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A SIKLÓREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA
(elfogadta a szövetség 2016.06.15 -i megismételt közgyűlése)

1. §   A szervezet adatai, célja és nyilvános elérhetősége

1.1  A szervezet adatai

A társadalmi szervezet neve: SIKLÓREPÜLŐ SZÖVETSÉG
Idegen nyelvű név: Paragliding and Hanggliding Association - Hungary
a továbbiakban: Szövetség

Rövidítése: SIRESZ  (Idegen nyelvű rövidítés: PAHA.HU)
Székhelye: 1137 Budapest XIII.ker. Újpesti rakpart 7.

A Szövetség jogi személy, jogállása egyesület, határozatlan időtartamra jött létre.

A Szövetség önkormányzati elven működik, közvetlen politikai tevékenységet nem foly-
tat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.2  A Szövetség célja

A Szövetség célja a siklórepülés általános támogatása, kiemelten a tagok siklórepülésé-
nek segítése az alábbi szolgáltatások biztosításával:
§ siklóernyős illetve sárkányrepülő tevékenység folytatásához előírt jog-

szabályi követelmények teljesítéséhez szükséges szolgáltatások ,
§ a siklórepüléshez kapcsolódó jogi és szakmai ismeretek megszerzése és

továbbfejlesztése,
§ többszintű siklóernyős és sárkányrepülő képzés,
§ a repülési lehetőségek fenntartásának illetve bővítésének elősegítése,
§ érdekvédelmi és szakmai képviselet.

1.3  A Szövetség nyilvános elérhetősége

A Szövetség www.siresz.hu honlapján tájékoztató és kapcsolattartó információs rend-
szert működtet. Hivatalos közleményeit a honlapján hozza nyilvánosságra.
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2. §   Tagsági viszony és képviselet szabályai

2.1  A Szövetség tagsága

2.1.1 A Szövetség rendes tagsága (a továbbiakban: tagság):
A Szövetség rendes tagja az a természetes személy (a továbbiakban: tag) vagy társa-
dalmi szervezet (a továbbiakban: tagszervezet) lehet, aki ill. amely határozatot hoz a
szövetséghez való csatlakozásról, nyilatkozik arról, hogy elfogadja a szövetség alapsza-
bályát és befizeti az éves szövetségi tagdíjat.
2.1.2 A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, illetve jogi
személy, aki/amely támogatja a Szövetség célját, aki belépési nyilatkozatban illetve
amely a Szövetséggel kötött megállapodásban elfogadja a Szövetség alapszabályát,
valamint a tagsági viszonyból eredő kötelezettségének teljesítését, így különösen vállal-
va a szövetségi célok megvalósításának anyagi támogatását.
2.1.3 A Szövetség tiszteletbeli tagjává választható az a természetes személy, aki az
alapszabályt elfogadva tevékenységével kiemelkedő módon támogatja a Szövetség cél-
kitűzéseit illetve a Szövetség valamely tevékenységének kiteljesítését.
2.1.4 A tagság, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag személyére vonatkozó adatok nem
nyilvánosak.
2.1.5 A tagság, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogosult egyidejűleg más társadalmi
szervezetben is tagsági viszonnyal rendelkezni.

2.2  A Szövetség tagságának képviseleti szabályai

A Szövetség tagságának képviselete:
§ a tagok a közgyűlésben egy-egy szavazattal rendelkeznek
§ a tagszervezetek a közgyűlésben egy-egy szavazattal bírnak, amivel a tagszer-

vezet hivatalos képviselője, vagy az ő megbízólevelével meghatalmazott személy
rendelkezik.

A pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok a szavazati jog kivételével minden tagsági joggal
rendelkeznek.

2.3  A tagsági viszonnyal járó jogok, kötelmek létrejövetele
és megszűnése

2.3.1 A Szövetségi tagságába történő felvételről a 2.1.1 valamint a 2.1.2 szerinti feltéte-
lek mellett a közgyűlések napján a közgyűlés, a közgyűlések közötti időszakban a Szö-
vetség elnöksége dönt. Tiszteletbeli tagot csak a közgyűlés vehet fel. A felvételt nyert
tagok illetve tagszervezetek a felvételt követő első közgyűléstől rendelkeznek szavazati
joggal. A Szövetség tagságából a felvételétől kezdve bárki jelölhető tisztségviselőnek
és választható a Szövetség szerveibe.

