A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGÉNEK
ALAPSZABÁLYA
(elfogadta a Szövetség 2019. december 15. napján tartott közgyűlése, változások
félkövéren, dőlten szedve jelölve)
I.
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A társadalmi szervezet neve:

Magyar Szabad Repülők Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség)
Angol megnevezése: Hungarian Free Flying Association (rövidítve: HFFA)
2.
Székhelye: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri út 14. C. lépcsőház 3.
emelet 12.
Levelezési címe: 1550 Budapest, Pf. 171.
3.
A Szövetség jogi személy, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
egyesületekre és szövetségekre vonatkozó szabályaival összhangban működő,
határozatlan időre létrehozott szervezet.
II.

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

1.
A Szövetség célja, hogy biztosítsa a tagszervezeteiben siklórepülést folytató
személyek számára a sárkányrepülő és siklóernyős tevékenységhez szükséges
feltételeket, hogy összefogja és támogassa a hazai siklórepülő tömeg- és
versenysportban érdekelteket, valamint hogy tevékenységével támogassa a hazai
siklórepülő légi járművek egyéni üzemeltetésének szakmai feltételeit, pilótáinak
érdekvédelmét és megteremtse, illetve bővítse legális repüléseik lehetőségét.
2.

A Szövetség tevékenysége:

2.1. A Szövetség tevékenységét elsődlegesen nonprofit jelleggel, a hazai
siklórepülés lehetőségeinek és színvonalának emelése érdekében folytatja.
Gazdasági tevékenységet kiegészítő jelleggel, a céljainak megvalósításával
közvetlen összefüggésben folytat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
2.2. A Szövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ide értve a
Szövetség vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő
tevékenységként folytathat.
2.3.

A Szövetség céljai elérése érdekében közvetlen kapcsolatot tart:
a légiközlekedésért felelős hatósággal a légi járművek hatósági
nyilvántartásba vétele, a repülési területek legalizálása és a siklórepülő pilóták
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képzése, valamint légi járműveik alkalmassági vizsgálatainak megszervezése
tárgyában
a közlekedés biztonságért felelős szervezettel a balesetek szakmai
vizsgálatában
a rendészeti szervekkel az események megelőzése és a
repülésbiztonság javítása, valamint az egységes ellenőrzési követelmények
alkalmazása területén
a hazai siklórepülő sport fejlesztése érdekében valamennyi, a
repülősport terén tevékenykedő sportszervezettel
biztosító szervezetekkel a siklórepülők számára törvényes feltételeket
nyújtó biztosítások megkötéséhez
a siklórepülő üzemeltetés nemzetközi szerveivel, mindenekelőtt az
Európai Siklórepülő Unióval (EHPU)
A Szövetség a fentieken túl, tevékenységéhez kapcsolódóan rendezvényeket és
találkozókat szervezhet, reklámtevékenységet folytathat.
Munkájával támogatja a repülési területekkel kapcsolatos feladatok elvégzését.
2.4. A Szövetség országos siklórepülő információs rendszert működtet a
tagszervezeteihez tartozó pilóták számára (honlapja a www.hffa.hu). A Szövetség
hivatalos közleményeit ezen a rendszeren hirdeti ki.
2.5. A Szövetség szolgáltatásait elsősorban tagjai részére nyújtja. Tagsággal nem
rendelkező szervezetek/személyek kizárólag az Elnökség által meghatározott körben
jogosultak a Szövetség szolgáltatásaira, az általuk meghatározott feltételek
teljesítése esetén.
2.6. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.7.

A Szövetség működése nyilvános.
III.

1.

A TAGSÁGI JOGVISZONY

A tagsági jogviszony keletkezése:

1.1. A Szövetség tagnyilvántartásába való felvételt az a siklóernyőzéssel vagy
sárkányrepüléssel foglalkozó társadalmi szervezet kérelmezheti:
-

amelynek tagjai közül legalább 1 (egy) fő természetes személy
siklóernyőzéssel vagy sárkányrepüléssel foglalkozik
amelynek a döntéshozó szerve a tagfelvételi kérelem Szövetséghez való
benyújtását megelőzően határozatával a Szövetség Alapszabályát elfogadta,
és döntött a Szövetséghez való csatlakozásról

1.2. A tagfelvételi kérelmet írásban kell a Szövetség részére eljuttatni, amelyről a
Szövetség Elnöksége dönt. A tagsági jogviszony az Elnökség tagfelvételi kérelem
elfogadásáról szóló határozatával jön létre.
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A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Szövetség Alapszabályát ismeri, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult
szokásait, valamint a Szövetség megismert mindenkori belső szabályzatait magára
nézve kötelezőnek fogadja el.
2.

