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1.1. A társadalmi szervezet neve: Magyar Szabad Repülők Szövetsége (Hungarian Free 

Flying Association) továbbiakban: Szövetség. 
 
1.2. Rövidítése: MSzRSz, angol: HFFA 
 
1.3. Székhelye: 1139 Budapest, Dagály utca 11. Lev. cím. 1550. Bp. Pf. 171.  
 
1.4. A szövetség jogi személy. 
 
1.5. A szövetség semmilyen pártnak nem tagja, támogatásban semmilyen párttól nem 

részesül, és támogatást nem nyújt. 
 
 
2. A szövetség célja: A tagszervezeteiben szabad repülést folytató személyek számára 

biztosítani a sárkányrepülő és siklóernyős tevékenységhez szükséges feltételeket, 
összefogni és támogatni a hazai siklórepülő tömeg- és versenysportban érdekelteket, 
valamint tevékenységével támogatni a hazai siklórepülő légijárművek egyéni 
üzemeltetésének szakmai feltételeit, pilótáinak érdekvédelmét és megteremteni, 
illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét. 

 
2.1 A szövetség érdekképviseleti szerve a Magyar Repülő Szövetség, melynek tagja és 

hivatalos szakága és így az MRSz alapszabályát és határozatait magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

 
2.2 A szövetség céljai érdekében közvetlen kapcsolatot tart  

- a Nemzeti Közlekedési Hatósággal (NKH) a légijárművek hatósági nyilvántartásba 
vétele, a repülési területek legalizálása és a siklóernyős és sárkányos pilóták 
képzése és légijárműveik alkalmassági vizsgálatai megszervezésének kérdéseiben  

- a Közlekedés Biztonsági Szervezettel (KBSz) a balesetek szakmai vizsgálatában 
- a rendészeti szervekkel az események megelőzése és a repülésbiztonság javítása, 

valamint az egységes ellenőrzési követelmények alkalmazása területén   
- a Magyar Repülőszövetség Szabad Repülő szakágaként az MRSz elnökségével a 

hazai siklóernyős és sárkányrepülő sport fejlesztése érdekében 
- biztosító szervezetekkel a siklóernyősök és sárkányrepülők számára törvényes 

feltételeket nyújtó biztosítások megkötéséhez 
- a szabad repülés nemzetközi szerveivel, mindenekelőtt az Európai Siklórepülő 

Unióval (EHPU) és az FAI illetékes szakbizottságával (CIVL) 
A szövetség a fentieken túl tevékenységéhez kapcsolódóan rendezvényeket és 
találkozókat szervezhet, reklámtevékenységet folytathat. Munkájával támogatja a 
repülési területekkel kapcsolatos feladatok elvégzését.  
 

2.3. Országos információs rendszert működtet tagszervezeteinek pilótái számára 
(honlapja a www.hffa.hu). A Szövetség hivatalos közleményeit ezen a rendszeren 
hirdeti ki.  



 2

 
2.4. A szövetség céljai megvalósításához elsődlegesen vállalkozási tevékenységet nem 

folytat, tevékenysége nonprofit jellegű, gazdálkodása a hazai szabad repülés 
lehetőségeinek és színvonalának emelése érdekében történik.  

 
 
3. A szövetség tagsága: A szövetség tagja az a társadalmi szervezet lehet, amelyet az 

MRSz alapszabályának megfelelően tagjai sorába felvett, és amely szervezet 
közgyűlésén előzetesen nyilatkozik arról, hogy a szövetség alapszabályát elfogadja, 
határozatot hoz a szövetséghez való csatlakozásról, és kifizeti az alapszabály 5.3. 
pontja szerinti éves tagdíjat. A szövetség tagjai jogosultak a szövetség által nyújtott 
szolgáltatásokra.  
Nem tagok csak az elnökség vagy a közgyűlés által jóváhagyott szolgáltatásokra 
lehetnek jogosultak, az általuk előírt feltétel/szerződés teljesítése esetén. 
 

3.1. A szövetség tagszervezeteinek képviselete: az egyesületek létszámtól függően az 
MRSz Alapszabályában foglalt módon rendelkeznek szavazati joggal.  
 

3.2. A szövetség tagszervezetének felvételéről a szövetség elnöksége dönt. A január 31-e 
után felvett tag csak a következő évtől rendelkezhet mandátummal, de az addigi 
közgyűléseken részt vehet. 

