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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
I.1. A szabályzat hatálya, érvényessége, értelmezése 

1.1. A jelen Szervezeti- és Mőködési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) 
a Balatonfüredi Yacht Club (továbbiakban: Club) Elnöksége a Club 
Alapszabályának 3.2.3. pontjában kapott felhatalmazás alapján fo-
gadja el. 

1.2. A jelen SZMSZ az elfogadásának napjától lép hatályba. 
1.3. A jelen SZMSZ rendelkezéseit a hatályos magyar jogszabályokkal és 

a Club Alapszabályával összhangban kell értelmezni. Amennyiben a 
jelen SZMSZ, valamint az Alapszabály rendelkezései között ellentét 
áll fenn, úgy az Alapszabály rendelkezései az irányadóak és alkal-
mazandóak. 

1.4. Az Elnök az SZMSZ elfogadását és bármely módosítását követıen 
haladéktalanul gondoskodik a hitelesített SZMSZ-nek a Club hon-
lapján történı közzététele iránt. 

 
I.2. A Club azonosító adatai: 

2.1. Club nyilvántartási száma: 1752 
2.2. Nyilvántartó Bíróság megnevezése: Veszprém Megyei Bíróság 
2.3. A Club adóazonosító száma: 18926813-2-19 
2.4. A Club statisztikai jelzıszáma: 18926813-9262-521-19 
2.5. A Club törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Veszprém Megyei Fı-

ügyészség. 
II. Fejezet 

Tagsági jogviszony 
 
II.1. Tagnyilvántartás 

1.1. A Club a tagokról tagnyilvántartást vezet a vonatkozó jogszabályi 
elıírások betartása mellett. A tagnyilvántartással kapcsolatos fel-
adatokat a Club Titkársága látja el. 

1.2. A tagnyilvántartás része a tagsági viszony keletkezésével, megszőné-
sével kapcsoltban keletkezett iratok valamint a tagok nyilvántartott 
adatait tartalmazó zárt adatbázis. 

1.3. A tagnyilvántartás minden esetben tartalmazza a természetes sze-
mély tag: 

1.3.1. születési és viselt nevét 
1.3.2. születési helyét és idejét 
1.3.3. anyja születési nevét 
1.3.4. lakóhelyét, ha ettıl eltérı levelezési és email címét 
1.3.5. tagsági jogviszonyának típusát 
1.3.6. tagsági jogviszonyának kezdete, vége, megszőnésének okát 
1.3.7. tagsági viszony keletkezésérıl, megszőnésérıl hozott határozat/ok 

számát, keltét 
1.3.8. tagdíjának aktuális rendezettségére vonatkozó információkat 
Szükség szerint tartalmazza: 
1.3.9. versenyengedélyének adatait 
1.3.10. fényképét 

1.4. A tagnyilvántartás tartalmazza a pártoló jogi személy tag: 



Balatonfüredi Yacht Club Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

 3 

1.4.1. nevét 
1.4.2. nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát 
1.4.3. Székhelyét, levelezési és email címét 
1.4.4. törvényes képviselıjének a személyes adatait 
1.4.5. tagsági jogviszonyának kezdete, végét, megszőnés okát 
1.4.6. tagsági viszony keletkezésérıl, megszőnésérıl hozott határozatok 

száma, kelte 
1.4.7. tagdíjának aktuális rendezettségére vonatkozó információkat 

1.5. A tagnyilvántartás nem nyilvános. Annak adataiba az érintett tag 
korlátozás nélkül valamint a Club tisztviselıi, munkavállalói és a 
tisztviselık megbízottai feladatuk, illetve munkakörük ellátásához 
szükséges mértékben tekinthetnek be, illetve kaphatnak felvilágosí-
tást. 

1.6. A tagnyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokról a tag ha-
ladéktalanul írásban köteles a Clubot tájékoztatni és szükség esetén 
felhívásra a változást megalapozó okiratot bemutatni. 

1.7. A Club Titkárság a tag bejelentését követıen köteles a tag adataiban 
bekövetkezı változásokat haladéktalanul átvezetni a nyilvántartás-
ban. 

1.8. A Club a tagnyilvántartás adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi 
elıírásoknak megfelelıen kezeli és tárolja. 

 
II.2. Tagsági kártya 

2.1. A Club a tag felvételét követıen a tag részére a Club tulajdonát ké-
pezı tagsági kártyát állít ki. 

2.2. A tagsági kártya kiállításáért a tagtól díj nem igényelhetı. A tagsági 
kártya pótlására vonatkozó díjakat az Elnökség határozza meg. 

2.3. Az érvénytelenített tagsági kártya sorszámát, a tulajdonosának ne-
vét, az érvénytelenítés okát a Club közleményben honlapján közzé-
teszi. 

 
II.3. Tagok felvétele 

3.1. A tagsági kérelmet minden esetben írásban kell elıterjeszteni. A 
Club tiszteletbeli és örökös tagjára írásbeli javaslatot részletes indo-
kolással bármely rendes tag tehet az Alapszabály rendelkezéseinek 
figyelembe vételével. 

3.2. Az Elnökség tagságra irányuló tagfelvételi kérelemre vonatkozó ja-
vaslatról szóló döntést közli a tagfelvételt kérı személlyel illetve szer-
vezettel.  

3.3. Az érintett személy illetve szervezet az Elnökség javaslatára észrevé-
telt tehet. 

 
II.4. Tagsági jogviszony megszőnése 

4.1. A tagság megszőnésére az Alapszabály rendelkezései az irányadóak. 
4.2. Tag vagy jogi személy tag képviselıjének halála esetén az Elnök hi-

vatalból intézkedik a Club részvétnyilvánításáról.  
4.3. A tagsági jogviszony megszőnése esetén a tagsági kártya érvénytele-

níteni kell és a tagsági kártyát lehetıség szerint be kell vonni. 
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4.4. A tagsági jogviszony megszőnésérıl okiratot kell kiállítani melynek 
egy példányát a tagnak (vagy örökösének) kérésére ki kell adni, egy 
példányát a tagnyilvántartás irataihoz kell csatolni. 

 
II.5. A Tagdíj 

5.1. A tag köteles a pénzügyi tervben megállapított tagdíjat minden 
tárgyév február 28. napjáig a Club részére befizetni. 

