
MAGYAR	KÖZFORGALMI	PILÓTÁK	EGYESÜLETE	
	

-	ALAPSZABÁLY	-	
	
	
Az	 egyesület	 jelen	 alapszabályhoz	mellékelt,	 külön	 íven	 csatolt	 tagjegyzék	 szerinti	 tagjai	az	 egyesülési	
jogról,	a	közhasznú	jogállásról,	valamint	a	civil	szervezetek	működéséről	és	támogatásáról	szóló	2011.	
évi	 CLXXV.	 törvény	 (Civil	 törvény)	 és	 a	 Polgári	 Törvénykönyvről	 szóló	 2013.	 évi	 V.	 törvény	 (Ptk.)	
rendelkezései	 figyelembe	 vételével	 a	MAGYAR	 KÖZFORGALMI	 PILÓTÁK	 EGYESÜLETE	 alapszabályát	 az	
alábbiak	szerint	rögzítik.	
	
	

I.	FEJEZET	
Általános	rendelkezések	

	
1.	A	szervezet	megnevezése	
 
Név:	Magyar	Közforgalmi	Pilóták	Egyesülete		
Rövidített	név:	HUNALPA	Egyesület	
Idegen	nyelvű	név:	Hungarian	Airline	Pilots’	Association	
Idegen	nyelvű	rövidített	név:	HUNALPA	
	
2.	Az	egyesület	belföldi	és	nemzetközi	szervezeti	tagsága	
	
Az	egyesület	az	

- International	Federation	of	Air	Line	Pilots'	Associations	(IFALPA),	
- European	Cockpit	Association	(ECA),	
- Magyar	Polgári	Légiközlekedési	Szövetség	(MAPLÉSZ)		

tagszervezete.	
	
3.	Az	egyesület	székhelye,	működési	területe	
	
Működési	terület:	Magyarország	
Székhelye:	1055	Budapest	Falk	Miksa	u	32	I/8/a.	
	
	

II.	FEJEZET	
Az	egyesület	célkitűzései,	feladata	

	
4.	Az	egyesület,	mint	alapvetően	repülésszakmai	szervezet	és	egyben	mint	munkavállalói	érdekvédelmi	
és	 érdekképviseleti	 szervezet	 látja	 el	 feladatát.	 Alapvető	 célja	 országos	 szakmai	 és	 érdekképviselet	
megteremtése	és	folyamatos	biztosítása,	illetve	az	érdekképviseleti	feladatok	ellátása	és	érvényesítése	
a	magyar,	illetve	nemzetközi	szervezetek,	intézmények	és	hatóságok	felé.	
	
5.	Az	egyesület		

- védi	a	hivatás	becsületét	és	emeli	szakmai	színvonalát;	
- a	repülés	biztonságát	érintő	valamennyi	 jogszabály	és	egyéb	kötelező	előírás	kidolgozásában	

részt	 vesz,	 azokról	 szakmai	 véleményt	 alkot,	 illetve	 ajánlást	 fogalmaz	 meg,	 a	 nemzetközi	
szervezetek	 ajánlásainak	 előírásainak	 a	 jogalkotásba	 való	 beépítését	 szorgalmazza,	
végrehajtásának	módját	elősegíti,	továbbá	minden	rendelkezésére	álló	eszközzel	elősegíti	azok	
betartását;	

- javítja	és	védi	a	tagok	általános	mesterségbeli	és	technikai	képzését;	
- elősegíti	a	tagok	mentális-szellemi,	pszichológiai	és	fizikális	állapotának	megőrzését;	
- szabályozza	 a	 tagok,	 mint	 munkavállalók	 és	 a	 munkaadók,	 valamint	 a	 tagok	 szakmai	

tevékenységéből	származó	vagy	ahhoz	kötődő	egymásközti	kapcsolatait;	
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- szabályozza,	javítja	és	védi	a	tagok	és	a	tagságra	jogosultak	alkalmazási	körülményeit;	
- minden	törvényes	eszközt	igénybe	véve	előmozdítja	tagjai	érdekeinek	érvényesítését,	felkérésre	

képviseli	 tagját	 vitás	 kérdések	 rendezésekor,	 amelyhez	 akár	 nemzetközi	 kapcsolatait	 is	
felhasználja;	

- létrehoz	és	kezel	olyan	alapot,	mely	az	egyesület	törvényes	céljainak	elérését	elősegíti;	
- önsegélyező	alapot	hoz	 létre,	vagy	helyettesítésére	megfelelő	megoldást	keres,	amely	baleset,	

betegség,	nyugdíjazás	esetén	segítséget	nyújt	tagjainak,	ill.	azok	családtagjainak;	
- együttműködik	 minden	 olyan	 bel-	 és	 külföldi	 szervezettel,	 szövetséggel,	 melynek	 hasonló	

összetételű	 tagsága	 van,	 és	 hasonló	 célokért	 dolgozik.	 Részt	 vesz	 az	 2.	 §-ban	 megnevezett	
szervezetek	 bizottságainak	 munkájában,	 képviselteti	 magát	 az	 általuk	 rendezett	
kongresszusokon,	munkaértekezleteken,	bizottsági	rendezvényeken;	

- tagság	 tájékoztatása	 érdekében	 folyóiratot	 és/vagy	 hírlevelet	 ad	 ki	 papíralapú	 és/vagy	
elektronikus	formátumban,	illetve	honlapot	működtet.	

