EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

Elfogadva: 2017. szeptember hó 23. napján
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A jelen Alapszabályt az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET (a továbbiakban Egyesület) Közgyűlése a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a 2017. JÚNIUS 10-én megtartott Közgyűlésén a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban, figyelemmel az
Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXXI. Tv. rendelkezéseire elfogadta. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalta,
amelyek dőlt betűs formában kerültek feltüntetésre.

I.

Általános rendelkezések

Az Egyesület önálló jogi személy. Tagja a Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetségnek, valamint a
Magyar Repülő Szövetségnek. Kijelenti, hogy ezen Szövetségek alapszabályát magára nézve
kötelezőnek elismeri.
1. Az Egyesület neve: EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET
Az egyesület rövidített neve: EXTRÉM SE
2. Székhelye: 2651 Rétság, Szőlő u. 28.
3. Bírósági nyilvántartási száma: Balassagyarmat Törvényszék 1522
4. Működési köre: sport tevékenység. Működése kiterjed az egész ország területére, elsősorban
Rétság és környéke.
5. Az Egyesületet az egyesület elnöke önálló joggal képviseli:
6. Egyesület bank számlaszáma:1174103120026381
7. Adószáma:18643013-2-12
8. Alapító okirat dátuma: 2007. január 29.
9. Az Egyesület határozatlan időtartamra jön létre.
10. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.
11. Az Egyesület önálló jogi személy. Kiadásait elsősorban tagdíjakból, valamint természetes- és jogi
személyek adományaiból fedezi.

II.






2

Az Egyesület céljai

Reprezentálja a vidék UL (ultralight) légi sportját mind hazai, mind nemzetközi szinten.
Tagjai számára lehetőséget teremtsen a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a kikapcsolódáshoz.
Az Egyesület párttól, politikától független társadalmi szervezetként, az önkéntesség elve alapján
tevékenykedik. Pártoktól, politikai szervezetektől nem fogad el támogatást, azokat nem
támogatja, jelöltet nem állít, és nem támogat.
Fő célja az ultrakönnyű (UL) sportrepülés hagyományainak ápolása, az UL (elsősorban
sárkányrepülő) légisport mind magasabb szintű művelése, bekapcsolódva a hazai, és nemzetközi
sportéletbe.







A légisport tömegsport jellegének előmozdítása, népszerűsítése.
Kulturális és sportigények rendezése, ultrakönnyű légisport fesztiválok, tanfolyamok, szakmai
előadások szervezése, lebonyolítása, elsősorban a motoros sárkányrepülésen keresztül, minden
ez iránt érdeklődő számára.
Motoros sárkányrepülő üzemeltetése, pilóták képzése UL A1 és UL A2.
A hobbi repülési elősegítése érdekében tanfolyamok szervezésével nyújt lehetőséget a szabadidő
hasznos eltöltéséhez.

Az Egyesület tevékenysége



A Magyar Repülő Szövetségen keresztül az országos szakszövetség keretei között bekapcsolódik
a hazai és nemzetközi repülősport életbe, ezzel erősítve a magyar légi sportok jó hírnevét.
A tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztésével elősegíti az egészséges életmód iránti
igény megvalósítását.

Az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére az
Egyesület fő tevékenységét nem veszélyeztetve jogosult. A gazdasági tevékenységből származó
bevételeket a fő célok elősegítésére fordíthatja, azt tagjai között nem oszthatja fel, tagjainak ezen
bevételekből támogatást nem nyújthat. A tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az Egyesület céljával összefüggő szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet . A kedvezményes
szolgáltatás legfeljebb a rezsiköltség erejéig terjedhet. A működés módját, a szolgáltatások
igénybevételét, az Egyesület beszámolóit az interneten keresztül a www.ul-talalkozo.hu honlapon
hozza nyilvánosságra, teszi közzé.

Az Egyesület fő feladatai:
-
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légisport (UL) szervezése, UL légieszközök üzemeltetése,
légisport elméletének oktatása, gyakorlati képzés,
a tömegsport-jelleg erősítése, az érdeklődők részére a lehetőség biztosítása a légisportokba
való bekapcsolódásra,
ismeretterjesztő tevékenység, és kapcsolatépítés más légisport egyesületekkel,
a honvédelmi nevelés, és képzés elősegítése, bekapcsolódás a helyi önkormányzatok
közösségnevelő munkájába, egészséges életmódot segítő tevékenységébe.

