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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Sportegyesület jogállása
Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.
évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi
tartalommal fogadta el:
A Sportegyesület alapadatai
1. Az Egyesület neve: Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület
Az Egyesület neve röviden: Magyar Műrepülő Klub SE
2. Az Egyesület székhelye: HU-2351 Budapest, Alsónémedi, Ócsai út 7.
3. Az Egyesület nyilvántartásba vételi száma: TE 5091
4. Az Egyesület adószáma: 18718843-2-13
5. Az Egyesület bankszámlaszáma: Budapest Bank Rt. 10102244-59512400-01000003
6. Az Egyesület jogi személy, és az 1997. évi CLVI tv. 26. § c./ 4. és 14. pontja szerinti
tevékenysége alapján közhasznú szervezet.
A Sportegyesület feladatai és hatásköre
A Sportegyesület az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtását és hatáskörök
gyakorlását – a motoros műrepülő, vitorlázó műrepülő szakosztályok területén – az
alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott szervezeti felépítésben és működési
elvek szerint végzi.
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II.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A TESTÜLETEK ÉS
TISZTSÉGVISELŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A SPORTEGYESÜLET TESTÜLETI SZERVEI
A Közgyűlés
A Sportegyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. A Közgyűlésre vonatkozó szabályokat
teljes egészében az alapszabály tartalmazza.
Az Elnökség
A Közgyűlés által közvetlenül választott 3 fős képviselő és ügyintéző testület. Két Közgyűlés
közötti időszakban a Sportegyesület tevékenységét irányítja.
Az Elnökség tagjai: - az elnök
- az alelnökök
Az Elnökség feladatát és hatáskörét, működésének szabályait az alapszabály tartalmazza.
Felügyelő Bizottság (gazdasági - pénzügyi ellenőrző bizottság)
A Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére választott 3 fős testület.
A Felügyelő Bizottság tagjai:

- elnök
- 2 fő választott számvizsgáló bizottsági tag

A Felügyelő Bizottság feladatát és hatáskörét, működésének szabályait az alapszabály
tartalmazza.
Szakosztályok
A Sportegyesület az alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok ellátására szakosztályokat
hozott létre.
A Sportegyesület szakosztályai:

-

motoros műrepülő
vitorlázó műrepülő

A szakosztályok önállóan, szakosztály-értekezleten választják meg a szakosztályvezetőt és a
szakosztály vezetőséget.
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A szakosztályok feladat és hatásköre
a) a szakosztály tevékenységének irányítása, szervezése és ellenőrzése
b) a közgyűlés és az elnökség határozatainak és célkitűzéseinek a szakosztályra vonatkozó
végrehajtása
c) gondoskodás a
lebonyolításáról

szakosztály

bajnokságainak,

eseményeinek

megszervezéséről,

d) a szakosztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása anyagi és jogi kötelezettségvállalás
nélkül
e) a szakosztály tagok adatainak, a szakosztály sport tevékenységével összefüggő statisztikai
adatainak nyilvántartása, a statisztikai jelentések teljesítése az MRSZ felé
f) utánpótlás nevelés
g) a szakosztály éves beszámolójának elkészítése és ismertetése az éves közgyűlésen
A szakosztályok az általuk elkészített saját szervezeti és működési szabályzatuk alapján
működnek.
A SPORTEGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI
A Sportegyesület elnöke
Az Elnök a Közgyűlés által, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségével,
titkos szavazással 3 (három) év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület
szervezetének képviseletére - az Elnökség egy másik tagjával - együttesen jogosult vezetője.
Az Elnök hatásköre és feladatai:










a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása
az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól nyilvántartás vezetése a jelen
Alapszabályban rögzítettek szerint,
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére a jelen Alapszabályban
megjelölt módon,
a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatoknak valamint az Egyesület
beszámolóinak nyilvánosságra hozatala a jelen Alapszabályban rögzítettek szerint.

Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.
Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a Sportegyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja.
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A Sportegyesület alelnökei
Az alelnökök feladata és hatásköre:


Az Sportegyesület képviselete az elnökkel együttesen



Az elnök helyettesítése annak távolléte vagy akadályoztatása esetén



Ellátja az elnöki tanácsadó munkáját

A Sportegyesület szakosztályvezetői
A szakosztály vezetőjét a szakosztály tagjai választják meg és hívhatják vissza. A szakosztály
működését annak vezetője egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, legalább 2 szakosztálytag
közreműködésével.
A szakosztály vezetőjének önálló feladatát és hatáskörét a szakosztály által készített és az
elnökség által jóváhagyott szakosztályi működési szabályzat tartalmazza.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért
a közgyűlésnek felel.
A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagját a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű többségével, titkos szavazással választja meg 3 (három) éves időtartamra.
A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak feladatát és hatáskörét az alapszabály tartalmazza.
III.

