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A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

I.
Általános rendelkezések:
A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség / továbbiakban Szövetség/
A szövetség motoros könnyűrepülő sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek szövetsége.
Működési területe: a Magyar Köztársaság területe
A szövetség székhelye: 1182 Budapest Kékes u. 7
A szövetség önálló jogi személy.
A szövetség nem országos jelleggel működik.

II.
A szövetség célja és feladatai:
A szövetség összefogja azoknak a – már nyilvántartásba vett - társadalmi szervezeteknek a
tevékenységét, amelyek a motoros könnyűrepülő sporttal foglalkoznak, és hozzá kívánnak
járulni a sportág népszerűsítéséhez, fejlesztéshez, és támogatáshoz.
A szövetség alapvető célja
a tagszervezetek munkájának elősegítése,
rendezvények, konferenciák, tanfolyamok szervezése,
kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi motoros könnyűrepülő sporttal foglalkozó
társulatokkal, valamint hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel, egyesületekkel és
intézményekkel.
A szövetség közhasznú , a társadalom és az egyén érdekeinek kielégítésére irányuló
sporttevékenységet végez, kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenységet.
A szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg tőlük anyagi támogatást el nem fogad. A szövetség a
parlamenti-, valamint a megyei, fővárosi, kerületi vagy egyéb helyi önkormányzati
választásokon képviselőjelöltet nem állít és jelöltet nem támogat.
A Szövetség közhasznú szervezetté minősítését a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kéri.
A Szövetség tagjain kívül más személy is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból, aki a
motoros könnyűrepülő sporttal foglalkozik.
A közhasznú szervezet beszámolói nyilvánosak.
A szövetség közhasznú szervezetként olyan nyilvántartást vezet, amelyből a testületi szerv
döntéseinek – tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya
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/ha lehetséges személye / megállapítható.
Határozatok és nyilvánosság:
A testületi szervek döntéseit a szövetség ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát /nyílt szavazás esetén/ személyét.
Az elnök gondoskodik a szövetség döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható
módon.
A testületi szervek döntéseit a Szövetség internetes honlapján /WWW.MKSZ.com./ hozza
nyilvánosságra..
A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a szövetség
székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
A szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot. /www MKSZ.com./

III.
A szövetség szervezete:
A Szövetség a következő – önállóan megalakult és a bíróság által bejegyzett – társadalmi
szervezetek szövetségeként működik:
1./ A társadalmi szervezet neve: Aeroking Repülősport Egyesület
A társadalmi szervezet székhelye: 2351 Alsónémedi Főúti Erdő 11
A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: Pest Megyei Bíróság T.E.2166/1996
2./ A társadalmi szervezet neve: Gyáli Sportrepülő Klub
A társadalmi szervezet székhelye: 2351 Alsónémedi Kápolna u.96
A társadalmi szervezet irányítószáma Pest Megyei Bíróság PK. 61357
A Szövetséghez a jövőben is csatlakozhat motoros könnyűrepülő sporttal foglalkozó – már
nyilvántartásba vett – társadalmi szervezet , amely vállalja a szövetséghez tartozással járó
kötelezettségeket.

IV.
A szövetség tagszervezete:
A Szövetség tagszervezete lehet az a – már nyilvántartásba vett - társadalmi szervezet,
a./ amely egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, s e célok megvalósítása érdekében szervezi és
segíti tagjai tevékenységét
b./ tagdíjbevételének a tagszervezet közgyűlése által megállapított hányadát, de legalább a
bevétel egyharmadát a szövetség költségvetése javára befizeti, melynek minimális összegét a
szövetség közgyűlése évenként hatozza meg.
c./ Elfogadja a szövetség Alapszabályát és Szervezeti Működési Szabályzatát
A tagszervezet az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései szerint létrejött önálló
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társadalmi szervezet, amely nyilvántartott tagsággal és önkormányzattal rendelkezik, és a
bírósági nyilvántartásba bejegyezték. A tagszervezetet legalább tíz tag hozhatja létre.

V.
A Szövetség vezető és ellenőrző testületei
a./ a küldöttgyűlés
b./ az elnökség
c./ az ellenőrző és számvizsgáló bizottság

a./ a küldöttgyűlés
A szövetség legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyet évenként kell összehívni.
A küldöttgyűlés a társulat tagszervezeteinek közgyűlésein választott küldöttekből áll.
A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A tagszervezetek a küldöttgyűlésre 3 tagonként 1 küldöttet delegálnak.
A küldöttgyűlés ülései nyilvánosak.
A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
a./ értékelés az elnökség valamint az ellenőrző és számvizsgáló bizottság beszámolójáról és
döntés azok elfogadásáról,
b./ a Szövetség alapszabályának megállapítása és módosítása,
c./ az elnökség, az elnök és az ellenőrző és számvizsgáló bizottság megválasztása,
d./ döntés a Szövetség esetleges feloszlása, vagy más szervezettel , szövetséggel, intézménnyel
való egyesülése tárgyában,
e./ az éves költségvetés megállapítása és elfogadása
f./ a tagdíj meghatározása
g./ a közhasznúsági jelentés elfogadása
A küldöttgyűlés az ellenőrző és számvizsgáló bizottságot, az elnökséget és az elnököt titkos
szavazással öt év időtartamra választja meg.
A küldöttgyűlés dönthet még a Szövetség programjának és feladatainak jóváhagyásáról és
napirendre tűzhet más időszerű kérdéseket.
A küldöttgyűlésre a meghívókat – a küldöttgyűlés helyének, idejének és a napirendnek a
megjelölésével – 15 nappal korábban kell postára adni. A meghívóban fel kell tüntetni a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés idejét a helyét is. A megismételt közgyűlés
határnapja nem lehet rövidebb, mint az elmaradt közgyűlés határnapját követő 8. nap.
A megismételt közgyűlésre szóló meghívón a határozatképességet is ismertetni kell a tagokkal
az eredeti meghívókon.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
- az elnökség határozata alapján
- ha az egyesületi tagok 10%-a az ok és a cél megjelölésével kívánja
- ha a bíróság elrendeli
A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek 50 % + 1 fő jelen van. A küldöttgyűlés
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határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással
hozza, kivéve az elnökség megválasztását.