III.

Egyesületi tagság keletkezése

Egyesületi tagság formái
1. rendes tag
2. pártoló tag
3. tiszteletbeli tag

1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden 18. életévét betöltött, vagy szülői hozzájárulással 16
életévét betöltött magyar állampolgár – természetes személy – , aki az Egyesület elnökségéhez
címzett írásbeli kérelmében kéri a felvételét. Kijelenti, hogy az Egyesület Alapszabályában
meghatározott célkitűzésekkel egyetért, magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj
megfizetésére.
2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki az
Egyesület céljaival egyetért, adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban rendes tagként
nem kíván részt venni.
A pártoló tag tagdíjat nem fizet, azonban kötelezettsége az általa vállalt adományt az Egyesület
rendelkezésére bocsátani, ill. a vállalt tevékenységet az Egyesület érdekében kifejteni.
A rendes, ill. pártoló tagok tagsági viszonya az Elnökség tagfelvételről szóló pozitív döntésének
meghozatalával, illetve abban az esetben is, ha a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elutasítja és a
kérelmező a közgyűléshez fordul jogorvoslatért, és a közgyűlés megváltoztatva az Elnökség döntését,
helyt adott a tagfelvételi kérelemnek.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet: az a természetes személy, aki írásbeli hozzájárulásával az
Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában kiemelkedő és/vagy példamutató tevékenységet
fejt ki, vagy fejtett ki, vagy jelentős támogatást nyújtott, ill. ilyen támogatás megszerzésében
hathatósan közreműködött. Az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes tekintélyével,
tevékenységével jelentős mértékben elősegíti, és erre tekintettel az Egyesület közgyűlése az
Egyesület tiszteletbeli tagjává fogadja. A közgyűlés a tiszteletbeli tagot nyílt szavazással, jelenlévők
egyszerű többségével fogadja. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

A tagsági viszony létrejötte
A tagi viszony az írásbeli tagfelvételi kérelem elfogadásával kezdődik.
Az Egyesület a tagfelvételi kérelem benyújtását megelőzően lehetőséget biztosít arra, hogy a
felvételét kérő az Egyesület székhelyén megismerje az Alapszabályt. A kérelmet az Egyesület
elnöksége megtárgyalja, amely ülésre meghívja a kérelmezőt. A kérelmező távolléte nem akadálya a
kérelem érdemi elbírálásának.
Az elnökség döntéséről annak meghozatalától számított 15 napon belül értesíti a kérelmezőt.
Amennyiben az elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem határoz a tag
felvételéről, vagy azt elutasítja. Az érintett a legközelebbi közgyűléshez fellebbezhet, ahol a közgyűlés
dönt a felvételről.
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3.1. Az Egyesületi rendes tag felvételére, továbbá pártoló tagsági viszony elfogadására, erre
vonatkozó kérelem és a tagsági viszonyból fakadó kötelezettségek elfogadására a kérelmező írásbeli
nyilatkozata alapján kerülhet sor.
3.2. A tagfelvétel a rendes, és pártoló tagság tekintetében az elnökség hatásköre. A tagfelvételről a
kérelem benyújtását követően a kérelemről az elnökség dönt. A döntésről a kérelmezőt írásban kell
értesíteni. A felvételről a soron következő közgyűlést tájékoztatni kell.
A tagfelvétel elutasítása esetén az erről szóló írásbeli határozat kézhezvételétől számított 8 napon
belül az érintett az Egyesület soron következő közgyűléséhez fordulhat jogorvoslattal. A közgyűlés az
érintettet meghallgathatja, és a vonatkozó határozatképességi és határozathozatali szabályok szerint
jár el, s a rendelkezésre álló okiratok alapján határoz.
3.3. A pártoló, és a tiszteletbeli tagságról a Közgyűlés határoz.

IV.

