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BALATONFÜREDI YACHT CLUB 

 
ALAPSZABÁLYA 

 
 

Bevezetés 
 
A Balatonfüredi Yacht Club (továbbiakban: Club vagy BYC) az egyesülési 
jogról szoló 1989. évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről rendelkező 1997. évi 
CLVI. tv. és egyéb jogszabályok alapján létrejött, és a sportról szóló 2004. évi 
I. tv. szerint működő társadalmi szervezet, amely független egyéb állami-, 
társadalmi szervezetektől. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A Club tagjai folytatni kívánják az 1867 - ben alapított Balaton-Füredi Yacht-
Egylet, a Stefánia Yacht Egylet, Magyar Yacht Club, Királyi Magyar Yacht 
Club és a Balatonfüredi Vasas, MHD Vasas, Ganz Hajó BSE, Balatonfüredi 
Sport Club Vitorlázó Szakosztályainak nemes hagyományait, büszkén 
vállalják annak örökségét, és e szervezetek utódjának tartják magukat. 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 
1.1.  A Club neve, székhelye 
 
1.1.1.   A Club neve:        Balatonfüredi Yacht Club 
 
     A Club rövidített neve:   BYC 
  
1.1.2.   A Club székhelye:      8230 Balatonfüred 
                  Zákonyi Ferenc u. 2. szám 
 
1.1.3. A Club jelvénye: háromszögletű zászló, tengerészkék alapszínű 

rajta fehér kereszt, melynek hosszabbik szára vízszintes, bal felső 
negyedében a magyar Szentkoronával.  

 A Club emblémája: a Club jelvénye mellette kék betűkkel a Club 
rövidített elnevezése, alattuk sárga alapon a Club teljes neve a 
jelen Alapszabály 1. sz. mellékletében foglaltak szerint. 

1.1.4. A Club jogállása: A Club határozatlan időre alapított közhasznú 
társadalmi szervezet, amely önálló jogi személy, saját képviseleti 
és ügyintéző szervekkel. A Club a 2004. évi I. tv. 16.§.-ban írt 
sportegyesület. 

1.1.5. A Club szakosztályai: 
 - vitorlázó 
 - vízitúra 
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 A szakosztályok egymás közötti viszonya és feladat megosztása  
szükség szerint külön a Club Szervezeti és Működési 
Szabályzatában rendezhető. 

 
1.2. A Club célja, feladata, közhasznú tevékenysége 
1.2.1. A Club alapvető célja: 

- tagjai részére a sporttevékenységben való részvétel lehetővé 
 tétele, 
- a vitorlás szabadidősport feltételeinek megteremtése, 

fenntartása és fejlesztése, 
- a versenyvitorlázáshoz szükséges feltételek megteremtése, 
 fenntartása és fejlesztése, 
-  a Club társadalmi, anyagi helyzetének erősítése, 
- a hagyományoknak megfelelő részvétel a vitorlás társadalom 
 munkájában, versenyek szervezésében és rendezésében, 
- együttműködés más sportszervezetekkel és szakági 

sportszövetségekkel és nemzetközi sport szövetségekkel és 
szervezetekkel, 

- hazai és nemzetközi vitorlásesemények szervezése és/vagy 
rendezése 

-  sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése hazai és nemzetközi 
szinten, 

- ifjúság és utánpótlás nevelés, 
- természetvédelem, környezetvédelem, 
- szakemberképzés, oktatás, 
- a Club tagjainak a Club tevékenységével összefüggő
 képviselete, 
- Balatonfüred város sportéletének fellendítése, képviselete 

hazai és nemzetközi  versenyeken, élve a Balaton adta 
lehetőségekkel. 

- a Club közhasznú szolgáltatásaiból - lehetőségeinek keretein 
belül az Elnökség döntése alapján- saját tagságán kívül más 
kívülálló is részesülhet. 

 
1.2.2. A Club a fenti célok elérése érdekében az alábbi feladatokat látja 

el a jelen Alapszabályban foglaltak szerint: 
- Fejlesztési célkitűzéseit legalább évente meghatározza, mind 

sportszakmai-, mind gazdasági vonatkozásban. 
- Vezeti a jogszabályban előirt gazdálkodási nyilvántartásokat, 

megvalósítja mindazon adminisztratív tevékenységet, melynek 
során a közhasznú szervezetekről szóló törvényi előírásokat 
betartja, továbbá eleget tesz a jogszabály által előírt 
nyilvánosságra-hozatali és tájékoztatási  kötelezettségeinek. 
Ennek céljából internetes honlapot is üzemeltet, melynek címe: 
www.byc.hu. 

- Elősegíti és népszerűsíti a vitorlás tevékenységet. Ennek 
keretében különösen támogatja a gyermek-, ifjúsági- és 
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utánpótlás korú sportolók oktatását és felkészítését, a női- és 
családi vitorlázást-, továbbá a vitorlás szakemberképzést. Részt 
vesz az olimpiai mozgalomban, s az ehhez kapcsolódó 
felkészülési programokban, más sportszervezetekkel 
együttműködésben. 

-  Részt vesz a hazai és nemzetközi sportszervezetek által 
rendezett vitorlás eseményeken- és versenyeken. 

-  Részt vesz hazai és nemzetközi vitorlásversenyek- és vitorlás 
események rendezésében önállóan, vagy más 
sportszervezetekkel való együttműködésben.  

- Együttműködik Balatonfüred Város Önkormányzatával a 
sportról szóló jogszabályokban írt önkormányzati feladatok 
ellátása érdekében. 

- Őrzi és ápolja az 1867-ben alapított Egylet és az azt követő 
elődök hagyományait. 

- Tevékenységének finanszírozása-, valamint a tulajdonában álló 
sportlétesítmény fejlesztése-, bővítése-, karbantartása céljából 
önállóan-, vagy más sportszervezettel, önkormányzattal 
együttműködésben részt vesz hazai és nemzetközi 
pályázatokon.  