2.3.2 A Szövetség tagságának kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek és az el-
nökség illetve a közgyűlés határozatainak a betartása valamint a szövetségi tagdíj határ-
időre történő befizetése. A „3.2 A közgyűlés kizárólagos jogai” pont rendelkezésének
megfelelően a tagdíj pontos értékét ill. a befizetés határidejét minden évben a közgyűlés
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jogköre megállapítani. A tagdíj megfizetésének módja a Szövetség bankszámlájára tör-
ténő átutalás vagy bankpénztári illetve postai befizetés. A Szövetség házi pénztárába
történő tagdíjfizetésre csak akkor kerülhet sor, ha az előző lehetőségek egyikére sincs
mód. A tagdíjbefizetés időpontjának a pénzintézeti megbízás terhelési időpontja vagy a
Szövetség készpénz befizetést igazoló bizonylatának kelte számít. Ha a közgyűlés nem
határoz másként, akkor a mindenkori éves tagdíj befizetésének határideje tárgy év január
31. Ha a közgyűlés nem határoz a tagdíj mértékéről, akkor az utoljára megállapított
tagdíjak maradnak érvényben. Évközi belépés esetén is a teljes éves tagdíj fizetendő
meg.
2.3.3 A Szövetség szolgáltatásaira csak a Szövetség tagsága jogosult.

2.3.4 A tagsági viszony megszűnik:
(a) a tag kilépésről szóló nyilatkozatával, melyet a Szövetség elnökségének írásban

jelent be. A bejelentés dátumától hatályos.
(b) a tagszervezet kilépésről szóló határozatával, melyet a kilépő tagszervezet képvi-

selője a Szövetség elnökségének írásban jelent be. A bejelentés dátumától hatá-
lyos.

(c) Felmondással
Amennyiben tagnak illetve tagszervezetnek három hónapnál régebben lejárt ese-
dékességű tagdíjfizetési elmaradása van, úgy az elnökség írásban szólítja fel a tel-
jesítésre. Az írásbeli felszólításban legalább 15 nap póthatáridőt kell biztosítani a
teljesítésre, valamint tájékoztatni kell az érintettet, hogy a fizetés elmaradása ese-
tén a tagsági jogviszony felmondásra kerül. A felszólításban megadott póthatáridőn
belül az érintett a tartozást írásban vitathatja vagy írásban méltányossági halasztást
kérhet. Vita esetén az elnökség a felmondás ügyét döntéshozatalra a következő
közgyűlés elé terjeszti, méltányossági halasztásról az elnökség határoz, a döntést
az elnök írásban közli az érintettel. Amennyiben a felszólított tag illetve tagszerve-
zet nem nyilatkozik és a póthatáridőn belül nem teljesít, úgy az elnökség a tagsági
jogviszonyt írásban felmondja. A felmondást indokolással kell ellátni; melynek tar-
talmaznia kell a felmondás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség döntése ellen a tag a kéz-
hezvételtől számított 15 napos határidőn belül a közgyűléshez fellebbezhet, az
ügyben a soron következő közgyűlés határozattal dönt, melyről az érintettet jogor-
voslati tájékoztatással írásban értesíti. A tagsági jogviszony a felmondás kézbesíté-
sétől számítottan, a felmondással szemben biztosított jogorvoslati határidő ered-
ménytelen elteltét követő nappal szűnik meg.

