
 
 
 
 
 
 

Az 

OPITZ NÁNDOR 

Repülőklub  

 

Alapszabálya 
  



2 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az egyesület neve: OPITZ NÁNDOR Repülőklub (a továbbiakban a Klub) 

2. A Klub székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 1. 

3. A Klub sportbázisa: Dunakeszi repülőtér, Gödöllő repülőtér 

4. A Klub alapításának dátuma: 1990. 

5. A Klub jogállása: 

5.1. Az Opitz Nándor Repülőklub a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései alapján működő, önkéntesen létrehozott, 

demokratikus önkormányzattal rendelkező jogi személyiséggel bíró társadalmi 

szervezet. 

5.2. A Klub közhasznú szervezet. 

5.3. A Klub jogutódja az MHSZ Postás Repülő és Ejtőernyős Klubnak. 

5.4. A Klub tagja a Magyar Repülő Szövetségnek, amelynek alapszabályát magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

6. A Klub célja: 

6.1.  A tagság részére a vitorlázórepülés, motoros repülés, az ejtőernyőzés, és a 

hőlégballonozás magas szintű, eredmény-centrikus művelésének megteremtése, 

kiképzési, sportolási, versenyzési lehetőségek biztosítása. 

A légi sportok népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése. 

A Klub a repülőgép vezetés (ejtőernyőzés, hőlégballonozás) és az ehhez kapcsolódó 

elméleti ismeretek (pld: aerodinamika, repülőgép szerkezettan, repülőgép műszertan, 

repülési szabályzatok, meteorológia, stb.) tanulását bárki számára lehetővé teszi, aki e 

tárgyak iránt érdeklődik. 

A Klub az illetékes Minisztérium felkérésére árvizeknél légi fényképezést végez a 

védekezés összehangoltabb, jobb megszervezhetősége érdekében. 

A Klub a Dunakeszi repülőtéren rendszeresen rendezvényeket szervez a repülés 

népszerűsítésére. 

Közhasznú szervezetként segíti a lakosság szabadidős sportját. 

A Klub fellép a sporttevékenységgel, a sportszerű magatartással ellentétes 
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megnyilvánulások, konkrétan a tiltott teljesítményfokozó és kábítószerek használata 

ellen. A Klub propaganda tevékenységet fejt ki az alkohol, a drogok és más, az 

egészségre ártalmas élvezeti cikkek használata ellen. A Klub az oktatói útján segíti a 

fiatalok egészséges és kulturált szabadidő eltöltését, az erkölcs, a hazaszeretet, a 

fegyelem és az embertársak segítése, megbecsülése pozitív tudati elemek kifejlődését 

és elmélyítését. 

6.2. A szabadidő és a versenysport folyamatos művelése. 

6.3. A tagság érdekképviselete. 

6.4. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. 

6.5. Az egyesületet támogató szervezetek tagjainak és alkalmazottainak kedvezményes 

sportolási lehetőség biztosítása. 

Mivel az egyesület szolgáltatásai nem állnak korlátlan mértékben rendelkezésre, a 

technikai eszközök korlátozott száma és mértéke miatt, ezért az egyesület taglétszáma 

is korlátozott. Ennek ellenére, a Klub mindenkor törekszik arra, hogy szolgáltatásaival 

minél szélesebb körben szolgálja a magyar társadalmat a 6.1. pontban megfogalmazott 

módokon. 

6.6. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d], tőlük 

támogatást nem kér, nem fogad el. Az egyesület országgyűlési, megyei, fővárosi 

önkormányzati képviselőjelöltet, nem állit és nem ajánl. Az egyesület politikai 

tevékenységet a jövőben sem folytat. 

6.7. Az egyesület vállalkozási-gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés 

b.) pont.] 

6.8. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) 

bekezdés c.) pont] 

6.9. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 

nyilvánosságát a www.opitz.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a 

közhasznúsági mellékletet minden év május 31 napjáig a www.opitz.hu internetes 

honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. 

§ (3) bekezdés d.) pontja] 

6.10. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény 

alapján nem nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a 

saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó 

igényeket írásban, az egyesület vezetőségéhez címzetten kell előterjeszteni. A 

klubvezetés az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az 

igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. 

[Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

6.11. Az egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységének, 

http://www.opitz.hu/
http://www.opitz.hu/
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feladatainak és céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti 

ki [Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]:Az egyesület közhasznú tevékenységét a lentebb 

írt és a hivatkozott jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan, 

végzi a sportegyesület a közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve elősegítve: 

 

Közfeladat Jogszabályhely:  

sport, a munkaviszonyban és a 

polgári jogi jogviszony keretében 

megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével, 

rendezvények, versenyek 

szervezése. − nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, − versenysport, a 

tehetséggondozás, az utánpótlás-

nevelés és a szabadidősport magas 

fokú művelése - a sportban 

eredmények elérése, a sport egyént 

és közösséget erősítő értékeinek 

megóvása 

Preambuluma 2004. évi I. tv. a sportról 

illetve 16. § 

az egészséges életmód és a 

szabadidősport gyakorlása 

feltételeinek megteremtése; 

sportfinanszírozás; a gyermek- és 

ifjúsági sport, támogatása 

2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) 

Fővárosi, helyi és kerületi szintű 

sport, ifjúsági ügyek 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország 

helyi önkormányzatairól 13 § (1), 23. § (4) 

(5) 

6.12. Az egyesület szolgáltatásait - a hatályos jogszabályok és az egyesület szabályzatai, 

valamint a technikai lehetőség által biztosított keretek között - bárki, megkötés nélkül 

igénybe veheti 

6.13. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 

sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a 

sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e 

rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.[Stv. 