5.2. Amennyiben a tagsági jogviszony év közben keletkezik, a tag a 
tárgyévre számított teljes tagdíjat köteles megfizeti 

5.3. Amennyiben a tag az Alapszabályban rögzített fizetési határidıig 
nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, a Club Titkárság a 
nemfizetı tag számára egyenlegközlı levelet (1. sz. felszólítás) küld, 
a fizetési határidı lejártát követı 30 napon belül. Amennyiben a tag 
díjtartozását ezt követıen sem egyenlíti ki, úgy a Titkárság útján az 
Elnök az egyenlegközlı levél feladását követıen fizetési felszólító le-
velet (2. sz. felszólítás) küld, a határidık és jogkövetkezmények fel-
tőntetésével, továbbá jogosult a Club hivatalos helyiségében, a hir-
detıtábláján, valamint a Club honlapján a nem fizetı tagok listáját 
közzétenni. 

5.4. Amennyiben tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a 
kötelezettség megtételére megküldött felszólítások eredménytelensé-
gét követıen az Elnökség jogosult a nem fizetı tag kizárását a Köz-
győlés elé terjeszteni. 

5.5. A Club Közgyőlésén a lejárt tagdíjtartozással rendelkezı tagok a 
szavazati jogukat nem gyakorolhatják, kivéve, ha a tagdíjtartozás 
megszőnésének tényét a Közgyőlés megkezdéséig hitelt érdemlıen 
igazolják. 

III. Fejezet 
A Club szervezeti felépítése 

 
III.1. A Közgyőlés 

1.1. A Közgyőlés összehívása 
1.1.1. A Közgyőlési Meghívó tartalmazza 

• a Közgyőlés helyét, idejét 
• a Közgyőlés napirendi pontjait 
• a Közgyőlés háttéranyagainak felsorolását és azokhoz történı 

elektronikus hozzáférhetıségének és a megtekintés lehetısé-
gére vonatkozó tájékoztatást 

• az összehívott Közgyőlés határozatképtelensége esetére a meg-
ismételt Közgyőlés összehívására vonatkozó rendelkezést az 
Alapszabály 3.1.3. pontjának megfelelıen, az arra vonatkozó 
figyelmeztetéssel, hogy a megismételt Közgyőlés a meghívóban 
közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10%-
ának jelenléte esetén határozatképes. 

1.1.2. A Közgyőlési meghívó tartalmára vonatkozó tervezetet az Elnök 
utasításai alapján a Club Titkárság állítja össze.  

1.1.3. A meghívó Elnökség által történt elfogadása után a Club Titkárság 
haladéktalanul gondoskodik az Elnök által aláírt meghívók határ-
idıben történı megküldésérıl és a meghívóban szereplı doku-
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mentumoknak a Club honlapján történı közzétételérıl és a tagok 
számára történı hozzáférhetıségérıl. A Közgyőlés háttéranyagait 
nyomtatott formában is hozzáférhetıvé kell tenni betekintés cél-
jából a Club hivatalos helyiségében. A Közgyőlési meghívókat 
ajánlott postai küldeményként és elektronikus úton kell a tagok 
részére megküldeni. 

1.1.4. Ha a Közgyőlés összehívását a tagok legalább 15%-a kezdeménye-
zi, akkor az Elnöknek a benyújtástól számított 30 napon belül 
meghozott döntésével a Közgyőlést a kezdeményezés benyújtásá-
tól számított 30 napon belüli idıpontra kell összehívnia. Az Elnök 
– ha ennek szükségét látja - a Felügyelı Bizottságtól a kezdemé-
nyezés kötelezı voltáról és jogszerőségérıl állásfoglalást kérhet. 

1.2. Közgyőlés személyi és tárgyi feltételei 
1.2.1. Az Elnök az Ügyvezetı Igazgató útján gondoskodik arról, hogy a 

Közgyőlés személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre álljanak. Így 
különösen  
• a tagok hatályos névjegyzéke biztosított legyen 
• az Elnök és az Elnökség feladatkörébe tartozó jelentések és 

tervezetek vonatkozásában gondoskodik a felelıs személy je-
lenlétérıl vagy helyettesítésérıl 

• a szavazáshoz, a jelöléshez és a tisztújításhoz szükséges iratok 
és eszközök kellı számban rendelkezésre álljanak 

• a Közgyőlés hangosításához és hangrögzítéséhez szükséges 
technikai eszközök rendelkezésre álljanak. 

1.3. A Közgyőlés kizárólagos hatásköreivel kapcsolatos rendelkezések. 
1.3.1. Alapszabály elfogadása vagy az Alapszabály módosítása esetén az 

új szövegre, illetve módosításra vonatkozó szövegszerő javaslatot 
legkésıbb a meghívó megküldésével egyidejőleg közzé kell tenni. 
Az Alapszabály 3.1.3. pontja szerinti megismételt Közgyőlésen az 
Alapszabály csak az elızetesen közétett tervezetben foglalt körben 
kerülhet módosításra, újabb - a tervezettel nem érintett- részeinek 
a módosítása megismételt Közgyőlésen nem lehetséges. 

1.3.2. A Közgyőlés a Közgyőlés levezetı elnökét vita nélkül, nyílt szava-
zással választja a szavazásra jogosult jelenlévı tagok közül. Az 
Elnökség – ennek hiányában az Elnök – elızetes felkérés alapján 
jogosult javaslattételre. Az Elnök által javasolt tag Közgyőlés általi 
elutasítása esetén és a Közgyőlés bármely tagja - jogosult levezetı 
elnök személyére javaslatot tenni. 

1.3.3. A Közgyőlés által választott tisztségviselık megválasztásának fo-
lyamata 

1.3.3.1. A Közgyőlés az adott tisztségviselıket meghatározott idıre tit-
kos szavazással választja meg. Egy tag csak egy tisztséget tölt-
het be. 

1.3.3.2. Szavazni a jelölılistára felvett jelöltre a hitelesített szavazóla-
pon vagy elektronikus szavazóeszköz igénybevétele esetén a hi-
telesített szavazógéppel lehet. 

1.3.3.3. Ha egy jelöltet több pozícióra is jelöltek és valamennyi jelölést 
elfogadta, akkor az elsı tisztségre történt megválasztását köve-
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tıen nyilatkoztatni kell a további jelölések fenntartása vagy 
azoktól történı visszalépés tárgyában. 

1.3.3.4. Szavazásra megfelelı idıt kell biztosítani, ami lehetıvé teszi a 
Közgyőlésen jelenlévı tag számára szavazati jogának rendelte-
tésszerő gyakorlását és szavazatának leadását. 

1.3.3.5. A szavazás lezárulta után, az illetékes bizottság a szavazási el-
járástól függıen megvizsgálja a leadott szavazatokat és megál-
lapítja a leadott, az érvénytelen, az érvényes és az egyes jelöl-
tekre leadott szavazatok számát. 