b./ az elnökség
Az elnökség a szövetség ügyintéző szerve. Üléseit szükség szerint, de legalább havonként
tartja.
A szövetség elnökét és az elnökség 2 tagját a küldöttgyűlés választja meg titkos szavazással 5
évi időtartamra.
Az elnökség tagjainak száma: : egy elnök és két tag.
Az
•
•
•
•
•

elnökség a küldöttgyűlés határozatai alapján
irányítja a tagegyesületek tevékenységét,
létrehozhat időszaki, speciális feladatokat ellátó bizottságokat,
ellátja a szövetség érdekképviseletét, kapcsolatot teremt és tart országos irányító és
társszervezetekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel,
jóváhagyja a szövetség ügyrendjét és munkarendjét,

Az elnökség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel.
A szövetség elnöke:
• összehívja és vezeti a küldöttgyűlés és az elnökség üléseit,
• két elnökségi ülés között a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben dönt, döntéseiről a
következő ülésen beszámol az elnökségnek, és annak jóváhagyását kéri, -az elnököt
elfoglaltsága esetén az elnökség kijelölt tagja helyettesíti,
• a szövetség alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat
• képviseli a szövetséget,
•
•
• Az elnökség ülései nyilvánosak.
•
Rendes üléseit minden hó első csütörtökén 17 órakor tartja, az egyesület
székhelyén. Rendkívüli ülést bármelyik elnökségi tag összehívhat, ennek módja fax, email egyaránt lehet, és három napnál korábbi időpontra nem szólhat a meghívó. Az ülés
akkor határozatképes, ha azon valamennyi elnökségi tag jelen van. Az elnökség
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
• Az elnökség üléseire szóló meghívónak a napirendet is tartalmaznia kell.
• Az elnökség határozataiban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 685. § b./ pont/ , élettársa /a továbbiakban együtt hozzátartozó/ a
határozat alapján
• a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
• Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
•
• Az elnökség tagjainak összeférhetetlensége:
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•

•

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet elnökségi tag az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
Az elnökség tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

Az elnökség döntéseit az elnök nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát /nyílt szavazás esetén/ személyét.
Az elnök gondoskodik a szövetség döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható
módon.
Az elnökség döntéseit a szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.
Az elnökség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a szövetség
székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
•
•
c./ az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság 3 tagból áll. Tagjait a küldöttgyűlés választja titkos
szavazással.
Az ellenőrző és számvizsgáló bizottság
• ellenőrzi a szövetség jogszabály – és alapszabály szerinti működését, a társulat gazdasági,
pénzügyi és számviteli tevékenységét, figyelemmel kíséri, összehangolja és segíti a
tagegyesületek ellenőrző és számvizsgáló bizottságának munkáját,
• megválasztja saját soraiból az elnököt , az alelnököt és a titkárt,
• maga állapítja meg ügyrendjét.
•
• Az SZB működésére az elnökség szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
•
• A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
• A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésein tanácskozási
joggal részt vehet.
• A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
• a./ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény /mulasztás / történt, amelynek megszűntetése vagy
következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé.
• b./ A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
• Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeltet ellátó szervet.

Az SZB határozataiban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 685. § b./ pont/ , élettársa /a továbbiakban együtt hozzátartozó/ a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Az SZB tagjainak összeférhetetlensége:
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet elnökségi tag az a személy,
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.

•
•

Az SZB tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik,
c./ a közhasznú szervezet cél szerint juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatásokat, illetve
d./ az a-c./ pontban meghatározottak hozzátartozója.
VI.

A szövetség gazdálkodása
A szövetség vagyona elsősorban a tagszervezetek által fizetendő hozzájárulásból, valamint
magán és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagszervezet
közgyűlése évenként állapítja meg a fizetendő hozzájárulás mértékét.
A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagegyesületek a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A szövetség , mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja
fel, azt csak a szövetség céljaira fordíthatja.
A szövetség vállalkozási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet. A szövetség befektetési tevékenységet a küldöttgyűlés által elfogadott
befektetési szabályzat alapján folytathat.
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A szövetség, mint közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentést készít és ebbe bárki
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben ,
legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni /www MKSZ.com./

VII.

A társadalmi szervezet megszűnése
A társadalmi szervezet megszűnik:
• feloszlással
• más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
• feloszlatással,
• megszűnésének megállapításával.
A társadalmi szervezet feloszlása esetén - a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a legfelsőbb
szervének döntése alapján kell rendelkezni.
Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.

VIII.

Záró rendelkezések
Azokban a kérdésekben, amikről az alapszabály nem rendelkezik a társadalmi szervezetekre
vonatkozó 1989. évi II.tv. , a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI tv. és a 2004.
évi I. tv a sportról megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a szövetség 2005. 04. 08-án összehívott
rendkívüli küldöttgyűlése fogadta el.
Budapesten, 2005. április 8. napján

Kovács József
Elnök
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