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A MAGYAR VITORLÁZÓREPÜLŐ SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
PREAMBULUM

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség a Magyar Repülő Szövetség vitorlázórepülő
szakbizottságaként működött 2006-tól 2017-ig. Ezt követően önálló Szövetségként végzi
tevékenységét, működésére Magyarország Alaptörvénye, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Mint a vitorlázórepülő sport országos sportági szakszövetsége, a mindenkor hatályos
sporttörvényben és saját Alapszabályában meghatározott jogait a vitorlázórepülő sport érdekében
végzett tevékenységét a jelen Alapszabályban meghatározott módon gyakorolja.
A Szövetség a vitorlázórepülő sport irányítását, szervezését, felügyeletét, a vitorlázórepülő sportban
részt vevő szervezetek munkájának összehangolását, a szakterületéhez tartozó szervezetek
támogatását és érdekvédelmét, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást saját Alapszabálya
alapján látja el.
I.
A szövetség adatai
1. A Szövetség neve: Magyar Vitorlázórepülő Szövetség
2. A Szövetség rövidített elnevezése: MVSz
3. A Szövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Gliding Association
4. A Szövetség működési területe: Magyarország, országos jelleggel
5. A Szövetség székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11.
6. Alapításának éve: 2006.
7. A szövetség honlapjának címe: www.soaringhungary.hu
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II.
A szövetség célja, feladatai, tevékenységei
1. A Szövetség célja:
Biztosítja a vitorlázórepülők lehető legmagasabb szintű testi egészséghez való jogát. E
tevékenysége keretében a jelen Alapszabályban foglaltak szerint közreműködik a
vitorlázórepülő sportban résztvevők és érdekeltek jogainak érvényesítésében.
A Szövetség rendszeres kapcsolattartás biztosításával és más módon elősegíti a tagszervezetek
munkáját.
A Szövetség kapcsolatot tart fenn és együttműködik a Nemzetközi Repülő Szövetséggel
(Federation Aeronautical International, FAI), amelynek alapszabályát, szabályzatait, és
határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Szövetség közreműködik a vitorlázórepülő sport népszerűsítésében.
Tevékenyen részt vesz az vitorlázórepülés oktatásában és az ifjúság nevelésében.
Megvalósítja a magyarországi vitorlázórepülő versenyrendszer szervezését.
2. A Szövetség alapvető feladatai:
1.

a szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését;

2. a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e
versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni a nemzeti bajnokságot, a
magyar vitorlázórepülő kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi
versenyeken, rendezvényeken való részvételét;
3. részt venni a sportág nemzetközi szövetségének (FAI IGC) munkájában, szervezni a sportág
részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban;
4. működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók
részvételét a nemzetközi sporteseményeken;
5. meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit
megvalósításáról, működő szakemberek képzését és továbbképzését;

és

gondoskodni

ezek

6. képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar
Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, illetve más társadalmi szervezetek előtt, valamint a
nemzetközi sportéletben;
7. ezen alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni
a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését
és továbbképzését;
8. meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak
végrehajtásáról;
9. a Szövetség ellátja az Alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének
szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében
különösen:
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a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs
rendszernek,
b) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel,
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben jelen Alapszabályban és a külön
szabályzatokban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,
c) érvényesíti a doppingtilalmat,
d) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos
sportági követelményeket.
10. A sportág céljainak elérése érdekében a Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köthet, ideértve a sportági sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok
hasznosítását is.

