
Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség 
ALAPSZABÁLYA 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A Sportról szóló 2004. évi I. tv., az Egyesülési jogról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról rendelkező 2011. évi CLXXV. 
tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. előírásai alapján a 
változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan az alábbi Alapszabályt alkotja.  
 
A módosított Alapszabály értelmezése és alkalmazása során a 2013. évi V. 
tv. – Ptk. - rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta. 
 
Az alapítók a motoros könnyű sportrepülés célú és feladatú társadalmi 
szervezetet a jelen alapszabályban foglalt célok elérése érdekében határozatlan 
időre, önálló költségvetés alapján működő, alábbi jogi személyiségű 
sportszövetséget (a továbbiakban: Szövetség) hozzák létre. 
 

I.  
 

A Szövetség adatai: 
 
A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség 
  
Székhelye: 8866 Becsehely, Jókai u. 20. 
  
Működési területe: Magyarország 
 
Pecsétje: Felirat kör alakban, -Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség- középen 
FAI motoros könnyű sportrepülés jelképe 
 
Érdekképviseleti szerve: A Magyar Repülő Szövetség, melynek tagja, és így 
annak alapszabályát és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 
Képviselete: A Szövetséget az elnök önállóan, továbbá az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve az általa írásban adott meghatalmazás alapján megbízott tagok 
képviselik, akik aláírásukkal jogokat szerezhetnek, és kötelezettségeket 
vállalhatnak mindazokban az esetekben, amelyekre jelen Alapszabály valamint a 
közgyűlés által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat lehetőséget 
biztosít. 
 
A Szövetség „sport” közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Vállalkozási 



tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodásának elért eredményét nem osztja fel, azt 
az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, és ilyen szervezettől nem fogadhat el. Országgyűlési 
képviselőjelölt állítását és támogatását kizárja tevékenységéből. 
 
A Szövetség működésének, beszámolóinak és szolgáltatásainak nyilvánosságát 
honlapján biztosítja. 
 
A Szövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 
sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a vagyoni 
értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat, 
amely a közhasznú célját nem veszélyeztetheti. A sportlétesítmények 
használata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 
 

II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA 
 
Célja: 

1. A Magyar Repülő Szövetség Alapszabályával összhangban 
Magyarország területén motoros könnyű sportrepüléssel foglalkozó 
sportegyesületek „légiközlekedési tevékenységének” – sportcélú 
repülésének – törvényes kereteinek biztosításával elősegíti a 
sportrepülési tevékenységet. 

     2.  Biztosítja a tagok érdekképviseletét és érdekvédelmét. 
3. Közreműködik a sportág hazai verseny rendszerében.  
4. Közreműködik hazai és nemzetközi rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában. 
5. Nemzetközi kapcsolatok kiépítésével és ápolásával együttműködik 

hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.  
6. A hazai lakosság érdekében közhasznú működése során elősegíti a 

rendszeres testedzést, segíti a területi önkormányzatok sportcélú 
tevékenységét. 

     7.  A sportkapcsolatait fejlesztve tevékenykedik a honvédelmi, illetve 
más állami feladatok megvalósításában. 

      
Feladata: 

1. Szabályzatok kidolgozásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű 
működését. Tagjai tevékenységét elősegítve felelősségbiztosítást köt a 
tagok által üzemeltetett motoros könnyű sportrepülő légijárművekre 



figyelemmel a valamint a légiközlekedésről szóló tv módosításáról 
rendelkező 2015. évi CLXX.tv. előírásaira. 

2. Üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatot tart fenn, vagy csatlakozik 
ilyen szervezethez. 

3. Repülésbiztonsági szolgálatot tart fenn, vagy csatlakozik ilyen 
szervezethez. 

4. Hatályos előírások betartásával nyilvántartást vezet a tagok által 
üzemeltetett légijárművekről, a regisztrációról „Bizonyítványt” ad ki. 
Nyilvántartását az illetékes hatósággal egyezteti. Az MRSZ mint 
országos sportági szakszövetség felé teljesíti az adatszolgáltatási 
kötelezettségét. 