 
3.3. A szövetség tagszervezeteinek képviselői a szövetség ülésein szavazati joggal 

rendelkeznek, és tagjaik a szövetség szerveibe tisztségviselőnek választhatók. Az 
újonnan felvett tagszervezetek tagjai csak a következő évtől választhatók 
tisztségviselőknek. 

 
3.4. A szövetség tagszervezeteinek kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek 

betartása és a tagdíj megfizetése az éves közgyűlésen meghatározottak szerint. 
 
3.5. A tagsági viszony megszűnik: 

- a tagszervezet kilépésről szóló határozatával, amelyet a kilépő tagszervezet 
képviselője a szövetség elnökségének írásban jelent be 

- ha a tagszervezet az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, az elnökség 
kizáró határozatával, mely ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni. 

- ha a tagszervezet tagja a szövetséget lejárató módon viselkedik. Ezt a fegyelmi 
bizottság mondhatja ki. Ellene a közgyűlésnél lehet fellebbezni. 
A kilépett, vagy kizárt tagszervezetet a szövetség nyilvántartásából törölni kell. (A 
szövetség által nyújtott szolgáltatásokra onnantól nem jogosult.) A kizárt tag a 
közgyűlés kizáró határozata ellen 30 napon belül a bírósághoz fordulhat 
jogorvoslatért.  

 
 
4. A szövetség szervezeti rendje: 
 
4.1. KÖZGYŰLÉS – a szövetség legfőbb testületi szerve, amely a tagok összességéből 

áll. A tagszervezetek képviseletében a 3.1. pontban meghatározott szavazati joggal 
rendelkező küldött vehet részt. A szövetség közgyűlését évente legalább egyszer 
tartja. Időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a tagszervezetek képviseletét 
legalább 30 nappal korábban írásban értesíteni kell. 
A közgyűlés határozatképtelenség esetén egy órával később, már mandátum 
létszámtól függetlenül is határozatképes, amelyet az eredeti meghívóban fel kell 
tüntetni. Ekkor azonban már csak az eredeti meghívóban meghirdetett napirend 
témáiban lehet határozatot hozni. 
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4.2. A Közgyűlés hatásköre: 

- az alapszabály elfogadása és módosítása 
- az éves költségvetés meghatározása 
- az elnökség éves beszámolójának elfogadása 
- a feloszlás illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása, a 

tagszervezetek felvétele és kizárása 
- a elnökség tagjainak és a tisztségviselőknek a megválasztása és visszahívása 
- az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak a megválasztása és 

visszahívása, illetve beszámolójuk elfogadása 
- egyéb jogszabályban meghatározott feladatok. 

 
A határozatképesen megnyitott Közgyűlés határozatképes mindaddig, amíg a 
szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. Határozat egyszerű 
többséggel, és ha bármelyik tag javasolja, titkos szavazással hozható. Személyi, 
fegyelmi, pénzügyi kérdésekben és az Alapszabály módosításához a jelenlévők 2/3-
os többségével hozott határozat szükséges. 
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha bármelyik tagszervezet az ok és a cél 
megjelölésével indítványozza azt, illetve ha azt a bíróság elrendeli. A szövetség 
rendkívüli közgyűlését az indítványtól számított 30 napon belül kell összehívni. 
Időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a tagszervezetek képviseletét legalább 14 
nappal korábban írásban értesíteni kell. 

 
4.3. Az ELNÖKSÉG a szövetség ügyintéző és képviseleti szerve. Az elnökség az 

elnökből, és a közgyűlés által választott minimum 5 elnökségi tagból áll. Az 
elnökséget a közgyűlés 4 évre választja meg. Az elnökség irányítja a szövetség 
adminisztratív és gazdasági tevékenységét. Feladata: szakmai kapcsolat tartása a 
hatóságokkal, önkormányzatokkal, és a repülős társadalmi szervezetekkel a 
szövetség céljai elérése érdekében.  A mindenkori elnökség az MRSz Szabad 
Repülő szakbizottságaként képviseli a szakágat az MRSz-ben. Az elnökség üléseit a 
szövetség elnöke hívja össze, legalább negyedévenként. Az ülésről a 
tagszervezeteket előzetesen értesíteni kell. Az ülés határozatképes, amennyiben az 
elnökség létszáma felénél több elnökségi tag van jelen. Határozatait nyílt 
szavazással a többségi elv alapján hozza. Amennyiben bármelyik tag indítványozza, 
titkos szavazást kell tartani. Az elnökség döntéseiről a szövetség tagjait 5 
munkanapon belül értesíti. 
Az Elnökség ülései nyilvánosak. Nyilvánosság kizárólag akkor korlátozható a 
szükséges mértékig, ha a személyes adatok a személyiségi jogok védelme, avagy 
jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi. 

