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A l a p s z a b á l y 
 
 

A Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, és a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az 
Albatrosz Repülő Egyesület Alapszabályát az egyesületi tagok az alábbiak szerint alkotják meg:  
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Az egyesület neve:  Albatrosz Repülő Egyesület Székesfehérvár 
  Rövidített elnevezése: ARE 

a) Az egyesület alapításának ideje: 1989. május 16. 
b) Az egyesület székhelye: 8000. Székesfehérvár, Radványi utca 6. 

 c) Az egyesület jelvénye: Kék kör alapon, középső harmadba nemzeti színű szalagsáv fölött, 
kiterjesztett szárnyú albatrosz, kör felső részén, Hungary, alsó részén Székesfehérvár 
felirattal, a kör alsó ívén azt érintő szalagon Albatrosz Repülő Egyesület 1989. felirattal. 

d) A székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület önálló jogi személy. 
e) Az egyesület működési területe: Börgönd Repülőtér. 
f) Az egyesületet a Fejér Megyei Bíróság a PK. 60.118/1989/2 számú, 1989. május 29.-én kelt 

végzésével 117. sorszám alatt nyilvántartásba vette. 
 

II. 
Albatrosz Repülő Egyesület működésének közhasznú jellege 

 
2. Egyesület cél szerinti tevékenysége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontja értelmében 

– a sport, az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlásának feltételeinek megteremtése; 
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
fogyatékosok sportjának támogatása – valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX tv. 13 § (1) bekezdés 15. pontja értelmében – sport és ifjúsági ügyek – alapján 
közhasznú tevékenységnek minősül. 

 
3. Az Albatrosz Repülő Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 
 
4.  Az Albatrosz Repülő Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
5. Az Albatrosz Repülő Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

gazdasági megvalósítása érdekében, az egyesület alapcél szerinti tevékenységét azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. 

 
6. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott 

tevékenységére fordítja. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
III. 

Albatrosz Repülő Egyesület célja, feladatait 
 
7.  Az Albatrosz Repülő Egyesület célja: 

a) Légisport tevékenység szervezése, végrehajtása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 
 b) Szabadidő és versenyszerű légi-sport tevékenység támogatása, feltételeinek kialakítása. 

c) Közreműködés a repülő szerkezetek fejlesztésében és építésében. 
d)  Székesfehérvár és környéke légi-sport tevékenységének képviselete hazai és külföldi 

sportrendezvényeken. 
a) A tagság képviselete a légi-sportot érintő kérdésekben a különféle fórumokon és 

rendezvényeken. 
b) Részvétel a Magyar Köztársaság honvédelme érdekében a repülős utánpótlás kiképzésében 

és nevelésében. 
c) Repülős hagyományok ápolása. 
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8.  Az Albatrosz Repülő Egyesület feladatai: 
a) Magas szintű elméleti és gyakorlati képzést biztosítva a tagjait mozgósítja a szabadidő és 

versenysport feladatok végrehajtására. 
b) Folyamatos részvétel a Magyar Repülő Szövetség és a repüléssel foglalkozó országos 

szervezetek fórumain, rendezvényein, ott képviseli a tagság érdekeit, 
c) Kapcsolatok kiépítése a bel- és külföldi repülős szervezetekkel. 
d) Mozgósítja a tagokat az egyesület gazdasági vállalkozási feladatainak végrehajtására. 
e) Ápolja a Székesfehérvár és környéke repülős hagyományait. 
f) Az Alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, elősegíti a 

sportszakemberek képzését és továbbképzését. 
g) A feladatai megvalósításához gazdálkodik az egyesület közös vagyonával és szükség szerint 

vállalkozási tevékenységet fejt ki. 
h) Megalkotja az egyesület működéséhez szükséges szabályzatokat, 
i) Közreműködik az utánpótlás képzésében. 
j) Az egyesület céljai elérése érdekében szponzorálási és kereskedelmi szerződéseket köt. 
k) Népszerűsíti a repülő sportot. 

 
IV. 

Az egyesületi tagság 
 
9.  Az Albatrosz Repülő Egyesületnek jogállásuk szerint lehetnek: 

a) Teljes jogú rendes tagjai. 
b) Pártoló tagjai. 
c) Tiszteletbeli tagjai. 
d) Az egyesület Pártoló és Tiszteletbeli tagjai együttesen alkotják az egyesület különleges 

jogállású tagjait. 
 

10. Az Albatrosz Repülő Egyesületnek teljes jogú (rendes) tagja lehet minden 14. életévét betöltött 
magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár, aki az Albatrosz Repülő Egyesület célkitűzéseivel egyetért, 
Alapszabályát magára nézve kötelezően elismeri, s az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége a tagok 
sorába felveszi.  

 
11. Az Albatrosz Repülő Egyesületnek pártoló tagja lehet minden nagykorú magyar és nem magyar 

természetes, és jogi személy, aki az Albatrosz Repülő Egyesület tevékenységében rendes tagként nem 
kíván részt venni, de anyagi eszközökkel, vagyoni értékű tevékenységével az Albatrosz Repülő 
Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában részt vállal, s mindezt az Albatrosz Repülő Egyesület 
Elnökségével kötött pártoló tagsági megállapodásban rögzítik.  

 
12. Az Albatrosz Repülő Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek azok, akiknek a repülő-sport ügyét 

érintő közéleti, társadalmi szerepvállalásukkal az Albatrosz Repülő Egyesület céljainak megvalósítása 
érdekében kiemelkedően értékes tevékenységet végeznek, és részükre a Küldöttgyűlés tiszteletbeli 
tagi címet adományoz feltéve, ha ezt az érintettek elfogadják. 

 
V. 

A tagsági viszony keletkezése, megszűnése 
 
13. A tagsági viszony keletkezése: 

a) Az Albatrosz Repülő Egyesület alapításával. 
b) Belépéssel (tagfelvétel). 

 
14. Az Albatrosz Repülő Egyesület alakuló Közgyűlésen az Albatrosz Repülő Egyesület megalapítását 

kimondó természetes személyek külön belépési nyilatkozat, illetve tagfelvétel nélkül rendes tagjai az 
egyesületnek. 

 
15. Tagok felvételéről az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége dönt. Döntéséről tájékoztatja a tagságot a 

legközelebbi Küldöttgyűlésen Tagsági viszony úgy kezdeményezhető, hogy a jelentkező a 
rendszeresített belépési nyilatkozaton írásban kéri a felvételét az Albatrosz Repülő Egyesület 
Elnökétől, s nyilatkozik, hogy elfogadja az Albatrosz Repülő Egyesület Alapszabályát. 

 
16. A pártoló tagok felvételüket az Elnökséghez benyújtott belépési nyilatkozat kitöltésével 

kezdeményezhetik. A pártoló tagok felvételéről az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége dönt, a 
pártoló tagsági díj összegét a felvételt nyert tag és az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége által 
kötött pártoló tagsági megállapodásban kell rögzíteni. 
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17. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége a belépési nyilatkozat beérkezését követően 90 napon belül 
- határozattal - dönt a tagfelvétel tárgyában, amelyről a tagjelöltet értesíti. 