- Sportolóinak feltételekhez kötött támogatást nyújthat-, 
sportszerződést köthet. 

- Céljainak megvalósítása érdekében állami támogatást 
igényelhet. 

- Céljainak megvalósítása érdekében vagyoni értékű jogaira 
vonatkozóan a törvényi előírások figyelembe vételével 
szerződéseket köthet. 

- Céljainak megvalósítása érdekében gazdasági-, vállalkozási 
tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot alapíthat, 
gazdasági társaságokban részt vehet, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. 

- Távlati céljainak elérése érdekében pénzügyi tartalékot 
képezhet. 

- a Club vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 
 1.2.3.  A Club közhasznú tevékenysége:  

Az 1997. évi CLVI törvény 26. § 1, 4, 6, 9 és 14 pontjaiban felsorolt 
tevékenységek, úgymint: 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység (1.), 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.), 
- kulturális örökség megóvása (5), 
- környezetvédelem (9), 
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony 
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 
kivételével (14), 

Törölt: A fent írt gazdasági 
tevékenységei a Club 
közhasznú tevékenységét 
nem veszélyeztethetik, s az 
azokból származó bevételt a 
Club kizárólag a céljainak 
elősegítésére köteles 
fordítani
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A közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is 
részesülhet. Ennek kereteit, módját - figyelembe véve az 
egyesület tevékenységét is - az Elnökség dolgozza ki és a Club 
honlapján teszi közzé. 

1.2.4.         A Club közhasznú tevékenysége során a 2004. évi I. törvény 49.§ 
     meghatározott állami feladatokból területén : 

a)  elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 
feltételeinek megteremtését, 
b) részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és 
diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a 
fogyatékosok sportja finanszírozásában, 
c) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági 
sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, 
d) korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és 
ellenőrzi a doppingtilalom betartását, 
e) ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését, 
f) a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az 
esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények 
figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítményeket hoz létre, 
g) hozzájárul a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához, 
h) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésben. 
A fenti törvény 55. § meghatározott önkormányzati feladatokból 
működési területén közhasznú tevékenységének kifejtése közben 
ellátja: 

- sportrendezvények rendezését és/vagy szervezését 
- közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag 

életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység 
szervezésében. 

 
1.2.5.: A Club közhasznúsági fokozata:  Közhasznú 
 

II. 
 

Tagsági viszony 
 
2.1. A Club tagjai 
2.1.1. A Club rendes tagja lehet mindazon természetes személy, aki a 

Club céljaival egyetért, a tagsági kötelezettségeknek eleget tesz, az 
Alapszabályt és a Club szabályzatait elfogadja, és akit - erre 
irányuló kérelmére - a Club közgyűlési határozattal tagjai közé 
felvesz. A Club rendes tagja felvételének időpontjától kezdődően 
gyakorolhatja tagsághoz fűződő jogait, tisztségviselő 
választásában ezen időponttól kezdődően részt vehet és tisztség 
viselésére ezen időponttól kezdődően választható. 
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2.1.2. A Club pártoló tagja lehet – az Elnökség határozatának napjától - 
az a természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabályt és a Club 
szabályzatait elfogadja, a Club az elnökségi határozattal felveszi 
pártoló tagjai közé, a számára előirt tagsági díjat rendszeresen a 
jelen Alapszabályban meghatározott határidőre megfizeti. 

2.1.3. A Club versenyző tagja lehet – a sportszerződés aláírásának 
napjától - az a természetes személy, aki az Alapszabályt és a Club 
szabályzatait elfogadja, a Club elnökségi határozattal felveszi a 
versenyző tagok közé, számára előírt tagsági díjat rendszeresen a 
jelen Alapszabályban meghatározott határidőre megfizeti és a 
sportszerződést a Club-bal megköti és az abban foglaltakat 
betartja. 

2.1.4. A Club tiszteletbeli tagja lehet azon természetes személy, akit a 
Club arra méltónak talál, és az Elnökség javaslata alapján a 
Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag jogosult a 
“Balatonfüredi Yacht Club tiszteletbeli tagja” cím viselésére.  

2.1.5. A Club Közgyűlése örökös tagjává választhatja - az Elnökség 
javaslata alapján - a rendes tagjai sorából azt a tagot, aki 
kiemelkedő tevékenységével erre rászolgált. Az örökös tag jogosult 
a “Balatonfüredi Yacht Club örökös tagja” cím viselésére. 

 
2.2. A tagsági viszony keletkezése 
2.2.1. A Club tagjairól a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, 

harmadik illetéktelen személyek részére hozzá nem férhető módon 
nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági könyvvel, vagy a tagság 
igazolására és a tagdíj befizetésének bizonyítására alkalmas egyéb 
dokumentummal látja el. 

2.2.2. A tagfelvételi kérelmet a Club Elnökségéhez kell benyújtani, két 
rendes tag írásbeli ajánlásával együtt. 

 Az Elnökség a rendes, pártoló és versenyzői tagfelvételi kérelmet 
megvizsgálja és azt rövid indokolással (támogatja-, vagy nem 
javasolja) a rendes tagsági kérelem esetén a soron következő  
Közgyűlés elé terjeszti, míg pártoló és versenyző tagi kérelem 
tárgyában maga dönt. 

2.2.3. A Club rendes, tiszteletbeli és örökös tagjait közvetlenül a 
Közgyűlés választja, egyszerű többséggel. 

 
2.3. A tagsági viszony megszűnése 
2.3.1. A tagsági viszony megszűnik: 
 - a tag kilépésével, 
 - a tag halálával, vagy pártoló jogi személy tag esetén 

megszűnésével, 
 - a tag kizárásával, 
 - versenyző tag esetén a sportszerződés megszűnésével. 
2.3.2. A tag a Clubból bármikor kiléphet. A kilépést írásban kell közölni 

az Elnökséggel, amely a tagot a kilépés Elnökséggel történő közlés 
napjának hatályával törli a tagok sorából. A már befizetett tagdíjat 
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a Club nem fizeti vissza a volt tagnak. A törléssel a tag jogai 
megszűnnek és a Clubban viselt tisztségeit a kilépett tag 
automatikusan elveszíti, továbbá a versenyző tag köteles a 
sportszerződés szerint a Club-bal elszámolni. 