1.3.3.6. A szavazás tisztségenként külön-külön történik, úgy hogy elı-
ször az Elnököt, majd az Elnökség tagjait (listásan) és Felügye-
lı Bizottság tagjait (listásan) választja meg a Közgyőlés. A lis-
tás választási eljárás során, a megválasztandónál több jelölt 
esetén az új választási fordulóban a listán legkevesebb szava-
zatot kapott jelölt már nem vehet részt.   

1.3.3.7. A Közgyőlés által megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthe-
tı, aki a jelenlévık szavazatának egyszerő többségét megsze-
rezte. A Közgyőlés által megválasztott tisztségviselı nem léte-
síthet a Clubbal munkaviszonyt. 

1.4. Közgyőlési határozatok nyilvántartása 
1.4.1 A Közgyőlés határozatairól a Club Titkárság nyilvántartást vezet 

(Közgyőlési Határozatok Könyve). A nyilvántartás a határozat szá-
mát és szövegét, a határozat hatályát, valamint a határozatot támo-
gatók és ellenzık, valamint tartózkodók számarányát tartalmazza. 

1.4.2. A határozatok jelölése: a határozat száma a sorszám törve az év-
számmal majd zárójelben a meghozatal hónapja és napja (pl.: 
1/2008 (01.01.) sz.) A határozatok sorszámozását évente újra kell 
kezdeni.  

1.4.3. A Közgyőlés határozatait a Club honlapján nyilvánosságra kell 
hozni. A Közgyőlési határozatnak az érintettekkel való írásbeli 
közlésérıl az Elnök a Club Titkárságán keresztül köteles gondos-
kodni. 

1.4.4. A Határozatok Könyve elektronikus úton is vezethetı. 
1.5. Meghatalmazás útján történı képviselet 

1.5.1. A Közgyőlésen a rendes tag jogait képviselı útján is gyakorolhatja. 
A rendes tag másik rendes tag részére a Közgyőlésen történı képvi-
seletére és jognyilatkozatok megtételére teljes bizonyító erejő ma-
gánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást adhat. Az al-
kalmazható meghatalmazás mintája jelen SZMSZ 1. számú mellék-
letét képezi. Meghatalmazott tag további meghatalmazást nem ad-
hat, továbbá a Meghatalmazott a Közgyőlésen a Meghatalmazó 
személy képviseletében a saját jogú szavazólapjától eltérı színő 
szavazólappal szavaz. 

 
A Club választott testületei 

 
III.2. Az Elnökség  

2.1. Az Elnökség a Club Alapszabályban foglalt feladat- és hatáskörében 
körében irányítja és szervezi a Club életét.  
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2.2. Az Elnökség az Alapszabályban megnevezett szabályzatokon túl 
megalkotja és elfogadja a Club egyéb szabályzatait, így különösen a 
jelen SZMSZ 2. számú mellékletében felsorolt szabályzatokat. 

2.3. Az Elnökség az Elnök akadályoztatása esetére kijelöli az Elnököt 
helyettesítı személyt. Az Elnök helyettesítésére az Elnökség több 
személyt is kijelölhet. Ebben az esetben meg kell határozni a helyet-
tesítés sorrendjét illetve párhuzamos helyettesítés esetén az egyes 
helyettesek által ellátandó feladatokat.  

2.4. Az Elnökség beszámoltatja az Elnököt az elnökségi ülések között 
végzett tevékenységérıl, a Közgyőlés és az Elnökség határozatainak 
végrehajtásáról. 

2.5. Az Elnökség minden év február 20. napjáig a tárgyévre, a Club mő-
ködésére vonatkozó éves munkatervet és pénzügyi tervet készít.  

2.5.1. A pénzügyi terv részeként a pénzügyi terv fıbb számait, a 3. 
számú mellékletben foglaltak alapulvételével, köteles az Elnök-
ség a Közgyőlés elé terjeszteni. 

2.5.2. A tagdíj rendszerére, kedvezményekre, valamint a Club által 
adományozható elismerésekre vonatkozó szabályokat a jelen SZMSZ 4. 
számú mellékletét képezı „A Balatonfüredi Yacht Club Tagdíj és Díj 
Rendelkezései” rögzíti. 

2.6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással és egyszerő szótöbbség-
gel hozza.  

2.7. Az Elnökség ülésezésének rendje 
2.7.1. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség az elnökségi tagok 

indítványára -jogszabály által meghatározott esetekben-  zárt 
ülést vagy meghatározott napirendi pont zárt tárgyalását rendel-
heti el, (különösen személyi ügyekben, a Club vállalkozói tevé-
kenységével kapcsolatos üzleti titkot tartalmazó napirendi pon-
tos tárgyalásánál, a versenyekkel/versenyzéssel kapcsolatos tak-
tikai kérdéseket érintı napirendi pontok tárgyalásánál). Az El-
nökség üléseit az Elnök vezeti. 

2.7.2. Az Elnökség üléseire szóló meghívót elektronikusan vagy más 
igazolható módon meg kell küldeni az Elnökségi tagoknak, a ta-
nácskozási joggal rendelkezıknek (Balatonfüred Város Polgár-
mestere, Ügyvezetı Igazgató) és a Felügyelı Bizottság elnökének 
és az egyéb szükség szerint meghívott személyeknek, az Alap-
szabályban rögzített határidık figyelembevételével. 

2.7.3. Az Elnökség ülésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melyrıl az Ügy-
vezetı igazgató gondoskodik. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülés 
helyét és idejét, a jelenlévıket továbbá a megtárgyalt napirendi 
pontok lényegét és a határozatok számát, szövegét, valamint a 
határozat hatályát és az azokra leadott szavazatok, ellenszavaza-
tok és a tartózkodások számát, az Elnök és egy hitelesítı elnök-
ségi tag aláírását. Ha a jelenlévık közül valaki a szavazásban 
nem vesz részt, úgy ezt is rögzíteni kell. A jegyzıkönyvet az ülést 
követıen a tagoknak meg kell küldeni, akik a megküldést követı 
8 napon belül észrevételt tehetnek. A zárt ülés vagy meghatáro-
zott napirend zárt tárgyalása esetén a jegyzıkönyvnek tartal-
maznia kell az ennek alapjául szolgáló jogszabályi felhatalmazás-
ra történı utalást, továbbá az ülés jegyzıkönyve zárt ülés vagy 
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napirendi pont zárt tárgyalása esetén is a meghozott határoza-
tot/kat tartalmazza a zárt ülés indokául szolgáló adatok (szemé-
lyes adat; üzleti titok stb.) meghatározásának mellızésével.  