 
18. A rendes, és pártoló tagjelölt felvételét elutasító Elnökségi döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 
19. A tiszteletbeli tag cím adományozására a Küldöttgyűlés jogosult az Elnökség előterjesztése alapján. A 

tiszteletbeli tagság e cím Küldöttgyűlés általi adományozásával és az érintett elfogadó nyilatkozatával 
jön létre.  

 
20. A rendes tagok tagsági viszonya megszűnik: 

a) Kilépéssel (írásos, vagy szóbelei bejelentéssel). 
b) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. 
c) Kizárással. 
d) A tag halálával. 
e) Az Albatrosz Repülő Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 
21. A pártoló tagsági viszony megszűnik: 

a) A pártoló tagsági megállapodás tag általi felmondásával. 
b) Kizárással. 
c) A tag halálával, jogi személy megszűnésével. 
d) Az Albatrosz Repülő Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 
22. A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik: 

a) Az Albatrosz Repülő Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 
b) Tiszteletbeli tagságról lemondással, a tag írásbeli vagy szóbelei bejelentésével. 
c) Méltatlanná válás esetén a „tiszteletbeli tag” cím megvonásával. 
d) A tag halálával. 
e) A tiszteletbeli tag cím megvonása az adományozó  Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 
23. Kilépéssel szűnik meg azon tag tagsági viszonya, aki szóban, vagy írásban bejelenti az Albatrosz 

Repülő Egyesület Elnökségnek a kilépési szándékát. 
 
24. Az egyesület általi felmondással szűnik meg a tagsági viszony, ha az alapszabály a tagságot feltételhez 

köti, és tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek írásbeli felszólítás ellenére sem. Ez esetben az 
egyesület tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel, írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony 
felmondásáról az egyesület küldött gyűlése dönt. 

 
25. Kizárással szűnik meg az Albatrosz Repülő Egyesület rendes, illetve pártoló tagjának tagsága, ha a tag 

a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy a küldöttgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten 
megszegi. Ez esetben a Küldöttgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

 
26.  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.  

 
27. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöksége (megbízott tisztségviselője útján) a tagokról naprakész 

nyilvántartást (tagnyilvántartást) vezet, amely a személyi azonosító adatokon túl tartalmazza a tagsági 
viszony formáját, a tagsági viszony keletkezésének idejét, illetve megszűnésének okát és idejét. 

 
28.  A rendes tag jogai: 

a) Tanácskozási joggal részt vehet az Albatrosz Repülő Egyesület Küldöttgyűlésén, véleményt 
nyilváníthat az egyesület vezetőinek megválasztásában. 

b) Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein. 
c) 18. életév betöltése után választható az egyesület vezetőjének, elnökségi tagjának, illetve 

szakosztályvezetőjének amennyiben magyar, vagy letelepedési, tartózkodási engedéllyel 
rendelkező külföldi állampolgár, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

d) Észrevételt, javaslatot tehet, szabadon véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely 
kérdésben, az egyesület működésével kapcsolatosan. 

e) Az Albatrosz Repülő Egyesület bármely törvénysértő, vagy személyét érintő határozatát a 
tudomására jutás után 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, az Alapszabályban 
megjelölt jogorvoslati lehetőség kimerítését követően. A határozat megtámadása a határozat 
végrehajtását nem gátolhatja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 
felfüggesztheti. 
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f) Az Albatrosz Repülő Egyesület szabályait és a vonatkozó törvényi előírásokat megsértő 
tagtársával szemben indítványt tehet a fegyelmi vizsgálat megindítására, 

g) Az Albatrosz Repülő Egyesület ügyeivel kapcsolatban felvilágosítást kérhet az egyesület 
bármely vezető tisztségviselőjétől, részesülhet az egyesület kedvezményeiben. 

h) Kiadványain feltüntetheti az egyesületi tagságát. 
i) Az Albatrosz Repülő Egyesület nevében az Elnök megbízása alapján nyilatkozhat. 
j) Tevékeny részt vállalhat az egyesület anyagi alapjainak létrehozásában, feladatinak 

megvalósításában. 
k) Az Albatrosz Repülő Egyesület vezetése felé javaslatokat tehet gazdasági, vállalkozási és 

egyéb szervezési kérdésekben. 
l) Az a tag, akinek tagsági viszonya az Elnökségi határozat keltétől számítottan nem érte el az 

egy naptári évet az Albatrosz Repülő Egyesület Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal nem 
rendelkezik. 

 
29.  A rendes tag kötelezettségei: 

a) Köteles betartani a repülő sportággal összefüggésben levő törvényeket, utasításokat, 
előírásokat, az Albatrosz Repülő Egyesület Alapszabályát, és az Alapszabályzat értelmében 
megalkotott működési, fegyelmi, pénzgazdálkodási szabályzatokat, küldöttgyűlési Elnökségi, 
valamint szakosztályvezetői határozatokat. 

b) A tagsági díjat az Alapszabályban meghatározott időre befizetni. 
c) Az egyesület munkájának támogatása, az egyesület céljainak megvalósítására irányuló 

tevékenységben való részvétel. 
d) Adatszolgáltatás az Albatrosz Repülő Egyesület nyilvántartása számára. 
e) Az egyesület munkájának támogatása érdekében a tagok vonatkozásában évente 6 munkanap 

- 48 óra - közösségi munka elvégzése kötelező. A közösségi munkát az egyesület elnöke, 
vagy annak megbízásából a szakosztályvezetők hirdetik meg, mely idejét a munka elvégzése 
előtt 8 - nyolc - nappal a tagság tudomására kell hozni. A meghirdetett munkanapokon kívül 
a közösségi munka teljesítése az egyesület vezetősége által kijelölt éves rendszeres és eseti 
feladatok végrehajtásával is teljesíthető. 

 
f) Aki közösségi munkában nem kíván részt venni, azt pénzbeli támogatással megválthatja. A 

megváltás mértéke mindenkori bruttó garantált bérminimum összege alapján arányosan 
kiszámolt munkaórára vetített rész. 

 
g)  Az, aki a közösségi munkában nem, vagy csak részben vett részt, és a tárgy év végéig az 

óraarányos megváltás díjat nem fizette be az Egyesület pénztárába, annak a repüléssel és 
ejtőernyőzéssel összefüggő tevékenységét az egyesület vezetősége az egyesület működési 
területén korlátozhatja, vagy teljes egészében megtilthatja. Továbbá vele szemben az 
egyesület által nyújtott mindennemű szolgáltatását felfüggesztheti vagy megtagadhatja, 
beleértve a személyével kapcsolatos repüléshez, ejtőernyőzéshez kötődő adminisztrációs 
feladatokat is. 

 
h) A közösségi munkát nem, vagy részben teljesítő egyesületi tagnak a pénzbeli megváltást a 

tárgy év december 31.-ig kell az Egyesület pénztárába befizetni. Aki befizetésnek önkéntesen 
a megadott határidőre nem tesz eleget, azzal szemben 29. pont g) alpontban írt 
korlátozásokon túlmenően a 20. pont b) alpontja alapján kezdeményezhető tagsági 
viszonyának felmondással történő megszüntetése is.  