2.3.3. A Club – a Közgyűlés határozatával - a tagok sorából az illetékes 
Etikai és Fegyelmi Bizottság által lefolytatott eljárás és javaslata 
alapján kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabályt vagy a Club 
szabályzataiban foglaltakat súlyosan megsérti, Club céljait 
veszélyezteti, nem sportemberhez méltó magatartást tanúsít. 

2.3.4. A Club – a Közgyűlés határozatával - a tagok sorából az Elnökség 
javaslatára kizárja azt a tagot, aki tagdíj a jelen Alapszabályban 
meghatározott határidőre történő befizetésével 30 napot 
meghaladó hátralékban van, és hátralékát az Elnök írásbeli 
felszólításnak kézhezvételét követő 15 napon belül sem rendezte. 
Kézhezvételnek minősül az is, ha a felszólító levél a tagnak a Club 
nyilvántartásában szereplő címéről „nem kereste“, „címzett 
ismeretlen“, „elköltözött“, vagy „cím elégtelen“ megjelöléssel 
érkezik vissza. 

 
2.4. A tagok jogai 
2.4.1. A tag jogosult részt venni a Club munkájában, valamint a 

Közgyűlésen. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A pártoló 
tagot, versenyző tagot és a tiszteletbeli tagot szavazati jog nem 
illeti meg. 

2.4.2. A rendes tag választhat és amennyiben nincs tagdíjhátraléka 
bármilyen tisztségre megválasztható, ha a jogszabályi 
feltételeknek megfelel. Pártoló, versenyző és tiszteletbeli tag nem 
választhat és nem választható. 

2.4.3. A rendes tag jogosult a Club munkájáról rendszeres tájékoztatást 
kapni, a Club bármely rendezvényén részt venni, azon 
véleményének hangot adni, indítványokat, javaslatokat tenni, a 
Közgyűlési és az Elnökségi Határozatok Könyvébe és a Club által 
vezetett nyilvános iratokba előre egyeztetett időpontban 
betekinteni. 

2.4.4. A tag kérheti a Club támogatását a Club céljaival összefüggő vagy 
ahhoz kapcsolódó tevékenységéhez, igénybe veheti a Club által 
nyújtott anyagi-, információs és egyéb szolgáltatásokat, részt 
vehet a Club által szervezett programokon - a Club által biztosított 
kereteken belül. 

2.4.5.  A tag jogosult akár hazai-, akár nemzetközi sporteseményen a 
Club színeiben indulni és ezt a tényt feltűntetni. 

 
2.5. A tag kötelezettségei 
2.5.1. Az Alapszabály, és a vonatkozó szabályzatok, valamint a Club 

létesítményeinek rendjére vonatkozó rendelkezések betartása. 
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2.5.2. A tagdíj és egyéb díjak jelen Alapszabályban meghatározott 
határidőre történő befizetése. A tiszteletbeli és örökös tagoknak 
tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. 

2.5.3. A Közgyűlés és az Elnökség a tagokra történő határozatainak 
betartása, a Club célkitűzéseinek megvalósításában való aktív 
részvétel. 

2.5.4. A Club vagyontárgyainak és berendezéseinek megóvása. 
2.5.5. A Clubhoz méltó magatartás tanúsítása, a Club hírnevének 

öregbítése, versenyző sportolók esetében a hazai és nemzetközi 
versenyekre való lelkiismeretes, célratörő felkészülés és a legjobb 
tudás szerinti szereplés. 

2.5.6. A tagok az általuk okozott károkért, a károkozásra vonatkozó 
jogszabályok szerint teljes kártérítési kötelezettséggel tartoznak, 
figyelembe véve a mindenkori hatályos SZMSZ rendelkezéseit. 

  
2.6. A tagdíj 
2.6.1. A tag köteles a tagsági jogviszonyára tekintettel megállapított 

tagdíjat rendszeresen legkésőbb minden tárgyév február 28. 
napjáig a Club részére hiánytalanul megfizetni. 
A tagdíj megfizetése történhet banki átutalással a Club honlapján 
megjelölt bankszámlaszámra vagy készpénzben a Club 
házipénztárába.  

2.6.2.  A tagdíjbefizetések a Club pénzügyi nyilvántartásában kerülnek 
rögzítésre. A befizetésekkel kapcsolatos dokumentumokat és 
bizonylatokat a Club köteles a jogszabályokban előírt ideig 
megőrizni. 

2.6.3.  Az érintett tagnak a saját befizetésével kapcsolatos információkat 
soron kívül kell megadni, és kérésére - a személyére vonatkozó 
mértékben - a nyilvántartásokba betekintést kell biztosítani. 
 

2.7. Club kártérítési felelőssége 
2.7.1. A Club vagy annak valamely munkavállalója által a tagoknak 

okozott károkért, a károkozásra vonatkozó jogszabályok szerint a 
Club kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

 
III. 

 
A Club szervezete 

3.1. Közgyűlés 
3.2. Elnökség 
3.3. Elnök 
3.4. Felügyelő Bizottság 
3.5. Etikai és Fegyelmi Bizottság 
3.6. Ügyvezető igazgató 
3.7. Club Titkárság 
3.8. Szakosztályok 
3.9. A Club munkavállalói 
3.10. A Club képviselete 
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3.1. A Közgyűlés 
3.1.1. A Club legfőbb szerve a rendes tagok összességéből álló 

Közgyűlés. A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. A 
Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, 
valamint akkor, ha azt a rendes tagok legalább 15 %-a - az ok és 
a cél megjelölésével - kéri. Ugyancsak össze kell hívni a 
Közgyűlést, ha a Felügyelő Bizottság azt kezdeményezi. A 
Közgyűlés nyilvános. 