(d) Kizárással
A tagság tagjának jogszabályt, vagy a Szövetség alapszabályát, vagy a Szövet-
ség céljának megvalósítását, vagy a Szövetség szervének határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a Fegyelmi Bizottság 3.4.5 pont szerinti
vizsgálatát követően a közgyűlés a Fegyelmi Bizottság vizsgálati jelentésének
meghallgatásával kezdődő kizárási eljárást folytathat le. A kizárás kezdeményezője
a tagság tagja vagy a Szövetség szerve lehet. A Fegyelmi Bizottság vizsgálati eljá-
rásában biztosítani kell, hogy a kizárás kezdeményezője a kifogások és a rendelke-
zésre álló bizonyítékok írásos ismertetését átadja a Fegyelmi Bizottságnak, amely a
kizárással fenyegetett tagnak meghívót küld az ügyét tárgyaló Fegyelmi bizottsági
ülésre, a tag számára a meghívó átvételétől számított legalább 15 napos felkészü-
lési határidőt biztosítva az írásbeli és/vagy szóbeli védekezésre. A közgyűlés kizá-
rási eljárásában a kizárással fenyegetett tagnak lehetőséget kell biztosítani a maga-
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tartásával kapcsolatos kifogások cáfolására, észrevételezésre; illetve amennyiben a
magatartás orvosolható, akkor az orvoslásra. A tag kizárását kimondó közgyűlési
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartal-
maznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, amennyiben a
tag észrevétellel élt, akkor ennek tartalmát és azokat az indokokat amik miatt a vé-
dekezése nem került elfogadásra, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoz-
tatást. A közgyűlés kizárásról rendelkező határozatát az érintett a tudomására jutás-
tól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A folyamatban lévő jog-
orvoslati eljárás a tagsági viszony megszűnésére halasztó hatályú.
A tagdíj fizetés elmulasztása nem lehet kizárási ok, az csak a tagsági jogviszony
felmondását eredményezheti. Tagszervezet csak szervezeti magatartása okán
zárható ki, tagjának magatartása miatt nem.

3. §   Szervezeti felépítés, döntéshozatali rend

3.1  A közgyűlés szerepe, összehívása, lebonyolítása

A közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve. A Szövetség minden naptári év-
ben legalább egy éves közgyűlést tart. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a
tagság legalább egyharmada vagy legalább tíz tag (azaz: tagok, tagszervezetek együtt)
vagy a Felügyelő Bizottság határozata az ok és a cél megjelölésével kívánja, illetve ha
azt a bíróság elrendeli.
Közgyűlést kell összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, akkor is ha:

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat azok esedékessége-

kor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az előbbi a, b, vagy c ok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehí-
vásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesü-
let megszüntetéséről dönteni.

A közgyűlés időpontját és helyét úgy kell kitűzni, hogy azok mind a közgyűlés, mind az
esetleges megismételt közgyűlés tekintetében a tagság részvételére életszerűen alkal-
masak legyenek. A közgyűlés meghívójában az időpont megjelölése mellett változatlan
helyre vonatkozó tartalék időpontot is ki kell tűzni, amely tartalék időpont legalább 3 és
legfeljebb 15 nappal későbbi az eredeti időpontnál. Amennyiben bármelyik tag vagy tag-
szervezeti képviselő a közgyűlési meghívónak a Szövetség honlapján történő közzété-
telétől számított 15 napon belül, a Szövetség levelező rendszerében vagy más igazolha-
tó átvétellel írásban jelzi az elnökségnek, hogy számára nem felel meg a közgyűléssel
azonos napon tartandó megismételt közgyűlés, úgy a megismételt közgyűlést a meghí-
vóban kitűzött tartalék időpontban kell megtartani és erről a változásról a tagságot a
meghívóval azonos módon haladéktalanul értesíteni kell.

Közgyűlést az elnök vagy a titkár vagy a Felügyelő Bizottság meghívó közleményben
hívja össze, melyről legalább 30 nappal a közgyűlés kitűzött időpontja előtt igazolható
módon írásban értesíteni kell a tagságot. A meghívót elektronikus vagy postai úton meg
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kell küldeni a tagságnak, amit nem helyettesít a Szövetség honlapján egyidejűleg, azo-
nos tartalommal történő közzététel.

A meghívónak tartalmaznia kell:
a)  a Szövetség nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) a kitűzött tartalék időpontot
d) a közgyűlés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A közgyűlés megtarthatósága:
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a
közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a
közgyűlés megtartásához.