5. Nyilvántartást vezet a Szövetség sport pilótáiról és „Sport pilóta 
igazolványt” ad ki a Légiközlekedési törvény szerinti feltételek megléte 
esetén. Nyilvántartását az illetékes hatósággal egyezteti 

6. Éves rendezvénynaptárt készít a tömeg és élsporttal kapcsolatos feladatok 
végrehajtására. 

7. Közreműködik a Nemzeti bajnokság megrendezésében. 
8. A hatályos előírások szerint nyilvántartást vezet a sportolói 

minősítésekről. 
9. A Szövetség céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján gazdasági – 
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a 
Szövetség főtevékenysége. 

A Szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.tv.3:19§ (2) 
bekezdésében, a Ptk.3:22§-ban, a 3:26§-ban, a 3:71§ (1) bek. d) pontjában, 
továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi 34.§ (1) bek. 
alapján sporttevékenység szervezésével, támogatásával közhasznú 
tevékenységet folytat. Közhasznú-célja szerinti tevékenységével elősegíti az 
egészségmegőrzésre vonatkozó alkotmányos jogok biztosítását. 
Tevékenysége kiegészül a közérdekű, önkéntes tevékenységről szóló 
2005.évi LXXXVIII.tv. 1.§ és 2.§-ban megfogalmazott önkéntesek 
közérdekű tevékenysége biztosításával is. A közhasznú tevékenységéhez 
kapcsolódóan a sportról szóló 2004.évi I.tv. alapján a szabadidő hasznos és 
célszerű eltöltéséhez biztosítja a sportolás feltételeit, elősegíti a minőségi 
sportolást, belföldi és nemzetközi kapcsolatai szélesítésével erősíti 
Magyarország elismertségét, ellátja a sportolók érdekképviseletét, 
sportrendezvények szervezésével támogatja a légisportok népszerűsítését.  
A Szövetség a közhasznú jogállása tekintetében az alábbi közhasznú 
tevékenységet folytatja: 

- A Sportról szóló 2004.évi I.tv 23.§ (3) bek. előírásainak eleget téve, 
versenyszabályzatában is előírva védi a sportolók életét és vagyonát. 



- A dopping-tilalmi szabályzata megalkotásával érvényesíti a fenti 
törvény 2.§-ban írtak szerint a doppingtilalomról szóló 22/2004.(III.31) 
Korm.r. előírásai betartásával és betartatásával elősegíti a nemzetközi 
előírások érvényesülését. Az egészségmegőrzés érdekében elősegíti a 
dopping elleni nevelő, felvilágosító, ellenőrző és szankcionáló 
feladatokat. 

 
- A Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi 

CLXXXIX.tv. előírásai alapján együttműködik az önkormányzatokkal 
a sporttevékenység elősegítése, az ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás, a sportcélú ingatlanok hasznosítása, és más feladatok 
segítése tekintetében. 

 
III. 

 
A TAGSÁGI VISZONY 

 
A szövetség tagja lehet – rendes tagság – minden olyan jogi személyiségű 
sportegyesület, amely motoros könnyű sportrepüléssel foglalkozik és az 
alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja s e tevékenység erkölcsi, 
anyagi feltételeit magára vállalja. Pártoló tag lehet mindaz a természetes és jogi 
személy, aki a repülésben, azzal összefüggésben az egyesülettel valamely 
területen együttműködik és a szövetségnek támogatást nyújt. 
 
A szövetség pártoló és rendes tagjairól nyilvántartást vezet. 
 
III.1./A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
A szövetségbe való belépés önkéntes. 
 
A tagfelvételre az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és az ebben vállalt 
anyagi kötelezettség teljesítésével – az elnökség tagfelvételi határozata alapján – 
a tagi névjegyzékbe történt bejegyzéssel kerül sor. A rendes tag felvételét a 
Szövetség nem tagadhatja meg, ha a felvételi kérelem mellett igazolja a 
sportszervezetté történt bírósági bejegyzését és Alapszabályába foglaltan 
nyilatkozik, hogy a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek 
elismeri. 
 