A tagsági viszony megszűnése

Az egyesületi rendes tagsági viszony megszűnik
 az Egyesület megszűnésével
 a tag kilépésével
 az Egyesület taghoz intézett felmondásával
 a tag halálával
 a tag kizárásával
 a tagnyilvántartásból történő törléssel
Az Egyesületi tagságot az Egyesület bírósági nyilvántartásból való törlése is megszünteti.
Az egyesület megszűnik, ha:
a.) Az Alapszabályban írt célok elérése lehetetlenné vált, és nem határoznak meg új célt,
b.) Tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
c.) Más egyesülettel összeolvad,
d.) A Közgyűlés a szavazati joggal bírók háromnegyedes többségével a megszűnést elhatározta,
e.) A bíróság feloszlatja,
f.) a tagnyilvántartásból való törléssel

Kilépés
A tag egyoldalú nyilatkozata alapján történik, melyet az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A tagsági
viszony a kilépési nyilatkozat címzett általi kézhezvételének napjával felmondással szűnik meg.
Kizárás
Az Egyesület Közgyűlése erre vonatkozó határozatával a tagot az Egyesületből kizárhatja minden
olyan esetben, amikor a tag magatartása, életvitele valamint az Egyesülettel szembeni
kötelezettségek súlyos megszegése miatt az szükségessé válik.
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A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy a közgyűlési határozatát súlyosan, vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes
eljárás szabályait tartalmazza.
A kizárási eljárás
A kizárásra a tisztességes eljárás szabályai messzemenő biztosításával az Elnökség tesz javaslatot a
Közgyűlésnek. A kizárást megelőzően a tagot meg kell hallgatni. Ismertetni kell vele a terhére rótt
magatartást, lehetőséget kell adni arra, hogy védekezését előterjessze.
A meghallgatást az Elnökség, vagy erre esetileg felkért, vagy a közgyűlés által választott 3 tagú
bizottság végzi. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben meg kell jelölni a kifogásolt
magatartást, a tag védekezését, valamint meg kell jelölni mindkét fél részéről az üggyel kapcsolatos
bizonyítékokat. A meghallgatás elrendelésétől számított 30 napon belül az eljárás anyagát, és a
bizottság javaslatát az Elnökség elé kell terjeszteni.
Az Elnökség a javaslatot soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megtárgyalni, és határozni
arról, hogy a meghallgatott tag védekezését és a bizonyítékokat mérlegelve, a kizárási javaslat
közgyűlés elé terjesztését mellőzi, vagy a kizárásról szóló javaslatot a közgyűlés elé terjeszti.
A kizárási vizsgálat anyagát a közgyűléssel ismertetni kell, és a kizárási eljárásra alapos okot adó
tényeket, bizonyítékokat a közgyűlés elé kell tárni.
A Közgyűlés maga is vehet fel bizonyítást. A bizonyítékok mérlegelése alapján a közgyűlés nyílt
szavazással hozza meg határozatát a határozathozatalra vonatkozó általános szabályok szerint,
melyben a kizárási javaslatot elutasítja, vagy a tagot kizárja.
A határozatot a kizárási eljárás alá vont személlyel, annak meghozataláról számított 5 napon belül
írásban közölni kell. A közlésnek tartalmaznia kell a jogorvoslatról szóló tájékoztatást is.
Jogorvoslatra a közgyűlés kizárást kimondó határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított
30 napon belül jogorvoslattal bírósághoz fordulhat.
Az Egyesület az Elnökség által hozott határozata alapján a taghoz intézett írásbeli nyilatkozattal a tagi
viszonyt felmondhatja, amennyiben a tag magatartása úgy ítélhető meg, hogy az Egyesületben
történő maradása az Egyesület működését nagymértékben veszélyezteti, és ezen magatartásával az
Elnökség írásbeli felszólítására sem hagy fel. A felmondással szemben az érintett az írásbeli határozat
kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslattal a Közgyűléshez fordulhat. A tagi jogviszony
ez esetben a kézhezvételtől számított harmincadik nap lejártával, felmondással szűnik meg.
A tagnyilvántartásból történő törlés
Az elnökség törli tagjai sorából azt a tagot, aki a taggyűlésen meghatározott ideig szóló tagdíjfizetési
kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, aki elhunyt, vagy akit a közgyűlés
jogerősen kizárt. A törlésről a törléssel érintett tagot ajánlott, tértivevényes levélben értesíteni kell.
(Kivétel elhunyt esetében.)
A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik
 a pártoló tag Elnökséghez intézett nyilatkozatával
 az Egyesület felmondásával
 a tag halálával
 jogutód nélküli megszűnésével
 az Egyesület megszűnésével
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A tiszteletbeli tagsági viszonya megszűnik
 a tag halálával
 az Egyesület megszűnésével
 a tiszteletbeli tagság tagi viszonyt megszüntető elnökségi határozattal
.

