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Határozat tartalma
I. Fejezet 4.12 pont.
A Szövetség a közhasznú jogállása tekintetében az alábbi közhasznú
tevékenységet folytatja a Sportról szóló 2004. évi I. Tv. 23.§ (3)
bekezdés előírásainak eleget téve, versenyszabályzatában is előírva védi
a sportolók életét, és vagyonát. A dopping tilalmi szabályzata
megalkotásával, érvényesítésével a fenti tv. 2. §-ban írtak szerint, a
doppingtilalomról szóló 22/2004.(III.31.) Kormányrendelet előírásai
betartásával, és betartatásával elősegíti a nemzetközi előírások
érvényesülését. Az egészség megőrzés érdekében elősegíti a dopping
elleni nevelő, felvilágosító, ellenőrző, és szankcionáló feladatokat. A
HM szerveivel aláírt stratégiai partnerségi megállapodás betartásával,
kiterjesztésével részt vállal a honvédelmi nevelés állami, valamint a
helyi önkormányzati feladatokból. A Stv. 20-27 §-ban előírtaknak
eleget téve munkálkodik a nemzeti sport stratégia, és fejlesztés céljai
elérésén. A MOB tagjaként részt vesz a nem olimpiai sportágak
albizottságában. A légi sport szabályzatok kidolgozásával, és
alkalmazásával biztosítja a légi közlekedésről szóló 1995.évi XCVII Tv.
65./A §- ban előírtak érvényesülését. A nemzeti Közlekedési Hatósággal
szoros együttműködésben a légi- , a vasúti és a vízi közlekedési
balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXVI tv. VI fejezet 20.§-ban előírtak betartásával a 66§
rendelkezéseinek
megfelelően
létrehozza,
és
működteti
a
repülésbiztonsági REBISZ- szolgálatát. Mind a hazai központi állami
szervek, helyi önkormányzatok, más sport szervezetek, és társadalmi
szervek, valamit a MOB, és a nemzetközi légi-- sportirányítás – FAI –
és szervei előtt képviseli a magyar sportrepülést, elősegíti érdekei
megvalósulását.
A közgyűlés 2/3 –os többséggel nem fogadta el a módosítást.
A Repülésbiztonsági szolgáltatás kivételével a közgyűlés 150
tartózkodás mellett 1385 szavazattal elfogadta az Alapszabály
módosítást.
I. fejezet 4.13
Gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az
Alapszabályban meghatározott alapcél érdekében,- amely megfelel a
közérdekű, önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII tv. 32.§ban előírásainak –folytathat. A gazdasági tevékenységét az alapcél
szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve végezheti. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban
megfogalmazott alapcél szerinti közhasznú tevékenységére fordíthatja.
Egyhangúan elfogadta a közgyűlés a módosítást.
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III. fejezet 2.2.4.d
A Közgyűlés, az Elnökségi ülés, a több tagból álló döntéshozó szerv
ülései az Ectv. 37§ (1) bekezdés alkalmazásával nyilvánosak, amely
nyilvánosság
csak
jogszabályban
meghatározott
esetekben
korlátozható. Egyhangúan elfogadta a közgyűlés a módosítást.
III. fejezet 3.3.4
Az Elnökség ülései a tagok természetes személy tagjai számára
nyilvánosak. Nyilvánosság kizárólag akkor korlátozható a szükséges
mértékig, ha a személyes adatok a személyiségi jogok védelme, avagy
jogszabály kifejezetten kötelezővé teszi. Egyhangúan elfogadta a
közgyűlés a módosítást.
IV.fezetet 5.1
A döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke, vagy tagja. (ide
nem értve a Magyar Repülő Szövetség döntéshozó szervének azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be.) A közgyűlés egyhangúan
elfogadta a módosítást.
VII. fejezet 1.9.d
A tagdíjat, a sportoló egyesülete az MRSz forint-bankszámlájára
utalja, ahol a befizetéseket külön szakági könyvelési számlán tartják
nyilván, illetve a jogi személy szakági szervezeteknek a szakági
tagdíjrészt továbbítják. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
A 9. fejezet 1.1-ben a 4/5 helyett 3/4-es többséget írjanak, mint a 3.
fejezet 2.13.a pontban. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta azt a javaslatot, hogy 5 fős
Ellenőrző Bizottság helyett, 3 fős legyen az Ellenőrző Bizottság
testülete.
753 tartózkodás mellett a közgyűlés nem fogadta el, hogy a tagdíjra
vonatkozó pontot a márciusi közgyűlésen tárgyalják.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta az egyenként elfogadott
módosításokkal egységes Alapszabályt.
150 tartózkodás mellett 1385 szavazattal a közgyűlés elfogadta a 2015.
évi költségvetést.