 Az összehívásra jogosult kezdeményezők ezen elhatározását 
írásban kötelesek benyújtani a Club Elnökéhez, aki intézkedik a 
Közgyűlés összehívásáról oly módon, hogy köteles annak 
időpontját, valamint helyszínét 30 napon belül kitűzni. 
Amennyiben ennek nem tenne eleget, úgy a Közgyűlést 
kezdeményezők indítványára a Felügyelő Bizottság köteles annak 
30 napon belüli összehívására, az Elnökség egyidejű tájékoztatása 
mellett.  A Közgyűlés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a 
tagságot 15 nappal korábban írásban értesíteni kell. A Közgyűlés 
kapcsolódó háttéranyagait (beszámolókat, jelentéseket, 
előterjesztéseket, stb.) egyidejűleg a Club honlapján 
hozzáférhetővé kell tenni a tagok számára. 

 
3.1.2.   A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

- a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-hitelesítőinek, 
valamint jegyzőkönyv-vezetőjének megválasztása, 

 - az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
- az Elnök, Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak 

megválasztása, felmentése, visszahívása, 
- az Elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása,  
-   A Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 
- a Club előző éves pénzügyi tervének teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
rendelkezései szerint az Elnökség által készített beszámoló 
elfogadása, 

- a közhasznú tevékenységről szóló Elnökség által előterjesztett 
közhasznúsági jelentés elfogadása, 

 - a Club más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának 
 vagy megszűnésének kimondása, 
- a pénzügyi terv mindenkori hatályos SZMSZ szerinti fő 

irányszámainak elfogadása,  
 - döntés rendes tag felvétele tárgyában,  
 - „tiszteletbeli tag” cím odaítélése, 
 - „örökös tag” cím odaítélése, 
 - a tag kizárása az Elnökség javaslata alapján. 
3.1.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-

a plusz egy fő megjelent. A pártoló és nagykorú versenyző tagok 
tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyűlésen. Amennyiben a 
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Közgyűlés határozatképtelen, úgy változatlan napirenddel ismételt 
Közgyűlést kell összehívni az eredeti meghívóban, az eredeti 
időpontot követő egy (1) órával későbbi időpontra. Az így 
összehívott megismételt Közgyűlés határozatképes, amennyiben 
azon a rendes tagok legalább 10%-a megjelent. 
A Közgyűlés  határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója,  élettársa a határozat 
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve 
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

3.1.4.  A tagfelvételről a Közgyűlés az utolsó napirendi pontban dönt. A 
felvett rendes tagok a tagfelvételi kérelmüket jóváhagyó közgyűlési 
határozat meghozatalától kezdve jogosultak tagsági jogaik 
gyakorlására. 

3.1.5. Bármely rendes tag a meghirdetett napirendi pontokon kívül 
kérheti a Közgyűlésen a szavazati joggal rendelkezők 50 %-os 
támogatása mellett új napirendi pont megtárgyalását. A 
megismételt Közgyűlésen nincs mód új napirendi pont felvételére. 

3.1.6. A Közgyűlés határozatait a jelenlévő rendes tagok egyszerű 
szótöbbségével és nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés az 
Alapszabály elfogadása, módosítása tárgyában határozatát a 
jelenlévő rendes tagok 2/3-os minősített szótöbbségével hozza 
meg. 

3.1.7. A Közgyűlés valamennyi rendes tag 2/3-os minősített, többségével 
dönthet csak a Club egyesülésének, szétválásának vagy 
megszűnésének kérdésében. 

3.1.8. A Közgyűlésen megjelent tagok többségének kérésére titkos 
szavazást kell elrendelni. A tisztségviselők megválasztására és 
visszahívására vonatkozó kérdéseket mindenkor titkos 
szavazással kell eldönteni. 

3.1.9.  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet két 
megválasztott hitelesítő, valamint a levezető elnök ír alá. A 
Közgyűlés már hitelesített jegyzőkönyvét a Club internetes oldalán 
a Közgyűlést követő 15 napon belül közzé kell tenni. A közgyűlési 
jegyzőkönyvet továbbá oly módon kell megőrizni, hogy ahhoz a 
tagok könnyen a Club hivatalos helyiségében is hozzáférhessenek.  

                  A Közgyűlési jegyzőkönyv másolati példányát a közzétételt 
követően bármely rendes tag külön kérésére az Ügyvezető igazgató 
8 (nyolc) napon belül postai úton köteles meg küldeni. 

3.1.10. A Közgyűlésen tett felszólalásokról hangfelvételt kell készíteni, 
hogy a jegyzőkönyv esetleges elírásait, vagy vitatott tartalmú 
részeit ellenőrizni és szükség esetén javítani lehessen, amelyre a 
jegyzőkönyvnek a Club honlapján történő közzétételétől számított 

Törölt: ¶
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45. napig van lehetőség, amely határidő elteltét követően a 
hangfelvétel megsemmisítésre kerül.  

3.1.11. A választott tisztségviselők személyére bármely rendes tag jogosult 
javaslatot tenni. A tisztségviselők jelölésének részletszabályait és 
az Elnökség által az eljárás lefolytatására megválasztott 
Jelölőbizottság, mint eseti bizottság eljárásának szabályait az 
SZMSZ rögzíti. Amennyiben egy tisztségre több jelölt van, azt a 
jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki jelenlévő rendes tagok 
szavazatainak többségét megszerzi.  

3.1.12. A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyért a 
Club Ügyvezető igazgatója felel. A Közgyűlés valamennyi 
határozatát a Közgyűlési Határozatok Könyvében kell 
nyilvántartani.  