 
30. A pártoló tag jogai: 

a) Az Albatrosz Repülő Egyesület Küldöttgyűlésén, szakosztály gyűlésein szavazati jog nélkül, 
a 28. l) pontban írt esetet kivéve, tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselőnek 
nem választható. 

b) Látogathatja az egyesület létesítményeit. 
c) Az Albatrosz Repülő Egyesület vezetése felé javaslatokat tehet gazdasági, vállalkozási és 

egyéb szervezési kérdésekben. 
d) Tevékeny részt vállalhat az egyesület anyagi alapjainak létrehozásában, feladatinak 

megvalósításában. 
e) Kiadványain feltüntetheti az Albatrosz Repülő Egyesületi pártoló tagságát. 

 
31.  A pártoló tag kötelességei: 

a) A pártoló tag a jelen Alapszabályában és az Egyesület egyéb szabályzataiban foglalt rá 
vonatkozó részeket köteles betartani  

b) A Küldöttgyűlés által meghatározott éves tagdíjat határidőig megfizetni. 
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c) A pártoló tag az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulásával vesz részt. A vagyoni 
hozzájárulás legkisebb mértéke évi 5.000.-Ft (ötezer forint) melyet minden naptári év január 
31. napjáig egy összegben az egyesület pénztárába kell befizetni. 

d) Az egyesület tevékenységének propagálása. 
e) Az egyesület munkáját támogatni. 

 
32.  A tiszteletbeli tag jogai: 

a) Az Albatrosz Repülő Egyesület Küldöttgyűlésén, szakosztály gyűlésein szavazati jog nélkül, 
a 28. l) pontban írt esetet kivéve tanácskozási joggal vehet részt, és vezető tisztségviselőnek 
nem választható. 

b) Látogathatja az egyesület létesítményeit. 
c) Az egyesület vezetése felé javaslatokat tehet gazdasági, vállalkozási és egyéb szervezési 

kérdésekben. 
d) Tevékeny részt vállalhat az egyesület anyagi alapjainak létrehozásában, feladatinak 

megvalósításában. 
e) Kiadványain feltüntetheti az egyesületi tiszteletbeli tagságát. 

 
33.  A tiszteletbeli tag kötelességei: 

a) A tiszteletbeli tag a jelen Alapszabályában és az egyesület egyéb szabályzataiban foglalt rá 
vonatkozó részeket köteles betartani. 

b) Az egyesület tevékenységének propagálása. 
c) Az egyesület kapcsolatainak ápolása. 

 
34. A tag kizárása: 

a,)  A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési (korábbi közgyűlési) 
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a küldöttgyűlés - bármely 
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást 
folytathat le.  
Ennek keretében biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt 
az eljárásban, fél azonos jogokat gyakorol és minden felet azonos kötelezettségek terhelnek. 
Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és ténybeli 
álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát, észrevételeket 
tehet, indítványokat terjeszthet elő. 

b.)  A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A 
kizáró határozatot a taggal a határozat hozatalt követő 30 napon belül közölni kell.  

c.)  A kizáró határozatot a kizárt tag a tudomására jutástól számított harminc napon belül a 
bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja. 

d) A tag kizárás a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
35. Amennyiben a tag a tagdíját az Alapszabályzatban meghatározott időpontig nem fizeti be, őt az 

egyesület Elnöke írásban felszólítja a fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha a tag felszólító levél 
kézhezvételétől számított 8 napon belül nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, az Elnökség 
döntése alapján egyesület tagságából azonnali hatállyal törölhető. A tagot a törlésről írásban kell 
értesíti. 

 
36. Vagyoni hozzájárulás: 

a)  Az egyesület - jogi személynek teljesítendő - vagyoni hozzájárulásai az egyesületi tagok 
tagdíjából és a pártoló tagok hozzájárulásaiból áll. 

b) Az egyesület aktív, légi-sport tevékenységet folytató tagjainak 2015. évi tagdíja 20.000.-Ft, -
(húszezer forint), inaktív, légi-sport tevékenységet nem folytató tagjainak 2015. évi tagdíja 
3.000.-Ft (háromezer forint) melyet minden naptári év január 31. napjáig egy összegben az 
egyesület pénztárába kell befizetni.  

c) Az éves tagdíj meghatározása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. Amennyiben a 
küldöttgyűlés nem határoz a tagdíj változásáról, úgy az előző évi tagdíj mértéke az irányadó.  

d) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 

 
VI. 

Albatrosz Repülő Egyesület szervezete 
 

37. Az Albatrosz Repülő Egyesület szervei: 
a) A Küldöttgyűlés. 
b) Az Elnökség. 
c) Szakosztályok. 
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d) A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság. 
 

38. Az Albatrosz Repülő Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. 
 

VII. 
A Küldöttgyűlés 

 
39. Az Albatrosz Repülő Egyesület legfelsőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely az egyes szakosztályok 

tagjai által delegált küldöttek összességéből és a vezető tisztségviselőkből áll. 
 
40. A Küldöttgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer (rendes Küldöttgyűlés) ülésezik, amelyet 

az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke hív össze. 
 
41. Az Elnöknek kötelessége rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásáról 30 napon belül gondoskodni, 

amennyiben azt a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság indítványozza, valamint a tagság 1/3-a az 
összehívás okát és célját, és az ülés napirendjét megjelölve írásban kéri. Ugyancsak kötelező a 
Küldöttgyűlés összehívása, ha azt a bíróság elrendeli. 

 
42. A Küldöttgyűlés összehívására az Elnök jogosult és kötelezett, amely az Elnök, vagy megbízása 

alapján az Elnökhelyettes által aláírt írásbeli meghívó tagok (rendes, pártoló és tiszteletbeli) részére 
történő kézbesítése útján történik. A meghívás akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a Küldöttgyűlés 
tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a küldöttek és vezető tisztségviselők az ülés helyét, idejét, 
valamint napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják. 
 

43. A küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a küldöttgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a küldöttgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

44. A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező küldöttek és vezető 
tisztségviselők összességének több mint fele (50%-a +1 fő) megjelent.  

 
45. Határozatképtelenség esetén megismételt Küldöttgyűlés kell tartani. A megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképesnek minősül az eredeti Küldöttgyűlés napján egy óra múlva megtartott 
megismételt Küldöttgyűlés, amennyiben szabályszerűen akként került összehívásra, hogy a meghívó 
tartalmazta azt is, hogy az eredeti időpontot követően egy óra múlva azonos napirenddel megtartásra 
kerül a határozatképtelenség miatt megismételt Küldöttgyűlése a meghívóban a tagok figyelmét 
felhívták távolmaradás Alapszabály szerinti következményére. 