17.§ (1) bek. b) pont] 

 

7. A Klub feladatai: 

7.1. A Klub céljainak megvalósítása, ennek érdekében sportáganként szakosztályok 

létrehozása és működtetése, valamint ezek feltételeinek biztosítása. 

7.2. A szakosztályok utánpótlásának biztosítása. 
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7.3. A tagság szakmai ismereteinek emelése. 

7.4. Felkészítés a versenysportra, versenyzők nevelése, minősítési szintek emelése. 

7.5. Sportrendezvényeken való részvétel, a Klub és a támogatók hírnevének öregbítése. 

7.6. Hazai és nemzetközi sportesemények, versenyek megrendezése. 

7.7. A Klub céljainak megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása 

érdekében másodlagos kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenység folytatása. 

7.8. A Magyar Repülő Szövetség támogatása céljainak megvalósulásában 

7.9. A vitorlázórepülés, motoros repülés, az ejtőernyőzés és hőlégballonozás oktatása a 

tagság, illetve kívülállók részére. 

 

 

II. 

A TAGSÁG 

1. A Klub tagjai: 

1.1. Természetes személyek 

Azok a magyar állampolgárok és a Magyar Köztársaság területén élő külföldi állampolgárok, 

akik a belépési nyilatkozatban a Klub alapszabályát és egyéb szabályzatait elfogadják, 

magukra nézve kötelezőnek tartják, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését 

vállalják, tevékenységüket valamely szakosztály tagjaként végzik és felvételt nyertek a Klub 

tagjainak sorába. 

1.2. Tiszteletbeli tagok 

Azok a természetes személyek, akik a klub keretében hosszú időn át példamutató 

tevékenységet folytattak vagy kimagasló sport teljesítményükkel hozzájárultak a Klub jó 

hírének öregbítéséhez. 

 

2. Pártolók: 

2.1. Azok a természetes személyek, jogi személyek és ezek jogi személyiség nélküli 

szervezetei, akik (amelyek) a Klub céljaival egyetértenek, a Klubot erkölcsileg és 

anyagilag támogatják, együttműködnek a Klubbal a Klub feladatainak megvalósítása 

érdekében, valamint magatartásuk összhangban áll a Klub eszmeiségével és céljaival. A 

pártoló a Klubnak nem tagja, jogait és kötelezettségeit a Klubbal kötött megállapodás 

alapján gyakorolja. 

 

3. Próbaidősök: 

3.1. Próbaidősnek az a természetes személy minősül, akinek az erre irányuló írásbeli kérelmét 

az adott terület szakosztály vezetősége jóváhagyólag aláírta, vagy vele kiképzési 

szerződést kötött. 
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3.2. A próbaidő időtartama 12 hónap, amely lejártával a próbaidős tagság megszűnik. A 

próbaidő időtartama alatt a tagsági viszony bármely fél részéről indoklás nélkül 

megszüntethető. A próbaidőt letöltött tag kérésére a terület szakosztály vezetősége dönt 

a próbaidő megújításáról vagy a tagsági viszony létesítéséről. 

3.3. A próbaidős a Klubnak nem tagja, jogait és kötelezettségeit a klubbal kötött 

megállapodás alapján gyakorolja. 

III.  

A TAGSÁGI VISZONY 

1. Természetes személyek 

1.1. A tagsági viszony keletkezése: 

1.1.1. A természetes személy tagsági viszonya az általa előterjesztett kérelem alapján 

az illetékes szakosztályvezetőség határozatával és a klubvezetőség 

jóváhagyásával keletkezik. 

1.1.2. Tagsági viszony iránt beterjesztett kérelmet benyújtani, csak a próbaidő letelte 

után lehet. 

1.2. A taggá válás feltételei: 

1.2.1. Repülő szakosztály: Vitorlázórepülő C vizsga vagy érvényes motoros repülő 

szakszolgálati engedély. 

1.2.2. Ejtőernyős szakosztály: FAI „A” vizsga. 

1.2.3. Hőlégballon szakosztály: Obszerver vizsga vagy szakszolgálati engedély 

megléte. 

1.3. A tagsági viszony megszűnése: 

A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépési nyilatkozatának a kézhezvételével, 

b) a tag halálával, 

c) a tag tagsági viszonyának megszüntetésével. 

1.4.  A tagsági viszony megszüntetése: 

1.4.1. Az egyesület a tagot kizárja, ha a közgyűlés, Szakosztályértekezlet vagy 

Szakosztályi Etikai Bizottság az etikai eljárás során a taggal szemben jogerős kizáró 

büntetést szab ki. 

1.4.2. A tag tagsági viszonya megszűnik:  

a) a tag kilépésével, 
b) a tagsági viszony Klub általi felmondásával, ha az alapszabály a tagságot 

feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a Klub a 

tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, a 

felmondásról a Klub közgyűlése dönt. 

c) ha a tag taggá válásának feltételeiben változás áll fenn (pl. szakszolgálati 

engedélyét visszavonják) úgy tagsága felmondással szűnik meg, 
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d) ha a tag a tagdíjat 12 hónapig nem fizeti, és a tagdíjfizetésre történ írásos 

felszólítás ellenére sem rendezi 30 napon belül tagdíjfizetési kötelezettségét, 

úgy a tagsága felmondással megszüntethető. A tagság automatikus 

megszüntetésére tagdíj nem fizetés miatt nincs lehetőség. 

1.5. A tag kizárása 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.  

Ilyen súlyosan sértő magaratása például: a Klubnak történő szándékos károkozás, a 

Klub Alapszabályának szándékos megsértése. 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 

közölni kell. 

Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít. A fellebbezési 

eljárást az alapszabály VII. Jogorvoslati fejezete szabályozza. 