	
	

III.	FEJEZET	
A	tagsági	viszony	szabályai	

	
6.	Ahol	jelen	alapszabály	a	„tag”	kifejezést	használja,	az	alatt	az	egyesület	valamennyi,	azaz	rendes	és	
különleges	jogállású	tagját	(jelenleg:	pártoló	tag	és	tiszteletbeli	tag)	kell	érteni.	
	
7.	Az	egyesület	rendes	tagja	
	
A	szervezet	rendes	tagja	lehet	minden	olyan	személy,	aki	közforgalmi	pilóta,	kereskedelmi	pilóta,	vagy	
magán	 pilóta,	 hajózó	 mérnök	 vagy	 hajózó	 navigátor	 szakszolgálati	 engedéllyel	 rendelkezik,	 vagy	
rendelkezett,	 továbbá	minden	 olyan	 természetes	 személy,	 aki	 a	 légiközlekedés	 bármely	 ágazatában	
érvényes	 szakszolgálati	 engedéllyel,	 jogosítással,	 vagy	 légi	 járművön	 vagy	 annak	 üzemeltetéséhez,	
karbantartásához	 szükséges	 munkavégzéshez	 köthető	 jogosítással,	 engedéllyel	 rendelkezik	 vagy	
rendelkezett.	
	
8.	Az	egyesület	pártoló	tagja	
	
A	 tagok	 sorába	 pártoló	 tag	 is	 felvehető	 az	 ügyvivő	 testület	 (a	 továbbiakban	 ÜT)	 döntése	 alapján.	 A	
pártoló	 tagnak	 szavazati	 joga	 nincs	 és	 tisztségre	 nem	 választható.	 Az	 egyesület	 pártoló	 tagja	 lehet	
minden	természetes	és	jogi	személy,	jogi	személyiséggel	nem	rendelkező	gazdasági	társaság,	amely	az	
egyesület	 célkitűzéseit	 elfogadja,	 azzal	 teljes	 mértékben	 egyetért,	 és	 lehetőségeihez	 képest	
közreműködik	azok	megvalósításában	és	támogatásában.		
	
9.	A	rendes	tag	kérheti	pártoló	taggá	való	átminősítését	meghatározott	időre	Ezen	kérelmekről	az	ÜT	
határoz	a	10.	§	szerint,	figyelembe	véve	a	hatályos	Szervezeti	és	Működési	Szabályzat	(a	továbbiakban:	
SZMSZ)	erre	vonatkozó	irányelveit.	
	
10.	Az	egyesület	tiszteletbeli	tagja	
	
A	tagok	sorába	tiszteletbeli	tag	is	felvehető	az	ÜT	döntése	alapján.	A	tiszteletbeli	tagnak	szavazati	joga	
nincs	és	tisztségre	nem	választható.	Az	egyesület	 tiszteletbeli	 tagja	 lehet	mindazon	természetes	vagy	
jogi	 személy,	 jogi	 személyiséggel	 nem	 rendelkező	 gazdasági	 társaság,	 amely	 korábban	 az	 egyesület	
érdekeit	 hathatósan	 támogatta,	 erkölcsileg	 az	 egyesület	 megítélésén	 javított,	 és	 továbbra	 is	
közreműködik	azok	megvalósításában.	
	
11.	A	tagsági	jogviszony	keletkezése	
	
A	tagfelvételi	kérelmet	az	egyesület	alelnökéhez	kell	benyújtani.	A	kérelmet	az	ÜT	bírálja	el.		
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Az	ÜT	a	tagfelvételi	kérelem	benyújtását	követő	15	napon	belül	megvizsgálja,	hogy	az	érintett	személy	
megfelel-e	a	tagokra	a	jelen	alapszabályban,	illetőleg	a	vonatkozó	jogszabályokban	előírt	feltételeknek.	
A	vizsgálatának	eredményéről	a	belépni	szándékozó	személyt	haladéktalanul	értesíti.	
	
Elutasítás	 esetén	 a	 felvételét	 kezdeményező	 személy	 a	 soron	 következő	 közgyűléshez	 nyújthatja	 be	
fellebbezését	írásban.	A	közgyűlés	határozata	ellen	további	fellebbezésnek	nincs	helye.	
	
A	tagsági	jogviszony	a	felvételről	szóló	határozat	napjával	jön	létre.	A	tagsággal	kapcsolatos	jogokat	és	
kötelezettségeket	ettől	az	időponttól	jogosult	gyakorolni,	illetve	köteles	teljesíteni	a	tag.	
	
12.	A	tagsági	viszony	megszűnik:	
- kilépéssel;	
- kizárással;	
- természetes	személy	halálával;	
- jogi	személy	jogutód	nélküli	megszűnésével.	
	
A	 tag	 tagsági	 viszonyának	 kilépéssel	 történő	megszüntetése	 az	ÜT-hez	 benyújtott	 egyoldalú	 írásbeli	
nyilatkozattal	történik.	
	
Kizárásnak	van	helye,	ha	a	tag		
- tagdíjfizetési	kötelezettségét	ismételten	vagy	tartósan	nem	teljesíti;	
- súlyosan	megsérti	az	egyesület	alapszabályát,	illetve	egyéb	szabályzatait;		
- egyéb	 módon	 akadályozza	 az	 egyesület	 működését,	 vagy	 veszélyezteti	 célkitűzéseinek	
megvalósítását;	
- a	 tagsági	 jogviszony	 keletkezésére	 a	 7.,	 8.,	 10.	 pontban	 előírt	 feltételeket	 nem	 képes,	 vagy	 nem	
szándékozik	teljesíteni.	
	