 
46. A határozatképtelenség miatt megismételt, s határozatképesnek tekintendő Küldöttgyűlés az eredeti 

napirendekben szereplő kérdésekben dönthet, kivéve az Alapszabály módosításának, illetve az 
Albatrosz Repülő Egyesület feloszlásának, más társadalmi egyesülettel történő egyesülésének, 
valamint tag kizárásának kérdését. 

 
47. A Küldöttgyűlés döntéseit, határozatait – jogszabály vagy Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában 

– nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A vezető tisztségviselők megválasztása titkos 
szavazással történik. 

 
48. A választást megelőzően 90 nappal az Elnökségnek az egyesület küldötteiből 5 fős jelölőbizottságot 

(1 fő elnök, 4 fő tag) kell létrehozni. A jelölőbizottság az egyesület leendő vezetető tisztségviselőiről 
az Albatrosz Repülő Egyesület tagjainak véleményét kikéri, és az alapján a Küldöttgyűlés felé 
javaslatot tesz szavazásra kerülő a vezető tisztségviselők személyére. 

 
49. A Küldöttgyűlés a választást megelőzően 3 fős (1 fő elnök 2 fő tag) szavazat számláló bizottság hoz 

létre, mely a vezető tisztségviselők megválasztásával összefüggő szavazás felügyeletét látja el, a 
szavazatókat összeszámlálja, hitelesíti és a választás eredményét Küldöttgyűlésnek jelenti. 

 
50. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről 
szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 
 

51. A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek  közeli 
hozzátartozója a határozat alapján: 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Albatrosz Repülő Egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az Albatrosz Repülő Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
52. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
53. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) Az Alapszabály elfogadása és módosítása. 
b) Az éves költségvetés meghatározása, valamint a tagdíj mértékének megállapítása, illetve a 

költségvetés végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló és azzal együtt a közhasznúsági 
melléklet elfogadása. 

c) Az Albatrosz Repülő Egyesület (mint közhasznú szervezet) éves beszámolójának elfogadása 
(az általános határozathozatali rendben), az éves közhasznúsági jelentéssel egyidejűleg. 

d) Döntés az Albatrosz Repülő Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, az 
Albatrosz Repülő Egyesület feloszlásáról, szövetséghez csatlakozásról, Szövetségbe történő 
belépésről. 

e) A tiszteletbeli tagok felkérése és tiszteletbeli tagi cím adományozása. 
f) Ingatlan vétele, vagy elidegenítése, valamint ellenérték nélküli teher vállalása, alapítvány 

létrehozása, alapítványhoz támogatóként való csatlakozás. 
g) Az Elnökség és a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság tagjainak egyenként titkos szavazással 

történő megválasztása, visszahívása, amely összeférhetetlenség keletkezése esetén kötelező, 
h) Az éves tagdíj mértékének megállapítása. 
i) A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság éves beszámolója elfogadása.  
j) Az Albatrosz Repülő Egyesület főbb feladatainak meghatározása. 
k) Döntés egyesületi (rendes és pártoló) tag kizárásáról. 
l) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály a  Küldöttgyűlés 

(legfelsőbb szerv) hatáskörébe utal. 
m) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
n)  Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
o)  A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

p)  A végelszámoló kijelölése. 
 
54. A Küldöttgyűlést az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén, megbízása alapján 

az Elnökhelyettese vezeti. 
 
55. A Küldöttgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnökön kívül az üléseken esetenként 

választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel 
alátámasztva tartalmazza a küldöttek és tagok létszámát, (esetleg a tanácskozási joggal résztvevőket), 
a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők, és tartózkodók személyét), a 
Küldöttgyűlésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és 
hatályát. 

 
56. Az Elnökség köteles gondoskodni arról, hogy a Küldöttgyűlés idejét követően 8 munkanapon belül a 

jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen. 
 
57. A Küldöttgyűlés döntései (határozatai) a jelenlévők előtt szóban kerülnek közlésre, de ez mellett az 

Elnök köteles arról gondoskodni, hogy mindazokkal, akikre vonatkozóan a Küldöttgyűlés határozat 
konkrét rendelkezést tartalmaz írásban is értesüljenek arról. A Küldöttgyűlés határozatainak 
nyilvánosságát az Elnökség akként köteles biztosítani, hogy a Küldöttgyűlések írásba foglalt 
határozatait 30 napig az Albatrosz Repülő Egyesület működési helyén hirdetőtábláján közzéteszi. 

 
58. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása vezetéséről, 

amely többek között a Küldöttgyűlés határozatainak pontos tartalmát, időpontját és hatályát 
tartalmazza utalva a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők 
számaránya és személye is megállapítható. 
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59. A Határozatok Nyilvántartása, a küldöttgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, valamint az 
érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető az Albatrosz Repülő Egyesület működési 
helyén. 

 
VIII. 

Vezető tisztségviselők 
 
60. Az egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség és a Fegyelmi és Ellenőrző bizottság tagjaiból áll. 

 
A Küldöttgyűlés által 5 évre választott 5 tagból álló (Elnök, Elnökhelyettes, 3 Elnökségi tag) 
Elnökség, és az 5 évre választott 3 tagból álló (Elnök, Elnökhelyettes és 1 Elnökségi tag) Fegyelmi és 
Ellenőrző Bizottság, az Albatrosz Repülő Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két 
Küldöttgyűlés között az Albatrosz Repülő Egyesület munkáját, tevékenységét szervezi és irányítja a 
jogszabályok, az Alapszabály, valamint a legfelsőbb szerv döntéseinek megfelelően. 
 
Az elnökség tagjai: 
 
Szilády Dezső 8000. Székesfehérvár, Radványi u. 6. (an: Szabadi Mária) elnök 
Józsa Dávid 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 16. I/4 (an: Horváth Márta) elnök helyettes 
Ládás Károly 8000. Székesfehérvár, Kertalja u. 2/a (an: Kotsits Julianna) elnökségi tag 
Pula József 8000. Székesfehérvár, Huba u. 12/a (an: Bakány Erzsébet) elnökségi tag 
Viza Attila 8000. Székesfehérvár, Gáz u. 16. 10/28 (an: Kálmán Erzsébet) elnökségi tag 

 
Fegyelmi és ellenőrző bizottság tagjai: 

 
Nagy Attila 8000. Székesfehérvár, Mancz J. u. 10 4/73 (an: Burián Rozália) elnök 
Kurinyecz Dénes 8000. Székesfehérvár, Móricz Zs. u.82 (an: Honti Julianna) elnökhelyettes 
Sebestyén János 8000. Székesfehérvár, Szőlő u. 31. (an:Tar Lídia) tag 
 

61. Az Elnökség alapvető feladata az Albatrosz Repülő Egyesület működésének biztosítása, az Albatrosz 
Repülő Egyesület vagyonával való gazdálkodás, a szükséges és hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatala a Küldöttgyűlések közötti időben. Az Elnökség tevékenységéről szükség szerint, de 
évente legalább egyszer beszámol a Küldöttgyűlésnek. 