 
3.2. Elnökség  
3.2.1. Két Közgyűlés között a Club legfőbb képviseleti és irányító szerve 

a 7 tagú Elnökség. Az Elnökség a Club Elnökéből és az Elnökség 
tagjaiból áll. Az Elnök és az Elnökség feladatait díjazás nélkül 
látja el. 

3.2.2. Az Elnökség tagjait és az Elnököt 4 évi időtartamra a Közgyűlés 
külön - külön választja. 
Az Elnökségi tag tisztségéről lemondása, visszahívása vagy tagsági 
viszonyának megszűnése esetén a következő Közgyűlés választ új 
tagot. 

 Az Elnökségi tag lemondása nem veszélyeztetheti az Elnökség 
működését. Amennyiben a lemondással működésképtelen lenne 
az Elnökség, úgy a lemondott Elnökségi tag a soron következő 
Közgyűlésig köteles Elnökségi tagi feladatait ellátni. 

 Az Elnökség belső munkamegosztását maga határozza meg, 
mellyel összhangban dönthet az egyes ügyekben való képviseleti 
jogosultság megosztásáról is. 

3.2.3. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
 - szervezeti és működési szabályzat és a Club egyéb 

szabályzatainak elkészítése és elfogadása a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, 

 - munkaköri leírások elkészítése, 
- az éves munkaterv meghatározása és az éves működésről, szóló 

szakmai beszámoló beterjesztése a Közgyűlés elé, 
- az előző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámoló és a 

közhasznú tevékenységről szóló éves közhasznúsági jelentés 
elkészítése és Közgyűlés elé történő beterjesztése Felügyelő 
Bizottság elfogadásra ajánlását követően, 

- a vagyon kezelése, a befektetések, a gazdasági- vállalkozási 
 tevékenység irányának meghatározása, e tevékenység 
 ellenőrzése, a Club által alapított vagy részvételével működő 
gazdasági társaságok működésnek ellenőrzése, tulajdonosi 
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jogok gyakorlása, ezen társaságok ügyvezetőinek 
beszámoltatása, 

- az éves pénzügyi terv elkészítése és főszámainak Közgyűlés elé 
terjesztése. Az éves pénzügyi terv részletes meghatározása és 
elfogadása, beleértve a tagdíjak és az egyéb díjak 
megállapítását, 

- a tagsági viszonnyal kapcsolatos javaslatok előterjesztése a 
 Közgyűlés elé, 

- aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása az Elnökség belső 
 munkamegosztása szerint, 

- rendelkezés a Club tárgyi- és pénzeszközeiről, a használat, 
 illetve felhasználás szabályszerűségének folyamatos 
 ellenőrzésével, 

- testületek, eseti bizottságok létrehozása és megszűntetése, 
- döntés az Alapszabály, valamint a Club bármely szabályzata 

által az Elnökség feladat és hatáskörébe rendelt ügyben, 
továbbá minden olyan ügyben, ami nem tartozik a Közgyűlés 
 hatáskörébe, 

- megválasztja és visszahívja a Club Ügyvezető igazgatóját. 
3.2.4.         Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal 
                   ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Az elnökségi ülésre az írásbeli meghívót - amely tartalmazza a 
napirendi pontokat - az elnökségi ülés előtt 8 nappal kell 
kiküldeni postai úton vagy elektronikus levél formájában. Az 
Elnök rendkívüli, halaszthatatlan esetben a fenti határidőnél 
rövidebb határidőre is jogosult az Elnökség összehívására.  
Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségből 4 fő jelen van. 
Határozatait nyílt szavazással – kivéve 3.2.7. pontban foglalt 
esetekben - és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség  
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója,  élettársa a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
Az Elnökségi Határozatok Könyvét az Elnök képviseletében az 
Ügyvezető igazgató köteles vezetni. Az elnökségi üléseken a 
Felügyelő Bizottság tagjai és az Ügyvezető igazgató állandó 
meghívottként részt vesznek és egyéb meghívottak is részt 
vehetnek. 
Az Elnökség ülésén Balatonfüred Város hivatalban lévő 
Polgármestere tanácskozási joggal részt vehet. 
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3.2.5. Az Elnökség köteles évente egy alkalommal a Közgyűlésen 
munkájáról a tagságot tájékoztatni, az adott naptári év 
gazdálkodásáról beszámolót készíteni.  

                  A Club tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a Club hivatalos honlapja útján hozza nyilvánosságra. 

3.2.6. Az Elnökség határozatait írásban kell rögzíteni (Elnökségi 
Határozatok Könyve), melyet az Elnök és egy Elnökségi tag ír alá. 
Az Elnökség határozatai a Club honlapján - kizárólag a tagok által  
elérhető részére - is felkerülnek, illetve a Club hivatalos 
helyiségében a Club tagjai részére nyilvánosak és hozzáférhetőek. 

3.2.7. Rendkívüli esetben az Elnökség határozatait ülésen kívül, 
elektronikus szavazás formájában (e-mail) is jogosult meghozni. 
Az elektronikus szavazást az Elnök, vagy meghatalmazása alapján 
bármely Elnökségi tag jogosult kezdeményezni.  Az elektronikus 
szavazásra bocsátott, Elnökség hatáskörébe tartozó javaslatot 
minden esetben írásban (e-mailben), igazolható módon kell 
megküldeni az Elnökség valamennyi tagjának, a határozati 
javaslattal a szavazat leadására irányadó feltételek és szavazat 
leadására nyitva álló határidő megjelölésével. Az elektronikus 
szavazásra nyitva álló határidő nem lehet kevesebb 1 
munkanapnál, valamint nem lehet több 5 munkanapnál.  

 Az Elnökség kizárólag ülésen határozhat a Club Szervezeti- és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról, módosításáról.  