1.6. A tagsági viszony szüneteltetése: 

A tagsági viszony a tag írásbeli kérésére minimum egy, maximum 5 évre 

szüneteltethető.(tanulmányok, munka, családi állapot változás, stb.) A szüneteltetés 

után a tag próbaidő nélkül, naptári év kezdettel kérheti felvételét. Az 5 év lejárta előtt 

benyújtott kérelem hiányában 5 év eltelte után, ha a tag a tagsági viszonyáról nem 

rendelkezik, a tagsági viszony automatikusan megszűnik. 

 

2. Tiszteletbeli tagok 

2.1. A tagsági viszony keletkezése: 

A tiszteletbeli tag címet a Klubvezetőség javaslata alapján a közgyűlés adományozza. 

A tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs és tisztségre nem választható.  

2.2. A tagsági viszony megszűnése: 

A tagsági viszony megszűnik: 

a) a cím visszavonásával 

b) a tag halálával 

2.3.  A cím visszavonása: 

A közgyűlés a tiszteletbeli tag címet a Klubvezetőség javaslata alapján visszavonhatja, 

ha a tag a cím viselésére méltatlanná válik. 

IV.  

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A természetes személy tag jogai és kötelezettségei  
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1.1. A tag joga, hogy: 

a) szavazati joggal részt vehet a Klub közgyűlésén, továbbá annak a szakosztálynak a 

szakosztály-értekezletén, ahol a tevékenységét végzi, amennyiben hat hónapnál 

régebbi tartozása a Klub felé nincsen a Klub tisztségeire, négyévi folyamatos tagság 

után választható, amennyiben megfelel a megszabott feltételeknek; 

b) javaslattételi és indítványozási joga van; 

c) a rá nézve sérelmes határozat ellen panasszal és/vagy fellebbezéssel élhet; 
d) részt vehet a klub rendezvényein; 

e) részt vehet a szakosztályok tevékenységében; 

f) folyamatosan igénybe veheti a Klub által nyújtott kedvezményeket, feltéve, hogy a 

szakosztályok által meghatározott feltételeket teljesíti. 

1.2. A tag kötelezettsége, hogy: 

a) az Alapszabályban és a Klub egyéb szabályzataiban foglaltakat megtartsa, 

b) elősegítse a Klub céljainak megvalósítását, és tevékenységével hozzájáruljon a 

kitűzött feladatok megoldásához, 

c) elősegítse a Klub vezető szerveinek és tisztségviselőinek tevékenységét és 

intézkedéseinek megvalósulását, 

d) vállalt anyagi kötelezettségének és a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tegyen, a 

fizetési és munkavégzési szabályzatban foglaltak szerint, 

e) fokozott gondosságot tanúsítson a Klub vagyonának megóvásában, 

f) sportszerű magatartást tanúsítson és óvja a Klub jó hírét, 

g) írásban bejelentse a Szakosztály és Klubvezetésnek, ha ugyanazon szakágban más 

klubnak is tagja, 

h) 8 napon belül írásban bejelentse a Szakosztály és Klubvezetésnek a személyi 

adataiban, szakszolgálati engedélyében bekövetkezett változást. 

 

2. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 

2.1. A tiszteletbeli tag joga, hogy: 

a) tanácskozási joggal részt vehet a Klub közgyűlésein, 

b) a szakosztályok által meghatározott feltételek teljesítése esetén igénybe vegye a Klub 

kedvezményeit 

c) részt vegyen a Klub tevékenységében, 

d) részt vegyen a Klub rendezvényein. 

2.2. A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy: 

a) a Klub Alapszabályának és egyéb szabályzatainak rendelkezéseit betartsa, 

b) olyan magatartást tanúsítson, amely a tiszteletbeli tag cím viselésére méltóvá teszi. 

c) betartson minden olyan rendelkezést, amely a Klub természetes személy tagjaira 

vonatkozik. 

V.  

A KLUB SZERVEZETE 

1. A Klub jogi személy, amelynek a tagjai szakosztályok keretében végzik tevékenységüket. A 

szakosztály nem jogi személy. 
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2. A Klub szervezete 

2.1. A Klub legfelsőbb szerve: a Közgyűlés 

2.2. A Klub ügyintéző szervei:  a Klubvezetőség 

 a Felügyelő Bizottság 

2.3. A klub képviselője a klubvezető 

3. A szakosztályok szervezete 

A szakosztályok legfőbb szerve: a szakosztály értekezlet 

A szakosztályok ügyintéző szervei:  a szakosztály-vezetőség 

 a szakosztály etikai bizottság 

A szakosztály képviselője: a szakosztályvezető 

 

VI.  

A KLUB SZERVEI 

1. A Közgyűlés 

1.1. A klub döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amely szükség 

szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés határozatképes, ha a 

szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok több mint a fele megjelent. A közgyűlés 

ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés] 

1.2. Közgyűlés összehívása a Klubvezetőség feladata. A Közgyűlésre a tagokat a javasolt 

napirendi pont megjelölésével a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 30 

nappal, a hely és időpont megjelölésével, a klub faliújságján hirdetéssel és írásban vagy 

elektronikus úton igazoltan kell meghívni. írásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont] 

1.3. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 

olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 
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arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési 

meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

1.4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 

tagok és az egyesület szervei az vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az vezetőség 2 napon 

belül dönt. Az vezetőség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt 

adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 

esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon 

közli a tagokkal. 

1.5. Ha az vezetőség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a közgyűlés 

a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt 

napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 

részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárulnak. 

