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Bevezető rendelkezés
Az egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján a „Kvasz András” Békés
Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület alapszabályát az alábbiak szerint fogadják el:

I. Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: „Kvasz András” Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület
2. Az egyesület rövidített neve: „Kvasz András” Repülő Egyesület
3. Az egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11.
4. Az egyesület működési területe: Az egyesület tevékenységét Magyarország területén végzi.
5. Az egyesület jogi személy.
6. Az egyesület politikai szervezetektől, pártoktól független, önkéntes tagság alapján működő,
önkormányzattal rendelkező szervezet. Politikai szervezetektől, pártoktól támogatást nem kap,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független.
7. A „Kvasz András” Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület 1990.04.01-én alapított,
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely az MHSZ „Kvasz
András” Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub jogutódja. Az egyesület tagja a Magyar
Repülő Szövetségnek.
8. Az egyesület logója ovális alakban, kék mezőben a szárnyas ember stilizált ejtőernyővel, a
következő felirattal: „Kvasz András” Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület,
Békéscsaba.

II. Az egyesület célja és feladatai
1. Az egyesület célja: Légi sporttevékenység végzése. A repülés és az ejtőernyőzés
feltételeinek biztosítása, szükség esetén a haza védelmében történő kiképző tevékenység,
illetőleg a munka-és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása.
2. Az egyesület feladatai:
2.1. Működése érdekében sport, illetve gazdasági jellegű kapcsolatok kiépítése bel-és külföldi
szervezetekkel, a hatályos rendelkezések alapján.
2.2. Működési feltételeinek biztosítása érdekében gazdálkodó tevékenység végzése.
2.3. A Magyarország légi sportjának rendezvényeken való képviselete.
2.4. Az egyesület érvényes szerződéseiben rögzített mélységig a szponzoráló személyek,
szervezetek támogatása minden rendelkezésre álló eszközzel.
2.5. Igény esetén részvétel a Magyarország honvédelme érdekében történő utánpótlás
nevelésben és kiképző tevékenységében a honvédelemhez kapcsolódó légi és egyéb sportok
területén is.
2.6. Hozzájárulás azokhoz a törekvésekhez, melyek a társadalom, különös tekintettel a
fiatalság hazafias és honvédelmi szellemben való nevelésére, a repülő hagyományok
ápolására és meglévő történelmi értékek megőrzésére irányulnak.
2.7. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése a repülősport eszközeivel.
2.8. Az egyesületi tagok érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a
légi sportok bármilyen formában érintve vannak.
3. Az egyesület tevékenysége folytatásával olyan közfeladatot lát el, amely a honvédelemről
és a Magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései
alapján állami feladatnak minősülnek. Az egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is
részesülhetnek.

III. Az egyesület tagsága
1. Az egyesület tagjává választást a jelölt - a megfelelően kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozat benyújtásával - kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az elnökhöz kell
benyújtani. A kérelmet az elnök terjeszti a közgyűlés elé, miután beszerezte az érintett
szakosztálynak a tagfelvétel kérdésével kapcsolatos javaslatát.
2. Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
3. Az egyesületnek lehetnek próbaidős, rendes, pártoló, örökös és tiszteletbeli tagjai.