A	tag	kizárásához	az	ÜT	egyhangú	igen	szavazata	szükséges.	
	
A	 kizárási	 eljárás	 megkezdésére	 az	 ÜT	 irányában	 az	 ok	 megjelölésével	 bármelyik	 választott	
tisztségviselő,	bármelyik	rendes	tag	indítványt	tehet.	
	
Amennyiben	 a	 kizárási	 eljárás	 azért	 indult,	 mert	 a	 tag	 tagdíjfizetési	 kötelezettségét	 tartósan	 nem	
teljesítette,	 az	ÜT	 felszólítja	 a	 tagot	 az	 elmaradt	 tagdíj	 	 15	banki	napon	belül	 történő	megfizetésére.	
Amennyiben	ezen	időszak	eredménytelenül	telik	el,	az	ÜT	a	soron	következő	Ügyvivő	Testületi	ülésen	
dönt	a	kizárásról.	
	
Amennyiben	a	kizárási	eljárás	az	előző	bekezdésben	jelzettől	eltérő	okból	indul	meg,	az	ÜT	meghallgatja	
és	 felszólítja	 a	 tagot	 a	kizáró	ok	megszüntetésére,	 legalább	15	napos	határidővel.	Eredménytelenség	
esetén	a	soron	következő	ÜT	ülésen	dönt	a	kizárásról.	
	
A	 tagot,	 aki	 ellen	 kizárási	 eljárás	 indult,	megilleti	 a	 védekezés	 lehetősége.	 Ennek	 keretében	 ő	 (vagy	
meghatalmazottja)	 megismerhet	 minden	 iratot,	 amely	 a	 kizárási	 eljárás	 során	 keletkezett,	 továbbá	
felhasználhat	minden	törvényes	eszközt	annak	igazolására,	hogy	az	ok,	amely	miatt	a	kizárási	eljárás	
megindult,	nem	áll	fenn.	
	
Az	egyesület	tagja	jogosult	a	kizárásáról	hozott	határozatot	a	tudomására	jutásától	számított	30	napon	
belül	az	illetékes	bíróság	előtt	megtámadni.	A	határozat	megtámadása	a	határozat	végrehajtását	nem	
gátolja,	a	bíróság	azonban	indokolt	esetben	a	végrehajtást	felfüggesztheti.	
	
13.	Tagjegyzék	
	
Az	 ÜT	 a	 tagokról	 naprakész	 nyilvántartást	 vezet	 (tagjegyzék).	 A	 tagság	 bármilyen	 módon	 történő	
megszűnése	esetén	az	Ügyvivő	Testület	törli	tagot	a	tagjegyzékből.	
	
14.	Tagsági	viszony	felfüggesztése	
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Felfüggesztésre	 kerül	 annak	 a	 tagnak	 a	 tagsági	 jogviszonya,	 aki	 egy	 légiközlekedési	 vállalatnál,	 vagy	
légitársaságnál	 olyan	 beosztás	 ellátására	 vonatkozó	 munkaviszonyban,	 vagy	 más	 jogviszonyban	 áll,	
mely	 az	 adott	 vállalatnál	 az	 érdekvédelmi	 tevékenységgel	 összeférhetetlen,	 és	 ott	 az	 egyesület	
érdekvédelmi	tevékenységet	lát	el.	Ilyen	jogviszonynak	minősül	minden	esetben	(de	nem	kizárólag)	a	
vezetői	beosztású	munkaviszony.	
	
A	fennálló	összeférhetetlenség	megállapításáról	az	ÜT	dönt,	egyhangú	szótöbbséggel.	
	
Az	érintett	tag,	azt	követően,	hogy	a	fenti	jogviszony	létrejött,	köteles	e	jogviszonyról	az	ÜT-et	írásban	
értesíteni.	Az	ÜT	az	értesítés	kézhezvételét	követően	haladéktalanul	ülést	hív	össze	és	határozatot	hoz	
az	 érintett	 tag	 tagsági	 viszonyának	 felfüggesztéséről.	 Amennyiben	 az	 érintett	 tag	 értesítési	
kötelezettségének	nem	tesz	eleget,	ez	a	mulasztás	az	alapszabály	súlyos	megsértésének	minősül,	és	az	
érintett	tag	kizárását	vonhatja	maga	után..		
	
Az	érintett	 tag	a	 fenti	 időtartam	alatt	nem	gyakorolhatja	 tagsági	 jogait,	 illetve	nem	terhelik	a	 tagsági	
jogviszonyból	eredő	kötelezettségek.	
	
Az	 érintett	 tag,	 fenti	 jogviszonyának	 megszűnését	 követően	 tagsági	 jogai	 visszaállításáról	 vagy	
tagságának	megszüntetéséről	az	ÜT	dönt.		
	
15.	A	 tag	 kiléphet	 az	 egyesületből	 az	ÜT-hez	 intézett	 írásbeli	 nyilatkozatával.	A	 tagsági	 jogviszony	 a	
nyilatkozat	 benyújtásának	 napján	 azonnali	 hatállyal	 szűnik	meg.	 A	 kilépés	 nem	mentesíti	 a	 tagot	 az	
elmaradt	tagdíj	befizetése	vagy	egyéb	általa	korábban	vállalt	anyagi	kötelezettség	alól.	
	