Tagsági jogok és kötelezettségek:

2.1.

A Szövetség tagjai (a továbbiakban: Tagszervezet(ek)) jogosultak:
-

-

a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni és a
Szövetség által rendezett rendezvényeken részt venni, valamint azok
szervezésében szükség esetén közreműködni
a Szövetség Közgyűlésén képviselőik útján részt venni, tanácskozni és
szavazni
a Szövetség tagszervezeteinek tagjai közül jelöltet állítani a Szövetség
tisztségviselőinek megválasztására

2.2. A Tagszervezetek kötelesek:
- a Szövetség mindenkori Alapszabályának és szabályzatainak
rendelkezéseit betartani és a tagjaikkal betartatni
- a Szövetség jóhírnevét tiszteletben tartani, a Szövetséghez és a
sportághoz méltó magatartást tanúsítani
- tartózkodni minden olyan magatartástól, amely veszélyeztetheti a
Szövetség tevékenységét és céljainak megvalósítását
- az éves tagdíjat a Közgyűlés által meghatározott összegben, módon és
határidőben megfizetni
- a Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó közgyűlési
határozat meghozatala előtt értesíteni bármely a IV./1.9. pontban foglalt
kizáró ok fennállásáról
2.3. A Tagszervezetek képviselete a Szövetségben:
2.3.1.
A Szövetség Közgyűlésén a Tagszervezetek törvényes, vagy
meghatalmazott képviselőik útján vesznek részt. Meghatalmazott kizárólag a
szövetség valamely Tagszervezetének sárkányrepülő vagy siklóernyős
természetes személy tagja lehet. Minden Tagszervezetet egy természetes
személy képviselhet, aki az adott Tagszervezet Közgyűlés időpontjában érvényes
tagsággal rendelkező, az adott Tagszervezet sárkányrepülő vagy siklóernyős
természetes személy tagjai (a továbbiakban: „Illetékes Tag”) száma szerint
rendelkezik súlyozott szavazati mandátummal.
2.3.2.
A Tagszervezet meghatalmazott képviselője kizárólag a Tagszervezet
által szabályszerűen aláírt meghatalmazás eredeti példányának Elnökség részére
történő rendelkezésre bocsátása esetén jogosult a Közgyűlésen való részvételre
és a Tagszervezet szavazati jogának gyakorlására.
2.3.3.
A Tagszervezetek kötelesek Illetékes Tagjai számának és személyének
változását haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 (nyolc) napon belül
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az szövetség on-line tagnyilvántartó rendszerébe bejelenteni a Tagszervezeteket
megillető súlyozott szavazati jogok átvezetése érdekében.
3.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a Tagszervezet kilépésével
a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával
a Tagszervezet Szövetség általi kizárásával
a Tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével

3.1. A Tagszervezet bármikor jogosult indokolás nélkül kilépni a Szövetségből a
döntéshozó szervének kilépésről szóló határozatával, amelyet a kilépő Tagszervezet
képviselője az Elnökségnek írásban jelent be.
3.2. Amennyiben a Tagszervezet nem felel meg a III./1.1. pontban foglalt
feltételeknek, vagy az éves tagsági díj megfizetésével 90 (kilencven) napot
meghaladóan késedelembe esik és fizetési kötelezettségének a Szövetség írásbeli
felszólítása ellenére sem tesz eleget, a Szövetség az Elnökség határozata alapján
30 (harminc) napos felmondási idővel felmondhatja a tagsági jogviszonyt.
3.3. A Tagszervezetnek jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát, elnökségi vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, illetve a Szövetség céljaival
összeegyeztethetetlen magatartása esetén - ide nem értve a fenti 3.2. pontban
foglalt eseteket - a Fegyelmi Bizottság a Tagszervezettel szemben kizárási eljárást
folytathat le.
3.4. A kilépett, vagy kizárt Tagszervezetet a Szövetség nyilvántartásából törölni
kell. A Tagszervezet a nyilvántartásból történő törlés időpontjától nem jogosult a
Szövetség szolgáltatásait igénybe venni, valamint tagsági jogait gyakorolni.
IV.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