3.1. Próbaidős tag: Próbaidős tag lehet az a tizennegyedik életévét betöltött magánszemély,
akinek jelentkezését az illetékes szakosztálygyűlés is elfogadta, az egyesület szabályait
magára nézve kötelezőnek tartja, valamint a külön jogszabályokban előírt feltételeknek
megfelel. A próbaidős tagság feltétele a szakosztályi tagság folyamatos fenntartása. Próbaidős
tag más egyesületben azonos repülősportot folytató szakosztálynak nem lehet tagja. Az
egyesület próbaidős tagjává történő választásról a közgyűlés dönt.
3.2. Rendes tag: Rendes tag lehet az, aki a próbaidős tagságra vonatkozó feltételeknek
mindenben megfelel, és legalább egy éves próbaidős tagsági viszonnyal rendelkezik. A
szakosztályok egyéves próbaidő letelte után tehetnek javaslatot a próbaidős tag rendes taggá
minősítésére, amennyiben a próbaidős tag az egyszeri belépési díjat befizette. A Próbaidős
tagnak az egyesület rendes tagjává történő választásáról a közgyűlés dönt.
3.3. Pártoló tag: Pártoló tag az a tizennyolcadik életévét betöltött magánszemély, vagy az a
jogi személy lehet, aki az egyesületet anyagilag, erkölcsileg támogatja, alapszabályát
elfogadja. Az egyesület pártoló tagjává történő választásról a közgyűlés dönt.
3.4. Örökös tag: A közgyűlés, bármely tag javaslata alapján azt az egyesületi tagot, akit több
évtizedes, a repülés és ejtőernyőzés terén kifejtett tevékenysége folytán erre érdemesnek talál,
örökös tagnak nyilváníthatja. Az egyesületi tag az örökös taggá nyilvánítás elfogadásával
válik az egyesület örökös tagjává. Az örökös tag egyesületi tagdíjat nem köteles fizetni.
3.5. Tiszteletbeli tag: A közgyűlés az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan természetes
személyt választhat meg, aki a repülősport területén elméleti, gyakorlati vagy irányító
tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, vagy az egyesület eredményes
működéséhez nagymértékben hozzájárult, és a tiszteletbeli tag címet elfogadja. A tiszteletbeli
tag egyesületi tagdíjat nem köteles fizetni.
4. A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, a tagsági jogviszony egyesület általi
felmondásával, a tag kizárásával és a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
5. A tag kilépése
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
6. A tagsági jogviszony felmondása
6.1. Ahol az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja.
6.2. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
7. A tag kizárása
7.1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén kizárási eljárást az egyesület bármely tagja jogosult
kezdeményezni, a tanácshoz címzett írásbeli kérelem útján.

7.2. A tanács a közgyűlést a döntéshozatal érdekében 30 napon belüli időpontra hívja össze. A
kizárás tárgyában tartandó közgyűlés időpontjáról az érintettet tértivevényes levélben úgy kell
értesíteni, hogy az értesítést legalább az ülést megelőző nyolc nappal korábban kézhez kapja.
7.3. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartandó közgyűlésen szóban vagy
legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
7.4. A kizárás tárgyában tartandó közgyűlési ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az
érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos indokkal
távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő
lefolytatását.
7.5. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A
közgyűlés határozatát annak meghozatalát követő 15 napon belül kell írásban közölni az
érintett taggal.

IV. A tagok főbb jogai és kötelezettségei
1. Az egyesület tagjai jogosultak részt venni az egyesület munkájában, az egyesület
alapszabályában és az egyesület szerveinek határozatában foglaltak szerint. A tagnak joga van
az egyesület közgyűlésén részt venni, és ott gyakorolni tanácskozási, javaslattételi és
szavazati jogát.
2. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve
ahol a jelen alapszabály az egyes tagokat illetően eltérő rendelkezéseket nem állapít meg.
3. Az egyesület tagjainak joga van az egyesületet érintő ügyekben információhoz jutni, az
egyesület irataiba és könyveibe betekinteni, az egyesület létesítményeit és felszereléseit
használni.
4. A próbaidős, a pártoló és tiszteletbeli tagok a közgyűlésen javaslattételi és tanácskozási
joggal vesznek részt, nem rendelkeznek szavazati joggal és nem választhatók.
5. Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban, a szervezeti és működési szabályzatban és
a testületi határozatokban foglaltakat betartani, illetve végrehajtani, az egyesület
célkitűzéseinek megvalósítását elősegíteni.
6. A tagok kötelesek az élet- és vagyonbiztonság megóvására, és kötelesek minden olyan
cselekménytől tartózkodni, amely a saját, vagy mások életét, vagyontárgyait veszélyezteti.
7. A próbaidős, a rendes és a pártoló tagok rendszeres tagdíjfizetésre kötelezettek, amelynek
mértékét az Egyesület Közgyűlése állapítja meg.
8. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és
nem örökölhetők.
9. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.