1.6. A meghívóban a napirend közlése mellett a tagokat figyelmeztetni kell, hogy 

amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az egy órával később megismételt 

közgyűlés a szavazóképes létszám 33%-os jelenlétével a Közgyűlés határozatképes 

lesz az eredeti napirendi kérdésekben. 

A Közgyűlésnek levezető elnököt kell választani a klubvezetőség javaslata alapján 
amennyiben nincs Klubelnök. 

1.7. Klubvezetőség szükség esetén a rendkívüli közgyűlést összehívhatja az 1.2. pont 

szerinti módon minimum 7 naptári nap múlva, de 30 naptári napon belül, amennyiben 

az a sürgető ok és cél megjelölésével történik. 

1.8. A Klubvezetőség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni az 1.2. pontban foglalt 

szabályok betartásával 

a) a Felügyelő Bizottság indítványára 

b) a tagok egyharmadának írásbeli indítványára 

c) a Klubvezető javaslatára 

Az indítványtól számított 30 napon belül, az ok és a cél megjelölésével. A rendkívüli 

Közgyűlés tartása iránti indítványt valamennyi, a közgyűlés összehívását kívánó 

személy aláírásával ellátva a Klubvezetőség bármely tagjához lehet benyújtani. Az 

elnök, vagy amennyiben nincs betöltve a pozíció akkor a klubvezető köteles a 

közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni 

1.9. A Közgyűlés határozatképessége: 
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1.9.1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) 

tagok több mint a fele jelen van. 

1.9.2. Ha a Közgyűlés határozatképtelen és az összehívás időpontjától számított egy 

órán belül nem válik határozatképessé, úgy a meghirdetett időponttól számított egy óra 

elmúltával megismételt Közgyűléssé kell nyilvánítani. 

1.9.3. A megismételt Közgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi pontok 

tekintetében a szavazóképes létszám 33%-nak jelenléte esetén határozatképes, mely 

határozatképességre a közgyűlési meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét. 

1.10. Jegyzőkönyvvezetés: 

1.10.1. A Közgyűlésről egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni, hangfelvétel esetén a 

felvételről az általános szabályok szerint írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni 

legkésőbb 30 napon belül. 

1.10.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, a meghozott 

döntések (határozatok) szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó 

rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányának rögzítését. A 

döntést ellenzők ellenvéleményüket írásban csatolhatják. 

A jegyzőkönyveket az egyesület iratai között meg kell őrizni és arról a 

határozatok könyvét, kell vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. A 

működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba, továbbá a közhasznúsági 

mellékletbe való betekintést az egyesület munkanapokon, munkaidőn belül -előre 

egyeztetett időpontban - bárki számára lehetővé teszi. A közhasznúsági 

mellékletből bárki a saját költségére másolatot kérhet. 

1.10.3. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a közgyűlés elején megválasztott 

jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés elején a tagok közül megválasztott két 

jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

1.11. Határozathozatal: 

1.11.1. A Közgyűlés határozatait - amennyiben az Alapszabály másként nem 

rendelkezik - a jelen lévő szavazásra jogosultak egyszerű többségével hozza. Ez azt 

jelenti, hogy a leadott szavazatok között az igen és a nem szavazatok többsége az 

érvényes döntés. 

1.11.2. Eredménytelennek kell tekinteni a szavazást, amennyiben a jelenlévő szavazásra 

jogosult tagok több mint a fele tartózkodik. 

1.11.3. Határozathozatalra a kérdést mindig oly módon kell feltenni, hogy arra igennel, 

vagy nemmel lehessen válaszolni úgy, hogy az igen minden esetben a határozat 

elfogadását, míg a nem az elvetését jelentse. E szabály alól kivétel a tisztségviselők 

megválasztása. 

1.11.4. A határozathozatal nyílt szavazással történik, kivéve a tisztségviselők választását 

valamint, ha a Közgyűlés titkos szavazást rendel el. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés 

az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 37. § (2) 

d) pont] Az egyesület céljának, illetve alapszabályának módosításához és az egyesület 

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a jelenlévő szavazati joggal rendelkező 

tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

1.11.5. A Közgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 2/3-ának szavazatával dönt 
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az alábbi kérdésekben: 

a) a Gazdálkodási Szabályzat, az Etikai kódex és kártérítési szabályzat elfogadása 

és módosítása; 

b) a költségvetés, a pénzügyi beszámolók (klub és szakosztályi), valamint a 

közhasznúsági melléklet elfogadása; 

c) más szervezetekkel való egyesülés, szétválás, átalakulás; 

d) a Klub tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása, valamint a 

felmentvény megadása tárgyában. 

1.11.6. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1.) 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 a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatás. 

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 

tagja; 

f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

1.12. A Közgyűlés hatásköre: 

1.12.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály, a Gazdálkodási szabályzat, az Etikai kódex és kártérítési 

szabályzat megállapítása, módosítása  

b) a költségvetés és a pénzügyi beszámolók elfogadása, 

c) a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 

d) az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 

e) döntés az egyesülés, szétválás, beolvadás, átalakulás, megszűnés kérdésében 

f) a klub tisztségviselőinek (Klubvezetőség, Felügyelő Bizottság tagjai) 

megválasztása, visszahívása, felmentése és részükre a felmentvény megadása 

g) szakosztályok létrehozása, megszüntetése, és szervezeti felépítésük 

meghatározása, 

h) megállapítja a klubtagdíj összegét, 

i) tiszteletbeli tag cím adományozása és visszavonása 

j) az Etikai Bizottság és a klubvezetőség határozata elleni fellebbezés elbírálása 

k) közhasznúsági melléklet elfogadása; 

l) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
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m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe 

utal 

1.13. A közgyűlés nyilvános. 

A jelen lévő tagok többségének döntésével személyi kérdésekben, vagy személyiségi 

jogokat érintő ügyekben zárt ülés rendelhető el. 

