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A.2.  A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség – MKSSZ – a Magyar 

Repülő Szövetség – MRSZ – tagjaként mint közhasznú társadalmi 

szervezet, 2005 március 26-án alakult meg. 

Nyilvántartásba vette a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2533 

nyilvántartási számon. Székhelye: 6035 Ballószög, II. körzet 35. 

 

A szövetség székhelye 2010. március 06-val : 8866 Becsehely, 

Jókai u. 20. számra változott. 

  

A.2.1. A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása:  

sporttevékenység. 

 

A sporttevékenységen belül a szövetség legfontosabb célja a 

Magyarország területén motoros könnyű sportrepüléssel foglalkozó 

sportegyesületek  „légiközlekedési tevékenységét” (repülését) és a 

légi közlekedéssel (repüléssel) kapcsolatos tevékenységeit 

elősegíteni. 

 

Az 1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről a 

következőképpen rendelkezik: 

A nem gazdasági célú légiközlekedési vagy légi közlekedéssel 

összefüggő tevékenység: Lt. 35. § A vállalati célú légi közlekedés, 

valamint a társadalmi szervezet (pl. egyesület) keretében 

folytatott nem gazdasági célú, légiközlekedési vagy légi 

közlekedéssel összefüggő tevékenység folytatásához a 

légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A tevékenység 

engedélyezése során a 23. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontjait, 

valamint a 29-34. §-okat kell alkalmazni. 
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Lt. 36. § A 35. § alkalmazásának szempontjából a légiközlekedési 

hatóság engedélyében foglaltak alapján a légi sport szövetség a 

tagegyesületei és a tagjai vonatkozásában betöltheti a jogosult 

jogkörét. Ennek szakmai feltételeit az engedélyben kell 

meghatározni. 

 

A.2.1.1.  Alkalmazhatóság: 

Az Illetékes Hatóság  ezen  „Lajstromozásra nem kötelezett  

légi járművek műszaki felülvizsgálata és tanúsítása” című 

dokumentum – a továbbiakban: Tanúsítási  Kézikönyv -     alapján 

lefolytatott sikeres audit alapján annak jóváhagyásával 

engedélyezi a Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség 

légiközlekedési valamint a légiközlekedéssel összefüggő 

tevékenységét – repülő szakmai tevékenységét – a jelen 

szabályzatban foglaltak szerint ! 

 

A.2.1.2. A Tanúsítási Kézikönyv hatálya: 

 

A „Tanúsítási Kézikönyv” hatálya kiterjed mindazon jogi és 

természetes személyre, amelyek/akik az MRSZ - Motoros Könnyű 

Sportrepülő Szövetség tagjai és a Magyar  Köztársaság területén 

az Illetékes Hatóság  által az EU 216/2008. (február 20.) rendelet II. 

melléklet c.) pont e-i-ii-iii-iV-V-Vi-g és j alpontokban meghatározott  

lajstromozásra nem kötelezett ultrakönnyű, és könnyű légi járművet 

kizárólag magáncélra (sport és hobbi repülés) használ, illetve 

ezen repülőeszközökkel légi közlekedési (repülés) és légi 

közlekedéssel kapcsolatos tevékenységet végez. 