V. Az Egyesület szervezete és működése
1. A Közgyűlés
1.1. A közgyűlést az elnök hívja össze. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott
rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont és a
javasolt napirendi pontok megjelölésével írásban 10 nappal korábban meg kell küldeni az
érintettek részére. Az írásban kiküldött napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható,
azt a közgyűlés szavazással fogadja el.
1.2. A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és
szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára
megszavazhatja. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást
hirdetmény útján közzé kell tenni az egyesület honlapján. (www.lhbc.hu).
1.3. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A
közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az
ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben a tagságot erre a jogkövetkezményre a megismételt közgyűlés
meghívójában, illetve ugyanazon a napon tartandó megismételt közgyűlés esetén az eredeti,
rendes közgyűlés meghívójában figyelmeztették. Ugyanazon a napon - változatlan napirend
mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen
megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 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 az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
1.4. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
1.5. A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Az egyesület közgyűlését össze kell hívni
akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada - az ok és a cél
megjelölésével – kérelmezi. A rendkívüli közgyűlést az elnök annak kezdeményezésétől
számított harminc napon belül köteles összehívni.

Név szerinti szavazást akkor kell elrendelni, ha erre indítvány érkezik, és azt a közgyűlés
megszavazza. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület
céljainak elérése veszélybe került. Ezekben az esetekben a közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.
1.6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők, egyesületi szervek
tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
és a végelszámoló kijelölése;
j) az egyesület szabályzatainak az elfogadása;
k) a szakosztályok szervezeti-és működési szabályzatának elfogadása;
l) az egyszeri belépési díj és a tagdíj mértékének a megállapítása módosítása;
m) más civil szervezettel való egyesülésnek, megszűnésnek a kimondása.
2. Az Egyesületi Tanács
1. Az egyesületi tanács két közgyűlés között az egyesület vezető szerve. Tagjai az elnök és öt
tanács tag, akiket a közgyűlés választ meg többségi szavazattal 4 évre nyílt szavazással. Az
egyesületi tanács tagjává olyan magyar állampolgárt lehet megválasztani, aki cselekvőképes
és a közügyek gyakorlásától eltiltva nincs.
Az egyesületi tanács tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az egyesületi tanács tagjai
feladataikat személyesen kötelesek ellátni. Nem lehet az egyesületi tanács tagja az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az
egyesületi tanács tagja az, akit e tevékenységtől jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet az egyesületi tanács tagja az, akit eltiltottak
ezen tevékenységtől.
Megszűnik az egyesületi tanácstagsággal kapcsolatos megbízatás; határozott idejű megbízatás
esetén a megbízás időtartamának lejártával; megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a
feltétel bekövetkezésével; visszahívással; lemondással; az egyesületi tanács tagjának halálával
vagy jogutód nélküli megszűnésével; az egyesületi tanács tag cselekvőképességének a
tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; az egyesületi tanács taggal
szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyesületi Tanács tagjai:
Elnök:

Kovács Bertalan, 5600 Békéscsaba, Felső-Körös sor 70.

Tanács tagok:

Gálfi Roland, 5600 Békéscsaba, Reviczky utca 28.
Mengyán László, 5600 Békéscsaba, Pozsonyi utca 78.
Dr. Vécsei Csaba, 5600 Békéscsaba, Csongor utca 5.
Vidovenyecz János, 5600 Békéscsaba, Lázár utca 13.
Nyeste Lajos, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 32. II/12.

2. Az egyesületi tanács - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az
egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
3. Az egyesületi tanács kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési
szabályzatát, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a
közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet. Az
egyesületi tanács feladatkörébe tartozik továbbá:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesületi jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása esetén a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb követelményeinek
vezetése a titkár közreműködésével;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

4. Az egyesületi tanács feladatkörébe tartozik az egyesület tevékenységének és
gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Az éves költségvetési javaslat
és a költségvetés végrehajtásról szóló beszámoló véleményezése és az egyesület vagyonának
felhasználását, hasznosítását érintő valamennyi döntés meghozatala előtt véleményezési jog
gyakorlása. Az Egyesületi Tanács hatáskörébe tartozik továbbá az egyesület tagjai által
elkövetett fegyelmi vétségek kivizsgálása és elbírálása. A fegyelmi eljárásra vonatkozó
részletes szabályokat az egyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.
5. Az egyesületi tanács tevékenységéről rendszeresen beszámol a közgyűlésnek.