2.8. Az elnökségi tagok kötelesek az Elnökség munkájában és a Club 
céljainak megvalósításában aktívan részt venni. Az Elnökségi tag 
köteles az Elnökség ülésein részt venni, kivéve ha távollétét elızete-
sen kimentette vagy igazoltan akadályoztatva van.  

2.9. Az elnökségi tagok feladataik ellátása során igénybe vehetik a Club 
Titkárságának segítségét és az Elnökségtıl kapott feladataik ellátá-
sa során az Elnökkel egyeztetett módon, kizárólag e körben az Ügy-
vezetı igazgatónak feladatot és utasítást adhatnak. 

2.10. Az Elnökség a Club éves pénzügyi beszámolóját az 5. számú mellék-
letben foglaltak alapulvételével készíti el. 

 
III.3. Az Elnök 

3.1. Az Elnök a Club képviselıje szervezi és vezeti a Club életét. 
3.2. Az Elnök hatáskörébe tartozik elsısorban a Club képviselete, az 

aláírási és utalványozási jogkör VII. fejezetben foglaltak szerinti 
gyakorlása, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyet jogsza-
bály, az Alapszabály, az SZMSZ, a Közgyőlés valamint az Elnökség 
az Elnök hatáskörébe utal. 

3.3. Az Elnök – utólagos beszámolási kötelezettség mellett - jogosult el-
járni és állást foglalni az elnökségi ülések között minden halasztha-
tatlan ügyben az Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével. 
Az Elnök jogosult dönteni mindazon kérdésben, amelyet érvényben 
lévı hatályos szabályzat vagy határozat a hatáskörébe utal. 

3.4. Az Elnök vezeti az Elnökség munkáját. Gondoskodik a döntések 
szakszerő és hatékony elıkészítésérıl és a határozatok végrehajtá-
sáról, összefogja és irányítja az Elnökség által rá és az egyes elnök-
ségi tagokra bízott feladatok elvégzését. 

3.5. Az Elnök irányítja és felügyeli az Ügyvezetı igazgató munkáját, te-
vékenységét. 

3.6. Az Elnök feladatának ellátása során jogosult és köteles az Alapsza-
bály és jelen SZMSZ rendelkezései szerint a tisztségviselıket, az 
Ügyvezetı igazgatót utasítani, feladataik ellátásáról beszámoltatni, 
ellenırizni. Az ellenırzéssel illetve felügyelettel maga helyett az El-
nökség tagjait vagy a Club munkavállalóit megbízhatja. Errıl az 
érintetteket és az Elnökséget tájékoztatni köteles. 

3.7. Az Elnök felelıs a Club eredményes és jogszerő mőködéséért; gon-
doskodik az ehhez szükséges határozatok, szabályzatok kidolgozá-
sáról és az elfogadott szabályzatok és egyéb határozatok végrehajtá-
sáról. 

3.8. Az Elnök képviseli a Club érdekeit az illetékes hatóságoknál, állam-
igazgatási szerveknél, egyéb intézményeknél. 

 
III.4. A Felügyelı Bizottság 

4.1. A Felügyelı Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok és az 
Alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével végzi, ügyrendjét 
maga jogosult megállapítani. 
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4.2. A Felügyelı Bizottság az Alapszabály 3.4.3. pontja alapján megalko-
tott ügyrendjét a Club Titkárságán letétbe helyezi elektronikus és 
papíralapú, hitelesített formában, az Ügyvezetı igazgató gondosko-
dik annak honlapon történı közzétételérıl. 

4.3. A Felügyelı Bizottság egyes ellenırzési feladatokat elvégzésével 
bármely tagját megbízhatja, vagy az ellenırzési feladatokat állandó 
jelleggel megoszthatja tagjai között. 

4.4. A Felügyelı Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képvise-
letnek nincs helye. 

4.5. A Felügyelı Bizottság eljárását a Club bármely tagja, valamint az 
Ügyvezetı igazgató kezdeményezheti. 

 
III.5. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság 

5.1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság (bizottság) a Club etikai és fegyelmi 
eljárások lefolytatására eseti jelleggel létrehozott bizottsága, feladat 
és hatáskörét az Alapszabály rendelkezései szerint az Etikai és Fe-
gyelmi Szabályzat állapítja meg. 

5.2. A bizottság tagjait az Elnökség az Alapszabályban elıírtak szerint 
választja meg meghatározott fegyelmi/etikai eljárás/ok lefolytatásá-
ra. A bizottság elsı ülését a tagok megválasztásától számított 15 
napon belül tartja meg, ahol tagjai közül elnököt választ. Az elsı 
ülését az Elnök hívja össze. Az eljárást az elsı ülésétıl számított 60 
napon belül köteles lezárni és határozatát meghozni.  

5.3. A bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van.  
5.4. A határozat meghozatalát megelızıen a bizottság jogosult az érin-

tett feleket meghallgatni, és egyéb bizonyítékokat beszerezni. 
5.5. A bizottság a határozatát egyszerő szótöbbséggel, zárt tanácskozás-

ban hozza meg. A bizottság az általa meghozott, indokolással ellá-
tott határozatot köteles a kihirdetéstıl számított 15 napon belül 
írásba foglalni, és az érintettekkel igazolható módon közölni, továb-
bá határozatát az adatvédelmi jogszabályi elıírások betartása mel-
lett a Club honlapján közzétenni. 

 
III.6. A Jelölıbizottság 

6.1. Tisztújító Közgyőlést megelızıen – a Közgyőlés meghívójának elfo-
gadásával egyidejőleg - az Elnökség a Club szavazati joggal rendel-
kezı tagjai közül legfeljebb 5 tagú eseti bizottságként mőködı Jelö-
lıbizottságot választ. 

6.2. A Jelölıbizottság elsı ülését az Elnök hívja össze, amelyen tagjai 
közül elnököt választ. 

6.3.  A Jelölıbizottság megbízatása a megválasztásától a tisztújítás tár-
gyában hozott döntések megtámadására nyitva álló határidı ered-
ménytelen elteltéig illetve megtámadás esetén a megtámadás tár-
gyában lefolytatott eljárás jogerıs befejezéséig tart. 

6.4. A Jelölıbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a 
fele jelen van. 

6.5. A Jelölıbizottság határozatait szótöbbséggel hozza.  
6.6. A Jelölıbizottság feladata 

6.6.1. A jelölések befogadása, érvényességük vizsgálata és nyilvántar-
tása. 
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6.6.2. A jelöltek jelölést elfogadó vagy elutasító nyilatkozatainak be-
szerzése, dokumentálása és nyilvántartása. 