 
62. Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a) A Küldöttgyűlések közötti időszakban irányítja az Albatrosz Repülő Egyesület munkáját és 
dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe, így ellátja Albatrosz Repülő Egyesület tevékenységének irányítását, 
működőképességének fenntartása érdekében összehangolja a tisztségviselők munkáját. 

b) Évente beszámol tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek. 
c) Végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Küldöttgyűlés megbízta. 
d) Dönt az Albatrosz Repülő Egyesületet érintő gazdasági és pénzügyi kérdésekben, 

gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat tesz, 
állásfoglalásokat tesz közzé. 

e) Intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, dönt az új 
tagok egyesületbe történő belépéséről, illetve a tagok nyilvántartásból történő törléséről, 
lefolytatja a fegyelmi eljárást, javaslatot tesz tag kizárására. 

f) Gondoskodik a tagnyilvántartás, a Határozatok nyilvántartása folyamatos vezetéséről, 
biztosítja az érdekeltek számára történő betekintést. 

g) Gondoskodik a Küldöttgyűlés határozatainak a végrehajtásáról; végzi a napi munkával 
kapcsolatos feladatokat. 

h) Gondoskodik az egyesület napi tevékenységéhez (működéséhez és a sporttevékenységhez) 
szükséges szabályzatok tervezetének elkészítéséről, illetve azokat elfogadja. 

i) Munkakapcsolatot épít és tart fenn az önkormányzatokkal-, állami-, gazdálkodó- és 
társadalmi szervekkel. 

j) A Küldöttgyűlések előkészítéséért, és szabályszerű összehívásának biztosításáért, az 
Albatrosz Repülő Egyesület jog- és Alapszabályszerű működéséért felelős. 

k) Gondoskodik az éves pénzügyi beszámoló és azzal együtt a közhasznúsági melléklet 
tervezetének elkészítéséről, és azt az elfogadását követően a Küldöttgyűlés elé terjeszti. A 
közhasznúsági jelentés tartalmára az 2011. CLXXV törvény 29 § (1) bekezdésében foglaltak 
irányadók és azt a 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § szerint közzé kell tenni. 

l) Az Albatrosz Repülő Egyesület alkalmazottja tekintetében gyakorolja az alapvető 
munkáltatói jogokat, így dönt a munkaviszony létesítése, megbízás (ezek megszüntetése) 
kérdésében. 
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m) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a 
Küldöttgyűlés, illetve a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság hatáskörébe, illetve azon ügyekben, 
amelyeket jogszabály és az Alapszabály kifejezetten az ügyintéző utal. 

n) Az Elnökséget az Albatrosz képviseleti szerv hatáskörébe Repülő Egyesület Elnöke, az 
Elnökhelyettese, és három elnökségi tag alkotja, akiket a Küldöttgyűlés 5 évi időtartamra 
választ azon nagykorú magyar állampolgár rendes tagjai közül, akik a közügyek 
gyakorlásától eltiltva nincsenek. 

 
63.  Az Elnökség tagjának jelölt személy köteles az Albatrosz Repülő Egyesület Küldöttgyűlését 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú egyesületnél is betölt, 
illetve vele szemben a fenti összeférhetetlenségi okok bármelyike fennáll. 

 
64. Az Elnökség feladat és hatáskörét testületként gyakorolja, döntéseit szavazással hozza. 
 
65. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az Elnökség üléseit az Elnök, vagy 

megbízása alapján az Elnökhelyettes írásbeli meghívóval (a tervezett napirend közlésével) hívja össze 
úgy, hogy a testület tagjai (valamint a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak) legalább az ülés 
előtt 5 nappal a meghívót kézhez kapják. Rendkívüli esetben rövid úton (távbeszélőn) is összehívható 
az Elnökségi ülés, ebben az esetben az értesítés megtörténtéről feljegyzést kell készíteni. 

 
66. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon a meghívottak és az Albatrosz Repülő Egyesület tagjai 

tanácskozási joggal, egyéb megjelentek tanácskozási jog nélkül részt vehetnek. 
 
67. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján: 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy, 
b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül ilyennek az Albatrosz Repülő Egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az Albatrosz Repülő Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

c) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
68. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a testület legalább három tagja jelen van. Az Elnökség 

döntéseit és határozatait nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
69.  A testület ülését az Elnök, vagy felkérése alapján az Elnökhelyettes vezeti. Az Elnökség ülésére 

minden esetben meg kell hívni a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási 
joggal vesz részt. 

 
70.  Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott (vagy 

felkért) jegyzőkönyvvezető vezet, s amelyet rajta kívül az Elnök ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel 
alátámasztva tartalmazza a megjelent az Elnökség tagjainak létszámát, (a tanácskozási joggal 
résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők, és tartózkodók személyét), 
az ülésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát. 

 
71.  Az Elnökségi ülést levezető Elnök köteles gondoskodni arról, hogy az Elnökségi ülést  követő 3 

munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, hogy azt az Elnökség tagjai, tagság 
és az arra jogosultak megtekinthessék. 

 
72.  Az Elnökség (ezzel megbízott tagja, az Elnökhelyettes útján) köteles gondoskodni arról, hogy a 

Határozatok Nyilvántartásába 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség határozatainak 
pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva az Elnökségi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a 
határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapíthatók. 

 
73.  A Határozatok Nyilvántartása, az Elnökségi ülési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, s az érdekeltség 

igazolása esetén bárki által megtekinthető az Albatrosz Repülő Egyesület székhelyén. 
 
74.  Az Elnökség döntéseit, határozatait az érintettekkel (akikre személyre szólóan rendelkezést tartalmaz) 

kézbesítés útján kell közölni, s ezen túl az Albatrosz Repülő Egyesület működési helyén levő 
hirdetőtáblán 15 napi időtartamra nyilvánosságra kell hozni, amelyről az Albatrosz Repülő Egyesület 
Elnöke köteles gondoskodni. 
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75.  Az Elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre jogosultak. 
 

IX. 
Az Elnökség tagjainak főbb feladat- és hatásköre 

 
76. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke: 

a) Jogosult az Albatrosz Repülő Egyesület képviseletére, ellátja a Küldöttgyűlés által rábízott 
feladatokat. 

b) Irányítja az Elnökség munkáját, önállóan gyakorolja az utalványozási és a bankszámla feletti 
rendelkezési jogot. 

c) Irányítja és ellenőrzi az Albatrosz Repülő Egyesület gazdálkodását, gyakorolja az aláírási 
jogot, jogosult a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség felhatalmazása alapján szerződéseket 
megkötni. 

d) Gondoskodik a tagnyilvántartás naprakész vezetéséről, ugyancsak az Albatrosz Repülő 
Egyesület egyéb nyilvántartásainak vezetéséről, a nyilvánosságra hozatali és közzétételi 
követezettség teljesítéséről. 

e) Gondoskodik az Elnökség többi tagjának irányításáról, munkájuk ellenőrzéséről. 
f) Az Albatrosz Repülő Egyesület alkalmazottainak (megbízottainak) tevékenységét irányítja, 

az Elnökség döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
g) Az Egyesület alkalmazottjai, megbízottai tekintetében az Elnökség döntéseinek megfelelően 

megteszi munkáltatói joggyakorlással együtt járó intézkedéseket. 
h) Gondoskodik a Küldöttgyűlések és az Elnökségi ülések összehívásáról, megtartásáról és 

dokumentálásáról, elnököl a Küldöttgyűléseken és az Elnökségi üléseken. 
i) Ügyel a törvények, jogszabályok és az Albatrosz Repülő Egyesület Alapszabályának, és 

szabályzatainak betartására. 
j) Folyamatosan végzi mindazokat a feladatokat, meghozza azokat a döntéseket, amelyeket 

jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Küldöttgyűlés, illetve az Elnökség, illetve a 
Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság hatáskörébe. 