 A tagsági nyilvántartásnak olyannak kell lennie, amelyből kitűnnek a tag 
Polgári Légiközlekedési Hatóság által kért adatai, a tagsági viszony kezdő 
időpontja és megszűnésének időpontja is.  
Az elnökség tagfelvételt elutasító írásbeli határozata ellen a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelemmel élni. 



 
A tagsági viszony megszűnése 
 
- kilépéssel, a kilépési szándékot az elnöknek írásban kell bejelenteni. 
- kizárással 
- törvényben meghatározott egyéb okból 
 
A kizárásra az elnökségnek van hatásköre, amelyet az érdekelttel írásban 
közölni kell. A kizárást megelőzően az ügyet tárgyaló ülésre az érdekeltet a 
testület összehívására vonatkozó szabályokkal azonos módon meg kell hívni, és 
azon meg kell hallgatni, a védelmére szolgáló bizonyítékok előterjesztését 
lehetővé kell tenni. A kizáró határozat ellen az érintett 15 napon belül a 
közgyűléshez fordulhat jogorvoslattal, mely esetben a rendkívüli közgyűlés 
összehívásának szabályai szerint a következő közgyűlésen az ügyet napirendre 
kell venni és az érintett előadása biztosításával kell tárgyalni és új határozatot 
kell hozni. A közgyűlés határozatát 8 napon belül írásban kell közölni, 
amellyel szemben az érintett 30 napon belül jogorvoslattal bírósághoz 
fordulhat. 
 
A kizárás okai:  
- Ha a szövetség tagja a szövetség céljainak, feladatainak elérését, a 

határozatok végrehajtását visszatérően, nagymértékben sérti, vagy 
veszélyezteti 

- tag a Szövetség jó hírnevét visszatérően sérti, vagy veszélyezteti a 
Szövetségnek szándékosan kárt okoz,  

- a tag felszámolásával, egyéb okból történő megszűnésével 
- a szövetség megszűnésével 
- törléssel 
       A jogi személy tag megszűnése esetén e tényt igazoló okirat alapján a tagot 

a közgyűlés határozata alapján törölni kell a tagnyilvántartásból.  
 
        Az elnökség saját határozata alapján az utolsó kifizetett havi tagdíjat követő 

hó első napjának hatályával törli a tagnyilvántartásból azt a tagot is, aki 
tagdíj tartozását írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg határidőre. Az 
írásbeli fizetési felszólításnak tartalmaznia kell a befizetés határidejét, 
és annak közlését is, hogy a tag kötelezettsége nem teljesítése a tagi 
viszony megszűnésével jár. A törlésről a tagot a határozat 
meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell értesíteni, amely 
ellen a kizárási szabályok szerinti jogorvoslattal lehet élni.  

        
III.2./A Szövetség rendes tagjainak jogai: 
-A Szövetség tagjai képviselőik útján részt vehetnek a szövetség közgyűlésének 
munkájában (felszólalhatnak, indítványt terjeszthetnek elő), határozatai 



meghozatalában, tisztségviselőinek megválasztásában szavazati joggal 
rendelkeznek.   
-A Szövetség tagjainak tagjai a Szövetség tisztségviselőit választók és 
tisztségeire választhatók. 
-Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait. 
-Feltüntethetik magukat a Szövetség tagjaként. 
 
III.3./A tag kötelezettségei: 
-A tag köteles az Alapszabály és a Szövetség egyéb szabályzatait betartani. 
-Köteles részt venni a Szövetség tevékenységében. 
-A Szövetség tevékenysége támogatásával, erkölcsi, anyagi, valamint tevékeny 

közreműködéssel elősegíti a célok megvalósulását. 
-A közgyűlés által meghatározott tagdíj és az évente meghatározott egyéb 
 nyilvántartási és regisztrációs díjat határidőben teljesíteni 
-Közreműködni a Magyar Repülő Szövetség határozatainak végrehajtásában.  
-Szakágához, a sportrepülés hagyományaihoz méltó fegyelmezett magatartást 

tanúsítani.  
 
 

V. 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 
    

V.1. A Szövetség szervei: 
 

- Közgyűlés 
- Elnökség  
-    Felügyelő Bizottság  

 
 
Tisztségviselői: 

- Elnök 
- Elnökségi tagok 
- Felügyelő Bizottsági tagok 

 
A Szövetség döntéshozó szervei testületként működnek. 
 