3.2.8. Az Elnökség egyes feladatok ellátására állandóan vagy 
ideiglenesen működő bizottságokat, testületeket hozhat létre, a 
feladat és hatáskörének egyidejű meghatározásával. A bizottságok 
tagjai a Club tagjai közül az Elnökség határozata alapján 
kerülnek felkérésre. A bizottságok munkáját az Elnökség által 
kijelölt Elnökségi tag irányítja és a bizottságok kötelesek az 
Elnökség részére folyamatosan munkájukról beszámolni. 

3.2.9. Az Elnökség a Club napi ügyeinek ellátására, a munkavállalók 
munkájának irányítására, a létesítményekkel kapcsolatos 
feladatok koordinálására, a Club érdekképviseletének ellátására, 
a munkavállalókkal kapcsolatosan munkáltatói jogok 
gyakorlására a 3.6. pontban foglaltak szerinti Ügyvezető igazgatót 
alkalmazhat. 

3.2.10. Az Elnökségnek nem lehet olyan személy a tagja, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző 
két évben- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  

 
3.3. Az Elnök: 
3.3.1. Az Elnök feladata: 
 - képviseli a Club-ot, vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 

- az Elnökség által meghatározottak szerint segítse és hajtsa 
  végre a Club céljaival és feladataival kapcsolatos  tevékenységet, 

biztosítsa és készítse elő a testületek  működésének szakmai- és 
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tárgyi feltételeit, végrehajtja a  Közgyűlés és az Elnökség 
határozatait, 
- az elnökségi ülések és Közgyűlések előkészítése Ügyvezető 

igazgató útján, a döntések előkészítéséhez a szükséges 
információk ismertetése, 

 - más szervezetekkel és a hatóságokkal való kapcsolattartás, 
 - a szakmai rendezvények szervezésének irányítása , 

- munkáltatói jogkör gyakorlása az Ügyvezető igazgató felett,  
 - folyamatos gondoskodás a vonatkozó jogszabályi-, az 

 Alapszabályi előírások, illetve az egyéb szabályzatok  betartásáról. 
- gondoskodik az Alapszabályt érintő jogszabályi, törvényi 

változások figyelemmel követéséről és javaslatot tesz ezek 
alapján történő intézkedésekre a törvényi határidőn belül. 

3.3.2. Az Elnök jogosult: 
- a Club képviseletében önállóan eljárni. Képviseleti jogát az 

Elnökség hozzájárulásával – írásban meghatározott ügyek-, 
vagy ügycsoportok vonatkozásában részben átruházhatja az 
Elnökség bármely tagjára ill. az Ügyvezető igazgatóra, valamint 
jogi eljárásban történő részvétel-, vagy pályázatokon történő 
részvétel esetén más harmadik személy részére az Elnök a 
képviseletére meghatalmazást adhat (eseti meghatalmazás). 

- a Club nevében jogosult az elfogadott éves pénzügyi tervben 
foglaltak szerinti kötelezettségvállalások megtételére az éves 
pénzügyi tervben foglalt értékhatárokig. Az éves pénzügyi 
tervben nem szereplő kötelezettségvállalást az Elnök - 
rendkívüli esetekben – nettó 5.000.000 Ft-ot meg nem haladó 
értékben jogosult vállalni, amelyről az Elnökséget köteles 
haladéktalanul tájékoztatni. Az Elnök ezen felül kizárólag az 
Elnökség jóváhagyó felhatalmazása esetén nettó 10.000.000 Ft-
ot meg nem haladó kötelezettségvállalás megtételére jogosult, 
ezt meghaladó rendkívüli kötelezettség vállaláshoz közgyűlési 
határozat szükséges, azzal, hogy az egyesület vagyonát vagy 
vagyoni értékű jogait érintő minden olyan kötelezettségvállalás 
vagy szerződés, ami nem szerepel az éves üzleti tervben és 
értéke meghaladja az éves pénzügyi terv főösszegének 50%-át, a 
Közgyűlés, a jelenlévők 2/3-os többségének jóváhagyásával 
köthető meg. 

- eljár a Közgyűlés és az Elnökség által hatás- és feladatkörébe 
utalt ügyekben. 

 
3.4. A Felügyelő Bizottság: 
3.4.1. A Club működésének törvényszerűségét, szabályszerűségét a 

Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 
3.4.2. A Felügyelő Bizottság 4 tagú (3 tagból és Elnökből áll), akiket 

legfeljebb 4 év időtartamra a Közgyűlés külön-külön választ, 
figyelemmel a 2.4.2. pont előírásaira. A Felügyelő Bizottság 
munkáját díjazás, ellenszolgáltatás nélkül látja el. 

Törölt:  Club
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3.4.3. A Felügyelő Bizottság tevékenységének szabályozására köteles 
saját ügyrendjét megalkotni. 

3.4.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve - annak 
alkalmazása esetén- könyvvizsgálója az a személy, aki: 
a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b./ a Clubbal a megbízatásán kívüli más  tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
c./ a Club cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és 
a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, 
d./ az a./-c./ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

3.4.5. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik: 
- a Club Alapszabályában és egyéb jogszabályokban 

 meghatározott előírásoknak megfelelő működés 
törvényszerűségének,  szabályszerűségének ellenőrzése, 
figyelemmel kísérése, 

  - a Club gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése, 
- az éves pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés 

felülvizsgálata, elfogadásra ajánlása a Közgyűlés számára, 
 - a különböző nyilvántartások, kimutatások és a Club pénzügyi-

 számviteli adminisztrációjával kapcsolatos dokumentumok 
 időszakos átvizsgálása, 
-  a Club vagyonát jelentős mértékben veszélyeztető helyzetben a 

 rendkívüli Közgyűlés összehívásának elrendelése, illetőleg 
 egyéb szükséges intézkedések kezdeményezése. A Felügyelő 
 Bizottságnak kötelező élni ezen jogával, ha a Club 
 ingatlanvagyonának tulajdonjoga részben vagy egészben 
 veszélyeztetett, illetve ha az egyéb vagyon legalább egynegyed 
részének elvesztése következik be. 