A napirend védelme:
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható hatá-
rozat, kivéve, ha az összes szavazásra jogosult 3/4-e jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A napirend kiegészítésének eljárása:
A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 napon belül, bármely tag vagy tag-
szervezet vagy  a Szövetség bármely szerve a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérheti, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dön-
teni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló ha-
tározat meghozatalát megelőzően külön dönt a kért kiegészítés napirendre vételéről.

A közgyűlés lebonyolítása:
A Közgyűlés a kitűzött időponttól számított fél órán belül határozatképes és meg kell
nyitni ha jelen van a teljes tagságot képviselő összes szavazatszám több mint felé-
nek képviselete. A közgyűlés határozatképtelensége esetén, az elnök és a titkár
egyetértése mellett, a közgyűlés a kitűzött időponttól számított 30 percen belül meg-
nyitható, ez esetben a határozatképesség eléréséig határozatot nem hozhat és kizárt
a megismételt közgyűlés megtartása.
Ha a közgyűlés nem került az előbbiek szerint megnyitásra és ha nem érkezett a fen-
tebb leírt tagsági jelzés a kijelölt tartalék időpontban történő megismétlésre, akkor
fennálló határozatképtelenség esetén, a közgyűlés leghamarabb a kitűzött időponttól
számított fél órával később megismételhető. A megismételt közgyűlés a megjelent
képviselők számától függetlenül is határozatképes amennyiben erre az eredeti meg-
hívóban a tagságot figyelmeztették, de csak az eredeti meghívóban meghirdetett na-
pirendi pontokat tárgyalhatja, esetlegesen kibővítve a fentebb leírt napirend kiegészí-
téssel.
A tárgyalásuk megkezdése előtt álló napirendi pontok sorrendje ügyrendi javaslatra
hozott többségi határozattal bármikor megváltoztatható. Ez a lehetőség a közgyűlés
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hatékony működését szolgálja és megismételt közgyűlésen is alkalmazható. Egy na-
pirendi pont megkezdett tárgyalása legfeljebb egy alkalommal függeszthető fel.
Közgyűlés közben megengedett a szavazati joggal rendelkezők érkezése és távozá-
sa, ezeket lehetőség szerint a jegyzőkönyvben követni kell. Szavazáskor a jelen lévő
szavazatszámot a „mellette”, ez „ellene” és a „tartózkodott” szavazatszámok összege
adja meg. Az eredeti közgyűlés annak bezárásáig akkor határozatképes, ha szava-
záskor jelen van a határozatképességhez szükséges szavazatszám képviselete. A
megismételt közgyűlés annak bezárásáig akkor határozatképes, ha jelen van a hatá-
rozatképesség kimondásakor jelen volt szavazatszám képviselete. A közgyűlés során
a határozatképesség megállapítása bármely szavazásra jogosult által bármely szava-
zás előtt újra kezdeményezhető.
A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza meg. Egy szavazáskor az te-
kinthető egyszerű többségnek amikor a határozatképességhez szükséges szavazat-
szám több mint fele azonos döntésre szavaz. Bármely szavazásra jogosult kérésére
titkos szavazást kell tartani. Személyi kérdésben a levezető elnök csak titkos szava-
zást kezdeményezhet, de a közgyűlés hatékonysága érdekében esetleges ügyrendi
javaslat egyhangú elfogadása esetén a személyi kérdésről is nyílt szavazást kell tar-
tani. Személyi, fegyelmi és pénzügyi kérdésekben 2/3-os többséggel hozott határozat
szükséges. A Szövetség Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok három-
negyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módo-
sításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az tekinthető 2/3-os illetve 3/4-es többségnek amikor a határozatképességhez szük-
séges szavazatszám legalább 2/3 illetve 3/4 része azonos döntésre szavaz.

A közgyűlés menetéről és határozatairól minden esetben jegyzőkönyv és lehetőség sze-
rint hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és a hi-
telesítők írják alá. A közgyűlés jegyzőkönyvét 14 napon belül közzé kell tenni a Szövet-
ség honlapján. A hangfelvételhez a Szövetség tagsága jogosult hozzáférni.