V.2. Testületi szervek döntéshozatali mechanizmusa: 
 
A testületi szervek tanácskozásait az adott testület elnöke az ülést 
megelőzően 8 nappal – közgyűlés esetében 15 nappal – a napirend 
közlésével hívja össze. A napirendre bármely testületi tag javaslatot tehet, 



amelyet tárgyalni kell. Szabályszerű összehívás esetén a tagjaiknak 50%+1 fő 
jelenléte esetében határozatképesek. 
 
A testületi szervek az összehívás módjára tekintet nélkül határozatképesek, ha a 
tanácskozáson minden tagja jelen van. 
 
Ha az Elnökségi, illetve a Felügyelő Bizottsági ülést annak 
határozatképtelensége miatt el kell halasztani, azt 3 napon belüli időpontra az 
eredeti napirendbe felvett kérdésekben össze kell hívni. 
 
A testületi- döntéshozó - szervek ülései nyilvánosak. A határozathozatal – ha a 
jogszabály, vagy a Szövetség Alapszabálya másként nem rendelkezik – minden 
kérdésben nyílt, és egyszerű többséggel történik. Az Alapszabály 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. A 
Szövetség céljainak módosításához, és a megszűnésről való döntéshez a 
szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
 
A Szövetség tisztségviselői választása esetén a szavazás titkos szavazással 
történik, egyes tisztségekre jelöléssel. Megválasztott az a személy, akinek 
sorrendben a legtöbb érvényes szavazata van, de legalább a leadott szavazatok 
50 % + 1 szavazatát megkapja. A Szövetség döntéshozó szerveibe a Szövetség 
tagja választható, aki nyilatkozik, hogy a tisztséget vállalja, vele szemben 
nem áll fenn az összeférhetetlenségi szabály szerinti kizáró ok, beleértve a 
közhasznú szervezetek tisztségviselőire is vonatkozó kizáró okot. 
 
A testületi ülések határozatairól az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni, 
amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható. A testületi ülés döntéseit az érintettekkel 
ajánlott levélben az elnök közli, és a szövetség honlapján hozza nyilvánosságra, 
a döntéstől számított 8 napon belül, 3 hónapig tartó közzététel útján. A 
szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
előzetes bejelentés alapján az elnök jelenlétében lehetséges vele egyeztetett, 30 
napon belüli időpontban. 
 

V.3. Közgyűlés 
 

A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a Szövetség 
elnöke hív össze szükség szerint, de legalább évente egyszer (un. rendes 
közgyűlés).,amelyen a Szövetség éves gazdálkodásáról, a 
mérlegbeszámolóról szóló jelentést meg kell tárgyalni. A gazdálkodásról 
szóló éves jelentést előzetesen a felügyelő Bizottság megtárgyalja és arról a 
Közgyűlésnek véleményt mond. A vélemény előterjesztése nélkül a 
Közgyűlés a gazdálkodás tárgykörében nem határozhat.  



 
A közgyűlést a napirend közlésével írásban kell összehívni. A napirend 
közlésének olyannak kell lenni, hogy abból a tanácskozás tárgya, és a 
határozatok tervezete megismerhető legyen. A meghívók elküldése és a 
közgyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.  
A közgyűlésen megjelent tagok, illetve képviselőinek az előírtnál 
alacsonyabb száma miatt határozatképtelen közgyűlést leghamarabb 
három nap elteltével, de legkésőbb 15 napon belüli időpontra ugyanazon 
tárgysorozattal össze kell hívni. Az így összehívott Közgyűlés –megismételt 
– a megjelent tagok számára tekintet nélkül az eredetileg kitűzött 
napirendben meghatározott tárgykörben határozatképes , amelyre a 
meghívottakat az írásbeli meghívóban tájékoztatni kell. A megismételt 
Közgyűlés a meghirdetettől eltérő témát tárgyalhat, de nem hozhat 
határozatot az így felvett témában. 
 