16.	A	tagsági	viszonyból	származó	alapvető	jogok	és	kötelezettségek	
	
A	szervezet	minden	rendes	tagja	egyenlő	mértékben	gyakorolhatja	a	következő	jogokat:	
- a	 szervezet	 tevékenységében,	 rendezvényein,	 így	 különösen	 a	 közgyűlésen	 való	 részvétel,	

javaslattétel	és	szavazás	jogát,	
- tisztséget	vállalhat	és	tisztségre	választható,	kivéve	az	a	tag,	aki	az	ÜT	erre	vonatkozó	elmarasztaló	

határozatának	hatálya	alatt	áll,	
- igénybe	veheti	a	szervezet	szolgáltatásait	és	információs	tájékoztató	rendszereit,	
- hozzáférhet	az	egyesület	központjában	vezetett	naprakész	tagjegyzékhez.	
	
A	tagok	kötelezettségei:	
- az	alapszabály,	és	az	Egyesület	egyéb	szabályzóinak	betartása,	
- tagsági	díj	megfizetése,	
- az	egyesület	munkájának	elősegítése,	az	arányosan	elosztott	feladatok	teljesítése,	
- adataikban	 bekövetkezett	 változást,	 a	 változástól	 számított	 30	 napon	 belül	 az	 Egyesület	 felé	

bejelenteni.	
	
	

IV.	FEJEZET	
Az	Egyesület	szervezeti	felépítése	és	gazdálkodása	

	
17.	Az	Egyesület	szervei:	
- Közgyűlés	
- Ügyvivő	Testület	(ÜT)	
- Pénzügyi	Ellenőrző	Testület	
	
A	 Közgyűlés	 illetve	 az	ÜT	 feladatainak	 ellátására	 ad	 hoc	 bizottságokat	 és	munkacsoportokat	 hozhat	
létre.	
	
18.	A	Közgyűlés	általános	szabályai	
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A	közgyűlés	az	Egyesület	legfelsőbb	szerve.	
	
A	rendes	közgyűlést	az	egyesület	elnökének,	ÜT-nek,	vagy	a	tagság	1/10-ének	írásbeli	kérelmére	kell	
összehívni.	A	rendes	közgyűlést	évente	egyszer	az	év	első	negyedévében	kötelező	összehívni.	
	
Rendkívüli	közgyűlést	kell	összehívni,	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.	
	
Amennyiben	 a	 jelen	Alapszabály	 eltérően	 nem	 rendelkezik,	 a	Közgyűlést	 az	ÜT	hívja	 össze	 -	 rendes	
közgyűlés	esetén	legalább	30,	rendkívüli	közgyűlés	esetén	pedig	legalább	15	nappal	a	közgyűlés	előtt	
elküldött	 meghívóval.	 A	 meghívóban	 meg	 kell	 jelölni	 a	 közgyűlés	 megtartásának	 pontos	 helyét	 és	
időpontját,	a	javasolt	napirendi	pontokat,	illetőleg	a	határozatképtelenség	miatt	megismételt	közgyűlés	
pontos	helyét	és	időpontját.	
	
A	meghívó	kiküldése	történhet	elektronikus	üzenet	formájában,	a	tagok	által	megadott	email-címre.		
	
Az	 elektronikus	 üzenet	 formájában	 küldött	 nyilatkozat	 akkor	 számít	 közöltnek,	 ha	 az	 elektronikus	
üzenet	 a	 címzett	 részére	 hozzáférhetővé	 válik.	 Az	 elektronikus	 dokumentum	 akkor	 válik	
hozzáférhetővé,	amikor	a	címzettnek	vagy	az	átvételre	jogosult	más	személynek	lehetősége	nyílik	arra,	
hogy	annak	tartalmát	megismerje.1	
	
Az	ÜT	a	meghívót	az	egyesület	saját	honlapján	is	köteles	közzétenni.	
	
A	 közgyűlés	 napirendjére	 bármely	 tag	 jogosult	 az	 általa	megjelölt	 napirendi	 pont	 felvételét	 kérni	 a	
közgyűlés	 előtt	 legalább	 10	 nappal	 az	 ÜT-hez	 beérkező	 nyilatkozatában.	 A	 határidőben	 beérkezett	
javaslatokról	 az	 ÜT	 dönt.	 Ha	 a	 napirend	 kiegészítése	 iránti	 kérelemről	 az	 ÜT	 nem	 dönt	 vagy	 azt	
elutasítja,	a	közgyűlés	a	napirend	elfogadásáról	szóló	határozat	meghozatalát	megelőzően	külön	dönt	a	
napirend	kiegészítésének	tárgyában.	
				
A	közgyűlés	akkor	határozatképes,	ha	azon	érvényes	szavazati	joggal	rendelkezők	legalább	a	fele	+1	fő	
jelen	van.	Határozatképtelenség	esetén	a	megismételt	közgyűlést	az	eredetileg	meghirdetett	időpontot	
követő	 3	 nap	 elteltével	 lehet	 legkorábban	 megtartani	 -	 a	 meghívóban	 előzetesen	 meghirdetett	
időpontban	-,	amely	megismételt	közgyűlés	
- ha	azt	a	tagság	kérelmére	hívták	össze,	azon	legalább	a	tagok	1/4-e	jelen	van,	
- egyéb	esetben	a	jelenlevők	számára	tekintet	nélkül	határozatképes	a	meghirdetett	napirendi	pontok	
tekintetében.	