 
77. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnökhelyettese: 

a) Az Elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén az Elnök megbízása, és útmutatása alapján 
képviseli az Albatrosz Repülő Egyesületet. 

b) Önállóan jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre. 
c) Részt vesznek a szervezési feladatokban, az egyesületi tevékenység koordinálásában. 
d) Mindenben segíti az Elnök munkáját, gondoskodik a küldöttgyűlési határozatok 

végrehajtásáról és az Albatrosz Repülő Egyesületen belüli információáramlásról. 
e) Segíti az Elnököt az Albatrosz Repülő Egyesület ügyviteli teendőinek ellátásában, 
f) Ellátja az Elnökség, illetve az Elnök által rábízott feladatokat. 

 
78. Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnökségi tagjai: 

a) Tevékenyen részt vesznek az Elnökség testületi működésében, 
b) Ellátják mindazokat a részfeladatokat, amelyekkel az Elnökség, illetve az Elnök esetileg 

megbízza őt.  
c) Részt vesznek a szervezési feladatokban, az egyesületi tevékenység koordinálásában. 

 
X. 

Szakosztályok 
 

79.  Az Albatrosz Repülő Egyesület a repüléssel összefüggő tevékenységük szerint szakosztályokból áll. 
a) Ejtőernyős Szakosztály, 
b) Hőlégballon Szakosztály, 
c) Modellező Szakosztály, 

 d) Öreg-sasok Szakosztály, 
e) Siklóernyős Szakosztály, 
f) Sárkány- és ultrakönnyű-repülő Szakosztály, 

 g) Vitorlázó- és motoros-repülő Szakosztály. 
 
80. Szakosztályok vezetőit a szakosztálytagok egyszerű szótöbbséggel választják meg. 
 
81. A szakosztályok működése 

a) A szakosztályok szakmai tevékenységüket a tevékenységi körükben érvényes jogszabályi 
keretek között önállóan végzik. 

b) Tevékenységüket az egyesület Elnökén keresztül az Elnökség, valamint a fegyelmi és 
ellenőrzőbizottság felügyeli és ellenőrzi. 
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82. A szakosztályvezetők az Elnökség kérésére, meghatározott időben és témakörben kötelesek 

beszámolni tevékenységükről. 
 
83. A szakosztályvezetők az évi Küldöttgyűlésen kötelesek a szakosztályaik tevékenységről tájékoztatatni 

a Küldöttgyűlést és az egyesület tagságát. A tájékoztatás a szakmai és gazdálkodási tevékenységüket 
is magába foglalja. 

 
84. A szakosztályvezetők megbízása határidő nélküli, visszahívásról, a szakosztályok a tagok 1/3-nak 

indítványozására összehívott szakosztályi értekezlet dönt, mely visszahívhatja, illetve megerősítheti 
tisztségében. 

 
85. A küldött delegálás: 

a) Az egyesület szakosztályai minden megkezdett 10 fő tag után egy fő küldöttet delegálhatnak 
az egyesület küldött gyűlésbe.  

b) A küldöttet delegáló szakosztálygyűlés összehívására az Elnök kezdeményezésre, a 
szakosztályvezető jogosult és kötelezett, amely az általa aláírt írásbeli meghívó tagok részére 
történő kézbesítése útján történik. A meghívás akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a gyűlés 
tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a tagok az ülés helyét, idejét, valamint napirendet 
is tartalmazó meghívót kézhez kapják. 

c) A küldöttet választó gyűlések nyilvánosak (azon tanácskozási jog nélkül bárki részt vehet). A 
gyűlés nyilvánosságának biztosításáról a szakosztályvezető akként köteles gondoskodni, 
hogy az ülés helyét, idejét és napirendjét is tartalmazó meghívót az ülés tervezett ideje előtt 
legalább 15 nappal az Albatrosz Repülő Egyesület működési helyén található hirdetőtáblán 
közzéteszi. 

d) A küldöttet választó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező 
szakosztálytagok több mint fele (50%-a +1 fő) megjelent. 

e) Határozatképtelenség esetén megismételt gyűlés kell tartani. A megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképesnek minősül az eredeti gyűlés napján egy óra múlva megtartott 
megismételt gyűlés, amennyiben szabályszerűen akként került összehívásra, hogy a meghívó 
tartalmazta azt is, hogy az eredeti időpontot követően egy óra múlva azonos napirenddel 
megtartásra kerül a határozatképtelenség miatt megismételt gyűlése a meghívóban a tagok 
figyelmét felhívták távolmaradás Alapszabály szerinti következményére. 

f) A határozatképtelenség miatt megismételt, s határozatképesnek tekintendő gyűlés az eredeti 
napirendben szereplő kérdésekben dönthet. 

g) A küldöttet választó gyűlés döntéseit, határozatait – jogszabály vagy Alapszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

h) A küldöttet választó gyűlés döntései (határozatai) a jelenlévők előtt szóban kerülnek közlésre, 
de ez mellett a szakosztályvezető köteles arról gondoskodni, hogy mindazokkal, akikre 
vonatkozóan a gyűlés határozat konkrét rendelkezést tartalmaz írásban is értesüljenek arról. 
A gyűlés határozatainak nyilvánosságát az szakosztályvezető akként köteles biztosítani, hogy 
a gyűlés írásba foglalt jegyzőkönyvét 30 napig az Albatrosz Repülő Egyesület működési 
helyén hirdetőtábláján közzéteszi. 

i) Az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása 
vezetéséről, amely többek között a küldöttet választó szakosztályi gyűlések 
jegyzőkönyveinek pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza.  

j) A Határozatok Nyilvántartása, a küldöttgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, valamint 
az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető az Albatrosz Repülő Egyesület 
működési helyén 
 

Megszűnik a küldött megbízatása: 
k) Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával. 
l) Visszahívással. 
m) Lemondással. 
n) A küldött halálával. 
o) A küldött cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával. 
p) A küldött delegálásból bármikor, indokolás nélkül visszahívható. 
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r) A küldött megbízatásáról nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
s) A küldött megbízatásának megszűnése esetén a szakosztályvezető – az Elnök egyidejű 

értesítése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnés időpontjától számított 30 
napon belül köteles küldöttválasztó szakosztálygyűlést összehívni. E gyűlésre az szakosztályi 
gyűlés általános szabályai az irányadók. 

