése és képviselete, 

- A magyar vízilabda sport hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, a 

szakmai színvonal további emelése, a nemzetközi versenyképesség növelése, va-

lamint a sportág hírnevének növelése és ápolása, 

- A Régió Ligát alkotó szervezetek képviselete a sportággal kapcsolatban hatáskör-

rel bíró szervek, hatóságok, intézmények és szervezetek előtt, 

- Aktívan együttműködve elősegíteni a sportolók és a szakemberek képzését, to-

vábbképzését, oktatását, valamint az egzisztenciájukkal kapcsolatos egyértelmű 

központi szabályozást, 
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- A sportág anyagi és erkölcsi megbecsülésének javítása, népszerűsítése (támogatók, 

szponzorok felkutatása, marketing tevékenység, az írott és elektronikus sajtóban, 

médiában való megjelenés lehetőségeinek a bővítése). 

 

2.2. A Régió Liga tevékenységi köre 

 

A célkitűzések megvalósítása érdekében a Régió Liga – mint kezdeményező, javaslat-

tevő, véleményező testület – a sportszervezetek igényeit és a központi célkitűzéseket 

összehangolva hatékony együttműködést kíván kialakítani az MVLSZ elnökségével, a 

LIGA-val (OB I) a sportágat felügyelő hatóságokkal és a sportágat támogató egyéb 

szervezetekkel, testületekkel (Területi Szakági Szövetségek, MOB, önkormányzatok, 

potenciális támogatók). 

 

2.2.1.A Régió Liga a 2.1 alatt meghatározott célok érdekében: 

a. véleményezi, kezdeményezi 

- a bajnokságok és a kupák szervezésével, versenykiírásával, lebonyolításá-

val kapcsolatos kérdéseket (így mindenekelőtt a bajnokság kezdete, befeje-

zése, a mérkőzések időpontjának és lebonyolítási rendjének a meghatározá-

sa, a versenyrendszerben résztvevő egyesületeket, csapatokat terhelő költ-

ségek megállapítása), 

- a játékosok és edzők bel- és külföldi szerződéseinek körülményeivel és le-

hetőségeivel kapcsolatos elvi kérdéseket,  

- az MVLSZ és a Területi Szövetségek bizottságainak a tevékenységét és ér-

tékelését, az esetleges játékvezetői keretek összeállítását, 

- mindazokat a sportággal kapcsolatos kérdéseket, amelyek a Régió Liga ér-

dekkörébe tartoznak. 

b. javaslatot tesz 

- a sportolók és a szakemberek képzésével, továbbképzésével, oktatásával, 

valamint egzisztenciájukkal kapcsolatos kérdésekben, 

- a sportág erkölcsi és anyagi megbecsülésének érdekében, 

- a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanulók sportolási lehetősé-

geit és tanulmányait segítő kérdésekben, 

- a sportág további, hatékonyabb népszerűsítésére. 

c. dönt minden olyan kérdésben, amelyet az MVLSZ közgyűlése, illetve elnöksége, 

valamint a Régió Liga Szervezeti és Működési Szabályzata a hatáskörébe utal. 

 

2.2.2.A Régió Liga a 2.1 alatti célok megvalósítása érdekében – így különösen a vízilabda 

sportág fejlesztésével és gazdasági lehetőségeivel kapcsolatban – egyéb javaslatokat, 

ajánlásokat és állásfoglalások is kidolgozhat. 

 

 

 

III. 

 

A RÉGIÓ LIGA SZERVEZETE 

 

3.1. A Régió Liga működését a sportszervezetek által meghatalmazott (amely lehet általá-

nos vagy eseti meghatalmazás) képviselőinek testületén keresztül fejti ki. Azonos terü-

letei (földrajzi) régióban elhelyezkedő testületeknek, sportszervezeteknek lehetősége 

van „többes meghatalmazásra”, tehát akár több Liga tag is meghatalmazhat egyetlen 
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személyt képviseleti és egyben szavazati joggal. Ebben az esetben a meghatalmazott 

képviselő szavazata a meghatalmazók összes szavazatával egyenértékű. A Liga ülés 

tagjait a régiók által meghatalmazottak alkotják. Számukat, külön melléklet jelzi, 

 

3.2. A Régió Liga tagjai kötelesek minden érintett képviselő személy nevét szabályszerű-

en (az egyesület jegyzésére jogosult tisztségviselőjének aláírásával) írásban bejelente-

ni, 

 

3.3. A Régió Liga az évi egy Országos Küldött Ülését minden év májusában, legkésőbb 

egy héttel az MVLSZ rendes évi közgyűlése előtt tartja. A Régió Liga az üléseit az el-

fogadott ülésrend szerint tartja. Az ülésrenden kívül a Régió Liga akkor ülésezik, ha 

azt az elnök indokoltnak tartja, vagy ha az ülés összehívását a szavazati joggal rendel-

kező összes tag legalább a 10%-a azt írásban kéri, 

 

3.4. A Régió Liga Országos Küldött Ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazati jog-

gal rendelkező tagok 50%+1 fő vagy a tagok 50%+1 fő által írásban meghatalmazott 

képviselői jelen vannak. Amennyiben a meghirdetett időpontban a szavazati joggal 

rendelkező tagok 50%+1 fővel nem képviseltették magukat, úgy a meghirdetett idő-

pont után 30 perccel a megjelent küldöttek számára való tekintet nélkül az Országos 

Küldött Ülés határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontok szerint. 