	
19.	Írásbeli	döntéshozatal	lehetősége	és	szabályai	
	
Az	 egyesület	 a	 közgyűlés	 hatáskörébe	 tartozó	 ügyekben	 írásbeli	 döntéshozatallal	 is	 határozhat.	 A	
határozat	meghozatalának	módja	írásbeli	döntéshozatal	esetén:	
- az	ÜT	megküldi	a	tagok	részére	a	határozat	tervezetét	(felhívás),	
- a	válaszadásra	legalább	8	napos	határidőt	jelöl	meg,	
- a	 határozathozatali	 eljárás	 akkor	 eredményes,	 ha	 legalább	 annyi	 szavazat	 érkezik	 vissza	 az	 ÜT	
részére,	 amennyi	 szavazati	 jogot	 képviselő	 tag	 jelenléte	 a	 határozatképességhez	 szükséges	 lenne	
közgyűlés	tartása	esetén,	

- ha	a	tagok	1/10-e	a	közgyűlés	megtartását	kívánja,	az	ÜT	a	közgyűlést	összehívja,	
- a	szavazási	határidő	utolsó	napját	követő	3	napon	belül	az	ÜT	megállapítja	a	szavazás	eredményét,	
- további	3	napon	belül	közli	az	eredményt	a	tagokkal,	
- a	határozathozatal	napja	a	szavazási	határidő	utolsó	napja,	
- az	ÜT	felhívása,	a	szavazás	és	a	határozat	közlése	történhet	elektronikus	üzenet	formájában.	

                                                
1	Az	e	bekezdésben	foglalt	szabályozás	vonatkozik	a	jelen	alapszabályban	említett	minden	olyan	esetre,	ahol	az	alapszabály	
elektronikus	üzenet	útján	történő	nyilatkozatot,	közlést	említ.	
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Írásbeli	döntéshozatalra	ugyancsak	lehetőség	van	az	egyesület	saját	online	felületén	(www.hunalpa.hu).	
Ennek	részletes	szabályozása	az	egyesület	SZMSZ-ében	kerül	kidolgozásra.	
	
20.	A	közgyűlés	kizárólagos	hatáskörébe	tartozik:	
- az	alapszabály	módosítása;	
- az	egyesület	megszűnésének,	egyesülésének	és	szétválásának	elhatározása;	
- a	vezető	tisztségviselő	megválasztása	és	visszahívása;	
- az	éves	költségvetés	elfogadása;	
- az	éves	beszámoló	-	ezen	belül	az	ÜT	egyesület	vagyoni	helyzetéről	szóló	jelentésének	-	elfogadása;	
- a	vezető	tisztségviselő	feletti	munkáltatói	jogok	gyakorlása,	ha	a	vezető	tisztségviselő	az	egyesülettel	
munkaviszonyban	áll;	

- az	 olyan	 szerződés	 megkötésének	 jóváhagyása,	 amelyet	 az	 egyesület	 saját	 tagjával,	 vezető	
tisztségviselőjével,	a	PET	tagjaival,	vagy	ezek	hozzátartozójával	köt;	

- a	jelenlegi	és	korábbi	egyesületi	tagok,	a	vezető	tisztségviselők	és	a	felügyelőbizottsági	tagok	vagy	
más	egyesületi	szervek	tagjai	elleni	kártérítési	igények	érvényesítéséről	való	döntés;	

- a	Pénzügyi	Ellenőrző	Testület	tagjainak	megválasztása,	visszahívásuk	és	díjazásuk	megállapítása;	
- a	végelszámoló	kijelölése;	
- az	egyesület	10.000.000,-Ft-ot	meghaladó	kötelezettségvállalása	tárgyában	való	döntés;	
- a	munkabeszüntetésről	való	döntés	
	
21.	A	közgyűlésen	minden	rendes	tag	egy	szavazattal	rendelkezik,	amit	csak	személyesen	gyakorolhat.	
	
22.	A	közgyűlés	főszabály	szerint	a	jelen	lévők	egyszerű	szótöbbségével	szavaz,	kivéve	az	alábbi	esetek,	
ahol	az	alábbi	arányú	szótöbbséggel	szavaz:	
- alapszabály	elfogadása	és	módosítása:	a	jelen	lévők	3/4-es	szótöbbsége	
- más	egyesülettel	való	egyesülés	vagy	szétválás:	valamennyi	rendes	tag	3/4-es	szótöbbsége	
- az	egyesület	alapvető	céljának	módosítása	(ide	nem	értve	új	célok	felvételét):	valamennyi	rendes	tag	
3/4-es	szótöbbsége	

- egyesület	megszűnésének	kimondása:	valamennyi	rendes	tag	egyhangú	döntése	
	
A	 munkabeszüntetéséről	 szóló	 döntések	 meghozatalára	 az	 V.	 fejezetben	 rögzített	 szabályok	
vonatkoznak.	
	
23.	Titkos	 szavazást	kell	 elrendelni	 a	 tisztségviselők	megválasztásáról	 és	 visszahívásáról,	 valamint	 a	
munka-beszüntetéséről	 való	 döntés	 kérdésében,	 illetve	 minden	 esetben	 (bármely	 kérdéssel	
kapcsolatban)	a	jelenlévő	szavazatok	legalább	1/10-ének	kérésére.	Titkos	szavazás	esetén	a	közgyűlés	
legalább	kéttagú	 szavazatszedő	és	 számláló	bizottságot	választ,	 amely	a	 szavazatokat	összeszámolja,	
erről	jegyzőkönyvet	vesz	fel	és	az	eredményről	a	közgyűlés	elnökét	tájékoztatja.	
	