TAGOK, PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI

A Sportegyesület tagjainak jogai:


A Sportegyesület közgyűlésein a többi taggal egyenlő szavazati joggal szavazhat,
felszólalhat, indítványt terjeszthet elő, kérdéseket intézhet a tisztségviselőkhöz



Megválasztható a Sportegyesület szerveibe



Részt vehet a Sportegyesület tevékenységében, rendezvényein



Igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait, kedvezményes lehetőségeit



Észrevételeket, javaslatokat
működésével kapcsolatban

tehet

a

Sportegyesület,

valamint

szervei

valamint

szervei

A Sportegyesület pártoló tagjainak jogai:


Tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület közgyűlésein



Észrevételeket, javaslatokat
működésével kapcsolatban



Részt vehet a Sportegyesület tevékenységében, rendezvényein



Igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait

tehet
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A Sportegyesület tagjainak kötelességei:


A Sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a
Sportegyesület szervei által hozott határozatok megtartása, illetve megtartásának
biztosítása



A tagdíj befizetése a megadott határidőig



A Sportegyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése



Adatszolgáltatás a Sportegyesület, illetve a központi nyilvántartás számára

A Sportegyesület pártoló tagjainak kötelességei:


A Sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a
Sportegyesület szervei által hozott határozatok megtartása



A pártoló tagi hozzájárulás befizetése a megadott határidőig



A sportág népszerűsítése

A Sportegyesületi tagság módosítását pártoló tagsági viszonyra írásban kell jelezni az elnökség
felé. A pártoló tagsági díj befizetése nem jelenti a pártoló tagság automatikus elfogadását. A
pártoló tagság elfogadásáról az elnökség dönt.
IV.

A TESTÜLETEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS MÓDSZEREI

Alapelvek
A sportegyesületi feladatok ellátása érdekében a testületek és tisztségviselők együttműködését,
összehangolt tevékenységét kell megvalósítani.
A feladatok ellátását sokoldalú mérlegeléssel, a műrepülő sportág sajátosságai és a lehetőségek
figyelembe vételével kell megoldani.
A feladatok ellátását tervezni kell, az elnökség feladatterv vagy munkaterv alapján dolgozik.
Valamennyi testületnek legalább negyedéves tervezéssel kell tevékenységét szerveznie.
Munkarend
Az elnökségi ülések működését az alapszabály szabályozza. Azokban a kérdésekben,
amelyekben az alapszabály elnökségről szóló fejezete nem tartalmaz rendelkezést, a
közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
A Sportegyesület valamennyi testületének működésére értelemszerűen irányadó az elnökség
működésére vonatkozó szabályrendszer.
Kapcsolattartás
A Sportegyesület nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra
korlátozás nélkül az elnök jogosult.
A feladatai megvalósításához szükséges mértékben a Sportegyesület valamennyi tisztségviselője
jogosult saját szakterületén a hatáskörébe tartozó kérdésekben a szükséges mértékű
kapcsolattartásra.

5. oldal

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

V.

FELELŐSSÉGI RENDSZER

A tisztségviselők felelősek az alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott, valamint
a rájuk bízott feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért.
A tisztségviselők felelősségre vonása az elkövetett mulasztás, illetőleg hatáskörsértés mértékétől
függően eredményezhet:
a) sportfegyelmi büntetést
b) visszahívás kezdeményezését
c) károkozás esetén a polgári jog általános szankcióinak alkalmazását
VI.

KÉPVISELETI JOG

Képviseleti jog
A Sportegyesület képviseletére belföldön az alapszabályban meghatározottak szerint az elnök és
egy alelnök együttesen jogosult. A szakosztályvezetők és más tisztségviselők a saját
szakterületükön jogosultak a Sportegyesület képviseletére.
A Sportegyesület képviseletére külföldön az elnök és az általa megbízott tisztségviselők
jogosultak.
Aláírási jog
Az elnök és egy alelnök együttesen teljes körű aláírási joggal rendelkezik
A szakosztályvezetők a szakosztályt érintő szakmai kérdésekben a hatáskör túllépése nélkül
jogosultak aláírásra.
VII.

ELLENŐRZÉS A SZERVEZETEN BELÜL

A Felügyelő Bizottság jogosult és köteles az alapszabályban meghatározottak szerint feladatait
ellátni, a Sportegyesület gazdálkodását ellenőrizni.
A Sportegyesület tisztségviselői kötelesek a hatáskörükbe tartozó ellenőrzéseket elvégezni, az
irányításuk alá tartozó szervezeteket és személyeket beszámoltatni, feladataik végrehajtásáról,
hatáskörük gyakorlásáról.
Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlásra, a mulasztót fel kell szólítani, a felszólítás
eredménytelensége esetén felelősségre vonást kell kezdeményezni.
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Záradék
A jelen szabályzatot a Sportegyesület közgyűlése ...................................... határozatával
elfogadta, és .............................................. napjával hatályba léptette.
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