A Régió Liga Országos küldött Ülésének a döntéseit személyi kérdésekben titkos sza-

vazással, egyéb kérdésekben általában nyílt szavazással hozza meg úgy, hogy a dön-

téshez a jelenlévők egyszerű szavazati többsége (50% + 1 fő) szükséges, kivéve azt az 

esetet, ha a jelen szabályzat egyhangú döntést ír elő. Szavazati egyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. A Régió Liga ülés szavazati joggal rendelkező tagjainak egy-

harmad részének kezdeményezésére titkos szavazást kell elrendelni azokban a kérdé-

sekben, amelyekben egyébként a szabályzat nyílt szavazást ír elő, 

 

3.5. A Régió Liga ülésén szavazati joggal nem rendelkező meghívottak is részt vehetnek. 

A Régió Liga az üléseire rendszeresen meghívhatja az MVLSZ elnökségének tagjait, 

főtitkárát, bizottságainak elnökeit, az OB I LIGA képviselőit valamint indokolt eset-

ben a sajtó a képviselőit, 

 

A szövetség tagsága 

 

3.6. A Régió Ligának tagja lehet minden a sportági versenyrendszerben résztvevő olyan 

sportszervezet, amely nem tagja az OB I Ligának, magára nézve kötelezőként elfogad-

ja a Régió Liga Szervezeti és Működési Szabályzatát és határozatait, felvételét kéri 

írásban, valamint korábban már tagsági viszonyt létesített az MVLSZ-szel, 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

3.7. A Ligába való belépés illetőleg kilépés önkéntes, 

3.8. A Liga tagságírásban benyújtott belépési kérelemmel és a szükséges nyilatkozatok 

benyújtásával keletkezik, a tagsági viszony létrejöttéhez nem szükséges a Régió Liga 

elnökségének vagy a többi tagjának a hozzájárulása.  

A tagsági viszony kilépéssel, vagy az MVLSZ tagságának megszűnésével, vagy a tag 

egyesület területileg illetékes törvényszéki nyilvántartásából való törlésével szűnik 

meg, 



 5 

3.9. A Ligából való kilépést írásban kell közölni a Liga elnökségével. A kilépést is kizáró-

lag az egyesület jegyzésére jogosult vezetője kérheti írásban. Az írásbeli bejelentés 

megérkezésének napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek, 

3.10. A sportszervezet tagsági viszonya megszűnik abban az esetben is, ha az egyesület 

megszünteti részvételét a sportág versenyrendszerében, 

3.11. A Liga tagjairól nyilvántartást kell vezetni! 

 

 

IV. 

 

A RÉGIÓ LIGA ÜLÉS HATÁSKÖRE 

 

 

4.1. A Régió Ligát érintő minden kérdésben kizárólag a Régió Liga éves országos küldött 

Ülése jogosult dönteni. 

 

4.1.1. A II./2. fejezetben leírt feladatokon kívül kiemelten az Országos Ülés hatáskörébe tar-

tozik: 

- a Régió Liga megalakulásának vagy feloszlásának kimondása (kétharmados több-

ségi szavazattal), 

- a korábban elfogadott SZMSZ módosítása (a régió delegáltak kétharmados több-

ségi szavazatával), 

- az elnök és elnökhelyettesek megválasztása és évenkénti beszámoltatása. 

 

4.2. A Régió Liga tisztségviselői 

 

4.2.1. A Régió Liga elnökét és három alelnökét a Régió Liga Országos küldött Ülése választ-

ja a képviselők közül 4 év időtartamra (az MVLSZ Alapszabályának a Tisztújító Köz-

gyűlésekre vonatkozó pontjaival megegyezően), 

4.2.2. Mind az elnök, mind a három alelnök újraválaszthatóak illetve visszahívhatóak, 

4.2.3. Az elnök (és az alelnökök) feladata elsősorban az, hogy a Régió Liga javaslatait, elő-

terjesztéseit, véleményét az illetékes szervekhez továbbítsa, illetve arról velük tárgyal-

jon, 

4.2.4. Az elnök köteles gondoskodni a Régió Liga üléseinek összehívásáról úgy, hogy előze-

tesen írásban közli a tagokkal a napirendi javaslatot. Amennyiben írásos előterjesztés 

készül a Régió Liga ülésére, az elnök azt az ülés előtt legkésőbb 8 nappal köteles 

megküldeni a tagok címére, 

4.2.5. Az elnök köteles beszámolni a Régió Liga ülésének a két ülés között megtett intézke-

désekről, 

4.2.6. A Régió Liga elnöke megbízhat (a tagokon kívül is) egy Liga titkárt, aki a Régió Liga 

elnök adminisztratív kötelezettségei közül a Régió Liga üléseinek előkészítését és a 