 
XI. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 
 
86. Az Albatrosz Repülő Egyesület vezető tisztségviselőit az egyesület választható tagjai közül kell 

megválasztani. 
 
87. A vezető (elnökségi tagok) tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok. 

a)  Vezető tisztségviselő az a nagykorú egyesületi tag lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

b)  A vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet és ügyvezetési feladatait személyesen 
köteles ellátni. 

c)  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

d) 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. 

e)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

f) Nem lehet az elnökség tagja, aki 
• az egyesület felügyelő bizottságának tagja vagy könyvvizsgálója (ha működnek 

ilyenek), 
• a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 
szerinti juttatást -, illetve, 

• az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
g)  Az egyesület közhasznú fokozatára tekintettel, 

• a küldöttgyűlés vagy az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

• A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezetvezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
• A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
88. A vezető tisztségviselő felelőssége: 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
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89. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 

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 szükséges körben 

történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
h) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

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

vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. 

j) 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. 

 
90. Felügyelőbizottság létrehozása és tagsága: 

a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll 
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

b) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

c) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 

d) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 
91.  A felügyelőbizottság működése: 

a)  A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 
ülésén ismertetni. 

b)   A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

c)   A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél 
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

 
92. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége: 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 
 

93. A vezető tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el, tisztségük ellátásáért 
díjazásban nem részesülnek, csak költségtérítésre jogosultak 

 
94. A vezető tisztségviselők visszahívásáról a Küldöttgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő tagok 

egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
95. A vezető tisztségviselő visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tisztségével együtt járó kötelezettségeit 

figyelemfelhívás ellenére sem teljesíti, s legalább két egymást követő szabályszerűen összehívott 
testületi ülésen hiányzik (lehetetlenné téve azok döntéshozatalát), továbbá ha a tisztségviselőnek a 
tisztsége ellátására tartósan képtelen állapota állapítható meg. 

 
96. A vezető tisztségviselők visszahívása kötelező, amennyiben az összeférhetetlenségi ok keletkezése 

ellenére önként nem mond le. 
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97. A tisztségviselő visszahívása a tagok egyharmadának az Elnökséghez benyújtott, és indokolt írásbeli 
kérelmével kezdeményezhető. Az Elnök a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles 
összehívni a rendkívüli Küldöttgyűlést. 

 
XII. 

Albatrosz Repülő Egyesület képviselete 
 
98.  Az Albatrosz Repülő Egyesületet és az Elnökséget az Elnök képviseli harmadik személyek és a 

hatóságok felé. Akadályoztatása esetén, megbízása alapján az Elnökhelyettes jár el. 
 

99. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke és Elnökhelyettese 
külön-külön önállóan gyakorolja. Az utalványozási jog az Elnököt, az Elnökhelyettest önállóan 
megilleti. 

 
XIII. 

Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság  
 

100. A Küldöttgyűlés a teljes jogú tagok sorából ötévi időtartamra 3 főből álló Fegyelmi és Ellenőrző 
Bizottságot választ. 

 
101. A Küldöttgyűlés titkos szavazással választja a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság három tagját, akik az 

elnököt maguk közül választják meg. 
 
102.  Nem választható, s nem lehet a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja, illetve 

könyvvizsgálója az a személy, aki:  
a) Az Elnökség Elnöke, vagy tagja. 
b) Az Albatrosz Repülő Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik. 

c) Az Albatrosz Repülő Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül, kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Albatrosz Repülő Egyesület 
tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást. 

d) Az előző alpontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

103. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnökének, illetve tagjának jelölt személy köteles az Albatrosz 
Repülő Egyesület Küldöttgyűlését előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
104. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnökből és két tagból áll, testületként működik. Üléseit szükség 

szerint, de legalább évente tartja a bizottság elnökének meghívása alapján. 
 
105. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit 

nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, azaz érvényes határozat meghozatalához legalább két igen 
szavazat szükséges. 

 
106. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság feladat és hatásköre, jogosítványai: 

a) A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Albatrosz Repülő Egyesület működését és 
gazdálkodását, amelynek során vezető tisztségviselőktől jelentést, az Albatrosz Repülő 
Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Albatrosz 
Repülő Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

b) A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság – elnöke útján – köteles az intézkedésre jogosult 
Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy az Albatrosz Repülő Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az 
Albatrosz Repülő Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, 
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség 
döntését teszik szükségessé. Amennyiben a döntés meghozatala a Küldöttgyűlés hatáskörébe 
tartozik, úgy az Elnökségnél köteles kezdeményezni rendkívüli Küldöttgyűlés összehívását. 

c) A fentiek szerint köteles eljárni a bizottság akkor is, ha a vezető tisztségviselők felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 

d) Amennyiben a Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság indítványára 30 napon belül az Elnökségi, 
vagy a Küldöttgyűlés összehívása nem történik meg, úgy mindezek összehívására a Fegyelmi 
és Ellenőrző Bizottság is jogosult. 
Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, illetve az arra jogosult szerv a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. A bíróság az állami adó- 
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és vámhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a szervezet adószáma, 
közösségi adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, 
illetve e határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat 
jogerőre emelkedésének napját. 

 
107. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tagja az Elnökség ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet. 
 
108. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól évente köteles a 

Küldöttgyűlésnek beszámolni. 
 
109. A Fegyelmi és Ellenőrző Bizottság ügyrendjét a fenti Alapszabályi előírások keretein belül az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. és a sportról szóló 2004. évi I. törvények előírásait figyelembe véve maga 
állapítja meg. 

 
XIV. 

Albatrosz Repülő Egyesület egyéb tisztségviselői alkalmazottai 
 

110. Az Albatrosz Repülő Egyesület a jogszabályszerű működése érdekében a könyvvezetési, adózási, 
pénzkezelési tevékenység szakszerű ellátására könyvelőt, pénztárost, az Albatrosz Repülő Egyesület 
közhasznú sporttevékenysége körében szakembereket (edzők, stb.) foglalkoztathat munkaviszony 
jellegű jogviszony, vagy megbízás keretében. 

 
111. A szakmai feladatokkal megbízott személyek akár az Albatrosz Repülő Egyesület tagjai, akár 

kívülálló szakemberek (nem egyesületi tagok) egyaránt lehetnek. Tevékenységükért díjazásban 
részesíthetők. A konkrét feladatukat és hatáskörüket az Elnökséggel kötött írásbeli megállapodás 
(megbízás) rögzíti. 

 
112. A megbízottak nem vezető tisztségviselők, a Küldöttgyűlés előzetes jóváhagyásával az Elnökség kéri 

fel őket a feladat ellátására, és gyakorolja vonatkozásukban a munkáltatói jogokat, állapítja meg 
díjazásukat. 

 
113. A konkrét munkáltatói joggyakorlás körében szükségessé váló intézkedéseket az Elnök teszi meg. 
 
114. Ha nem tagjai az Albatrosz Repülő Egyesületnek, illetve az Elnökségnek a szakfeladatukat érintő 

kérdések tárgyalásán meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt a Küldöttgyűlésen és az 
Elnökség ülésén. 