A közgyűlést össze kell hívni, továbbá: 
- a Szövetség szervei, a tagok 1/3-ának az ok megjelölésével benyújtott írásbeli 
kérelmére, 
- ha a tisztségviselőt vissza kell hívni, 
- ha a Felügyelő Bizottság elnöke kéri. 
Az évi rendes Közgyűlésen felül az előírások szerint rendkívüli közgyűlést 
kell összehívni, amelynek összehívására, és napirendjére a rendes 
Közgyűlés szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. 
A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezéstől számított 1 hónapon belül össze 
kell hívni. Összehívására és döntéshozatali mechanizmusára egyebekben az évi 
rendes közgyűlés szabályai az irányadók. 
A közgyűlés ülései nyilvánosak, kivéve, ha a napirendi pontok természete , vagy 
jogszabály indokolja az ülés zárttá nyilvánítását. Ez esetben a zárttá 
nyilvánításról közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
A közgyűlésen a szövetség elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés által 
választott levezető elnököl. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyv hitelesítőket (minimum 2 fő) a közgyűlésen a tagság választja. 
 

A szövetség éves beszámolóját- a fenti rendelkezése betartásával - a 
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá. 
 

A szövetség közgyűlésének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására 
jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 
 
 
V.4. A közgyűlés kizárólagos hatásköre 
 

l. /   Az alapszabály elfogadása és módosítása. 
2./   Bármely szervezetbe való be- és kilépés. 



3./   A szövetség egyesülésének, szétválásának, feloszlatásának kimondása. 
4./   A szövetség tisztségviselői beszámolójának elfogadása. 
5./   A tisztségviselők és a bizottsági tagok megválasztása, visszahívása. 
6./   Jóváhagyja a szövetség éves költségvetését. 
7./   Megállapítja a tagdíjat 
8./   Középtávú fejlesztési program elfogadása. 
9./   Kizárás kérdésében hozott határozat illetve ez elleni fellebbezés elbírálása. 
10./ Mindazok a kérdések, melyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal, illetve bármely kérdés, amelyet a közgyűlés saját 
hatáskörébe von. 

10./ A szervezet éves beszámolójának jóváhagyása. A beszámolójának 
nyilvánosságára a közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatali szabályai 
az irányadók. 

11./  A közhasznúsági jelentés elfogadása 
 

V.5. Elnökség: 
 
A szövetség közgyűlése elnököt és hat fő elnökségi tagot választ 4 évre. 
 
Az elnökség a szövetség általános hatáskörű döntéshozó, és végrehajtó szerve.  
Gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a 
két közgyűlés közötti időszakban a szövetség munkájának folyamatosságát. 
 
 
Az elnökség: 
- Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és elkészíti a tárgysorozatát. 
- Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. 
- Határoz új tagok felvétele tárgyában 
- Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal 
rendes ülést tart. 
 
Az elnökség 7 főből áll, tagjait a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű 
többséggel választja. Az elnökség ülését a szövetség elnöke – akadályoztatása 
esetén megbízottja hívja össze, és látja el a feladatot. 
Szabályszerű az összehívás, ha a napirendet is tartalmazó meghívót az elnökségi 
tag az ülés előtt legalább 8 nappal megkapta. 
 
- Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. 
Az elnökség határozatait a szövetség honlapján hozza nyilvánosságra. 
V.6. Felügyelő Bizottság 
 
A Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrző (felügyelő) szerve az 
elnökből és 2 tagból álló Felügyelő Bizottság,( röviden FB ) melyet a közgyűlés 



egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választ 4 évre. A FEB szükség 
szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Ügyrendjét maga határozza meg. 
Döntéseit testületként egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Elnökét a tagok maguk közül választják. Űlését a FEB elnöke – 
akadályoztatása esetén megbízottja hívja össze, és látja el az elnöki feladatot. 
Szabályszerűnek tekinthető az összehívás, ha a napirendet is tartalmazó 
meghívót a FEB tag az ülés előtt legalább 8 nappal megkapta. 
 