6. Az egyesületi tanács üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az
elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább 10 nappal.
Az egyesületi tanács határozatképes, ha az ülésen a tanács tagjainak több mint a fele jelen
van.
7. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
8. Az egyesületi tanács ülése nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet
tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a tanács a külön meghívottak
számára is megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az egyesületi tanács üléséről
szóló tájékoztatást hirdetmény útján közzé kell tenni az egyesület honlapján. (www.lhbc.hu)
9. Az egyesületi tanács a feladatok ellátására tagok és külső szakértők felkérésével eseti
szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
10. Az egyesületet az elnök képviseli, de ezen jogkörét esetenként a tanács bármely tagjára
átruházhatja. Az elnök vezeti és szervezi az egyesület munkáját, összehívja és vezeti az
egyesületi tanács üléseit, irányítja az egyesület tevékenységét és gazdálkodását, biztosítja az
egyesület törvényes működését és megteremti az ehhez szükséges feltételeket, intézkedik és
dönt a közgyűlés vagy az egyesületi tanács által hatáskörébe utalt ügyekben, biztosítja az
egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét, önállóan
képviseli az egyesületet, továbbá ellát minden olyan feladatot amelyet jogszabály vagy az
egyesület szabályzata az elnök hatáskörébe utal.
11. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az
egyesületet az egyesületi tanács által kijelölt két egyesületi tanácstag együttesen is
képviselheti.
12. Az elnök az egyesület titkárával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti
aláírási, utalványozási jogot.
13. Szükség esetén, vagy bármely egyesületi tanácstag indítványára az elnök tizenöt napon
belül köteles az egyesületi tanácsot összehívni.
14. Az egyesületi tanács tagjait a közgyűlés csak abban az esetben választhatja meg, ha
személyükre az adott szakosztály részéről javaslat érkezett.
15. Az egyesületi tanács tagjait a közgyűlés választja meg azzal, hogy a tanácsban minden
szakosztálynak két fővel képviseltetnie kell magát.
3. A Titkár
1. Az egyesület titkárát a közgyűlés választja a rendes tagok közül 4 éves időtartamra.
Az egyesület titkára: Zoltán Tibor, 5600 Békéscsaba, Reviczky utca 28/1.
2. A titkár feladata az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése és az
egyesület adminisztrációjának vezetése.

3. A titkár feladatai különösen:
3.1 az Egyesület gazdasági ügyeinek felelős vezetése;
3.2. az Egyesület gazdasági ügyeinek szervezése;
3.3. javaslattétel és véleményezés gazdasági ügyekben;
3.4. gondoskodás az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási rend
kialakításáról és betartásáról;
3.5. a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartások, dokumentációk kezelése.
4. A Szakosztályok
1. A közgyűlés az egyesület céljainak megvalósítása érdekében szakosztályokat hozhat létre,
vonhat össze vagy szüntethet meg.
2. Az egyesületnek három szakosztálya van, melyek a következők:
2.1. Repülő (röviden: REP.) Szakosztály,
2.2. Ultralight (röviden: UL.) Szakosztály,
2.3. Ejtőernyős (röviden: EJE.) Szakosztály.
3. A szakosztály tevékenységét a közgyűlés által megválasztott szakosztályvezető irányítja az
egyesület szabályzatai, a közgyűlés és az egyesületi tanács határozatai alapján.
4. A szakosztály nem jogi személy. Vezetője anyagi kötelezettségvállalást nem tehet.
5. A szakosztály feladata:
- az egyesületi célok megvalósításának elősegítése,
- az adott sportág foglalkozásainak a megszervezése, a versenyeken, sporteseményeken való
részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények
lebonyolítása,
- az utánpótlás-nevelésének és az oktatásoknak a megszervezése,
- az elnökség megbízása alapján az egyesület képviselete az országos szakszövetségekben,
illetőleg azok területi szervezeteiben,
- a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
6. A szakosztály - az alapszabály keretei között - saját ügyrendje szerint működik.
7. A szakosztályvezető köteles az elnököt a szakosztály tevékenységéről folyamatosan
tájékoztatni, és az elnökségnek évente beszámolni.