A közgyűlés döntését az érintettekkel igazolható módon, írásban, a nyilvánossággal a 

Klub székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kell közzétenni. 

.[Ectv. 37. § (3) b) pont] 

A Klub működése módjának, a szolgáltatásai igénybe vétele módjának és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait a klubhelységben elhelyezett hirdetőtáblán 

történő kifüggesztéssel kell közzétenni. 

A közhasznúsági mellékletet a klub weblapján kell közzétenni. 

1.14. A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia 

éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. [Stv. 17.§ (1) 

bek. a) pont] 

 

2. A Klubvezetőség 

2.1. A Klubvezetőség a Klub ügyvezető szerve, amely a közgyűlések közötti időszakban a 

közgyűlés hatáskörét gyakorolja, kivéve azokban a kérdésekben, amelyek a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

A klubvezetőség tagjait a Közgyűlés két éves időtartamra választja úgy, hogy a 

megbízatás lejártával az új klubvezetőséget megválasztó tisztújító közgyűlés lezárásig 

a klubvezetőség (beleértve a klubvezetőt is) lejárt mandátumú tagjai ügyvivőként 

tisztségükben maradnak. Az ügyvivő klubvezetőség jogai és kötelezettségei azonosak a 

klubvezetőség jelen alapszabályban rögzített jogaival és kötelességeivel. 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. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés 

2.2. A Klubvezetőség tagjai: 

a) Klubvezető, 

b) Klubvezetőségi tagok (szakosztályonként 30 fő után, 1 tag) 

2.3. A Klubvezetőségi tisztség megszűnik: 

a) a mandátum lejártával 

b) lemondással, 

c) a klubtagság megszűnésével, 

d) felmentéssel, 

e) visszahívással, 
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f) elhalálozással. 

2.4. A felmentés 

A Közgyűlés felmenti a Klubvezetőség tagját, ha az neki fel nem róható okból 
huzamosan nem képes feladatát ellátni. 

2.5. A visszahívás 

A Közgyűlés a Klubvezetőség tagját bármikor az ok megjelölésével visszahívhatja. 

2.6. A Klubvezető jogosult harmadik személyekkel szemben az ügyvezető igazgató cím 

viselésére. 

2.7.  A klubvezetés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1.) 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 a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

2.8. Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 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. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet 

valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 

tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

2.9. A Klubvezetőség hatásköre és feladatai: 

a) összehívja a Közgyűlést, 

b) gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 

c) irányítja és szervezi a Klub tevékenységét, 

d) elkészíti és a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése után a Közgyűlés elé 

terjeszti a költségvetést és a pénzügyi beszámolót, szükség esetén 

átcsoportosításokat hajt végre a költségvetés egyes tételei között, 

e) nyilvántartja a Klub tagjait, 

f) a szakosztály vezetőséggel egyetértésben meghatározza a klubtisztség viselőinek 

alkalmassági feltételeit, amelyeket kötelesek azok megválasztását megelőzően 

nyilvánosságra hozni, 
g) kezdeményezi azon tisztségviselők tisztségükből való visszahívását akik a velük 

szemben támasztott alkalmassági feltételeknek időközben bekövetkezett 
változások miatt nem felelnek meg, 

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy 

egyéb szabályzat a hatáskörébe utal. 

i) dönt a klub rendkívüli pénzbevételeinek klubon belüli felhasználhatóságáról, 

kizárólag egyhangú döntéssel. Ez a jogkör nem érinti a tagdíjbevételek és a Klub 

már meglevő vagyonelemeinek használatából és esetleges elidegenítéséből eredő 

pénzbevételek felhasználását. 

2.10. A klubvezetőségi ülés: 
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2.10.1. A Klubvezetőség üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja. 

A Klubvezetőség ülése nyilvános, de a jelen lévő tagok többségi döntéssel zárt ülést 

rendelhetnek el személyi kérdésekben, vagy személyiségi jogokat érintő ügyekben. 

2.10.2.  A vezetőség üléseit, az időpontot 8 nappal megelőzően írásban vagy elektronikus 

formában a napirend közlésével hívja össze a Klubvezető. 
2.10.3. A Klubvezetőség ülése akkor határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok többsége 

jelen van. 

2.10.4. A Klubvezetőség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 
2.10.5. A klubvezetőségi ülésről kivonatos jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a klubvezetőségi ülés időpontját, a meghozott 

döntések (határozatok) szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó 

rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők szám arányának, és ha lehet 

nevének rögzítését. A döntést ellenzők ellenvéleményüket írásban csatolhatják. 

A jegyzőkönyveket az egyesület iratai között meg kell őrizni és arról a határozatok 

könyvét, kell vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. 

2.10.6. A klubvezetőség döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon, a 

nyilvánossággal a klub székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 

kell nyilvánosságra hozni. 

 

3. A Felügyelő Bizottság 

3.1. A Felügyelő Bizottság elnökét, továbbá a bizottság tagjait (a szakosztályok jelöltjei 

közül egyet-egyet) a Közgyűlés 4 éves időtartamra választja meg. A bizottság élén az 

elnök áll. 

A Felügyelő Bizottságot az elnöke írásban, a napirend közlésével hívja össze és vezeti 

üléseit, évente legalább két alkalommal tart ülést. A Bizottság üléseit annak elnöke 

vezeti. 

A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van. Döntéseit 

kétharmados többséggel hozza. 

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

3.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) a klub ügyintéző szervének vezetője vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 

szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

e) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
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tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 

f) 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. 