V.

A tagok jogai és kötelezettségei

Az Egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. Részt vehet az Egyesület
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. Szavazati
jogát minden rendes tag személyesen gyakorolja. Halaszthatatlan ügye miatt távollétébe az Egyesület
más – rendes – tagjának a Közgyűlésen való képviseletére teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazást adhat. A meghatalmazásban ki kell térni arra, hogy a meghatalmazott a Közgyűlés
napirendjére vett mely kérdésben gyakorolhatja a meghatalmazott jogosítványait. Minden rendes
tag választó és tisztségviselőnek megválasztható.
Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, valamint a
Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

VI.

Az Egyesület szervei

A Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés
6.1. A Közgyűlés a törvény főszabálya szerint nem nyilvános. Azon a tagokon, és az ügyvezetésen
kívül, a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
A rendes tagok a döntéshozó szerv ülésén, szavazással, általában egyszerű többséggel hozott
szavazással hozzák meg határozataikat, amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály a döntéshez más
szavazati arányokat nem állapít meg. A szavazásban nem vehet részt, akit a határozat kötelezettség,
vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít, továbbá a
Ptk.3:19 §-ban meghatározott kizáró körülmény alá esik.
A határozatképességet minden esetben a Ptk.3:18 § alkalmazásával szavazat számláló bizottság
vizsgálja. A döntéshozó szerv üléseit a székhelyén, vagy az Elnökség által meghirdetett helyen tartja.
Ülésein a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárult.
6.2. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A
Közgyűlést évente legalább egy alkalommal – rendes Közgyűlés – össze kell hívni. Akkor
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határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a + 1 szavazat jelen van. A Közgyűlés összehívására a
Ptk.3:81 §-ban előírásait kell alkalmazni, miszerint:
(1) az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
b.) az egyesület előre láthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
c.) az egyesület céljának elérése veszélybe került.
(2) az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
6.3
A Közgyűlést az Elnökség, írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívóban ismertetni kell a
megtárgyalásra javasolt napirendet, a határozatok tervezetét, oly mélységig, hogy abból a tagok a
témaköröket megismerhessék. Az egyesületi tagok számára biztosítani kell a meghívó legalább 15
nappal a Közgyűlést megelőző kiküldésével, hogy a napirendre vonatkozóan javaslatot tehessenek.
A tagok a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül a napirend kiegészítését kérhetik az
Elnökségtől a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítéséről az Elnökség dönt. Amennyiben a
kiegészítésre vonatkozó kérelmet elutasítja, vagy azt nem tárgyalja a Közgyűlés ebben a kérdésben a
napirend elfogadása előtt dönt.
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt közgyűlést kell összehívni a meghiúsulást
követő 3 nap elteltével 15 napon belüli időpontra, az eredetileg meghirdetett napirenddel. A
megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül, de csak az eredetileg meghirdetett
napirendben hozhat határozatot. A meghívóban erre a tagság figyelmét fel kell hívni, egyebekben a
rendes közgyűlés szabályait kell alkalmazni.
6.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) Az Elnökség megválasztása
b.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása
c.) Az éves költségvetés meghatározása, elfogadása
d.) Az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása
e.) döntés az egyesület egyesületekre való szétválásáról, más egyesülettel való egyesüléséről,
megszűnéséről.
f.) A tag kizárása, valamint a tagsági viszonnyal kapcsolatos vitás kérdésekben való döntés
g.) Az éves tagsági díj megállapítása
h.) Az egyesületi tagok részére adható kedvezmények, támogatások elveinek megállapítása
i.) Fegyelmi szabályzat elfogadása
j.) Tisztségviselők megválasztása, azok díjazásának megállapítása, vezető tisztségviselő feletti
munkáltatói jogok gyakorlása
k.) Az Egyesület olyan szerződése megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt
l.) Vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről szóló döntés
m.) Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal
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Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes többségi szavazata
szükséges. Az Egyesület fő céljainak módosításához, valamint az Egyesület megszűnéséről szóló
határozat érvényességéhez a szavazati joggal rendelkező teljes tagság háromnegyedes többséggel
hozott határozata szükséges.
A határozatok nyilvánossága
A Közgyűlési és az Elnökségi ülések személyre szóló döntéseit az érintettekkel a döntés
meghozatalától számított 15 napon írásban, postai úton kell közölni.
A Közgyűlésről a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az elhangzott
nyilatkozatok lényegét, a javaslatokat és a határozatokat. Az időrendben számozott határozatokra
vonatkozóan rögzíteni kell a határozatok módját és a szavaztok, ellenszavazatok, ill. tartózkodások
számát, és lehetőleg személyét. A Közgyűlés résztvevői közül bárki kérheti nyilatkozatának
jegyzőkönyvbe foglalását. Az Egyesület a főbb határozatait, és a főbb dokumentumait a www.ultalakozo.hu oldalon teszi közzé.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és a hitelesítők írják alá.
A közgyűlés határozatairól – legalább jegyzőkönyvi kivonat formájában – önálló nyilvántartást kell
vezetni, melyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
Jogorvoslat
Az Egyesület törvénysértő határozatát bármely tag – tudomásra jutásról számított 30 napon belül –
bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