24.	 A	 közgyűlés,	 tagjai	 sorából	 levezető	 elnököt,	 jegyzőkönyvvezetőt,	 két	 jegyzőkönyv	 hitelesítőt	 és	
szavazat-számlálót	választ.	A	közgyűlésről	jegyzőkönyvet	és	jelenléti	ívet	kell	felvenni.	A	jegyzőkönyv	
tartalmazza	 az	 egyesület	 nevét,	 székhelyét,	 a	 közgyűlés	 helyét,	 idejét	 és	 napirendjét,	 valamint	 a	
fontosabb	eseményeket	és	a	meghozott	határozatokat,	az	ezekre	leadott	szavazatok	és	ellenszavazatok,	
valamint	a	tartózkodók	számát.	A	le	nem	adott	szavazat	tartózkodásnak	számít.	A	jegyzőkönyvet	és	a	
jelenléti	ívet	a	levezető	elnök,	valamint	a	közgyűlés	által	megválasztott	két	hitelesítő	tag	írja	alá.	
	
25.	A	közgyűlés	 a	 tisztségviselőket	 legfeljebb	négy	 éves	 időtartamra	választja	meg.	A	 tisztségviselők	
újraválaszthatók.	
	
26.	A	tisztségviselői	megbízatás	megszűnik:	
- a	megválasztás	időtartamának	elteltével,	
- lemondással,	
- visszahívással,	
- a	tagsági	viszony	megszűnésével.	
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27.	Valamely	tisztségviselő	visszahívását	az	ÜT,	vagy	a	tagság	legalább	1/3-a	jogosult	kezdeményezni.	
A	 kezdeményezéstől	 a	 Közgyűlés	 erre	 vonatkozó	 döntéséig	 az	 érintett	 tisztségviselő	 a	 tisztségéből	
fakadó	 jogokat	 csak	 az	 egyesület	működéséhez,	 és	 az	 egyesület	 érdekeinek	megóvásához	 feltétlenül	
szükséges	mértékig	gyakorolhatja.		
	
28.	Az	Ügyvivő	Testület	(ÜT)	
	
Az	 Egyesület	 ügyintéző	 és	 képviselő	 szerve	 az	 Ügyvivő	 Testület	 (ÜT)	 a	 közgyűlésnek	 alárendelten	
működik,	 tevékenységéről	 az	 évi	 rendes	 közgyűlésen	 köteles	 beszámolni.	 Két	 közgyűlés	 között	
gyakorolja	 mindazokat	 a	 jogokat,	 amelyek	 a	 közgyűlést	 megilletik	 és	 dönt	 mindazon	 kérdésekben,	
amelyek	nem	tartoznak	a	közgyűlés	kizárólagos	hatáskörébe.	Az	egyesület	célkitűzéseinek	megfelelően	
és	jelen	Alapszabállyal	összhangban	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatot	(továbbiakban:	SZMSZ)	hoz	
létre,	tart	karban	mely	tevékenységét,	munkáját	segíti.	Az	SZMSZ	elfogadásához,	módosításához	az	ÜT	
tagok	 egyhangú	 szavazata	 szükséges.	 A	 vonatkozó	 jogszabályoknak	 és	 az	 egyesület	 célkitűzéseinek	
megfelelően,	a	pénztáros	javaslata	alapján	Pénzügyi	Befektetési	Szabályzatot	(továbbiakban:	PBSZ)	hoz	
létre	és	tart	karban.	A	PBSZ	elfogadásához,	módosításához	az	ÜT	tagok	egyhangú	szavazata	szükséges.	
	
Az	Ügyvivő	Testület	3	tagból	áll.	Tagjai:	
- vezetője	az	egyesület	Elnöke	
- Alelnök	
- Pénztáros	
	
Az	ÜT	szükség	szerint	ülésezik.	
	
Az	 ÜT	 üléseit	 az	 Elnök	 hívja	 össze,	 saját	 döntése	 alapján,	 illetve	 bármely	 ÜT	 tag	 kérésére.	 Az	 ülés	
határozatképes,	 ha	 azon	 valamennyi	 ÜT	 tag	 részt	 vesz.	 Az	 ülés	 egyszerű	 többséggel	 dönt,	
szavazategyenlőség	esetén	a	javaslatot	elvetettnek	kell	tekinteni.	Az	indítvány	újra	tárgyalását	az	ÜT	a	
legközelebbi	ülésén	megkísérelheti.	
	
Az	ÜT	előzetes	döntése	alapján	ülésein	állandó	vagy	eseti	meghívottak	is	részt	vehetnek	tanácskozási	
joggal.	
	
Az	állandó	vagy	ad	hoc	bizottságok,	munkacsoportok	működését	érintő	napirendi	kérdések	tárgyalásán	
meghívottként	részt	vehet	az	adott	bizottság	elnöke,	 illetve	munkacsoport	vezetője,	akiknek	az	adott	
napirendi	pont	tekintetében	tanácskozási	joga	van.	
	
Az	ÜT	üléseiről	a	jelenlevők	által	választott	személy	jegyzőkönyvet	készít,	amelyet	az	ülés	elnöke	és	egy	
résztvevő	tagja	hitelesít.	
	