3.3.  A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) a klubtagság megszűnésével, 

d) felmentéssel, 

e) visszahívással, 

f) elhalálozással. 

3.4. A felmentés: 

A Közgyűlés felmenti a Felügyelő Bizottság tagját, ha neki fel nem róható okból 

huzamosan nem képes feladatát ellátni. 

3.5. A visszahívás: 

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagját bármikor az ok megjelölésével 

visszahívhatja. 

3.6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület 

alkalmazottaitól pedig tájékoztatót kérhet.  

A Felügyelő Bizottság az egyesület könyveléseibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

A Felügyelő Bizottság üléseiről és ellenőrzéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

3.7. A Felügyelő Bizottság bármely tagja az egyesület vezetőségének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet. 

3.8.  A Felügyelő Bizottság köteles a vezetőséget tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy: 

a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 

megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 

közgyűlés döntését teszi szükségessé, 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

3.9. A közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 

harminc napon belül össze kell hívni. 

E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő 

bizottság is jogosult. 

Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. 
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4. A Klub elnöke 

4.1. A Klub elnökét a mindenkori fő szponzor jelöli (amennyiben ilyen van). Az Elnök 

hatásköre: 

a) vezeti a közgyűlés üléseit, 

b) előterjeszti a szponzor felé a célok és a feladatok, megvalósításához szükséges 

igényeket, 

c) a közgyűlés elé terjeszti a névadó szponzor igényeit, és elvárásait. 

4.2. Az Elnök megbízatása megszűnik: 

a) lemondással, 

b) a jelölő szerv visszahívása által, 

c) elhalálozással. 

 

5. A Klubvezető 

5.1. A Klubvezető képviseli a Klubot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 

hatóságok előtt. A Klubot a hitelesített aláírási címpéldány szerint önállóan jegyzi. 

5.1.1. A Klubvezető - szükség esetén - a Klubvezetőség vagy az érintett szakosztályi 

vezetőség tagjai közül kijelölhet konkrét ügyekre vagy általános hatáskörrel 

rendelkező személyt. A klubvezetőség és a szakosztályi vezetőség tagjainak 

akadályoztatása esetén a Klubvezető a tagok közül jelölheti ki az őt helyettesítő 

személyt. A helyettesítés legfeljebb a Klubvezető mandátumának időtartamára 

szól, és ennek megszűnésével automatikusan megszűnik. 

5.1.2. A klubvezetőt tartós akadályoztatása esetén - amennyiben nem jelölt a fenti pont 

értelmében helyettesítő személyt - a repülő szakosztály vezetője helyettesíti. 

5.1.3. A klubvezető egyedüli aláíróként kezeli és gyakorolja a Klub közös bankszámlája 

és a klubpénztárban levő pénzeszközei felett a rendelkezési jogot. 

(Akadályoztatása esetén a klubvezetőségi tagok közül ketten együttesen kezelik 

a Klub közös bankszámláját.) 

5.2. A Klubvezető hatásköre, feladatai: 

a) gondoskodik a szabályszerű és törvényes működésről, 

b) a Közgyűlés és a Klubvezetőség határozatainak megfelelően intézi a Klub 

ügyeit, 

c) gondoskodik a klubvezetőségi ülés összehívásáról, a tárgysorozat közléséről 

és az ülés levezetéséről, 

d) a Klubvezetőségnek beszámol a két vezetőségi ülés között végzett munkájáról, 

e) a Közgyűlésnek beszámol a Klubvezetőség munkájáról, előterjeszti az éves 

beszámolót, 

f) a Klub alkalmazottaival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

g) ellenőrzi a szakosztályok alszámláját. 

5.3. A klubvezetői tisztség megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 
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c) a klubtagság megszűnésével, 

d) felmentéssel, 

e) visszahívással, 

f) elhalálozással. 

 

5.4. A felmentés: 

A Közgyűlés felmenti a klubvezetőt, ha neki fel nem róható okból huzamosan nem 

képes feladatát ellátni. 

5.5. A visszahívás: 

A Közgyűlés a klubvezetőt bármikor az ok megjelölésével visszahívhatja. 

 

6. A Szakosztály értekezlet 

6.1. A szakosztály értekezlet a szakosztály legfelsőbb szerve, a szakosztályban 

tevékenykedő klubtagok összessége. 

6.2. A szakosztály értekezletet évente legalább két alkalommal, tavasszal és ősszel kell 

össze hívni. A szakosztály értekezlet összehívása a Szakosztályvezetőség feladata. 

A tavaszi értekezlet, amelyet a közgyűlés előtt kell megtartani, a következő 

napirendet köteles megtárgyalni: 

a) éves pénzügyi beszámoló megvitatása 

b) éves költségvetési terv megvitatása 

A Szakosztály vezetőség a szakosztály értekezletet szükség esetén bármikor 

összehívhatja, a tagok egyharmadának írásbeli, az ok és a cél megjelölésével tett 

indítványára köteles összehívni. 

A szakosztály értekezlet összehívása úgy történik, hogy a szakosztályértekezlet 

helyét és időpontját, valamint a napirendi pontokat tartalmazó meghívót 15 nappal a 

meghirdetett időpont előtt, a szakosztály hirdetőtáblájára kifüggesztik. 

A szakosztály értekezlet nyilvános, azon a tagokon kívül a Szakosztály vezetőség 

által meghívott személyek is részt vehetnek. A szakosztály értekezlet egyszerű 

többséggel zárt ülést rendelhet el. 