 
4.4. A szövetség képviselője az elnök.  
 
4.5. Az elnök feladata a szövetség képviselete a szövetség tevékenységéhez kapcsolódó 

fórumokon, a szövetség üléseinek megszervezése és levezetése, nyilvántartja a 
tagszervezetek adatait, elvégzi kiértesítésüket a közös rendezvényekről. Feladata 
biztosítani a szövetséghez a közös üzemeltetésbe bejelentett légijárművek 
nyilvántartását, a pilóták személyi nyilvántartását, a szövetség által kiadott 
jogosítások és megbízatások szabályosságát, valamint a tagok információkkal való 
ellátását. Az elnök nyilvántartja a be és kifizetéseket, biztosítja a szervezet 
jogszabályok szerinti gazdasági tevékenységét. 

 
4.6. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  

A Közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely a szövetség elnöksége mellett 
tevékenykedik. Javaslatait az elnökség köteles megtárgyalni. 
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Feladata: a szövetség működésének rendjének és gazdálkodásának és a 
közgyűlések határozatai szerinti működés ellenőrzése és a szövetség közgyűlésén 
az arról való beszámolás. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább 
félévenként ülésezik, ülésein az elnökségtől biztosított információk és dokumentumok 
alapján áttekinti a megelőző időszak tevékenységét, és észrevételeit jegyzőkönyvben 
rögzíti és ennek tartalmáról a tagszervezetek képviselőit 5 munkanapon belül értesíti. 
A bizottság határozatképes, ha 2 tagja jelen van, határozatait többségi elv alapján 
hozza. 

 
4.7. FEGYELMI BIZOTTSÁG a közgyűlés által választott 3 fős bizottság, mely az 

esetleges fegyelmi eljárások lefolytatását és a szövetség fegyelmi szabályzatának 
kidolgozását végzi. A fegyelmi szabályzatot az elnökség hagyja jóvá. A Fegyelmi 
Bizottság szükség szerint ülésezik, határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, 
amelyet az elnökség minden tagszervezethez eljuttat. A bizottság határozatképes, ha 
2 tagja jelen van, határozatait többségi elv alapján hozza. A Fegyelmi Bizottság 
határozatával szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezni.  

 
4.8.  A tisztségviselők választása: 

A választást a szövetség közgyűlésén kell tartani. A választást megelőzően a 
közgyűlésen a tagszervezetek tagjai jelöltet állíthatnak. A jelöltek a szavazásban 
akkor vehetnek részt, ha a jelölőlistára felkerülnek. A jelölőlistára kerüléshez a 
jelenlévő küldöttek legalább 1/3-ának szavazata szükséges. 
A tisztségviselőket a Közgyűlés négy évre választja. A szavazást a Közgyűlés által 
megválasztott szavazatszámláló bonyolítja le.  
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatoknak 
legalább a 2/3-át megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban 
egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, második választási 
fordulóba az első választási fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt jut tovább 
(testületi szavazás esetén a választandó létszám plusz egy fő). A második választási 
fordulót, és így a választást az a jelölt nyeri meg, aki a több szavazatot kapta. 
Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. 
A szavazás történhet nyíltan, de ha egyetlen mandátummal rendelkező tag kéri, 
akkor titkos szavazást kell elrendelni. 

 
 
5. A szövetség gazdálkodása 
 
5.1. A szövetség non-profit jellegű gazdálkodást folytat. 
 
5.2. A szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a szövetség tartozásaiért 

nem felelnek. 
 
5.3. A szövetség tagszervezetei az éves közgyűlésen meghatározott tagdíjat kötelesek 

fizetni. 
 
5.4. Az elnök és a közgyűlés által kijelölt két elnökségi tag közül bármelyik két személy 

együttes aláírással jogosult a Szövetség bankszámlája felett rendelkezni. 
 
 
6. A szövetség megszűnése 
 

A szövetség megszűnik, ha a közgyűlés a szövetség feloszlását, vagy más 
társadalmi szervezettel történő egyesülését kimondja, illetve a bíróság feloszlatja, 
vagy megszűnését megállapítja. Megszűnésekor a tartozások kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyon a szövetség tagjai között egyenlő arányban osztandó fel. 