Az	ÜT	határozathozatal	útján	dönt	a	tag	kizárásáról	a	feltárt	tények	alapján,	és	szükség	esetén	az	érintett	
meghallgatását	követően.	Az	ÜT	döntése	ellen	az	érintett,	a	jelen	alapszabály	szerint	jogorvoslattal	élhet.		
	
Az	ÜT	ellátja	az	egyesület	gazdálkodásával	kapcsolatos	feladatokat	a	tárgyévi	jóváhagyott	költségvetési	
terv	alapján.	
	
Az	ÜT	dönt	a	10.000.000,-Ft-ot	el	nem	érő	egyedi	kötelezettség	vállalások	és	kifizetések	kérdésében.	
	
Az	ÜT	írásbeli	döntéshozatallal	is	határozhat.	A	határozat	meghozatalának	módja	írásbeli	döntéshozatal	
esetén:	
- az	Elnök	megküldi	a	tagok	részére	a	határozat	tervezetét	(felhívás),	
- a	válaszadásra	legalább	8	napos	határidőt	jelöl	meg,	
- a	határozathozatali	 eljárás	akkor	eredményes,	ha	 legalább	annyi	 szavazat	érkezik	vissza	az	Elnök	
részére,	amennyi	szavazati	jogot	képviselő	tag	jelenléte	a	határozatképességhez	szükséges	lenne	ülés	
tartása	esetén,	

- ha	bármely	tag	az	ülés	megtartását	kívánja,	az	Elnök	az	ülést	összehívja,	
- a	szavazási	határidő	utolsó	napját	követő	3	napon	belül	az	Elnök	megállapítja	a	szavazás	eredményét,	
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- további	3	napon	belül	közli	az	eredményt	a	tagokkal,	
- a	határozathozatal	napja	a	szavazási	határidő	utolsó	napja,	
- a	felhívás,	a	szavazás	és	a	határozat	közlése	történhet	elektronikus	üzenet	formájában,	az	ÜT	tagok	
Elnök	felé	bejelentett	elektronikus	elérhetőségének	használatával.	

	
29.	Az	egyesület	Elnöke	
- vezeti	 az	 egyesület	 tevékenységét,	 irányítja	 az	 ÜT	munkáját,	 és	 képviseli	 harmadik	 személyekkel	
szemben	az	egyesületet,	

- dönt	a	maximum	5.000.000,-Ft	egyedi	kötelezettségvállalások	és	kifizetések	kérdésében,	
- a	közgyűlés	előtt	beszámol	az	ÜT	munkájáról,	
- gyakorolja	a	munkáltatói	jogokat	az	Egyesület	alkalmazottai	felett.	
	
30.	Az	egyesület	Alelnöke	
-	az	Elnököt	akadályoztatása	esetén	helyettesíti,	teljes	joggal	képviseli	az	egyesületet,	és	gyakorolja	az	
elnök	jogait,	
-	 felügyeli	az	egyesület	 szakmai	valamint	érdek-	védelmi	 tevékenységét,	ellátja	az	egyesület	belső	és	
nemzetközi	kommunikációs	feladatait.	
-	legfeljebb	1.000.000,-Ft	összegig	dönthet	az	egyedi	kiadások	és	kötelezettségvállalások	kérdésében.	Az	
Elnök	helyettesítése	esetén	e	jogköre	az	Elnök	jogkörével	azonos.	
	
31.	Az	egyesület	Pénztárosa	
-	 a	 vonatkozó	 jogszabályok	 szerint	 (az	 egyesület	 könyvelőjével	 együttműködve)	 vezeti	 az	 egyesület	
könyvelését	 és	 pénzügyi	 nyilvántartásait,	 kezeli	 a	 szervezet	 bevételeit,	 Pénzügyi	 Befektetési	
Szabályzatát,		
-	 az	 évi	 rendes	 közgyűlés	 előtt	 benyújtja	 az	 ÜT-nek	 a	 pénzügyi	 mérleget,	 valamint	 a	 következő	 év	
költségvetési	tervezetét.	
	
Az	egyesület	Pénztárosának	az	Elnökkel,	illetve	az	ő	akadályoztatása	esetén	az	Alelnökkel	második	helyi	
aláírási	joga	van	az	egyesület	számlája	felett.	
	
32.	Az	Egyesület	gazdálkodásának	alapvető	szabályai	
	
Az	egyesület,	a	közgyűlés	által	jóváhagyott	költségvetés	alapján	végzi	a	tevékenységét.	
	
Az	egyesület	bevételei:	
- a	tagsági	díj	(tagdíj),		
- magánszemélyek,	 jogi	 személyek	 és	 jogi	 személynek	 nem	 minősülő	 gazdasági	 társaságok	
adománynak	minősülő	és	adománynak	nem	minősülő	támogatásai,	

- egyéb	bevételek	
	
Az	egyesület	bevételeivel	önállóan	gazdálkodik,	tartozásaiért	saját	vagyonával	felel.		
	
A	tagok	-	a	tagdíj	megfizetésén	túl	-	az	egyesület	tartozásaiért	saját	vagyonukkal	nem	felelnek.	
				
Az	 egyesület	 jogosult	 céljai	 előmozdítása	 érdekében	 kiegészítő	 gazdasági	 tevékenységet	 folytatni,	
alapítványt,	vagy	más	szervezetet	létesíteni.	
	