6.6.3. Jelöltekkel történı kapcsolatfelvétel.  
6.6.4. A jelöltek személyérıl a Közgyőlés tájékoztatása, jelölılista ösz-

szeállítása. 
6.6.5. A tisztségviselı választás vonatkozásában az Elnökség által a Je-

lölıbizottság hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
6.7. A Jelölıbizottság elsı ülését a megválasztását követı 8 napon belül 

tartja meg. 
6.8. A tisztségviselık személyére javaslatot tenni (továbbiakban: jelölni) 

a Közgyőlés napján a Közgyőlésen az adott tisztségre vonatkozó je-
lölés lezárásáig lehet. 

6.9. Jelölni a Jelölıbizottság részére írásban megküldött jelölési lapon, 
legkésıbb azonban a tisztújítással érintett napirendi pont keretében 
felszólalás formájában lehet. A kitöltött jelölı lapnak tartalmaznia 
kell a jelölı és a jelölt nevét és a jelöléssel érintett pozíciót, a jelölı 
aláírását és mindazon adatokat, amelybıl a jelölés érvényessége 
megállapítható.  

6.10. Érvényesnek nyilvánított jelölés esetén - ha a jelölt a jelölılapon 
írásban nem nyilatkozott a jelölés elfogadásáról, akkor – a Közgyő-
lés levezetı elnöke a jelölés elfogadása vonatkozásában nyilatkozat-
tételre hívja fel a jelöltet. Ha a jelölt sem írásban, sem szóban nem 
nyilatkozik, a jelölést elutasítottnak kell tekinteni. 

6.11. Ha a tisztségre beérkezett jelölések vonatkozásában a fenti eljárás 
lezajlott a Közgyőlés levezetı elnöke erre irányuló figyelmeztetést 
követıen lezárja a jelölést, és a Közgyőlés határozatával az adott 
tisztségre vonatkozó jelölılista elfogadásáról határoz. 

 
A Club operatív munkaszervezete 

 
III.7. Az Ügyvezetı igazgató 

7.1. Az Alapszabály értelmében különösen Club napi ügyeinek ellátásá-
ra, a munkavállalók munkájának irányítására az Ügyvezetı igazga-
tót alkalmaz munkaviszony keretében, akit az Elnökség választ 
meg, hív vissza.  
Az Elnökség különösen azokban az esetekben jogosult az Ügyvezetı 
igazgató visszahívására, ha az Ügyvezetı igazgató feladatainak soro-
zatosan nem tesz eleget; vagy a Club érdekeivel súlyosan ellentétes 
magártatás tanúsít; vagy bármely módon akadályozza vagy veszé-
lyezteti a Club mőködését. Az Elnökség az Ügyvezetı igazgató visz-
szahívását visszaélésszerően nem gyakorolhatja és bármely okból 
történı visszahívás esetén döntését köteles körültekintıen meghoz-
ni és megindokolni. 

7.2. Az Ügyvezetı igazgatói tisztségre pályázatot kell kiírni, amelyet az 
Elnökség legalább a Club honlapján tesz közzé. A beérkezett pályá-
zatokat az Elnökség rangsorolja és a legjobb 3 pályázó Felügyelı Bi-
zottság általi meghallgatását és véleményalkotását követıen dönt az 
Ügyvezetı Igazgató személyérıl.  
Az Ügyvezetı igazgató önállóan, az Elnökség és az Elnök irányítása 
mellett ellátja a Club ügyeinek vitelével kapcsolatban az Alapsza-
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bályban és a Club szabályzataiban valamint az Elnökség vagy az 
Elnök döntéseiben meghatározott feladatait, vezetteti a Club pénz-
ügyi könyveit, elvégzi a pénzügyi számviteli és pénztári teendıket 

7.3. Az Ügyvezetı igazgató részt vesz az Elnökség ülésén, jelzi azokat a 
felmerülı kérdéseket, amelyekben az Elnökség-, vagy a Közgyőlés 
határozata szükséges. Gondoskodik a jegyzıkönyv elkészítésérıl, 
gondoskodik az Elnökség határozatainak érintettekkel való közlésé-
rıl. 

7.4. A Club ingatlanainak és ingóságainak üzemeltetése körében az 
Ügyvezetı igazgató Elnök utasításai szerint gyakorolja a rábízott 
feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenırzi a házirend 
és a kikötırend betartását. Jelzi ezen szabályok módosításának 
szükségességét. 

7.5. Az ügyvezetı havi riportot készít és küld meg minden hónap lezárá-
sát követı legkésıbb 5 napon belül az Elnökön keresztül az Elnök-
ségnek. A havi riport összeállítása, struktúrája, tartalma tekinteté-
ben az Elnök instrukciói az irányadóak. 

7.6. Az Ügyvezetı igazgató a Club mőködésével kapcsolatban gondosko-
dik a Club tagjai tájékoztatásról segíti jogaik érvényesülését javasla-
tait, véleményeiket közvetíti az Elnökség felé. 

7.7. Az Ügyvezetı igazgató rendszeres kapcsolatot tart mindazon szerve-
zetekkel, társegyesületekkel/klubokkal, melyek a sportág életében 
jelentıs szerepet töltenek be. 

 
III.8. A Club Titkárság 

8.1. A Club Titkársága az Elnök eseti utasításai szerint és az Ügyvezetı 
igazgató irányításával ellátja a Club teljes körő adminisztrációjával 
és gazdasági ügyeivel kapcsolatos feladatok ügyintézését. 

8.2. A Club Titkársága a Club székhelyén mőködik és munkanapokon 
az elızetesen meghatározott idıpontokban elérhetı a tagság számá-
ra.  

8.3. A Club Titkárság feladata különösen: 
8.3.1. Club testületi üléseinek elıkészítésével, lebonyolításával kapcso-

latos technikai feladatok ellátása 
8.3.2. tisztségviselık feladatellátásának segítése 
8.3.3. versenyzı tagok engedélyeinek, kiállítása, kiadása 
8.3.4. vezeti a jogszabály és az Alapszabály által elıírt nyilvántartáso-

kat 
8.3.5. kezeli a Club irattárát 
8.3.6. ellátja a Club mőködésének dokumentálásával kapcsolatos te-

endıket 
8.3.7. bonyolítja a Club belsı és külsı levelezését 
8.3.8. gondoskodik a Club mőködése során keletkezı iratok megırzé-

sérıl, rendszerezésérıl 
8.3.9. mindazon feladatok ellátása, amelyeket az Alapszabály vagy a 

Club bármely szabályzata feladatkörébe utal. 
8.4. A Club Titkársága az Ügyvezetı igazgató közvetlen irányítása alatt 

áll. 
8.5. A Club Titkárságának feladatait a Titkárságon foglalkoztatott mun-

kavállalók a munkaköri leírásukban foglaltak szerint látják el. 
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III.9. A Club munkavállalói: 

9.1. A Titkárság feladatainak ellátására-, Club üzemeltetésének biztosí-
tására és sporttevékenység fıállású ellátására a Club munkaválla-
lókat foglalkoztathat.  