5. Az egyesület tiszteletbeli elnökei
1. Az egyesület tiszteletbeli elnökeit az Egyesületi Tanács javaslatára a Közgyűlés választja
meg az egyesület rendes tagjai közül.
2. A tiszteletbeli elnökök megbízatása határozatlan időtartamra szól. A megbízatást csak a
közgyűlés vonhatja vissza.
3. A tiszteletbeli elnökök feladata az egyesület népszerűsítése, szponzorálása.
4. A tiszteletbeli elnökök jogosultak az Egyesület érdekképviseletére az Egyesületi Tanács
által kijelölt területeken.

VI. A határozatok rendje
1. A közgyűlésről, valamint az egyesületi tanács üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell
vezetni.
2. A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell különösen:
a) a megjelent szavazóképes tagok számát (az egyesületi tanács esetében név szerint),
b) a határozatképességet,
c) a véglegesített napirendet,
d) a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
e) a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.
3. A jegyzőkönyveket hitelesítik:
a) a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és egy, a közgyűlés által megválasztott
hitelesítő tag,
b) az egyesületi tanács jegyzőkönyveit a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) a határozat véglegesített szövegét,
b) a határozathozatal időpontját,
c) annak érvényességi körét, hatályát,
d) a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát.

VII. A testületi összeférhetetlenség
1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.

2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűntét 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 üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.

VIII. Az egyesület gazdálkodása
1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
a) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
c) a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
d) tagdíj,
e) adomány, támogatás, pályázati bevétel,
f) vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
g) egyéb bevételek.
2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, vagyontárgyak képezik.
3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végezhet, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4. Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is
részesülhessen.
5. Minden vagyon és jövedelem az egyesület alapcéljait szolgálja a non-profit működés
alapelvei szerint.
6. Az egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzé tenni.
Az egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel hagyja jóvá. Az elnök köteles az egyesület - közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet
beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.

7. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki és
gazdasági-vállalkozási
tevékenységének
fejlesztéséhez
közhasznú
tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
8. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.
9. Az egyesület tagjai a jelen alapszabályban meghatározottak szerint évente tagdíjat fizetnek,
melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
10. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

IX. Az egyesület megszűnése
1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont - a közgyűlés döntése alapján - az alapszabályban meghatározott, az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.

X. Az egyesület működésének nyilvánossága
1. Az Egyesület működésének, alapszabály szerinti tevékenysége, gazdálkodásának
legfontosabb adatait, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói (közhasznúsági
melléklete) közlésének nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy ezeket az adatokat az egyesület
honlapján a közgyűlési elfogadást követő 30 napon belül megjelenteti.
2. Az Egyesület a honlapján (www.lhbc.hu) minden évben közzé teszi a "Hatályos Egyesületi
Határozatok" c. kiadványt.
3. Az egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén
tanulmányozhatja. Az ezzel kapcsolatos igényt az elnöknek kell írásban bejelenteni, aki 10
napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

XI. Vegyes és Záró rendelkezések
1. A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 11. §
(1) bekezdése értelmében a civil szervezet működése felett az ügyészség, az ügyészségről
szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.
2. Tekintettel arra, hogy az egyesület éves bevétele nem haladja meg az ötven millió forintot a
közgyűlés felügyelő bizottság létrehozásáról nem rendelkezett.
3. Jelen alapszabályt a „Kvasz András” Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület
közgyűlése a 2014. október 6. napján megtartott ülésén fogadta el.
4. Az egyesület működésére a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.

Békéscsaba, 2014. október 6.

Kovács Bertalan
elnök