3.2  A közgyűlés kizárólagos jogai:

§ a napirend meghatározása, levezető elnök, jegyzőkönyv vezető és hitelesítők va-
lamint szavazatszámláló(k) megválasztása

§ az alapszabály elfogadása illetve módosítása
§ az elnökség, a Felügyelőbizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasz-

tása illetve visszahívása, díjazásuk megállapítása valamint beszámolójuk elfoga-
dása, vagy elvetése.

§ a Fegyelmi szabályzat elfogadása
§ az éves költségvetés meghatározása, elfogadása
§ a tagok és a tagszervezetek éves tagdíjának, és esetlegesen a tagdíjfizetés ha-

táridejének meghatározása
§ tiszteletbeli tag megválasztása
§ a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
§ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségvi-

selő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
§ az olyan a Szövetség terhére történő javadalmazással járó szerződés megköté-

sének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjé-
vel, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
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§ a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbi-
zottsági tagok vagy a Szövetség más szervének tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;

§ a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megálla-
pítása;

§ végelszámoló kijelölése.

3.3  A tisztségviselők megválasztása, megbízatásuk érvénye

3.3.1 Elnökségi tagok jelölésének és megválasztásának rendje: a tagságból bárki lehet
jelölt és állíthat jelöltet. A jelölés érvényes, ha azt a jelölt elfogadja. A közgyűlés a jelöltek
közül, elsőként elnököt és titkárt, majd 3 elnökségi tagot választ.
3.3.2 A Felügyelőbizottsági és a Fegyelmi Bizottsági tagok jelölésének és megválasztá-
sának rendje: a tagságból bárki lehet jelölt és állíthat jelöltet. A jelölés érvényes, ha azt
a jelölt elfogadja. A közgyűlés a jelöltek közül választ bizottságonként 3 bizottsági tagot.
A szavazatok összeszámlálása után a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz kinevezve
és a legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz az elnök. Megválasztásukat követően bármikor
(akár mindjárt a kinevező közgyűlésen is) maguk közül egyhangú szavazással más elnö-
köt választhatnak.
3.3.3 Amennyiben a 3.3.1 és 3.3.2 pontokban leírtak nem teljesíthetők egyértelműen (pl.
szavazategyenlőség miatt) akkor a szavazást meg kell ismételni.
3.3.4 Elnökségi, Felügyelőbizottsági és Fegyelmi Bizottsági tagok visszahívása
Visszahívásra a Szövetség érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt a Felügyelőbizott-
ság, az elnökség vagy a Fegyelmei Bizottság bármelyike saját határozata útján tehet in-
dítványt, amitől számított 45 napon belül kötelező közgyűlést tartani. Az indítvány auto-
matikusan bekerül a közgyűlés meghívójának napirendjébe. A visszahívással fenyegetett
védekezését az indítványozó szerv előtt és a közgyűlés előtt is előadhatja.
3.3.5 A személyiségi jogokra tekintettel az elnökségi tagok név és lakcím adatait az alap-
szabály melléklete tartalmazza, amely melléklet változásával nem valósul meg az alap-
szabály változása. A tisztségviselő lakcímének változásakor a lakcím adat közgyűlési
határozat nélkül, a tisztséget betöltő személyének változásakor pedig a személyi adatok
a 3.1 pont szerinti minősített közgyűlési döntéssel módosíthatók a mellékletben.