9.2. Gondnok: Feladata a vitorlás telep/ek üzemeltetésének biztosítása 
a kikötımesterrel együttmőködve. 

9.3. A Kikötımester: A Club telepe életének irányítója, felelıs a ki-
kötı rendjéért, a telepen levı hajók-, jármővek-, személyek rende-
zett körülmények között történı ellátásáért. 

9.4. Edzık/Szakedzık: Ellátják a sportolókkal kapcsolatos edzıi felada-
tokat. Felelıs a megırzési felelısséggel átvett eszközök rendeltetés-
szerő használatáért, valamint a hajók és motorosok megfelelı mő-
szaki állapotban tartásáért 

9.5. Egyéb munkavállalók: A Club egyéb munkavállalói azok a Club Tit-
kárság körébe nem tartozó elsısorban fizikai dolgozók, akik ellátják 
a munkaszerzıdésükben és a munkaköri leírásukban foglalt felada-
tokat. A Club a munkavállalóival munkaszerzıdést köt. 

9.6. A szükséges munkavállalói létszámról és a feladatok által megköve-
telt munkaszervezetrıl, munkakörökrıl az Ügyvezetı igazgató tájé-
koztatása alapján az Elnökség dönt. 

 
 

IV. Fejezet 
Felelısségi Rendszer 

 
IV.1. Tisztségviselık 

1.1. A tisztségviselık felelısek az Alapszabályban, a Szabályzatokban 
vagy egyéb módon feladat és hatáskörükbe utalt feladatok ellátásá-
ért. 

1.2. A tisztségviselık mulasztása esetén velük szemben etikai/fegyelmi 
eljárás bármely tag javaslatára kezdeményezhetı továbbá súlyos 
esetben tisztségbıl történı visszahívásuk kezdeményezhetı.  

 
IV.2. Felelısségbiztosítás 

2.1. A Club a rendes tagok részére a Club területén az általuk okozott 
károk biztosítására 10%-os önrész megállapítása mellett legfeljebb 
káreseményenként felelısségbiztosítást köthet.  

2.2. Amennyiben a Club anyagi helyzete lehetıvé teszi és a Club Elnök-
sége IV.2.1. pont alapján biztosítás kötésérıl határozott, a felelıs-
ségbiztosítás nyújtására az Elnökség több biztosítótársaságot meg-
keres és a beérkezett ajánlatokról az Elnökség a Felügyelı Bizottság 
meghallgatása után jogosult határozni. 

 
IV.3. Vitarendezés 

3.1. A tagok közötti vitarendezés tekintetében az Alapszabály rendelkezé-
sei irányadók, azzal, hogy az Elnökség a döntésre való tagi igény tu-
domásszerzésétıl számított 48 órán belül állást foglal a vita tárgyá-
ban. 
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V. Fejezet 
A Club mőködtetésének eszközrendszere 

 
V.1. A Club belsı irányításának eszközei 

1.1. A Club a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyőlés, és az 
Elnökség határozatai, a pénzügyi terv, valamint a szabályzatok alap-
ján mőködik. Az Elnökségi határozatokat az Elnökségi Határozatok 
könyvében, a többi külsı-belsı szabályozást az Ügyvezetı igazgató 
rendszerezetten, mindenki által hozzáférhetıen kezeli. 

1.2. A Club irányítása az : 
- Alapszabály 
- Szabályzatok 
- Házirend 

alapján történik. 
 
V.2. A Club szervezetén belüli ellenırzés 

2.1. Az ellenırzés célja a Clubon belüli esetleges gazdálkodási és mőkö-
dési zavarok feltárása, a gazdálkodás hatékonyságának, a Club esz-
köz és vagyonvédelmének biztosítása. 

2.2. A Clubon belüli mőködésének ellenırzése elsısorban az Elnök és az 
Ügyvezetı igazgató feladata, melyet az Elnökség által elfogadott el-
lenırzési terv rendelkezéseinek megtartása mellett önállóan végez-
nek. 

 
VI. Fejezet 

Munkáltatói jog 
 

VI.1. Munkáltatói jog gyakorlása 
1.1. Az Ügyvezetı igazgató felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyako-

rolja. 
1.2. A Club munkavállalói fölött a munkáltatói jogkört az Ügyvezetı 

igazgató gyakorolja. 
1.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a munkaszerzıdések meg-

kötése során az Elnökség iránymutatásait figyelembe venni. 
 

VI.2. Helyettesítés 
2.1. Munkaköri- vagy hatásköri helyettesítés az Alapszabály és a Sza-

bályzatokban foglalt rendelkezések szerint történik.  
2.2. Az Elnök a maga képviseletére az Elnökség bármely tagjának-, az 

Ügyvezetı igazgatónak-, vagy a Club valamely alkalmazottjának 
meghatalmazást adhat egy adott ügyben (eseti meghatalmazás), 
vagy egy meghatározott ügycsoport vonatkozásában (állandó megha-
talmazás). 

2.3. Az Ügyvezetı igazgató akadályoztatása esetén helyettesítésére a 
Club Titkárságnak az Elnökség által kijelölt munkavállalója jogosult. 
Az Ügyvezetı igazgató helyett az Elnök is jogosult eljárni, azonban 
errıl az Ügyvezetı igazgatót értesíteni kell.  

2.4. Egyes részfeladatok vonatkozásában az Elnökség által létrehozott 
bizottságok is jogosultak a bizottságot létrehozó Elnökségi határozat 
szerint a képviseletre. 
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VII. Fejezet 

Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, bélyegzı 
használata 

 
VII.1. Képviseleti jogosultság 

1.1. A Club képviseletére önállóan és önálló aláírási joggal az Elnök jogo-
sult. 

1.2. Az Ügyvezetı igazgató feladatai ellátásához szükséges mértékben az 
Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a Club képviseletére. 