3. A Szövetség alapcél szerinti tevékenységekei:

TEÁOR
TEÁOR megnevezés
Közfeladatot előíró jogszabály hely
szám
A Sportegyesület alapcélja szerinti (közhasznú) fő tevékenysége
93.19
Egyéb sporttevékenység
2004. évi I. törvény 49. §, 55. §
A Sportegyesület alapcélja szerinti (közhasznú) tevékenységei
33.16
Repülőgép javítása
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §
45.20
Gépjárműjavítás, -karbantartás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §
47.71
Ruházat kiskereskedelme
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011.
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
47.78
Egyéb
m.n.s.
új
áru 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011.
kiskereskedelme
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
51.10
Légi személyszállítás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011.
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
52.23
Légi
szállítást
kiegészítő 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011.
szolgáltatás
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
68.20
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011.
bérbeadása
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
73.11
Reklámügynöki tevékenység
2004. évi I. törvény 49. §, 55. §
74.20
Fényképészet
(légi
felvétel 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1996.
készítése)
LIII. tv. 2 § (1) a), f),
77.35
Légi szállítóeszköz kölcsönzése
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995.
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.32
Szakmai középfokú oktatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995.
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.51
Sport, szabadidős képzés
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995.
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.53
Járművezető-oktatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995.
XCVII. évi tv. 30-32. §

évi
évi
évi
évi
évi
évi
évi
évi
évi
évi
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85.59

M.n.s oktatás

85.60

Oktatást kiegészítő tevékenység

93.11
93.12

Sportlétesítmény működtetése
Sportegyesületi tevékenység

2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.,
2004. évi I. törvény 49. §, 55. §

III.
Gazdasági-vállalkozási tevékenység
A Szövetség céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely
azonban nem lehet a Szövetség fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből származó
bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át.
IV.
A szövetség működésére vonatkozó általános szabályok
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért vagyonával felel.
A Szövetség szolgáltatásai a Szövetség testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más
személyek számára is hozzáférhetőek, továbbá a (közhasznú) tevékenység végzéséhez megfelelő
erőforrás áll a Szövetség rendelkezésére.
A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen (közhasznú)
szolgáltatásaiból.
A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak jelen alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
A Szövetség sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Szövetség vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak
kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e
rendelkezés alkalmazásában – a Szövetség alaptevékenységének minősül.

V.
Tagdíj
1. A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét és a fizetési
feltételeket (fizetés módja, határideje, stb.) az előző évi őszi Közgyűlés határozza meg.
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VI.
A tagság
A Szövetség tagja lehet olyan sportegyesület, sportiskola, sportvállalkozás és utánpótlás képzést és
nevelést végző alapítvány, amely a Szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása
érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá jelen Alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadja.
VII.
A tagsági jogviszony keletkezése
A tagfelvételt írásban kell kérni a Szövetség elnökségénél. A fenti feltételek fennállása esetén a
tagfelvételi kérelem nem tagadható meg. Az elnökség döntését a következő Közgyűlésnek jóvá kell
hagyni.
VIII.
A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tag jogutód nélküli megszűnésével,
c) a tag kizárásával,
2.
A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez
történő megérkezése napján szűnik meg.
3.
Kizárható a tag ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás
elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a
kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet
alkalmazni. Fegyelmi eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A fegyelmi eljárásban a tagot az ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt
nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag a
törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel is képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 15 napon belül igazolható módon közli az
érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül a szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
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elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát
annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 15 napon belül írásban, igazolható módon is közli az
érintett taggal.

IX.
A tagok jogai
A Szövetség tagja jogosult:
a./ a Szövetség tevékenységében részt venni,
b./ a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.
A szövetség tagja – képviselőjén keresztül - jogosult:
a./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
b./ a Szövetség irataiba betekintetni,
c./ a Szövetség tagjának természetes személy tagja jogosult arra, hogy a Szövetség
tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok
nem áll fenn.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője (pl.: Klubvezető) helyett
meghatalmazott képviselője (Küldött) útján is gyakorolhatja. A Küldött részére adott meghatalmazást
teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető
elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
X.
A tagok kötelezettségei
A Szövetség tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles a szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a nyilvántartási adataiban (pl. törvényes képviselő személye, székhelyének, továbbá
képviselője lakcímének megváltozása, stb.) az adatváltozást követő 15 napon belül az elnökséghez
bejelenteni.
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XI.
A szövetség szervei
1. A Szövetség szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
c./ Felügyelő Bizottság
d./ Állandó Bizottságok
e./ Eseti Bizottságok
f./ Szövetség Sportbírói Testülete.
A Közgyűlés
2. A közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