3.4.6. A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, 
annak tartozik beszámolni. 

3.4.7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy 
alkalommal ülésezik. Határozatképességéhez legalább 3 tag 
jelenléte szükséges. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat 
elvetettnek tekintendő. 

3.4.8. A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a 
Club valamennyi iratába betekinteni és az illetékesektől 
tájékoztatást kérni, vizsgálatuk és ellenőrzésük ideje alatt a Club 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és tagjai kötelesek a 
Felügyelő Bizottság rendelkezésére állni. 

 
3.5. Etikai és Fegyelmi Bizottság 

Törölt: z Elnökség
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3.5.1. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a Club etikai és fegyelmi eljárások 
lefolytatására létrehozott eseti bizottsága, feladat és hatáskörét az 
Etikai és Fegyelmi Szabályzat állapítja meg. 

3.5.2. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság eseti jelleggel jön létre és 3 tagból 
áll, amelynek tagjait a Club Elnöksége jogosult megválasztani, oly 
módon, hogy legalább egy tagja a Club Felügyelő Bizottsága által 
kijelölt személy, további egy tagja a Club örökös tagjai, és egy 
tagja a Club  rendes vagy pártoló vagy versenyzői tagjai közül 
kerül megválasztásra. A tagok maguk közül jogosultak elnököt 
választani.  

3.5.3. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság feladat- és hatásköre különösen:  
- a Club tagjaival kapcsolatos etikai és fegyelmi eljárások 

lefolytatása az Elnökség, vagy bármely tag kezdeményezése 
esetén, 

- állásfoglalás bármely - az Elnök, Elnökség által 
indítványozott - etikai kérdésben. 

3.5.4.  Az Etikai és Fegyelmi Bizottság saját hatáskörében meghozható – 
akár együttesen is alkalmazható - fegyelmi döntések különösen: 

  - figyelmeztetés, 
- tagot megillető kedvezmények megvonása meghatározott 

időtartamra, 
- a Club képviseletében történő versenytől vagy versenyzéstől 

legfeljebb 1 év időtartamra történő eltiltás, 
  - eltiltás legfeljebb 1 év időtartamra a Club eszközeinek és    

 létesítményeinek használatától, 
- a Club tagjaival szemben kártérítési határozatok 

meghozatala, 
- javaslattétel az Elnökség részére a tag kizárásának 

kezdeményezése tárgyában. 
 
3.6. Ügyvezető igazgató 
3.6.1. Az Ügyvezető igazgatót az Elnökség nevezi ki. Kinevezése előtt az 

Ügyvezető igazgatót a Felügyelő Bizottság meghallgatja és 
alkalmasságáról véleményt alkot. Az Elnökség az Ügyvezető 
igazgatói tisztség betöltésére pályázatot ír ki. Az Ügyvezető 
igazgató a Club munkavállalója, vele a Club munkaszerződést köt. 
Az Ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az Elnök 
gyakorolja. 

3.6.2. Az Ügyvezető igazgató feladatai: 
- elvégzi a Club rendezvényeihez és a versenyekhez kötődő 

szervezési, rendezési munkálatokat, 
- kezeli az irattárat, 
- előkészíti a Közgyűlés és egyéb ülések anyagait, megszervezi 

azok lebonyolítását, közreműködik a hozott határozatok 
végrehajtásában, 

- segíti az Elnökség és a Felügyelő Bizottság és az eseti 
bizottságok munkáját, 
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-  irányítja a Club operatív működését, felügyeli a Club gazdasági 
társaságainak tevékenységét, 

- a Club munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, 
- a fentieken túlmenően ellátja az SZMSZ-ben meghatározott 

feladatokat, 
- tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein és segíti 

annak munkáját. 
- gondoskodik a Club honlapjának napra készségéről, az 

Elnökségi és a Közgyűlési határozatok hitelesítést követő 
haladéktalan honlapon történő elérhetőségéről 

- gondoskodik a rendes tagok tájékoztatáshoz való jogának 
érvényesüléséről  

- évente írásban értékeli a Club munkavállalóinak munkáját 
- évente javaslatot tesz a Club lehetséges továbbfejlesztése 

tárgyában  
 

3.6.3. Az Ügyvezető igazgató munkáját az Elnök irányítja 
(akadályoztatása esetén az Elnökség által kijelölt személy). 

 
3.7. A Club Titkárság 
3.7.1. A Club Titkárság a Club mindennapi adminisztratív és operatív 

teendőinek ellátására, a Club Közgyűlése, illetve Elnöksége által 
hozott döntések végrehajtására létrehozott, valamint a Club 
működését és munkáját segítő szerv. 

3.7.2. A Club titkárságot az Ügyvezető igazgató vezeti. 
3.7.3. A Club titkárság működését- és ügyrendjét az SZMSZ 

szabályozza. 
 
3.8. Szakosztályok 
3.8.1. A Club-on belül szakosztályok működhetnek szakosztályvezetők 

irányításával, amelyek szervezeti és működési szabályait a Club 
SZMSZ-e rögzíti. A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, 
versenyek rendezése, szervezése; versenyeken való részvétel 
biztosítása és az Elnökség vagy a Club szabályzatai által a 
szakosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 

 
3.9. A Club munkavállalói: 
3.9.1. Mindennapi technikai jellegű feladatai ellátására-, vagy 

sporttevékenység főállású ellátására a Club munkavállalókat 
foglalkoztathat. A foglalkoztatottak létszámát az Elnökség jogosult 
meghatározni. 

3.9.2. A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat az Ügyvezető 
igazgató gyakorolja. 

3.9.3. A munkavállalókra vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ 
állapítja meg. 

 
3.10. A Club képviselete: 
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3.10.1. A Club képviseletére önálló aláírási joggal az Elnök jogosult 
3.10.2. A Club képviseletére a napi, operatív teendők körében - a 

pénzügyi tervben foglaltak szerint - nettó 500.000.- (ötszázezer) 
forint kötelezettségvállalásig az Ügyvezető igazgató önálló aláírási 
joggal jogosult. 

