
A szövetség irodája, területi szervezeti egységek 
 
78. A szövetség sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodási és adminisztrációs feladatai ellátása 

érdekében hivatali szervezetet hoz létre, amelynek központi egysége a szövetség irodája, míg 
területi egységei a megyei igazgatóságok. Az iroda létszámát a főtitkár, működési rendszerét 
az elnökség úgy állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását. 
 

79. Az iroda tevékenységét és a megyei igazgatóságok munkáját a főtitkár irányítja. 
 

80. A szövetség területi feladatait a szövetség irodája mellett a szövetség hivatali szervezetének 
területi szervezeti egységei, a megyei rendszerben szerveződő megyei igazgatóságok, valamint 
az önálló jogi személyiséggel rendelkező Budapesti Tenisz Szövetség látják el. Megyénként 
legfeljebb egy megyei igazgatóság működhet, azzal, hogy Budapest területén a területi 
feladatokat a Budapesti Tenisz Szövetség látja el, és rendelkezik illetékességgel. 
 

81. A megyei igazgatóságok elnevezése a szövetség nevéből, a működési területüknek megfelelő 
megye elnevezéséből, valamint az „Igazgatósága” megjelölésből áll (pl. „Magyar Tenisz 
Szövetség Pest Megyei Igazgatósága”). 

 
82. Az egyes megyei igazgatóságok illetékességi területét az elnökség jelöli ki, azzal, hogy az 

lehetőség szerint annak a megyének a területe, amelynek területén a megyei igazgatóság irodája 
található. Amennyiben azonban valamely megyében nem működik megyei igazgatóság, akkor 
az adott megyére illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságnak az elnökség valamely 
szomszédos – ilyen hiányában bármely, de lehetőség szerint a legközelebb működő megyei 
igazgatósággal rendelkező – megye területén működő megyei igazgatóságot jelölheti ki. A 
megyei igazgatóságok irodái az igazgatóság nevének megfelelő megye területén helyezkednek 
el, kivételes esetben azonban az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. 

 
83. A megyei igazgatóságok, valamint a Budapesti Tenisz Szövetség illetékességi területükön 

ellátják a közgyűlés, az elnökség, illetve a szövetség szabályzatai által hatáskörükbe utalt 
feladatokat, valamint – amennyiben az az előbbiekkel nem ellentétes – a saját maguk által 
meghatározott feladatokat, így különösen: 
 
83.1. az elnökség felé javaslatot tesznek a sportág területi fejlesztési célkitűzéseire, és a 

közgyűlés, valamint az elnökség határozatainak megfelelően gondoskodnak azok 
megvalósításáról; 

83.2. elősegítik a tenisz sportág fejlődését, a szövetség céljának és feladatainak helyi szintű 
ellátását; 

83.3. szervezik a szövetség tagjainak kapcsolattartását, együttműködését; 
83.4. képviselik a sportág érdekeit a területi és helyi állami, önkormányzati szervek és a 

társadalmi szervek előtt; 
83.5. szervezik és koordinálják a helyi intézményekkel (pl. iskola, sportlétesítmény stb.) való 

kapcsolattartást, együttműködést; 
83.6. vezetik a szövetség, illetve a szövetségi szabályzatok által számukra előírt 

nyilvántartásokat; 
83.7. gyakorolják a szövetség szabályzataiban meghatározott jogköröket; 
83.8. figyelemmel kísérik a szövetség alapszabályának és szabályzatainak betartását; 

 
 



 
83.9. javaslatot tesznek a központi pénzügyi, gazdálkodási kérdésekben;  
83.10. elkészítik a szövetség által a feladataik közé utalt felnőtt és utánpótlás bajnokságok és 

versenyek versenykiírását, működtetik a megyei versenyrendszert, összehangolják az 
abban résztvevő tagok tevékenységét; 

83.11. közreműködnek a sportszakemberek, edzők képzésében, továbbképzésében;  
83.12. vezetik a szövetség szabályzataiban meghatározott nyilvántartásokat; 
83.13. végrehajtják a szövetség alapszabályában, szabályzataiban és határozataiban 

foglaltakat. 
 

84. Az iroda, illetve a megyei igazgatóságok felépítésére és működésére vonatkozó részletes 
szabályokat a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a szövetség egyéb 
szabályzatai határozzák meg. 

 