1.3. Az Elnök akadályoztatása esetén a Club képviseletére és az Elnökre 
irányadó szabályok mellett kötelezettségvállalásra az Elnökség által 
kijelölt elnökségi tag jogosult.  

 
VII.2. Utalványozási jogkör 

2.1. A Club bankszámlája feletti rendelkezési joggal az Elnök és az  erre 
elnökségi határozattal felhatalmazott Elnökségi taggal és/vagy az 
Ügyvezetı Igazgatóval együttesen jogosult, összhangban a Pénzkeze-
lési Szabályzattal. 

 
VII.3. Bélyegzık használata és nyilvántartás 

3.1. Bélyegzı használatára a Bélyegzık használatát részletezı Szabály-
zatban foglaltak az irányadóak.  

 
VIII. Fejezet 

Külsı megjelenések, Honlap 
 

VIII.1. Média 
1.1. A Club képviseletében mind az elektronikus, mind a nyomtatott saj-

tó részére hivatalos minıségben a Clubbal összefüggésben az Elnök, 
illetve az általa meghatalmazott személy jogosult tájékoztatást adni. 

1.2. A Club kommunikációjáért az Elnökség felügyeletével az Ügyvezetı 
Igazgató felelıs, azzal, hogy bármely, a Clubbal bármilyen módon 
összefüggı nyilatkozatot a nyilvánosság felé bármilyen módon az 
ügyvezetı kizárólag az Elnök elızetes engedélyével tehet. 

 
VIII.2. A Club honlapja 

2.1. A Club közleményeit, beszámolóit, hivatalos honlapján közzéteszi.  
2.2. A Club hivatalos honlapja a www.byc.hu címen található. 
2.3. A Club hivatalos honlapját a Ügyvezetı igazgató gondozza. 
2.4. A Club hivatalos honlapján teszi közzé, a mindenkor hatályos adat-

védelmi és egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével: 
• A Club általános adatait, elérhetıségeit és rövid történetét 
• A Club Alapszabályát, SZMSZ-ét, házirendjét és a kikötı 

használatára vonatkozó rendelkezéseket 
• A jogszabály által elıírt beszámolókat és jelentéseket 
• A Közgyőlési jegyzıkönyveket 
• A Közgyőlési Határozatokat 
• Az Elnökségi Határozatokat 
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• A Felügyelı Bizottság határozatait és közleményeit 
• Mindazokat az információkat, amelyeknek a honlapon történı 

közzétételét az Elnökség elrendeli. 
• A jelentısebb clubeseményeket, versenykiírásokat, verseny-

eredményeket, valamint a Club mőködésével kapcsolatos 
egyéb jelentıs információkat. 

2.5. A Club hivatalos honlapján annak tagok részére elérhetı zárt részén 
teszi közzé, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figye-
lembe vételével: 

• Elnökség által a honlap zárt részén közzétenni rendelt tartal-
makat. 

 
VIII.3. Iratbetekintés 
 

3.1. A Közgyőlési Határozatok Könyve, illetıleg az Elnökségi Határozatok 
Könyve teljes körően nyilvánosak és azokba a Club irodájában, 
munkaidıben a Club tevékenységének zavarása nélkül a jogszabályi 
rendelkezések szerint bárki betekinthet. 

 
IX. fejezet 

Egyéb rendelkezések 
 

Jelen Szervezeti- és Mőködési Szabályzatot a Club Elnöksége 4/2009. 
(01.16.) számú határozatával elfogadta és az elfogadás napján lépett hatály-
ba. 
A jelen Szervezeti- és Mőködési Szabályzatot a Club Elnöksége az 57/2009 
(11.26.) számú határozatával módosította és fogadta el a hatályos módosítá-
sokkal egységes szerkezetben foglalt szövegét, a módosítások az elfogadás 
napjától érvényesek és hatályosak. 
 
Balatonfüred, 2009. november 26. napján 
 
 
 
 
 Nagy Attila        

elnök         
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1. számú Melléklet: A Közgyőlésen alkalmazható Meghatalmazás1 mintája 
 

Meghatalmazás 
a Balatonfüredi Yacht Club Közgyőlésén történı képviseletre 

 
Alulírott,  
 

Név: ………………..………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………. 

Szemig. sz.: …………………………………………………………………. 

Lakcím:……………………………………....,……………………………… 

mint a Balatonfüredi Yacht Club (8230 Balatonfüred, Zákonyi F. u. 2., nyilvántartá-
si szám: 1752) rendes tagja: 
 

m e g h a t a l m a z o m 
 

Név: ………………..………………………………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………… 

Szemig. sz.: …………………………………………………………………… 

Lakcím:……………………………………............................................. 

 
rendes tagot, hogy a Balatonfüredi Yacht Club ……………………. napján tartandó 
Közgyőlésén és esetlegesen ugyanezen a napon megtartott megismételt Közgyőlé-
sén, engem mint szavazati joggal rendelkezı rendes tagot teljes jogkörrel képvisel-
jen, helyettem és nevemben eljárjon, így különösen nyilatkozatokat tegyen és a Köz-
győlésen szavazzon. 
 
Jelen meghatalmazás kizárólag a …………………………………. napján tartandó Köz-
győlésre, illetve ugyanezen a napon esetlegesen megtartandó megismételt Közgyő-
lésre terjed ki. 
 
Kelt …………………., 20….  ………………………… napján 
 
 
       _______________________________ 
        Meghatalmazó 
  
A Meghatalmazást elfogadom: 
 
 
_________________________ 

meghatalmazott 
 
 
Elıttünk, mint tanúk elıtt: 
1.       2. 
Név:       Név: 
Cím:       Cím:   

                                            
1 Letölthetı a Club honlapjáról 
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2. számú Melléklet: A Club Elnöksége által megalkotandó Szabályzatok kü-
lönösen: 
 
 
 
I. Szabályzat az eszközök és források leltárkészítésérıl és leltározásáról 
II. Szabályzat az eszközök és források értékelésérıl 
III. Pénzkezelési Szabályzat 
IV. Etikai és Fegyelmi Szabályzat 
V. Szabályzat a Club nyilvántartásainak vezetésrıl és a nyilvántartások köte-
lezı tartalmi elemeirıl 
VI. Szabályzat a Club bélyegzıinek használatáról 
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3. számú Melléklet: A Club éves pénzügyi tervének összeállítására irányadó 
szempontok 
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4. számú Melléklet: A Balatonfüredi Yacht Club tagdíj és díj rendelkezései 
 
 

1. A tagdíj 
 
A tagdíjak (egyszeri, eseti – tagfelvételi – tagdíj és rendszeres, éves tagdíj) 
mértékét az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelıen az Elnökség határoz-
za meg. 
 