V.6.1. Feladata, hatásköre: 
 
A.) A szövetség gazdasági tevékenységének vizsgálata, a gazdálkodásra 

vonatkozó rendelkezések betartásának folyamatos  ellenőrzése. 
B.) Pénz- és vagyonkezelés szabályszerűségének ill. a számviteli és a hozzá 

kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése, szükség esetén szakértők 
bevonásával. 

C.) A költségvetés megállapítása valamint az ügyintéző tisztviselők 
beszámolójának megtárgyalása, az éves  mérleg felülvizsgálata, értékelése. 

D.) Vagyonleltár vizsgálata. 
E.) Vizsgálatainak eredményéhez képest a szükséges eljárások kezdeményezése. 
F.) A bizottság tagjai nem lehetnek tisztségviselők hozzátartozói, alkalmazottai 

és a szövetségben más tisztséget sem viselhetnek. 
G.) A bizottság elnöke tevékenységükről, ellenőrzéseik eredményéről és a tett 

intézkedésekről a közgyűlés előtt köteles beszámolni. 
 
V.6.2. Tisztségviselők: 
 
A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3:115 §, ban megfogalmazottak szerint az 
alábbi összeférhetetlenségi szabályok az irányadók: 
a). Nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki 

olyan közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig- vezetőtisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 

b). A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

c). A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 3:115 § ] élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

c.a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
c.b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának,  a 



tagsági viszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

d. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki: 

d.a) vezető szerv elnöke vagy tagja 
d.b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

d.c) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, a 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d.d) Az d.a)-d.c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
V.7./ A szövetség elnöke: 
 
A közgyűlés választja egyszerű többséggel. Az elnök képviseli a szövetséget. 
Képviseleti joga önálló. Képviseleti jogát eseti meghatalmazással átruházhatja, 
az ügyek egyes csoportjára nézve szakirányú ismeretekkel rendelkező vezető 
tisztségviselőkre, illetőleg az elnökség egyes tagjait megbízhatja a szövetség 
esetenkénti képviseletével. 
Összehívja a közgyűlést, vezetőségi üléseket és azon elnököl. 
Ellenőrzi és gondoskodik a testületi szervek határozatának végrehajtásról. 
A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. 
 

VI. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA 
 
A szövetség a tagok és pártoló tagok által befizetett tagdíjból, a motoros könnyű 
sportrepülést támogatók befizetéseiből gazdálkodik. 
 
A bevételeit az alapszabályban meghatározott célok, és feladatok megoldására 
fordítja. Feladatainak megoldása során azokat a költségtakarékos megoldásokat 
keresi, amelyek a tagjai számára a legkisebb anyagi megterhelést eredményezi. 
 
A Szövetség megszűnésére a Sport tv.17§ (4)-(6) bekezdései irányadóak. A 
Szövetség megszűnésére – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések 
kivételével – megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámoló 
eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: 
Cstv.) szabályait. A sportegyesületek bírósági feloszlatása esetén a hitelezők 
kielégítése után fennmaradó vagyona állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű 
sportcélokra kell fordítani akként, hogy a felhasználható vagyon továbbra is a 



motoros könnyű sportrepülést segítse elő. A Szövetség működése felett a 
törvényességi felügyeletet a Ctv.11 § (1) bekezdése alapján az ügyészség 
gyakorolja. 
 

VII. 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 
A szövetség megszűnik 

- a közgyűlés erre vonatkozó határozatával, 
- a bíróság erre vonatkozó határozatával. 

 
A szövetség megszűnése esetén vagyonát a hitelezők kielégítése után kizárólag a 
légi sportok céljaira kell felhasználni akként, hogy a felhasználható vagyon 
lehetőleg a motoros könnyű sportrepülést segítse elő. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen alapszabályt a Szövetség 2017 március 4-én megtartott Közgyűlésén a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadta. Az Alapszabály a 
közgyűlés megtartásától számított 30. napon lép hatályba.  
 
2017. március 4 
 
 
szövetség elnöke     közgyűlés jegyzőkönyv vezető       jegyzőkönyv hitelesítő 
 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának.  (a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi 
CLXXXI tv.38 § (2) bek.) 
 
2017. március 4  
 
két tanú:  
aláírás    név           lakcím         szig. sz.  
 