3.4  A Szövetség további szervei és megbízatásuk

3.4.1 Az elnökség a Szövetség ügyvezető és képviseleti szerve. Az elnökség 5 főből áll:
elnökből, titkárból, és 3 elnökségi tagból. Az elnökséget a közgyűlés 4 évre választja
meg. Két közgyűlés között a közgyűlés iránymutatása alapján, a közgyűlés határozatait
végrehajtva az elnökség irányítja a Szövetség tevékenységét. Az elnökség üléseit a
Szövetség elnöke vagy titkára évente legalább 5 alkalommal és 3 hónapnál nem na-
gyobb kihagyással igazolható módon hívja össze, egyidejűleg írásban értesítve minden
elnökségi és felügyelőbizottsági tagot. Az elnökségi ülésre a napirendi pontokkal ellátott
meghívót az ülés előtt legalább 8 nappal az elnök vagy a titkár küldi meg az Elnökség és
a Felügyelőbizottság tagjainak. Az Elnökség határozatképes, amennyiben legalább 3
tagja részt vesz a döntéshozatalban és a határozatokat legalább 3 tagja érvényesnek
ismeri el. Az elnökség határozatait nyílt szavazással a többségi elv alapján hozza meg.
Amennyiben bármelyik tag kéri, titkos szavazást kell tartani. Az elnökség határozatairól
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minden esetben jegyzőkönyv és lehetőség szerint hangfelvétel készül. Az ülések jegyző-
könyvét 7 napon belül a titkár teszi közzé a Szövetség honlapján. A hangfelvétel a jegy-
zőkönyv közzététele után megsemmisíthető.
Az elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői.
3.4.1.1 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szük-

séges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekö-

vetkeztével.
3.4.1.2 A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a

vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
3.4.1.3 A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy

másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozat-
tal bármikor lemondhat.

3.4.1.4 Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb
a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Szövetség képviselője az elnök, illetve a titkár, bármelyikük önálló képviseleti joggal.
Konkrét ügyben elnökségi határozattal a tagság bármely tagja képviseleti joggal ruház-
ható fel, ha arról megbízólevél készül. A megbízólevél akkor érvényes, ha tartalmazza a
megbízott személy adatait, azokat a szervezeteket ahol a Szövetséget képviselheti, a
tárgyat amiről tárgyalhat, a hatáskört amire a képviselet során jogosult, a megbízólevél
időbeli érvényességét valamint az elnök és a titkár aláírását. A megbízólevelet meg kell
küldeni a partner szervezet képviselőjének is.

3.4.2 Az elnök feladata: a Szövetség céljainak megfelelő képviselete és a közgyűlési
határozatok szerinti irányítása.

3.4.3 A titkár feladata: a Szövetség céljainak megfelelő képviselete, a Szövetség köz-
gyűléseinek és az elnökségi üléseknek a megszervezése, továbbá az információs ön-
rendelkezési jogról szóló törvény és hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései-
nek figyelembevételével a Szövetség tevékenységével kapcsolatos összes nyilvántartási
feladat valamint a tagság információval való ellátása.

3.4.4 A Felügyelőbizottság a közgyűlés által 4 évre választott 3 fős bizottság, mely az
elnökség mellett tevékenykedik, felügyeleti joga a Szövetség minden tevékenységére és
szervére kiterjed. Javaslatait az elnökség az első lehetséges alkalommal köteles megtár-
gyalni. A Felügyelőbizottság tagjai a Szövetség minden dokumentumába, korlátozás
nélkül jogosultak betekinteni és minden elnökségi ülésre az elnökségi tagokkal azonos
időben kapnak meghívót. A Felügyelőbizottság üléseit annak elnöke szükség szerint, de
legalább félévenként hívja össze. A napirendi pontokkal ellátott meghívót legkésőbb az
ülést megelőző 72 órával korábban a Felügyelőbizottság minden tagjának igazolható
módon meg kell küldenie. A felügyelőbizottsági ülés határozatképességének feltétele



SIKLÓREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

– 9 – Elfogadta a
2016.06.15-i közgyűlés

legalább két bizottsági tag részvétele a döntésben és a határozathozatalhoz is két azo-
nos döntésre szóló szavazat szükséges. A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szava-
zással a többségi elv alapján hozza meg. A Felügyelőbizottság legalább évente jelentést
tesz a közgyűlésnek a Szövetség tevékenységéről és gazdálkodásáról.

A Felügyelőbizottság feladata: a Szövetség szakmai tevékenységének és gazdálkodá-
sának folyamatos ellenőrzése, a működés szabályszerűségének, a közgyűlési határoza-
tok megvalósulásának a felügyelete. Tapasztalatairól a Szövetség közgyűlésein beszá-
mol. A Felügyelőbizottság ülésein az elnökségtől és a könyveléstől biztosított információk
és dokumentumok alapján áttekinti a megelőző időszak tevékenységét. Észrevételeit
jegyzőkönyvben rögzíti és ennek tartalmáról a tagságot 7 napon belül időszaki jelentés-
ben a Szövetség honlapján értesíti.