VII. A Egyesület ügyintéző és képviselő szerve
7.1. Az Egyesület döntéshozó, valamint operatív ügyintéző, intézkedésre jogosított 3 fős – elnök, és
két Elnökségi tag –, öt évre választott szerve az Elnökség, amelyet a Közgyűlés az Alapszabályban
meghatározott demokratikus választás útján hoz létre. Az Elnök személyének megválasztása titkos
szavazással történik. Tagjai külön írásbeli nyilatkozattal vállalják a tisztséget, amelyben nyilatkoznak
az összeférhetetlenségre is. Az Elnökség évente legalább egyszer, vagy szükség szerint ülésezik.
Üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább két Elnökségi tag
jelen van.
7.2. Az Elnökséget a külön egyszerű többséggel, a tagok közül választott Elnök irányítja, aki segítőivel,
a választott elnökségi tagokkal együttműködve irányítja az Egyesületet két Közgyűlés között. Az Elnök
képviseli az Egyesületet hatóságok, bíróság, és más szervek előtt. Tevékenységéért a Közgyűlésnek
tartozik felelősséggel. Maga határozza meg az ülései napirendjét, és ügyrendjét. Döntéseit egyszerű
többséggel, testületként hozza. Határozatképes, ha az ülésen két fő jelen van.
7.3. Fő feladata a mindenkori jogi előírások betartása, és betartásának biztosításával az Egyesület
vagyonának megőrzése, gyarapítása, az Egyesület társadalmi jellegének erősítése, az Egyesület
Alapszabályában írt feladatok, a Közgyűlési határozatot, valamint az Elnökség határozatai
végrehajtásának biztosítása. Szükség esetén összehívja a Közgyűlést, vezeti annak üléseit. Az
Egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
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Javaslatot tehet a tag kizárására irányuló, vagy a taggal szemben megindítandó fegyelmi eljárás
megindítására. Összehívja az elnökségi üléseket, dönt az elnökség elő kerülő kérdések napirendre
vételéről, valamint minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Biztosítja az éves gazdálkodás költségvetésben meghatározott
feltételeit. Tartja a kapcsolatot más egyesületekkel, a főhatóságokkal, és más hazai szervekkel.
7.4. Az Alelnököket (két fő) a Közgyűlés a tagság soraiból, egyszerű többséggel, titkos szavazással
választja. Tevékenységükért a Közgyűlésnek tartoznak felelősséggel. Feladatuk az Elnök munkájának
segítése, és aktív részvétel az Elnökség döntései meghozatalában. Külön az Elnöktől kapott
felhatalmazás alapján, az Elnök tartós akadályoztatása esetén helyettesítik az elnököt.
Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag
a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen a Közgyűlésnek
köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és
illető jogok vállalásáról a Közgyűlés felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett dönteni.
Az Elnökség üléseire az Elnökség tagjait, valamint a meghívottakat a napirend közlésével, az ülés
helyének, időpontjának feltüntetésével kell írásban meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az
ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Bármely, az Elnökség döntésével érintett személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg
kell hívni. Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Ügyrendjét maga határozza meg. Határozatai
érvényességéhez legalább két Elnökségi tag jelenléte, igenlő szavazata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. Amennyiben a megismételt szavazás
sem hoz döntést, a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökségben minden tagnak
egy szavazata van. Az Elnökség feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása. Elkészíti a
szervezeti, és működési szabályzatot, és az Egyesület működéséhez előírt szabályzatokat. Irányítja az
Egyesületet a két közgyűlés között. Vezeti az Egyesület ügyintéző szerveit. Megbízza a napi operatív
feladatokat végző gazdasági vezetőt, és az Egyesület titkárát, szükség esetén megbízza a működéssel
összefüggésben szükséges vizsgáló bizottságot, vagy személyt, megbízza az Egyesület könyv
vezetését végző számviteli szakembert, szükséges esetben jogi képviseleti megbízást ad.
Az Elnök feladatai
 Az Elnök az Egyesületet önállóan jegyzi. Önállóan látja el az Egyesület törvényes képviseletét
bíróság, hatóságok és más szervek előtt. A képviselet módja önálló.
 Kiadja a megbízást az egyes operatív ügyek – kiemelten a jogi, valamint a pénzügyek – intézéséhez
 Ellenőrzi a tagságtól, ill. harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelését,
nyilvántartását, felel a kötelező adatszolgáltatás teljesítéséért
 Szükség esetén javaslatot tesz a tag kizárására irányuló eljárás megindítására, vagy a taggal
szembeni fegyelmi eljárás indítására.
 ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat, gondoskodik azok
irattárazásáról, és archiválásáról
 Tartja a kapcsolatot a MKSSZ, valamint a MRSZ szerveivel, eleget tesz az adatszolgáltatási
kötelezettségnek.
Az Alelnökök
Az Alelnökök (két fő) a Közgyűlés által választott tisztségviselők. Az Elnök segítői. A közgyűlés által
választott Elnökség tagjai. Feladatukat az egymás közötti munkamegosztás szerint végzik. Aktívan
részt vesznek az Elnökség – mint testület – határozatai kialakításában. Az Elnök tartós távolléte,
akadályoztatása esetén, az Elnök megbízása alapján ellátják a helyettesítést, illetve elvégzik az
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Elnökség, vagy az Elnök által meghatározott feladatokat. Feladataik ellátásáért a Közgyűlésnek
tartoznak felelősséggel.