1. A KÖZGYŰLÉS
1.1. A Szövetség legfőbb, döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a
Tagszervezetek összességéből áll. A Tagszervezetek a III/2.3. pontban
meghatározott képviselőik útján vehetnek részt a Közgyűlésen és adhatják le
szavazataikat.
1.2. A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. A Közgyűlés ülése nem
nyilvános. Azon a Tagszervezetek képviselői, és az Elnökség tagjai, valamint az
Elnök által meghívottak vehetnek részt. A Közgyűlés ülésén továbbá bármely
Illetékes Tag hallgatóságként részt vehet, amennyiben részvételi szándékát
előzetesen, legalább a Közgyűlés napját megelőző 5 munkanappal jelzi az Elnökség
felé.
1.3. A Közgyűlést az Elnök – akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag - hívja
össze. A Közgyűlésre szóló meghívót, amely kötelezően tartalmazza a Szövetség
nevét és székhelyét, az ülés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait - a napirendi
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pontokra vonatkozó előkészítő anyagok megküldésével – a Tagszervezeteknek
legalább az ülést megelőző 30 nappal korábban kézhez kell kapniuk. A meghívó
igazolható módon, a Tagszervezetek által előzetesen erre a célra megjelölt
elektronikus levélcímre is kézbesíthető. A meghívóban a napirendi pontokat akként
kell megjelölni, hogy a Tagszervezetek a tárgyalandó kérdésekben álláspontjukat
kialakíthassák.
1.4. Bármelyik Tagszervezet, illetőleg a Szövetség bármely szerve jogosult
indokolással ellátva a Közgyűlés ülését megelőző 15. napig a napirend kiegészítését
kérni az Elnökségtől. A kiegészítés tárgyában az Elnökség legkésőbb a kérelem
kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül dönt. Ennek hiányában a Közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a
kiegészítésről.
1.5. Amennyiben a Közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, a
Közgyűlés abban az esetben tartható meg, ha azon valamennyi szavazati joggal
rendelkező Tagszervezet képviselője jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
1.6. A Közgyűlésen csak abban a tárgyban hozható határozat, amely a
szabályszerűen közölt napirenden szerepelt, ide nem értve azt az esetet,
amennyiben valamennyi Tagszervezet jelen van és valamennyi Tagszervezet
hozzájárul ahhoz, hogy az eredetileg közölt napirenden felül további napirendi pont
felvételre kerüljön.
1.7. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a súlyozott szavazatok
összességének
több
mint
50%-a
képviseltetve
van.
A
Közgyűlés
határozatképességét minden határozathozatalakor vizsgálni kell.
1.8. Akadályoztatás esetén a Tagszervezet törvényes képviselője a Közgyűlésen
video- vagy telefonkonferencia útján is részt vehet. A video- vagy telefonkonferencia
megfelelő technikai hátteréről és a Közgyűlés ilyen módon történő megfelelő
lebonyolításáról az Elnök, illetve a levezető elnök köteles gondoskodni. A
Tagszervezet törvényes képviselőjének azonosíthatóságát, a napirendi pontok
megvitatásában és a szavazásban történő korlátozás nélküli, megfelelő részvételét a
video- vagy telefonkonferencia esetében is az ülés teljes ideje alatt biztosítani kell. A
jelenlévő Tagszervezet alatt a video- vagy telefonkonferencián keresztül kapcsolódó
Tagszervezetet is érteni kell. A Közgyűlésen elhangzottakat és a hozott
határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető
legyen.
1.9.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a Tagszervezet,
a) amelyet, vagy amelynek a tagját a határozat kötelezettség vagy felelősség
alól mentesíti vagy a Szövetség terhére másfajta előnyben részesíti;
b) amellyel, vagy amely tagjával a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) amely, vagy amelynek a tagja ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) amely tagjának olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a
Tagszervezetnek nem tagja vagy alapítója;
5