3.10.3. Az Elnök eseti vagy tartós akadályoztatása esetén - annak 
fennálltáig - az Elnökség által kijelölt Elnökségi tag jogosult az 
Elnök képviseletében eljárni, ebben az esetben azonban kizárólag 
halaszthatatlan döntések meghozatalára jogosult.  

3.10.4. Az Elnök a hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozásában 
szükség esetén harmadik személyt is meghatalmazhat.  

3.10.5. A Club bankszámlája feletti rendelkezési joggal az Elnök és az 
erre felhatalmazott Elnökségi tag és/vagy az Ügyvezető Igazgató 
együttesen jogosult. 

 
IV. 

 
A Club gazdálkodása 

 
4.1. A Club bevételeiből éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A 

Club a mindenkori jogszabályok keretei között gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodási 
tevékenység folytatása során keletkezett eredményt a Club nem 
oszthatja fel, hanem azt köteles alapvető céljainak, valamint az 
Alapszabályában meghatározott feladatainak teljesítésére 
fordítani. A Club az elért gazdasági eredményéből tartalékot 
képezhet. 

4.2. A Club saját tulajdonú ingatlanvagyonából azok az ingatlanok, 
melyeknek a tulajdonjoga a sportcélú ingatlanok tulajdoni 
helyzetének rendezése során szállt rá, illetve a Balatonfüredi 
Sport Clubra, csakis az erről létrejött eredeti szerződésnek 
megfelelően, illetve az 1996. évi LXV. tv. és az ennek 
végrehajtásáról szóló rendeletek szerint használhatók. 

4.3. A Club bevételei: 
 - a tagdíj, 

- az államháztartás alrendszereiből származó támogatások és 
egyéb bevételek, 

 - a jogi- és természetes személyek felajánlásai, 
 - gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye, 
 - a Club részvételével működő gazdasági társaságok 

eredményének osztaléka, 
- hazai- és nemzetközi pályázatokon nyert támogatások és egyéb 

bevételek, 
 - rendezvények bevételei, 
 - bérleti díjak, 
 - egyéb bevételek (például: céltámogatás). 
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4.4. A felhasználásról az elfogadott éves pénzügyi tervben az Elnökség 
rendelkezik. 

4.5. A céltámogatás felhasználásáról a támogató előírásait az Elnökség 
köteles figyelembe venni. 

4.6. A Club tartozásaiért a tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját 
vagyonukkal nem felelnek. A Club bevételeivel önállóan 
gazdálkodik, tartozásaiért vagyonával felel. 

4.7. A Club gazdálkodását, gazdasági-vállalkozási tevékenységét, és az 
abból származó eredmény megállapítását a hatályos pénzügyi 
előírások, törvények alapján végzi. 

4.8. A Club gazdálkodásáért az Elnökség felelős, annak ellenőrzését a 
Felügyelő Bizottság végzi. 

 
V. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

5.1. Az egyesület semminemű politikai tevékenységet nem folytat, 
politikai szervezettől támogatást nem fogad el és nem nyújt. 
Képviselőjelölteket (helyi, megyei, parlamenti) nem állít és 
támogat. 

5.2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

5.3.    Felhatalmazás alapján külön szabályzat rendelkezik: 
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 
megállapítható, 
b) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve 
nyilvánosságra hozatali módjáról, 
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett 
iratokba való betekintés rendjéről, valamint 
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási 
igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

5.4. A Club jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona a korábbi 
Balatonfüredi Sport Club esetlegesen még létező utódszervezetére 
(szervezeteire) száll át, amennyiben azok a jogszabályi 
előírásoknak megfelelnek és ez a hatályos jogszabályok alapján 
lehetséges. Ez esetben a vagyon a hitelezők kielégítése után az 
utódszervezetekre, azok taglétszámának figyelembevételével száll 
át. 

 Amennyiben ezen utódszervezetek megszűnése miatt vagy egyéb 
okokból ez nem lehetséges, úgy a vagyon állami tulajdonba kerül 
és azt a hatályos jogszabályi előírások szerinti sportcélokra kell 

Törölt: ¶

Törölt: 2

Törölt: 3
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fordítani. A Club megszűnésére egyebekben a csőd és felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX tv. szabályai az irányadóak. 

5.5. Mindazon kérdéseket, amelyekről jelen Alapszabály ill. a Club 
egyéb szabályzatai nem rendelkezik, az érintett személyek 
sportemberhez méltó módon kötelesek rendezni. Vita esetén az 
Elnökség jogosult a tagok közötti vita tárgyában dönteni. 
Jogorvoslati kérelemmel a területileg illetékes Veszprém Megyei 
bírósághoz lehet fordulni, a kifogásolt döntést követő 30 napon 
belül. Ez a határozat végrehajtását nem gátolja, ennek 
felfüggesztéséről a bíróságnak külön kell dönteni. 

5.6. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 
Balatonfüredi Yacht Club 2010. május 30. napján tartott 
Közgyűlésén elfogadta, és az elfogadás napján lép hatályba. 

 
 
Melléklet: 
 
1.sz. Balatonfüredi Yacht Club emblémája 
2.sz. A Balatonfüredi Yacht Club szervezeti ábrája 
 
 
Balatonfüred, 2010. év május 30. napján. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Elnök 
Nagy Attila 

Törölt: 4

Törölt: 5

Törölt: _______________.

Törölt: ¶

Törölt: 09

Törölt: 10

Törölt: ¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶



 

 21  

Záradék: 
Az Alapszabály 2010. év ...........................hó.............napján a Veszprém 
Megyei Bírósághoz benyújtásra került. 
 
Balatonfüred, 2010. ................ 
 
                    ............................................. 
                    ……………………. elnök 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. Melléklet: A Balatonfüredi Yacht Club Szervezeti ábrája 
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