VIII.

Fegyelmi bizottság

Az Elnökség szükség esetén eseti fegyelmi Bizottságot állít fel, amennyiben olyan tényre vonatkozó
információ keletkezik, ami a tag Alapszabállyal össze nem egyeztethető tevékenységére vonatkozik,
amellyel az egyesület működését lehetetlenné teszi, vagy a működést jelentősen, visszatérően
akadályozza. A Fegyelmi bizottság a MRSZ fegyelmi szabályzatát értelem szerűen alkalmazva jár el.
Amennyiben szükséges, a fegyelmi bizottság külső szakértőt kérhet fel a fegyelmi eljárás során. A
fegyelmi eljárás alá vont személy részére a fegyelmi Bizottság köteles biztosítani tisztességes eljárás
feltételeit, és a fellebbezéshez való jogot. A fellebbezést, a Közgyűlésnek címezve, de az Elnökséghez
kell benyújtani, a fegyelmi határozattól számított 30 napon belül.
IX. Az egyesület operatív ügyintéző szervezete
Az Egyesület titkára
Az Egyesület titkára a napi operatív feladatokat végző, az Elnökség által megbízott személy. Az
elnökségi ülések állandó meghívottja. A Közgyűlés 5 évre választja.
Főbb feladatai:
 Elkészíti a közgyűlés részére az előterjesztendő anyagok tervezetét
 Közreműködik az éves költségvetést elkészítésében
 Ellenőrzi a bejövő, és a kimenő számlákat
 Vezeti a tagnyilvántartást. A titkár feladatait részletesen az Egyesület SZMSZ tartalmazza.