e) amely, vagy amelynek a tagja a döntésben érdekelt más szervezettel
többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) amely, vagy amelynek a tagja egyébként személyesen érdekelt a
döntésben.
1.10. Azon Tagszervezetet, amely az adott kérdésben nem szavazhat, a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
1.11. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 60 (hatvan) napon belül változatlan
napirenddel össze kell hívni a megismételt Közgyűlést, amely ekkor a megjelentek
számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes. A
megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban, az eredeti közgyűlés
napjára, egy későbbi időpontra is össze lehet hívni. Ebben az esetben az eredeti
közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
valamint az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.
1.12. A Közgyűlés a Szövetség székhelyére, vagy az Elnökség döntése alapján
attól eltérő, arra alkalmas helyre is összehívható.
1.13. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, háromfős
szavazatszámláló bizottságot és kettő hitelesítőt kell választani a Tagszervezetek
jelenlévő képviselői közül.
1.14. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály elfogadása és módosítása
az éves költségvetés meghatározása
az éves beszámoló elfogadása
az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása
a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
döntés a Tagszervezetek kizárásának fellebbezési eljárása során
az Elnökség elnökének és tagjainak, az Ellenőrző Bizottság és a fegyelmi
Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját
Tagszervezetével, annak tagjával, illetőleg a tag hozzátartozójával köt
- egyéb jogszabályban meghatározott feladatok
-

1.15. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő Tagszervezetek által leadható súlyozott
szavazatok összességének egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.
Bármelyik Tagszervezet kezdeményezésére titkos szavazást kell elrendelni.
Szavazategyenlőség esetén a határozat elvetettnek tekintendő.
1.16. Személyi, fegyelmi kérdésekben, valamint a beszámoló és az éves
költségvetés elfogadása tárgyában a jelenlévő Tagszervezetek által leadható
súlyozott szavazatok összességének 2/3-os, míg az Alapszabály módosításához 3/4es többségével hozott határozat szükséges. A Szövetség céljainak módosításához
és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező Tagszervezetek 3/4-es többséggel hozott határozata szükséges.
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1.16. A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Elnök –
akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag –, valamint a két hitelesítő tag ír alá.
A Közgyűlés által hozott határozatokról a Tagszervezeteket 15 munkanapon belül
értesíteni kell a Szövetség honlapján történő közzététel útján, ide nem értve a
személyi és fegyelmi ügyekben hozott testületi döntéseket, melyeket közvetlenül az
érdekelt címzettnek kell írásban (e-mail útján) megküldeni. A Közgyűlésen készült
jegyzőkönyvbe kérelemre bármely Tagszervezet jogosult betekinteni.
1.17. Rendkívüli Közgyűlés a meghirdetést követő 15 napon belül is összehívható,
ha:
a) bármelyik Tagszervezet, vagy a Szövetség bármely szerve az ok és a cél
megjelölésével indítványozza azt
b) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
c) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni
d) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került
e) azt a bíróság elrendeli.
A b)-d) pontok alapján összehívott Közgyűlésen a Tagszervezetek kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy
a Szövetség megszüntetéséről dönteni.
1.18. A rendkívüli közgyűlés összehívására a Közgyűlés összehívásának
szabályai az irányadóak, kivéve a meghirdetésre vonatkozó 30 (harminc) napos
határidőt.
2.

AZ ELNÖKSÉG

2.1. A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amely irányítja a
Szövetség adminisztratív és gazdasági tevékenységét, valamint szakmai kapcsolatot
tart a hatóságokkal, önkormányzatokkal, és a repülős társadalmi szervezetekkel a
Szövetség céljai elérése érdekében.
2.2. Az Elnökség legalább 3 (három) tagból, egy elnökből és legalább 2 (kettő)
elnökségi tagból áll. Az Elnök és az Elnökség tagjai a Szövetség vezető
tisztségviselői.
2.3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 5 (öt) évre választja meg a Tagszervezetek
által írásban, az Illetékes Tagjainak sorából állított jelöltek közül.
2.4. Érvényesen jelöltet állítani kizárólag a jelölt hozzájárulásával lehet, lehetőség
szerint a tisztségválasztó Közgyűlést megelőzően, de legkésőbb a Közgyűlésen. A
jelöltek rendelkezésre álló aktuális listáját a Szövetség honlapján haladéktalanul
közzé kell tenni.
2.5. A Közgyűlés a jelöltek közül, elsőként elnököt, majd elnökségi tagokat választ
nyílt szavazással. Bármelyik Tagszervezet kérelmére titkos szavazást kell elrendelni.
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Az elnökségi tagság a tisztségviselő összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó
nyilatkozatával jön létre.
2.6.