6.3. A szakosztály értekezlet hatásköre: 

A 6.2 pontban megjelölt kérdéseken kívül a szakosztály értekezlet a következő 

hatáskörrel rendelkezik: 

a) a szakosztály értekezlet a szakosztály működésével kapcsolatos bármely kérdést 

napirendjére tűzhet, de határozatot a repülés biztonságával és szakmai 

felügyeletével, illetve a klub kijelölt tisztségviselőinek alkalmassági feltételeivel 

kapcsolatosan nem hozhat, 
b) megválasztja a szakosztály vezetőség tagjait, 

c) kijelöli a Klub tisztségviselőivé választani javasolt személyeket, 

d) dönthet a szakosztály működését érintő minden olyan kérdésben, amelyet 

jogszabály, az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe, 
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e) a szakosztály működési rendjének meghatározása. 

6.4. A szakosztály értekezlet határozatképessége: 

6.4.1. A szakosztály értekezlet határozatképes, ha azon a szakosztály szavazóképes 
tagjainak több mint a fele jelen van. 

6.4.2. Amennyiben a szakosztály értekezlet határozatképtelen, és az összehívás 

időpontját követő egy órán belül sem válik határozatképessé, úgy a meghirdetett 

időponttól számított egy óra elteltével, megismételt szakosztály értekezletté kell 

nyilvánítani. 

6.4.3. A megismételt szakosztály értekezlet az eredetileg meghirdetett napirendi 

pontok tekintetében, a szavazóképes létszám 33%-nak jelenléte esetén határozatképes. 

6.4.4. A megismételt szakosztály értekezlet döntéseit csak minősített (2/3-os) 

többséggel hozhatja. 

6.4.5. A szakosztály értekezlet megtartható akkor is, ha a szakosztály értekezlet nem 

határozatképes, de ez esetben határozatot nem hozhat. 

6.5. Jegyzőkönyvvezetés 

6.5.1. Jegyzőkönyvet kell felvenni, ha a szakosztályértekezlet határozatot hoz, egyéb 

esetekben feljegyzést vagy emlékeztetőt kell készíteni. 

6.6. Határozathozatal 

6.6.1.   A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik, kivéve az 

alábbi esetben: 

a) a szakosztály tisztségviselőinek megválasztása és felmentése, 

b) a klubban delegált tisztségviselők megválasztása és felmentése  

Ezekben az esetekben a határozathozatal titkos szavazással, a jelenlévők 50% + 1 fő 

többségével történik. 

 

7. A szakosztály vezetőség 

7.1. A szakosztály vezetőség a szakosztály ügyintéző, irányító szerve, amely a szakosztály 

értekezletek közötti időben a szakosztály értekezlet hatáskörét gyakorolja. 

7.2. A szakosztály vezetőség a szakosztály értekezlet által 4 évi időtartamra titkos 

szavazással, a jelenlévők több mint 50%-os többségével megválasztott 

szakosztályvezetőből és legalább két tagból áll. 

7.3. A szakosztály vezetőségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) a klubtagság megszűnésével, 

d) felmentéssel, 

e) visszahívással, 

f) elhalálozással. 

7.4. A felmentés: 
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A szakosztály értekezlet felmenti a szakosztály vezetőség tagját, ha neki fel nem 

róható okból huzamosan nem képes feladatát ellátni. 

7.5. A visszahívás: 

A szakosztály értekezlet a szakosztály vezetőség tagját bármikor az ok megjelölésével 

visszahívhatja. 

7.6. A szakosztály vezetőség hatásköre: 

a) összehívja a szakosztály értekezletet, 

b) irányítja és szervezi a szakosztály folyamatos működését, 

c) gondoskodik a szakosztály értekezlet határozatainak végrehajtásáról, 

d) kidolgozza a szakosztály munkájához szükséges működési és fejlesztési tervet, 

e) kidolgozza és elfogadja a szakosztály fizetési és munkavégzési szabályzatát 

f) tevékenységéről beszámol a szakosztály értekezletnek, 

g) hatásköre kiterjed minden a szakosztályt érintő kérdésre, amelyet jogszabály vagy 

az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe, 

h) kizárólagosan dönt a szakosztályi vagyon felhasználásáról, hasznosításáról, 

esetleges elidegenítéséről vagy új légi járművek, eszközök beszerzéséről. 

7.7. A szakosztály vezetőség üléseit szükség szerint tartja, határozatait a Klub 

faliújságján kifüggeszti. 

7.8. A szakosztály vezetőség tanácsadó testülete az oktatói értekezlet, melynek 

javaslatait írásban rögzíteni kell. 

 

8. A szakosztályvezető 

8.1. A szakosztályvezetőt a szakosztály értekezlet titkos szavazás útján négy évre 

választja. 

8.2. A szakosztályvezető hatásköre: 

a) folyamatosan intézi a szakosztály ügyeit a szakosztály értekezlet és a szakosztály 
vezetőség döntéseinek megfelelően, 

b) különböző fórumokon ellátja a szakosztály szakmai képviseletét, 

c) összehívja és levezeti a szakosztályvezetőség üléseit. 

d) egyedüli aláíróként kezeli a szakosztály alszámláját. (Akadályoztatása esetén a 

szakosztály vezetőségi és / vagy klubvezetőségi tagok közül ketten együttesen 

kezelik a szakosztály alszámláját.) 

e) képviseli a szakosztályt mind a klub belső viszonyaiban, mind a külső viszonyokban 

mindazokban az esetekben korlátlanul, amikor a jogszabály vagy az Alapszabály 

szerint nem szükséges a klubvezetővel történő együttes képviselet, illetve a 

klubvezető személyes eljárása. 

8.3. A szakosztályvezető a tevékenységéről beszámol a tavaszi szakosztály értekezleten. 

8.4. A szakosztály vezetői tisztség megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) a klubtagság megszűnésével, 
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d) felmentéssel, 

e) visszahívással, 

f) elhalálozással. 