Gazdasági vezető
A Gazdasági vezető az Elnökség által, írásban megbízott személy. Tevékenységéért az Elnökségnek
tartozik beszámolni. Évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek az Egyesület gazdálkodásáról.
Javaslatot tesz a költségvetésre. Az Elnökségi ülések állandó meghívottja. A gazdasági vezető az
egyesülettel megbízásos, vagy munkajogi jogviszonyban lévő személy, aki tevékenysége ellátásához
jogszabályban , és más előírásokban meghatározott végzettséggel, és gyakorlattal rendelkezik és
nem áll a számviteli, adat nyilvántartási,pénzkezelési, és ügyviteli szabályokban előírt tiltó
rendelkezések hatálya alatt. Felette a munkáltatói, vagy a megbízói jogokat az egyesület elnöke
gyakorolja. Felelőssége a Ptk-ban írt megbízásos jogviszonyra, vagy a Mt. munkaviszonyra vonatkozó
szabályai szerint alakul.
Feladatai
 A mindenkor hatályban lévő számviteli törvényben előírtak szerint gondoskodni a könyvvezetés,
a pénzügyi szabályok, és nyilvántartások, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások
betartásáról. Az előírt adatszolgáltatás teljesítése. Kapcsolattartás a NAV szerveivel.
 Az előírt számviteli rendnek megfelelően kezeli, és naprakészen nyilvántartja a számlákat, – a
pénzállomány kezelése, az Elnökség folyamatos tájékoztatása a pénzgazdálkodásról
 A pénztárkönyv vezetése
 Közgyűlés elé terjesztendő, a gazdálkodással összefüggő előterjesztések előkészítése
 Az éves költségvetésnek az Elnökség, és a Közgyűlés elé terjesztése
 Adatszolgáltatás a MKSSZ, és a MRSZ felé.
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X.

Az egyesület szakmai szervezete

Az Egyesület szakmai szervezetét részleteiben a SZMSZ tartalmazza. A szakmai szervezetet a vezető
pilóta, valamint a műszaki vezető testesíti meg.
Vezető pilóta
Az Egyesület légi tevékenységének felelős vezetője a Vezető pilóta. Az Elnökség nevezi ki. Feladata
ellátásáért az Elnökségnek felel, egyben köteles betartani a MKSSZ üzemben tartásra, az oktatásra,
és képzésre vonatkozó utasításait. Felelős az Egyesület szakmai munkájáért, a pilóták, és a
szakszemélyzet elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztéséért.
A vezető pilóta gondoskodik mindazon eszközök meglétéről, amely a repüléssel kapcsolatos
tevékenység gyakorlásához szükséges. Felel e repülőtér rend, valamint a légi üzem szabályai
betartásáért, és betartatásáért.
Részt vesz az Elnökség szakmai kérdésekkel foglalkozó ülésein, a szakmai értekezleteken,
továbbképzéseken
Műszaki vezető
A Műszaki vezető az Elnökség megbízása alapján tevékenykedő szakvezető. Feladati ellátásáról az
elnökségnek tartozik beszámolni. Szervezi és irányítja az egyesület tulajdonát képező eszközök
gazdaságos felhasználását, biztosítja állagmegőrzésüket. Javaslatot tesz az Elnökségnek a szükséges
fejlesztésekre, és pótlásra. Az Egyesület általa átvett dologi eszközei megőrzéséért a leltári felelősség
szabályai szerint felel.
Irányításával és felügyeletével történik a hatáskörébe tartozó légi járművek karbantartása, éves
műszaki vizsgálata.
A repülés biztonsága érdekében köteles a tagok részére utasítást adni, amit ők maradéktalanul
kötelesek betartani.
A műszaki vezető a repüléssel kapcsolatos tevékenységhez szükséges eszközöket rendszeresen
ellenőrzi, szükség esetén gondoskodik pótlásukról, javításukról.
A vezető pilóta, és a műszaki vezető a repülés biztonsága érdekében, ha szükséges, felfüggeszti a tag
vagy tagok repülési engedélyét. Amennyiben a szakmai szervezet bármely tagja súlyos
szabálytalanságot észlel, köteles az egyesület elnökét értesíteni, és kezdeményezni fegyelmi eljárás
lefolytatását.
A szakmai szervezet tagja részt vesz az Elnökség műszaki tárgyú ülésein, a szakmai értekezleteken,
továbbképzéseken.