3.4.5 A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által 4 évre választott 3 fős bizottság, mely a fe-
gyelmi eljárások lefolytatását az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság határozata vagy
legalább tíz tagnak (azaz: tagok, tagszervezetek együtt) az okot megjelölő írásos felké-
rése alapján végzi, a Fegyelmi Bizottság által kidolgozott és a közgyűlés által jóváhagyott
Fegyelmi szabályzat alapján. A Fegyelmi Bizottság üléseit annak elnöke belátása szerint
vagy az elnökség illetve az Felügyelő Bizottság felkérésére igazolható módon hívja ösz-
sze. A Fegyelmi Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer az éves beszá-
moló elkészítésekor ülésezik, határozatait, észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti, amelyről
az elnökség feladata a tagságot értesíteni. A Fegyelmi Bizottság ülése határozatképes-
ségének feltétele legalább két bizottsági tag részvétele a döntésben és a határozathoza-
talhoz is két azonos döntésre szóló szavazat szükséges. A Fegyelmi Bizottság határoza-
tával szemben –a 2.3.4 (d) pontban leírt kizárási eljárás kivételével– közvetlenül a Köz-
gyűléshez lehet fellebbezni, mely fellebbezést az Elnökségnek kell benyújtani.

3.4.6 A Szövetség szerveinek döntéseit az elnök haladéktalanul írásban, az átvételt iga-
zolható módon közli az érintettekkel.

3.5  A Szövetség szerveinek általános döntéshozatali szabályai

A Szövetség minden döntéshozó szervének (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság,
Fegyelmi Bizottság) valamint az ezek által alkalmi feladatra létrehozott bizottságoknak és
munkacsoportoknak döntéshozataluk során be kell tartaniuk a Ptk. (Polgári Törvény-
könyv azaz a 2013. évi V. törvény) 3:19. §-ába foglalt alábbi szabályokat:

3.5.1 A döntéshozó szerv ülésén a szavazati joggal rendelkezők szavazással hozzák
meg határozataikat.

3.5.2 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség

terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja

vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolat-

ban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.



SIKLÓREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

– 10 – Elfogadta a
2016.06.15-i közgyűlés

3.5.3 A szavazati joggal rendelkezők határozatukat a határozatképesség megállapítá-
sánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha a Ptk. egyszerű
vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, akkor jelen
Alapszabály egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró
rendelkezése semmis. Ha a Polgári Törvénykönyv egyhangúságot ír elő a határo-
zat meghozatalához, akkor jelen Alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

4. §   A Szövetség gazdálkodásának alapelvei

4.1 A Szövetség nonprofit jellegű gazdasági tevékenységet folytat. A tagdíjakat valamint
a külön nyújtott szolgáltatásaiért beszedett díjakat valamint az esetlegesen kapott ado-
mányokat a szövetség működési költségeinek fedezésére, a szolgáltatások teljesítésé-
hez felmerült költségek megtérítésére, és a szövetség céljainak megvalósítására fordítja.
A Szövetség a fentieken túl tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket szervez, rek-
lámtevékenységet folytat.
4.2 Vállalkozási tevékenységet csak a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet.
4.3 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a Szövetség céljában
meghatározott tevékenységére fordítja.
4.4 A Szövetség bankszámlája felett az elnök és a titkár önállóan rendelkezik.
4.5 A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagság a Szövetség tartozásai-
ért nem felel.
4.6 A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez.

5. §   A Szövetség megszűnése

5.1 Jogutódlással történő megszűnés
A Szövetség (mint jogállása szerinti egyesület) más jogi személlyé nem alakulhat át,
csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

5.2 A jogutód nélküli megszűnés okai
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség
jogutód nélkül megszűnik, ha
a)  a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának megvalósítása le-

hetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b)  a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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6. §   Záró rendelkezések

Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vala-
mint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) rendelkezései irányadóak.

Záradék

A Szövetség képviselőjeként igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2016. június 15.

..............................................................
Kardos István
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