Régió Liga üléseiről jegyzőkönyv vezetését köteles elvégezni, 

4.2.7. Az MVLSZ elnökségében a Régió Ligát annak elnöke képviseli.  

A Régió Liga elnöke köteles a Liga ülése által hozott határozatokat képviselni az 

MVLSZ elnökségében. Azokban a kérdésekben, amelyekben a Régió Liga ülése nem 

hozott határozatot, a képviselő elsősorban a magyar vízilabda sport érdekeit figyelem-

be véve, legjobb tudása és szándéka szerint látja el a képviseletet, 

4.2.8. Az elnök akadályoztatása esetén írásos meghatalmazást adhat helyettesítésére, a Régió 

Liga képviseletére azzal, hogy elsősorban mindenekelőtt a három alelnök valamelyikét 

bízza meg a képviseletre. 
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4.3. A Régió Liga munkacsoportja, tagozatai 

 

4.3.1. Egyes kérdések megoldására, előterjesztések elkészítésére – állandó vagy eseti jelleg-

gel – a Régió Liga 2-4 fős munkacsoportokat, tagozatokat hozhat létre, a sportszerve-

zetek által delegált képviselőkből, 

4.3.2. A munkacsoport, a tagozat – megbízott vezetőjén keresztül – a Régió Liga ülései kö-

zött a Régió Liga elnökével tartja a kapcsolatot, 

4.3.3. Az írásos előterjesztéseket a munkacsoport úgy köteles elkészíteni, hogy azt a Régió 

Liga elnöke a soron következő vagy a soron kívüli ülés előtt a 4.2.4 pont szerint el-

küldhesse a tagoknak. 

 

 

 

V. 

 

SPORTSZERVEZETI KAPCSOLATOK 

 

5.1. A sportszervezetek a Régió Ligát érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében hozták 

létre azzal, hogy a célkitűzéseiknek megfelelően a Régió Liga feladatkörében írtakra vo-

natkozóan egységes és összehangolt tevékenységet folytassanak, 

 

5.2. A szavazati joggal rendelkező tagok vállalják, hogy a Régió Ligának a sportszervezetekre 

vagy egy adott sportszervezetre vonatkozó – szakmai, testületi, érdekképviseleti, gazdasá-

gi – döntéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el, 

 

5.3. A tagok, a sportszervezetek vállalják, hogy a – 6.2 pontban írtakat kivéve – felmerülő 

költségeiket saját maguk viselik, 

 

5.4. A sportszervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy képviselőjük a lehetőségekhez 

képest minden Régió Liga ülésen részt vesz. Az írásos meghatalmazással rendelkező kép-

viselő akadályoztatása esetén az adott sportszervezet gondoskodik arról, hogy az ülésre 

egy más, de szabályos eseti meghatalmazással rendelkező képviselőt küld, ily módon fel-

hatalmazva őt a sportszervezet nevében történő állásfoglalásokra, 

 

5.5. A Régió Liga olyan döntést nem hozhat, amely ellentétes az MVLSZ Alapszabályával, a 

Régió Liga Szervezeti és Működési Szabályzatával, továbbá amely bármely tagszervezet 

önállóságát sérti vagy jogi érdekeit, működését hátrányosan érintené, károsan befolyásol-

ná.  
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VI. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

6.1. A Régió Liga köteles tagnyilvántartást vezetni. A kilépett és/vagy megszűnt szervezete-

ket a nyilvántartásból törölni kell, 

 

6.2. A Régió Liga apparátust nem hoz létre. A működésével kapcsolatos esetleg keletkező 

minden adminisztrációs költségét az MVLSZ viseli, 

 

6.3. Ha a Régió Liga működése során olyan kérdés vetődik fel, melyet jelen SZMSZ nem 

szabályozott, akkor a Régió Liga az alapvető célkitűzések és az együttműködés szellemé-

ben kiegészítheti a korábban elfogadott szabályzatot, amely kiegészített szabályzatot elfo-

gadásra benyújt az MVLSZ elnökségéhez, 

 

6.4. A Régió Liga kész együttműködni minden olyan szervezettel, testülettel, intézménnyel 

úgy sportszakmai érdekképviseleti, mint gazdasági-finanszírozási téren, amely szintén cé-

lul tűzte ki a magyar vízilabda sport fejlődésének, fejlesztésének támogatását, a társada-

lomban betöltött szerepének további súlyát, a sportág általános helyzetének javítását.  

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. április 9.       

Pázmányi Gábor 

                 Elnök 

        Magyar Vízilabda Egyesületek  

                 Regionális Ligája 

 

 

 