XI.

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

11.1. Az Egyesület vagyonát tagok által befizetett tagdíjak – melynek összegét a Közgyűlés tárgyév
január 30-ig határozza meg – , valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés, és az időközben
szerzett vagyoni eszközök képezik.
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Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
11.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, ill. a
külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.
Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban
fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok, és adók megfizetésére
használja fel.
Az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében folytathat az egyesületi célokkal
összefüggő gazdasági tevékenységet, amennyiben az a célok elérését nem veszélyezteti.
A gazdálkodás eredményeit csak a fő céljai, tevékenysége elősegítésére fordíthatja, fel nem oszthatja.
Hitelt csak olyan módon vehet fel, és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél
szerinti tevékenységének ellátását, és a működés fenntartását.
11.3. Az Egyesület éves költségvetése alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

Gazdálkodás
Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és
azokat év végén le kell zárni.
Az üzletév végével az Elnökség a gazdasági vezető által előterjesztett éves mérleget, a gazdálkodás
eredményéről vagyonkimutatást készít.
Az elnökség erre felkért számviteli szakemberrel előzetesen megvizsgáltatott mérleget készít. Az éves
gazdálkodásról szóló beszámolót köteles a Közgyűlés elé terjeszteni. Az Egyesület könyv vezetését az
Elnökség által külön szerződéssel megbízott mérlegképes könyvelő végzi.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében pártoktól független támogatóktól adományt,
támogatást fogadhat el. Az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban időn belül az elérni
kívánt cél elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására
használhatja fel. Rendezvényeket szervez, melyek bevételeit az Alapszabályban meghatározott
célokra fordíthatja.

XII.

Az Egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha:
a.) Az Alapszabályban írt célok elérése lehetetlenné vált, és nem határoznak meg új célt,
b.) Tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
c.) Más egyesülettel összeolvad,
d.) A Közgyűlés a szavazati joggal bírók háromnegyedes többségével a megszűnést elhatározta,
e.) A bíróság feloszlatja,
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Az Egyesület jogutódlással más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
Az egyesület megszűnésére vonatkozóan a Ptk.3:83-86 §-t kell alkalmazni az alábbiak szerint:
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után a
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljaival azonos vagy hasonló
cél megvalósítására létrehozott közhasznú szervezetnek kell átadni.
Amennyiben az alapszabály nem rendelkezik a vagyon felől, arról bíróság határoz.

A Közgyűlés nem dönthet az egyesület megszűnéséről, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott
végrehajtás eredménytelen volt, vagy az Egyesület fizetésképtelenségét bíróság megállapítja.

A vagyon felosztásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

Az Egyesület végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági végrehajtásról, és a végelszámolásról
szóló Ctv. rendelkezéseit, az Ectv.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Egyesület felszámolására a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit,
az Ectv.-ben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az Egyesület működése felett az ügyészség a vonatkozó jogszabályok alapján törvényességi
ellenőrzést gyakorol.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben
az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt- a jogerős bírósági törléstől számított egy éven
belül – az egyesülettel a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti,
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett volna adni, vagy ha lett
volna vagyon át kellett volna adni.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint,ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek
jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv (
Ectv.), és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
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Keserű Lászlóné
Elnök

Záradék:

Alulírott Dr. Hamar Sándor ügyvéd, mint az EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET jogi képviselője a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI tv.38 § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen Alapszabály változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2017. szeptember 23.

Dr. Hamar Sándor
ügyvéd
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