A) EGYSZERI, ESETI – TAGFELVÉTELI - TAGDÍJ 
1. A belépı tag köteles a belépéssel egyidejőleg egyszeri, eseti - tagfelvéte-

li - díjat fizetni a BYC részére. 
2. Az egyszeri - tagfelvételi díj - mértéke 
 Pártoló taggá válás esetén a rendszeres évi tagdíj 50%-ának összege. 
 Rendes taggá válás esetén a tárgyévi rendszeres tagdíj ötszörös összege. 
 Versenyzı tagnak, továbbá örökös és tiszteletbeli tagnak egyszeri, eseti 

tagfelvételi-díj fizetési kötelezettsége nincs. 
 
B) RENDSZERES TAGDÍJ 
1.  A tiszteltbeli és örökös tagnak rendszeres, éves tagdíjfizetési kötelezett-

sége nem áll fenn. 
2.  Versenyzı tag esetében a rendszeres, éves tagdíj a mindenkori hatályos 

és érvényes rendszeres, éves tagdíj 50%-a, a 18. életévét be nem töltött 
versenyzı tagnak (ifjúsági versenyzı tag) az Elnökség által külön hatá-
rozatában meghatározott tagsági díjat kell megfizetnie.  

3. Az Elnökség jogosult különösen indokolt esetben határozatával egyéni 
elbírálás alapján kedvezményes mértékő tagdíj meghatározására, va-
lamint a 2. pontban részletezettek szerinti tagdíj kedvezmény tárgyá-
ban határozattal dönteni. 

 
2. Tagdíj kedvezmény 
 
1. Az Elnökség jogosult az alábbiakban meghatározott feltételek esetén a 

tagot az alábbi eseti tagdíjkedvezményben részesíteni. 
2. Tagdíj kedvezmények 

2.2.1. A rendszeres, éves tárgyévi tagdíj összegébıl arányos 2 havi egysze-
ri tagdíj kedvezményre jogosult az a kormányos, aki az országos 
ranglistában szereplı osztályokban (ahol magyar bajnoki címet hir-
detnek) tárgyévben bajnokságot nyert. 

2.2.2. A rendszeres, éves tárgyévi tagdíj összegével egyenlı egyszeri tagdíj 
kedvezményre jogosult a tárgyévi Világ- és Európa Bajnokságon 1-6. 
helyezett kormányos vagy legénység. 

2.2.3. Ifjúsági versenyzı tag akár kormányosként, akár legénységként 
tárgyévi Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-6. helyezés esetén, a 
Club Elnöksége által meghatározott tárgyjutalomban részesül. 

 
3. BYC által adományozható elismerések 
 

3.1 A BYC elismerni és jutalmazni kívánja azon 18. életévüket betöltött 
tagjait, akik példamutató emberi és/vagy sportolói tevékenységükkel 
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hozzájárultak a Club sikeres mőködéséhez és/vagy elismertségéhez, 
valamint ezáltal a vitorlás sport tekintélyének növeléséhez. 

3.2. A Club az Elnökség által hozott határozatával évenként egy alka-
lommal lehetıség szerint a rendes évi közgyőlést megelızı elnökségi 
ülésen az alábbiak szerint jogosult arany-, ezüst-, bronz-koszorús 
elismerésben részesíteni a Club tagjait az alábbi feltételek teljesülése 
alapján. 

3.3. Az elismerés arany-, ezüst-, bronz-koszorúba foglalt BYC jelvénnyel 
és díszoklevéllel, valamint a cím viselésével („a Balatonfüredi Yacht 
Club arany/ezüst/bronz koszorús tagja”) jár. 

3.4. Az elismerés feltétele, hogy a tagnak tagsági jogviszonya fennállása 
alatt etikai vagy fegyelmi vétsége nem volt. 

3.5. Arany-koszorús elismerésben részesülhet az Elnökség határozata 
alapján az a tag  

3.5.1. aki 25 éves Club tagsággal rendelkezik és a Clubban társadalmi 
megbízatásként bármely tisztségben munkát végzett, vagy 

3.5.2. az a kormányos vagy legénység, aki legalább 15 magyar bajnok-
ságot megnyert, vagy 

3.5.3. az a kormányos vagy legénység, aki világbajnokságon 1-3. helye-
zést ért el. 

3.6. Ezüst-koszorús elismerésben részesülhet az Elnökség határozata 
alapján az a tag 

3.6.1. aki 20 éves Club tagsággal rendelkezik és a Clubban társadalmi 
megbízatásként bármely tisztségben munkát végzett, vagy 

3.6.2. az a kormányos vagy legénység, aki legalább 10 magyar bajnok-
ságot megnyert, vagy 

3.6.3. az a kormányos vagy legénység, aki Európa Bajnokságon 1-3. he-
lyezést ért el. 

3.7. Bronz-koszorús elismerésben részesülhet az Elnökség határozata 
alapján az a tag 

3.7.1. aki 15 éves Club tagsággal rendelkezik és a Clubban társadalmi 
megbízatásként bármely tisztségben munkát végzett, vagy 

3.7.2. az a kormányos vagy legénység, aki legalább 5 magyar bajnoksá-
got megnyert, vagy 

3.7.3. az a kormányos vagy legénység, aki Világ- vagy Európa bajnoksá-
gon 4-6. helyezést ért el. 

3.8. A Club az Elnökség döntése alapján évenként egy alkalommal - le-
hetıség szerint a rendes évi Közgyőlést megelızı elnökségi ülésen- 
arany-, ezüst-, bronz koszorús jelvény elismerésben részesítheti azt 
a nem Club tag személyt vagy szervezetet aki/k a Club-bal kialakí-
tott kapcsolat keretében kimagasló tevékenységet folytatott és segít-
séget nyújtott a Club részére és ezáltal hozzájárult a Club fejlıdésé-
hez és a Club eredményes munkáját támogatta. Az ilyen módon el-
ismert személy a Club honlapján, valamint a 3.10. pont szerinti 
díszkönyvben feltüntetésre kerül. 

3.9. Ifjúsági versenyzı tagok kimagasló eredményük esetében az Elnök-
ség döntése alapján tárgyi jutalmazásban részesülhetnek. 

3.10. Az elismerések és kitüntetések méltó megırzésére céljából a Club 
Elnöksége nyilvántartást hoz létre és vezet. a nyilvántartást a Club 
erre létrehozott díszkönyvben vezeti. 
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5. számú melléklet: Az éves beszámoló kötelezı tartalmi elemei 
 
 