az alapszabály módosítása;
a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag megválasztása, visszahívása;
az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a szövetség vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;
közhasznúsági melléklet elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Szövetséggel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
a hazai sportági szabályzatok jóváhagyása;
az éves vitorlázórepülő versenynaptár jóváhagyása;
a következő évi vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság pályázatainak elbírálása;
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább két alkalommal ülésezik (tavaszi és őszi rendes közgyűlés).
4.1. A Szövetség a közgyűlést indokolt esetben elektronikus eszközökkel is megtarthatja, ha ezt a
napirend és a technikai feltételek lehetővé teszik.
5. A közgyűlést az elnökség legalább 10 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja
össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételre jogosultak teljes létszámmal jelen vannakrészt vesznek, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához.

8

A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak
tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 3 napon belül dönt. Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 8 napon
belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja úgy a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben
csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
6.
Az elnök köteles a közgyűlést 15 napon belül, 10 napos határidővel összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a./ a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.
7.
A Közgyűlésen szavazásoknál a tagok annyi szavazattal (mandátummal) rendelkeznek, ahány
szakági sportolót a tag az adott évben regisztrál. A döntéseknél az igen/nem szavazatok arányánál a
tartózkodók számát nem kell figyelembe venni.
8.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a mandátumok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
9.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő
személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot (Ügyrendi kérdések).
10.
A közgyűlésen megjelentrésztvevő tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell
tüntetni a jelenlévőrésztvevő tagokat, valamint képviselőjük (Küldött) nevét és lakóhelyét, és a tagot
megillető szavazatok (mandátumok) számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
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A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) a Szövetség nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének
a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre
megválasztott, jelen lévő jegyzőkönyv hitelesítő hitelesíti.
11.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett mandátumok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a Küldött,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az általa képviselt (jogi
személy) tag terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel, vagy az általa képviselt taggal a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki, vagy az általa képviselt tag ellen a határozat alapján pert kell indítani;
vagy
d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,
illetve
e) aki valamely vonatkozó jogszabályi előírás alapján egy adott kérdésben nem szavazhat.
12.
A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Szövetség Alapszabályának módosításához, a
Szövetség egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
13.
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak a szövetség honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Elnökség
14.
Az elnökség hatöt tagból áll, mely elnökből és ötnégy alelnökből áll.
Az elnökség a Szövetség ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály
vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
15.
Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 2 év határozott időtartamra. Megbízásuk a
tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
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Megszűnik a megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ az elnökségi tag halálával;
e./ az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f./ az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A közgyűlés az elnökségi tagot bármikor – indokolás nélkül – visszahívhatja. A visszahívásról a
közgyűlés az általános szabályok szerint dönt.
Az elnökségi tag megbízatásáról a Szövetséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a
Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag(ok) megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
16. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet elnökségi tag az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő,
aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Bankszámla feletti rendelkezési jog: - elnök önállóan
- 2 elnök által megnevezett alelnök együttesen.
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ a Szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ a Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
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l./ a tag felvételéről való döntés.
m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
n./ a Szövetség azon szabályzatainak megalkotása, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
18.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tarja. Az elnökségi
ülést az elnök legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt az Elnökség és a Felügyelő Bizottság
tagjainak kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül az elnökségi tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökségi ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
Az elnökség ülései nyilvánosak.
19.
Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen
van. Az elnökség online ülésen, vagy ülés tartása nélkül, elektronikus úton is hozhat határozatot.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az az elnökségi tag,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,
vagy
e) aki egy adott kérdésben valamely jogszabályi korlátozás miatt nem szavazhat.
20.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak
alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
Az elnökség határozatait a Szövetség tagságával a határozat meghozatalát követő 8 napon belül
közli a jegyzőkönyvnek a szövetség honlapján történő közzétételével.
Elnök
21.
Az elnök feladatait társadalmi megbízatás keretében tölti be, költségtérítésben részesülhet.
Az elnök jogköre és feladatai:
a) a Szövetség munkájának és gazdálkodásának szervezése és irányítása
b) kapcsolattartás a médiával, hatóságokkal
c) határozati javaslatok előkészítése és felterjesztése a Közgyűlésnek
d) eseti bizottságok létrehozása, vezetőik kinevezése
e) minden olyan feladat ellátása, amelyet az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
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Az elnök a fentiekben foglalt feladatainak ellátása során:
a) nyilatkozhat a Szövetség tevékenységét érintő kérdésekben
b) teljes körű aláírási jogkörrel rendelkezik
c) támogatási (szponzori) tárgyalásokat folytat
d) egy személyben felelős a Szövetség gazdálkodásáért.
Alelnök
22.
Az alelnökök feladataikat társadalmi megbízatás keretében töltik be, költségtérítésben
részesülhetnek.
A Szövetség alelnökei az elnök távollétében teljes jogú helyettesítői, aláírási joguk azonban együttes
(legalább két alelnök együttesen rendelkezhet).
Az alelnökök feladatai:
a) segítik az elnök munkáját, részt vesznek a döntéshozatalokban
b) helyettesítési jogkörrel rendelkeznek.