Az	 egyesület	 bankszámlája,	 illetve	házipénztára	 felett	 az	Elnök,	 az	Alelnök,	 és	 a	Pénztáros	 közül	 két	
személy	együttes	aláírásával	lehet	érvényesen	rendelkezni.	Második	helyen	mindig	a	Pénztáros	jogosult	
a	számla,	illetve	a	házipénztár	feletti	rendelkezés	aláírására.	
	
33.	A	Pénzügyi	Ellenőrző	Testület	
	
Az	 éves	 Közgyűlés	 3	 tagból	 álló	 Pénzügyi	 Ellenőrző	 Testületet	 (PET)	 állít	 fel	 az	 egyesület	 tárgyévi	
pénzügyi	 és	 gazdasági	 tevékenységének	 ellenőrzésére.	 Az	ÜT	 köteles	 valamennyi	 -	 erre	 vonatkozó	 -	
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információt	a	PET	rendelkezésére	bocsátani.	A	PET	a	közgyűlésnek	tartozik	felelősséggel	és	neki	évente	
beszámol.	
	
A	PET	tevékenysége	körében	felügyeli	és	ellenőrzi	az	egyesület	tulajdonát,	vagyonát	és	könyvelését.	
	
	

	
V.	Fejezet	

Munkabeszüntetés	
	
34.	A	munkabeszüntetésről	a	tagság	közgyűlésen,	illetve	elektronikus	úton,	titkos	szavazással	dönt.	
	
Egy	 adott	 munkáltatónál	 való	 munkabeszüntetésről	 a	 döntést	 az	 ott	 munkavégzésre	 irányuló	
jogviszonyban	álló	dolgozók	jogosultak	meghozni.	
	
A	munkabeszüntetéshez	az	adott	munkáltatónál	jogviszonyban	álló	rendes	tagok	2/3-ának	ilyen	irányú	
döntése	szükséges.	
	
Munkabeszüntetés	esetén	egy	speciális	Érdekegyeztető	Bizottság	(ÉB)	jár	el	a	tagok	nevében,	melynek	
tagjai	az	előző	bekezdésben	jelzett	jogviszonyban	álló	tagok	választják,	nem	kizárólag	maguk	közül.	
	
Az	 Érdekegyeztető	 Bizottság	 a	 törvényességet	 betartva	 elrendeli,	 illetve	 befejezetté	 nyilvánítja	 a	
munkabeszüntetést	az	érintett	körben	és	területen.	
	
	

	
VI.	FEJEZET	

Záró	rendelkezések	
	
35.	Az	egyesület	megszűnik:	
- ha	a	tagság	(valamennyi	rendes	tag)	egyhangú	határozattal	kimondja,		
- a	törvényességi	felügyeletet	ellátó	szerv	jogszerűen	elrendeli	a	megszüntetését,	
- más	egyesülettel	történő	egyesüléssel,	szétválással	(ez	esetben	jogutóddal),	
- az	egyesület	megvalósította	célját	vagy	az	egyesület	céljának	megvalósítása	lehetetlenné	vált,	és	új	
célt	nem	határoztak	meg,	

- az	egyesület	tagjainak	száma	hat	hónapon	keresztül	nem	éri	el	a	tíz	főt.	
	 	 	
36.	 Az	 egyesület	 jogutód	 nélküli	 megszűnése	 esetén	 a	 hitelezők	 követeléseinek	 kiegyenlítése	 után	
fennmaradó	 vagyont	 az	 egyesület	 céljával	 megegyező	 vagy	 hasonló	 cél	 megvalósítására	 létrejött	
közhasznú	szervezetnek	kell	átadni.	
	
37.	Az	egyesület	és	a	tagok	közötti	postai	úton	történő	kapcsolattartás	során	a	tagok	egyesület	felé	közölt	
lakcímére	postázott	küldeményeket	a	postára	adástól	számított	5.	napon	kézbesítettnek	kell	tekinteni,	
tekintet	nélkül	a	kézbesítés	esetleges	meghiúsulásának	okára.	
				
38.	Egyesület	felett	a	Fővárosi	Főügyészség	gyakorol	törvényes	felügyeletet.	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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ZÁRADÉK	
	
A	 fenti,	 módosításokkal	 egységes	 szerkezetbe	 foglalt	 alapszabályt	 a	 Magyar	 Közforgalmi	 Pilóták	
Egyesülete	2016.	március	8.	napján	megtartott	rendes	közgyűlése	fogadta	el	és	hagyta	jóvá.	
	
Budapest,	2016.	március	8.	
	

_____________________________	
Demeter	Csaba	

az	egyesület	Elnöke	
	
	
Alulírott,	dr.	Rafay	Krisztina	ügyvéd,	igazolom,	hogy	az	alapszabály	egységes	szerkezetbe	foglalt	szövege	
megfelel	 az	 alapszabály	 módosítások	 alapján	 hatályos	 tartalmának,	 illetve,	 hogy	 az	 egyesület	 2016.	
március	8.	napján	tartott	közgyűlése	a	korábbi	alapszabályt	az	új	Ptk.	szerinti	tovább	működés,	és	más,	
a	közgyűlési	 jegyzőkönyvben	felsorolt	határozatai	alapján	helyezte	hatályon	kívül,	és	 fogadta	el	az	új	
alapszabályt	jelen	formájában.	
	
Budapest,	2016.	március	8.	
	

_____________________________	
Dr.	Rafay	Krisztina	

ügyvéd	