Az Elnök és az Elnökség tagjaival szembeni követelmények:

2.6.1. Vezető
tisztségviselő
az
a
nagykorú
személy
lehet,
akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
2.6.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
2.7.

Az Elnökség tagjaival szembeni kizáró okok:

2.7.1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
2.7.2. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
2.7.3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2.7.4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i)
pontja alapján közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek a civil
szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője. Az
Elnökség tagjai szavazati jogának gyakorlása során a IV./1.9. pont szerinti
szabályok megfelelően irányadóak.
2.8. Az Elnökség tagjai kötelesek bármely személyükkel szembeni IV. /2.6. és 2.7.
pontok szerinti kizáró vagy összeférhetetlenségi ok fennállásáról haladéktalanul
értesíteni a Szövetséget.
2.9.
Az Elnökség tagjai megbízatásukat ingyenesen, díjazás nélkül látják el,
igazolt költségeik (pl. útiköltség, stb.) megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
2.10. Az Elnökség üléseit az Elnök - akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi
tag - hívja össze, szükség szerinti alkalommal, de legalább évente egyszer.
2.11. Az Elnökség határozatképes, amennyiben tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben
bármelyik tag indítványozza, titkos szavazást kell tartani. Az Elnökség döntéseiről a
Tagszervezeteket 15 (tizenöt) munkanapon belül értesíti a honlapján történő
közzététel útján, ide nem értve a személyi ügyekben hozott testületi döntéseket,
melyeket közvetlenül az érdekelt címzettnek kell írásban (e-mail útján) megküldeni.
2.12. Az Elnökség ülésének
értelemszerűen irányadóak.

megtartására

2.13. Az Elnök feladatai különösen:
8

a

IV./1.8.

pontban

foglaltak

-

-

a Szövetség képviselete a szövetség tevékenységéhez kapcsolódó fórumokon
a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek összehívása, levezetése
munkáltatói jogkör gyakorlása
a Szövetség képviselete és jegyzése önálló aláírási joggal, ideértve a
bankszámla feletti rendelkezési jogot is, azzal, hogy az általa végrehajtott
kifizetésekről és átutalásokról köteles az Elnökség többi tagját írásban - e-mail
útján - értesíteni
be- és kifizetések nyilvántartása
a szervezet jogszabályok szerinti gazdasági tevékenységének biztosítása
beszámoló és éves költségvetés előkészítése
részvétel a Közgyűlésen, válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre
egyéb, jogszabály által az Elnökség hatáskörébe utalt feladatok

2.14. Az Elnökség tagjainak feladata:
-

a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése az Elnök
utasításainak megfelelően
a Tagszervezetek Nyilvántartásának és naprakészen tartásának ellenőrzése
az Elnök adminisztratív munkájának elősegítése
a Szövetség szakmai munkájában való tevékeny részvétel
részvétel a Közgyűlésen, válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre
egyéb, jogszabály által az Elnökség hatáskörébe utalt feladatok

2.15. Az Elnök és az Elnökség tagjainak megbízatása a megbízás idejének
lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozás esetén, vagy a jogszabályban
meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével szűnik meg.
2.16. Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül jogosult az Elnök, illetve az Elnökségi
tagok visszahívására. Visszahívás esetén a megbízás a Közgyűlési határozat
meghozatalának napjával szűnik meg.
2.17. Az Elnök és az Elnökségi tagok bármikor indokolás nélkül írásban
lemondhatnak az Elnökség másik tagjának címzett jognyilatkozattal. Ebben az
esetben a megbízatás a lemondó nyilatkozat Szövetség általi kézhezvételének
napjával szűnik meg, azzal, hogy amennyiben a Szövetség működőképessége azt
megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő Közgyűlés általi megválasztásával, de
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá.
3.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