Felügyelő Bizottság
A felügyelőbizottság a Szövetség 3 felügyelőbizottsági tagból álló felügyelő szerve.
23.
A felügyelőbizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg 2 éves időtartamra. A
felügyelő bizottsági tagsági jogviszony annak elfogadásával jön létre.
Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a/ visszahívással;
b/ lemondással;
c/ a felügyelőbizottsági tag halálával;
d/ a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor – indokolás nélkül – dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok szerint
dönt.
A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a szövetséghez címzett, a szövetség Elnökéhez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás
az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
24.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,
akivel szemben kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető
tisztségviselője. [Ptk. 3:26. § (2)]
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A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A
Felügyelő Bizottság tagja kötelezően vesz részt az Elnökség ülésén, ha jogszabály így rendelkezik. A
Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést, vagy az
Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé;
b) az Elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított
30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha az Elnökség és/vagy a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
25.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
Felügyelő Bizottság tagjai a szövetség ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatóak.
26.
A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik:
- az ügyvezetés ellenőrzése a szövetség érdekeinek megóvása céljából;
- a Szövetség működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság a hatáskörébe tartozó feladatok gyakorlása során – annak érdekében – az
Elnökségtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá a szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
27.
A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni. A felügyelőbizottság a szövetség irataiba,
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Elnökség tagjaitól és a Szövetség
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
28.
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül a Felügyelő Bizottság tagjának az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A Felügyelő Bizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a Felügyelő
Bizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
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29.
A Felügyelő Bizottság határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése
hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság határozatképes,
ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Felügyelő Bizottsági tagok több mint a fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
vagy
d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
30.
A Felügyelő Bizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és a tagokkal
a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a
szövetség honlapján történő közzétételével.
Állandó BizottságokMunkacsoportok
31.A Szövetség érdemi feladatai elvégzését munkacsoportokban valósítja meg, melyek a
következők: A Szövetség állandó bizottságai a következők:
a) Vitorlázórepülő Válogatott Keretek Bizottság (VVK)
b) Oktatási Szervezetés Kiképzési Bizottság (OKB)
Sportbírói Testület (VTSB)
c) Társadalmi kapcsolatokért felelős és Média Bizottság (MB)
d) Légtérhasználati Bizottság (LB).
e) Légi üzemeltetésért felelős Munkacsoport
f) Pénzügyi, gazdasági és adminisztratív Munkacsoport
A Munkacsoportokz állandó bizottságok vezetőit az Közgyűlés elnökség bízza meg,. A bizottságok
azok tagjait az elnökség jóváhagyásával az érintett adott bizottságmunkacsoport vezetője választja
ki.
Titkár
32. Adminisztratív és gazdálkodási feladatok ügyvitelével az Elnökség Titkárt bízhat meg, aki
feladatát társadalmi munkában, vagy megfelelő forrás esetén költségtérítés mellett is elláthatja.
Eseti Bizottságok
Eseti bizottságokat a Szövetség elnöke hozhat létre. Eseti bizottságok elsősorban ellenőrzési,
fegyelmi, etikai, konzultációs, elemzési probléma-megoldási pályázati, gazdasági, propaganda
feladatokra alakíthatók.
A bizottságok tagjai a Szövetség vezető szervének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
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XII.
A Szövetség felügyelete
A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Ctv. 15. § (1) bek.-e alapján – az
ügyészség gyakorolja.
XIII.
A szövetség pénzügyi alapja és gazdálkodása
A szövetség a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A szövetség alapítója, tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A
szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A szövetség a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet – folytat. A szövetség gazdaságivállalkozási tevékenységet úgy végez, hogy az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységét nem
veszélyezteti.
A szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
A szövetség ügyvezetésének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése.
A szövetség bevételei:
a) tagdíj