 
XV. 

Albatrosz Repülő Egyesület vagyon, és gazdálkodására vonatkozó alapvető szabályok 
 

115. Az Albatrosz Repülő Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Küldöttgyűlés által 
megállapított tagdíj fizetésén túl az Albatrosz Repülő Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 

 
116. Az Albatrosz Repülő Egyesület gazdálkodását a társadalmi egyesületekre vonatkozó és a társadalmi 

egyesületek gazdálkodó tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 
 
117. Az Albatrosz Repülő Egyesület a rendelkezésére álló vagyonnal az Elnökség által készített és a 

Küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. 
 
118. Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok 

megvalósítására, közhasznú tevékenységére fordítja. 
 
119. Az Albatrosz Repülő Egyesület csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem 

veszélyeztetve gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. 
 
120. Az Albatrosz Repülő Egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek 

(önkéntes adományok, pályázatok, vállalkozási bevételek) alkotják. Ezen túlmenően az Albatrosz 
Repülő Egyesület a közhasznú célok megvalósításával összefüggésben alapítványt hozhat létre. 

 
121. A tagdíjak fizetésének mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Küldöttgyűlés határozza 

meg. 
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122. Az Albatrosz Repülő Egyesület pénzügyi forrásai (bevételei) különösen: 
a) Tagdíjak. 
b) Pártoló tagsági díjak, pártoló tagok magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai. 
c) Az államháztartás alrendszereitől, más adományozótól közhasznú célra, illetve a működés 

költségeinek fedezetére kapott támogatás, adomány. 
d) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek. 
e) Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevételek. 
f) Rendezvények bevétele, szak- és propagandaanyagok forgalmazása. 
g) Szponzorok támogatása. 
h) Vállalkozások bevételei, egyéb tevékenységből származó bevételek. 
i) Egyéb bevételek, támogatások. 
 

123. Az Albatrosz Repülő Egyesület költségei (kiadásai) különösen: 
a) A cél szerinti, illetve a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

(ráfordítások, kiadások). 
b) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 
c) A működőképesség biztosítása érdekében felmerült költségek. 
d) A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 
e) A cél szerinti és ezzel összefüggő egyéb vállalkozási tevékenységek közvetett költségei, 

amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
 
124. Az Albatrosz Repülő Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten és részletezetten kell nyilvántartani a 
közhasznú társadalmi szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályok alkalmazásával. 

 
125. Az Albatrosz Repülő Egyesület pénzvagyonát pénzintézeti számlán kell kezelni.  
 

XVI. 
Albatrosz Repülő Egyesület közhasznú jogállásával összefüggő egyéb rendelkezések 

 
126. Az Albatrosz Repülő Egyesület, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba való 

betekintést az Albatrosz Repülő Egyesület tagjai, az ellenőrzésre jogosult hatóságok, illetve az 
érdekeltség igazolása esetén bárki részére az Albatrosz Repülő Egyesület székhelyén az Elnökségnél 
lehet kezdeményezni. Az iratokba való betekintést az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon 
belül az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy köteles biztosítani. 

 
127. Az érdekeltség igazolása esetén bárki által megtekinthető iratok köre nagyrészt azonos  azzal, 
amelyek az Albatrosz Repülő Egyesület működési helyén egyébként is a  nyilvánosság számára is 
közzétételre kerültek. 
 
128. Az Albatrosz Repülő Egyesület működése során keletkezett határozatainak, továbbá a közhasznú 

szolgáltatások igénybevétele konkrét módjának, valamint a beszámolók közlésének nyilvánosságát az 
Albatrosz Repülő Egyesület akként biztosítja, hogy az Albatrosz Repülő Egyesület működési helyén 
lévő hirdetőtáblán legalább 30 napig kifüggeszti a beszámolókat, valamint a szolgáltatások 
igénybevételének módjára vonatkozó határozatait. A működés és az iratok közzétételének 
nyilvánosságának biztosítása az Elnökség feladata, amelyet megbízott tisztségviselő tagja útján 
köteles végrehajtani. A fentieken túl az Elnökség az éves közhasznúsági jelentés kivonatának helyi 
sajtó útján történő közzététele útján is biztosíthatja a nyilvánosságot. 

 
129. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő 

okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítania. 
 
130. A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az eszerint igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú 
szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 
131. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti. 

 
132. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
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133. A közhasznú szervezet a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, illetve az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 
134. Az Albatrosz Repülő Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, amelyet az éves beszámolóval együtt legkésőbb az adott év mérlegfordulónapját követő 150 
napon belül el kell elfogadni. 

 
135. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) A számviteli beszámolót. 
b) A költségvetési támogatás felhasználását. 
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. 
d) A cél szerinti juttatások kimutatását. 
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét. 

f) A közhasznúszervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét. 
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
136. Az Albatrosz Repülő Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki korlátozás nélkül betekinthet, 

illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. Az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon 
belül az Albatrosz Repülő Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy köteles biztosítani a 
jogosult részére a betekintést. 

 
137. Amennyiben az Albatrosz Repülő Egyesület – az 2011. CLXXV. törvény 45. §-ban meghatározott – 

befektetési tevékenységet végez, úgy az Elnökség köteles gondoskodni a befektetési szabályzat 
tervezetének elkészítéséről, és annak elfogadás céljából történő Küldöttgyűlés elé terjesztéséről. 

 
138. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni. 
 
139. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 

rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

 
140. Az Albatrosz Repülő Egyesület, mint közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú 

jogállás törlését, ha a működése a közhasznú szervezetekről szóló mindenkor hatályos törvényben 
foglalt feltételeknek nem felel meg. 

 
141. Az Albatrosz Repülő Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes 

köztartozásait rendezni.  
 

XVII. 
Albatrosz Repülő Egyesület megszűnése 

 
142. Az Albatrosz Repülő Egyesület megszűnik, ha: 

a) Más társadalmi egyesülettel egyesül. 
b) A 2011. évi CLXXV törvény 11§ (5) a) pontjában írt esetekben. 
c) Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg.  
d) Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
e)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnésére a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének 

általános eseteire vonatkozó szabályok az irányadóak. 
 
f)  A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradt pénzbeli vagyona, a létesítő okirat 

eltérő rendelkezése, valamint a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a 
Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg, amelyet kijelölt szerv kezel. A vagyon 
felhasználására vonatkozó adatokat a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 
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XVIII. 
Záró rendelkezések 

 
143. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben az a Polgári Törvénykönyv az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a hatályos pénzügyi, számviteli, 
vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
144. Az egyesület Fegyelmi Szabályzatát, és Pénzügyi Szabályzatát a küldöttgyűlési felhatalmazás alapján 

egyesület Elnöksége alkotja meg. 
 
Székesfehérvár, 2018. július hó 13. nap. 
 
 
 
 Szilády Dezső 

elnök 
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