3.1. Az Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: EB) Közgyűlés által választott
háromfős bizottság, amelynek feladata a jogszabályok, az Alapszabály valamint a
Szövetség szervei által hozott határozatok végrehajtásának és betartásának,
valamint az Elnökség tevékenységének a Szövetség érdekeinek megóvása
érdekében történő ellenőrzése.
3.2. Az EB-i tagok jelölésére és megválasztására, tisztségük megszűnésére az
Elnökség tagjainak jelölésére és megválasztására, valamint tisztségük
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megszűnésére vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak. Az EB tagok
megbízatása 5 évre szól. Az EB tagjai közül maga választ elnököt és saját ügyrendje
alapján tevékenykedik.
3.3. Az EB szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az EB üléseit az
EB elnöke, akadályoztatása esetén bármelyik EB tag jogosult összehívni.
3.4. Az EB ülésein az Elnökség által rendelkezésre bocsátott információk és
dokumentumok alapján áttekinti a megelőző időszak tevékenységét, és észrevételeit
jegyzőkönyvben rögzíti, melynek tartalmáról a Tagszervezetek képviselőit
közvetlenül írásban (e-mail útján) 5 munkanapon belül értesíti.
3.5. Az EB jogosult a Szövetség irataiba, könyveibe betekinteni, az Elnöktől és az
Elnökség tagjaitól felvilágosítást kérni, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát,
eszközeit, szerződésit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni.
3.6. Az EB határozatképes, ha legalább 2 (kettő) tagja jelen van. Az EB
határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
3.7.

Az EB tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.

3.8. Az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
megfelelően alkalmazandóak az EB tagjaira is, azzal a kiegészítéssel, hogy nem
lehet az EB tagja az, akinek a hozzátartozója a Szövetség Elnöke vagy Elnökségi
tagja.
4.

FEGYELMI BIZOTTSÁG

4.1. A Közgyűlés által 5 (öt) évre választott háromfős bizottság, mely az esetleges
fegyelmi eljárások lefolytatását és a szövetség fegyelmi szabályzatának kidolgozását
végzi.
4.2. Az Fegyelmi Bizottság tagjainak jelölésére és megválasztására, tisztségük
megszűnésére az Elnökség tagjainak jelölésére és megválasztására, valamint
tisztségük megszűnésére vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak.
4.3.

A Fegyelmi Bizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.

4.4. A Fegyelmi Bizottság által kidolgozott fegyelmi szabályzatot az Elnökség
hagyja jóvá.
4.5. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik, határozatait, észrevételeit
jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet az Elnökség minden tagszervezethez Email útján
eljuttat. A Fegyelmi Bizottság fegyelmi ügyben hozott határozatával szemben a
Közgyűléshez lehet fellebbezni.
4.6. Amennyiben a tárgyalandó fegyelmi ügyben a Fegyelmi Bizottság bármely
tagja közvetve vagy közvetlenül érintett (pl. azon Tagszervezet tagja, amely ellen a
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fegyelmi vizsgálat folyik), a Közgyűlés köteles a helyére ideiglenesen – kizárólag az
adott fegyelmi eljárás lefolytatásának idejére – új fegyelmi bizottsági tagot választani.
V.

A KIZÁRÁSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

1.1. A tagkizárásra irányuló kezdeményezést írásban, a kizárásra okot adó
körülmények és - lehetőség szerint – az azok alátámasztására alkalmas bizonyítékok
megjelölésével kell eljuttatni a Fegyelmi Bizottság részére. A Fegyelmi Bizottság
köteles a tagkizárásra irányuló indítvány kézhezvételétől számított legkésőbb 30
(harminc) napon belül írásban értesíteni a kizárási eljárással érintett Tagszervezetet
az eljárás elindításáról, valamint annak okáról. A Fegyelmi Bizottság egyúttal felhívja
a Tagszervezetet, hogy védekezését és ezt alátámasztó bizonyítékait, bizonyítási
indítványait a kézhezvételtől számított nyolc (8) napon belül terjessze a Fegyelmi
Bizottság elé, azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben védekezésre nyitva álló
határidőt elmulasztja, úgy kell tekinteni, hogy a Tagszervezet a kizárási eljárás
alapjául szolgáló állításokat nem vitatja. A Fegyelmi Bizottság a tagkizárásról a tag
nyilatkozatának beérkezése vagy a határidő eredménytelen elteltét követően, de
legkésőbb a vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül,
egyszerű szótöbbséggel dönt. A kizárásról határozó Fegyelmi Bizottsági ülésen az
érintett tag a határozathozatalt megelőzően felszólalhat, védekezését előadhatja.
1.2. 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, valamint az Elnökség útján a Közgyűléssel közölni kell
2. A tag kizárást kimondó Fegyelmi Bizottsági határozat elleni jogorvoslat:
2.1. A kizárt Tagszervezet a kizáró határozata ellen a határozat közlésétől
számított tizenöt (15) napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. A fellebbezés
indokait az azokat alátámasztó bizonyítékokkal együtt a Fegyelmi Bizottsághoz
címezve kell a Szövetséghez eljuttatni. A Fegyelmi Bizottság a fellebbezés
kézhezvételét követően 15 napon belül köteles a fellebbezési kérelmet az ügy
összes iratával együtt a Közgyűlés elé terjeszteni. A Közgyűlés a tagkizárás
tárgyában legkésőbb a fellebbezés Szövetség általi kézhezvételét követő 60 (hatvan)
napon belül, 2/3-os többségi szavazattal dönt. A kizárásról határozó Közgyűlésen az
érintett tag a határozathozatalt megelőzően szintén felszólalhat, védekezését –
személyesen vagy meghatalmazottja útján - előadhatja.
2.2. A Közgyűlés tag kizárását kimondó határozatát, indokolással ellátva írásba
kell foglalni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a – jogszabály által biztosított – bírósági jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
VI.

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. A Szövetség non-profit jellegű gazdálkodást folytat.
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2. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai nem
kötelesek vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A tagok a Szövetség tartozásaiért
saját vagyonukkal nem felelnek.
3. A Szövetség bevételei:
-

tagdíj
gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevétel
eseti támogatások, egyéb források

4. Az éves tagdíj összegét - az Elnökség javaslatára - a Közgyűlés a
Tagszervezetek Illetékes Tagjainak arányában évente határozza meg.
VII.

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szövetség jogutódlással megszűnik, ha másik szövetséggel egyesül, vagy
szövetségekre válik szét.
2. A Szövetség jogutód nélkül szűnik meg, ha
- a Közgyűlés kimondja megszűnését
- az arra jogosult szerv megszünteti,
- a Szövetség megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
feltéve mindegyik esetben, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a
nyilvántartásból törli.
3. Megszűnésekor a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon a Szövetség
tagjai között, a Tagszervezetek Illetékes Tagjainak figyelembe vételével, azok
arányban osztandó fel.
4. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesületekre és szövetségekre vonatkozó
egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései megfelelően irányadók.
5. Az Alapszabály aláírásának kelte: Budapest, 2019. december 15. napján

_________________________________________
Kerekes László
(lakcím: 1035 Budapest, Szentendrei út 12.)
Elnök

Alulírott, eljárásra meghatalmazott jogi képviselő, dr. Székhelyi Márton ügyvéd
(Székhelyi Ügyvédi Iroda, 1037 Budapest, Montevideo utca 3/A.) a civil szervezetek
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bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdés alapján ezennel nyilatkozom, hogy az
Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
A változással érintett pontok (változások félkövéren, dőlten szedve jelölve) a
következők:
I. 2.pont;
II. 2. 2.3. pont;
IV. 2. 2.11 pont;
IV. 2. 2.1.-2.17. pontok számozása;
IV. 3. 3.1.-3.8. pontok számozása;
IV. 4. 4.1.-4.6. pontok számozása;
VI. 2. pont;
VII. 5. pont
Az ellenjegyzésemmel igazolom továbbá, hogy a jelen módosításokkal egységes
szerkezetű Alapszabály megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint
tanúsítom a Szövetség képviselője aláírásának valódiságát.
Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2020. március ____.

dr. Székhelyi Márton ügyvéd
(Székhelyi Ügyvédi Iroda, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/A., kamarai
azonosító szám: 36069368)
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