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
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A szövetség bevételeit és költségeit ráfordításait (kiadásait) fenti részletezésben elkülönítetten, a
számviteli előírások szerint tartja nyilván. A szövetség költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél
szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben
felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
A szövetség működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő okirat
rendelkezései az irányadóak.
A szövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az adománygyűjtés nem járhat az
adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi
méltóság sérelmével. A szövetség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a szervezet
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A szövetség részére juttatott adományokat az
adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell
nyilvántartásba venni.
A szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. A szövetség a vezető tisztségviselőt, a
támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások, illetve a szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti. A szövetség bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat
olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható,
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A szövetség köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és
közzétenni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A
közgyűlés a közhasznúsági mellékletet és az éves beszámolót nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hagyja jóvá. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe
bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
A szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten kell nyilvántartani.
A szövetség nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni. A szövetség közhasznú szervezet jogállására való tekintettel kizárólag kettős
könyvvitelt vezet.
A szövetség a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az
üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
A szövetség könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - a kettős könyvvitel
rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. A szövetség beszámolója tartalmazza:
 a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 az eredmény-kimutatást,
 kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel
felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati,
illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a
támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
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vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet
által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A szövetség a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít. A közhasznúsági
mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását
A szövetség köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni. A szövetség ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
módon tesz eleget. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil
Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
A szövetség beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A szövetség a vezető szervtől elkülönült felügyeleti szervet nem hoz létre, tekintettel arra, hogy a
szövetség éves bevétele nem haladja meg az 50 millió forintot, továbbá jogszabályi előírás erre nem
kötelez.
A szövetség feletti adóellenőrzés a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi
ellenőrzést pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
XIV.
A szövetség megszűnése
A szövetség jogutódlással megszűnik, ha
 a közgyűlés a jogutódlással történő megszűnésről határoz, azzal, hogy a szövetség más jogi
személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel egyesülhet és csak szövetségekre válhat szét.
A szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
 a Szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
 a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
 a közgyűlés a jogutód nélküli megszűnésről határoz;
 az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A Szövetség bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlásnevelés támogatására kell fordítani.
A Szövetségnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja,
hogy a Szövetség az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy
azt, hogy a Szövetség állami sportcélú támogatásban nem részesült.
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XV.
Vegyes és záró rendelkezések
A Szövetség megszűnésére a Sport tv. 17. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A Szövetség megszűnik, amennyiben a Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül, az összes
mandátum több mint kétharmados többségével kimondja a felosztást vagy más civil szervezettel való
egyesülést.
A Szövetség megszűnik a megszűnést kimondó határozat jogerőre emelkedésével vagy
feloszlatással.
A Szövetség bírósági feloszlatása után vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a vitorlázórepülő sport utánpótlás- nevelési programjainak
támogatására kell fordítani.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
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