8.5. A visszahívás: 

A szakosztály értekezlet a szakosztályvezetőt bármikor az ok megjelölésével 

visszahívhatja. 

8.6. A felmentés: 

A szakosztály értekezlet felmenti a szakosztályvezetőt, ha neki fel nem róható okból 

huzamosan nem képes feladatát ellátni. 

 

9. A Szakosztály Etikai Bizottság 

Szakosztályonként kell működnie egy Etikai Bizottságnak 

9.1. Az Etikai Bizottság tagjait és Elnökét a szakosztály értekezlet választja. 

9.2. A Etikai Bizottság Elnökből és 4 tagból áll. 

9.3. A Bizottság elnöke vezeti a bizottság üléseit. Az elnök kötelessége figyelemmel 

kísérni a bizottság működését abból a szempontból, hogy az megfeleljen a jogszabályoknak, 

az Alapszabálynak és a Klub egyéb szabályzatainak. 

9.4. A Bizottság működése: 

9.4.1. Amennyiben a Szakosztály valamely tagjával szemben etikai vétség gyanúja 

merül fel, bármely klubtag kérelmére a Szakosztályvezetőség egyszerű többséggel 

hozott határozata alapján az etikai eljárást meg kell indítani. 

9.4.2. Az Etikai Bizottság határozata ellen jogorvoslat vehető igénybe. 

 

VII. 

JOGORVOSLAT 

1. A tag jogosult a Klub bármely szerve (a Klubvezetőség kivételével) által hozott sérelmes 

határozata vagy intézkedése ellen - az arról való tudomásszerzéstől számított 15 napon 

belül - a Klubvezetőséghez fordulni orvoslásért. 

2. A Szakosztály vezetőség döntése ellen a tag a szakosztály értekezlethez fellebbezhet a 

döntéshozatal kézbesítésétől számított 30 napon belül. 

A Klubvezetőség és a szakosztály értekezlet döntése ellen a tag a Közgyűléshez 

fellebbezhet a döntéshozatal kézbesítésétől számított 30 napon belül. 

3. A Klub közgyűlésének határozatát bármely tag - a határozat kézbesítésétől vagy annak 

hiányában a tudomásszerzéstől számított - 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 

4. A határozat megtámadásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincsen, de a 

bíróság indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
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VIII. 

A KLUB VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

1. A Klub vagyona 

1.1 A Klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj és a vállalt anyagi 

hozzájárulás megfizetésén túl - a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

1.2 A Klub bevétele a tagok által fizetett tagdíjakból és a támogatók anyagi 

hozzájárulásából, valamint a vállalkozási tevékenységből képződik. A Klub elfogad 

kívülállóktól származó adományokat is. 

1.3 A Klub vagyona a szakosztályok vagyonából áll, amely a nyilvántartásában 

szereplő vagyontárgyak és eszközök- összessége. 

2. A Klub gazdálkodása 

2.1 A szakosztályok a vagyonukkal a jogszabályok, az Alapszabály, és egyéb szabályzatai 

rendelkezések szerint önállóan gazdálkodnak. 

2.2.A szakosztályok önálló bankszámlával rendelkeznek 

2.3.A sportágak fokozott költségigényére tekintettel a szakosztályok vállalkozási 

tevékenységet is folytathatnak, de ez a tevékenysége nem válhat meghatározóvá, és 

nem eredményezheti a Klub céljának háttérbe szorulását. 

2.4 A szakosztályok kötelezettséget csak a használatukban lévő vagyonuk erejéig 

vállalhatnak. 

2.5 A Klub váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. A cél 

szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 

ráfordításait köteles elkülönítetten nyilvántartani. Az egyesület befektetési 

tevékenységet nem folytat. 
2.6 A Klub köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. 

 

3. Közhasznúsági melléklet 

A közhasznúsági mellékletet a klubvezetőség az éves beszámoló mellett egyidejűleg 

évente köteles elkészíteni. A közhasznúsági mellékletet elfogadása a közgyűlés 

hatáskörébe tartozik. 

3.1.A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót, 

b) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 

e) a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapból, a helyi 

önkormányzattól kapott támogatás mértékét, 

f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
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3.2.A közhasznú jelentést bárki megtekintheti, saját költségére arról másolatot készíthet, 

továbbá az egyesület azt hivatalos holnapján évente nyilvánosságra hozza. 

 

 

IX. 

A KLUB MEGSZŰNÉSE 

1. A Klub megszűnik, ha: 

a) a Közgyűlés elhatározza megszűnését 

b) más egyesülettel egyesül, vagy abba beolvad 

c) feloszlatását az arra jogosult szerv kimondja, vagy megszűnését megállapítja. 

2. A Szakosztály megszűnik, ha: 

a) a Szakosztályértekezlet elhatározza megszűnését 

b) a közgyűlés megszűnését megállapítja. 

3. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 

minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. [Stv. 

17.§ (6) bek.] 

4. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e 

törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú 

támogatásban nem részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.] 
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X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi Ő. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

A jelen alapszabály a 2000. január 18-án tartott közgyűlés által jóváhagyott, és a 2006 március 

18-i, a 2008. március 29-i, a 2010 március 20.-i, a 2011. március 26-i, a 2012. április 27-i 

közgyűlés, 2014. április 25, a 2016 február 5-i és a 2016. május 20-i közgyűlés által 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege. Hatályos a folyamatban lévő ügyekre is. 

Dunakeszi, 2016. május 20. 

 

 

Ugrósdy Márton 

képviselő, Klubvezető 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

1. Név: ……………………………. Lakcím:………………………………………………… 

 

2. Név: ……………………………. Lakcím:………………………………………………… 

 


