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Preambulum 
A Balatonfüredi Yacht Club (továbbiakban: BYC vagy Club) tagjai folytatni kívánják az 
1867-ben alapított Balaton-Füredi Yacht-Egylet, a Győri Csónakázó Egylet, a Stefánia 
Yacht Egylet, a Királyi Magyar Yacht Club és a Balatonfüredi Vasas Sport Club, az MHD 
Balatonfüredi SE, a Ganz Hajó BSE, a Balatonfüredi Sport Club Vitorlázó és Vizitúrázó 
Szakosztályainak nemes hagyományait, büszkén vállalják annak örökségét, és e szerve-
zetek utódjának tartják magukat. 

1 Főbb adatok 

1.1.1 A Club teljes neve Balatonfüredi Yacht Club, rövidített neve BYC. 

1.1.2 A Club jogállása sportegyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szer-

vezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.. 

1.1.3 A Club székhelye 8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 

1.1.4 A Club lobogója háromszögletű, tengerészkék alapszínű, rajta fehér kereszttel, melynek 
hosszabb szára vízszintes, bal felső negyedében a magyar Szentkoronával. 

1.1.5 A Club emblémája a Club rövidített neve tengerészkék színben, mellette a Club lobogója 
zászlórúdon, alatta a Club teljes neve sárga alapon tengerészkék betűkkel. 

2 A Club céljai 
A Club működésének célja sporttevékenysége színvonalának, eredményességének fenn-
tartása, javítása, a vitorlás és víizitúra szabadidősport feltételeinek megteremtése, fenn-
tartása és fejlesztése, kapcsolatok létesítése, fenntartása és fejlesztése hazai, külföldi  és 
nemzetközi szervezetekkel, hagyományok ápolása, a természetes és az épített környe-
zet védeleme, a vízi sportok érdekképviselete és Balatonfüred képviselete sportesemé-
nyeken. 

3 Tevékenységek 
A célok elérésének érdekében a Club a következő tevékenységeket végzi. 

3.1.1 Elősegíti és népszerűsíti a vitorlás, víizitúra és egyéb víizisport tevékenységet. 

3.1.2 Támogatja a sportolók oktatását és felkészítését, különös tekintettel az ifjúság és után-
pótlás nevelésre. 

3.1.3 Támogatja a családi sportot. 

3.1.4 Támogatja sportszakemberek képzését. 

3.1.5 Sportversenyeken vesz részt. 

3.1.6 Sportversenyeket rendez. 

3.1.7 Részt vesz az olimpiai mozgalomban és az ehhez kapcsolódó felkészülési programokban. 

3.1.8 Sportolóinak támogatást nyújt. 

3.1.9 Fejlesztési célkitűzéseit évente meghatározza. 

3.1.10 Gazdasági tevékenységet folytat, gazdasági társaságokban és pályázatokon vesz részt. 

3.1.11 Támogatást szerez, adományokat gyűjt. 

3.1.12 Balatonfüred Város Önkormányzatával együttműködik a sportfeladatok ellátása érdeké-
ben. 
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3.1.13 Dokumentálja a Club történetét, eseményeit és őrzi emlékeit. Elősegíti a tradíciók örö-
kítését. 

4 A tagság 

4.1 Tagsági típusok 

4.1.1 A Club rendes tagjai csak nagykorú természetes személyek lehetnek. 

4.1.2 A rendes tagok egy része kiemelt státuszú lehet. Ők az örökös tagok. 

4.1.3 A Club ifjúsági sportoló tagjai a 24. életévüket be nem töltött természetes személyek 
lehetnek. 

4.1.4 A Club különleges jogállású tagjai a pártoló és a tiszteletbeli tagok. 

4.2 A tagsági viszony keletkezése 

4.2.1 Pártoló tag 
Pártoló tagság iránti kérelmet a Club Elnökségéhez küldött bemutatkozó levélben kell 
jelezni legalább két rendes tag írásos támogatása birtokában. A levélnek tartalmaznia 
kell egy olyan nyilatkozatot, amelyben a kérelmező vállalja a pártoló tagsággal járó va-
lamennyi kötelezettség teljesítését. A kérelem megtárgyalását az Elnökség a pártoló ta-
gok számára előírt belépési díj maradéktalan megfizetése után veszi fel napirendjére. Az 
Elnökségi tagok egyszerű többségének támogatásával hozott határozattal kerül a kérel-
mező a Club pártoló tagjainak sorába.  Elutasítás esetén a Club a belépési díjat visszafi-
zeti. 

4.2.2 Rendes tag 
A rendes tagokat a Közgyűlés választja a rendes tagjelöltek közül. A Clubnak egyidejűleg 
nem lehet több, mint 150 rendes tagja. Rendes tagjelölt csak az a természetes személy 
lehet, aki a Club pártoló tagja. Rendes tagjelöltség iránti kérelmét a Club Elnökségéhez 
küldött bemutatkozó levélben kell jelezni legalább négy rendes tag írásos támogatása 
birtokában. A levélnek tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot, amelyben a kérelmező 
vállalja a rendes tagsággal járó valamennyi kötelezettség teljesítését. A kérelem megtár-
gyalását az Elnökség a rendes tagok számára előírt belépési díj maradéktalan megfize-
tése után veszi fel napirendjére. Az Elnökségi tagok egyhangú támogatásával hozott ha-
tározattal kerül a kérelmező a rendes tagjelöltek listájára. A tagjelölt bemutatkozó leve-
lét az Elnökség a rendes tagsággal ismerteti. Legalább 12 hónapos tagjelöltség után a 
pártoló tag kérelmére az Elnökség a Közgyűlés következő ülésének napirendjére felveszi 
a rendes taggá való felvételi kérelmet. A Közgyűlés a jelenlevő rendes tagok legalább 
kétharmadának támogatásával hozza meg felvételi határozatát. A tagjelölt bármikor 
kérheti törlését a tagjelöltek listájáról. Ebben az esetben, illetve ha a Közgyűlés nem vá-
lasztja a Club rendes tagjai közé,  a Club a rendes tagok számára előírt belépési díjat 
visszafizeti. 
A tagsági jogviszony a Közgyűlés által történő felvételt követő naptári naptól keletkezik, 
ha a Közgyűlés másként nem határoz. 

4.2.3 Örökös tag 
A Club Közgyűlése az Elnökség javaslata alapján „Örökös tag” megkülönböztető címet 
adományozhat olyan rendes tagjainak, akik kiemelkedő tevékenységükkel ezt kiérde-
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melték. Az „Örökös tag” cím odaítéléséhez a megjelentek legalább 80%-ának támoga-
tása szükséges. A Clubnak egyidejűleg tizenöt „Örökös tag” címmel rendelkező rendes 
tagja lehet. 

4.2.4 Ifjúsági sportoló tag 
Az Club ifjúsági sportoló tagjával a Club Elnöksége meghatározott időre szóló sportszer-
ződést köt. A tagsági viszony a sportszerződés aláírásával jön létre és az abban megha-
tározott időre szól.  

4.2.5 Tiszteletbeli tag 
A Tiszteletbeli tagok személyére az Elnökség tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Tiszteletbeli 
tag felvételéhez a megjelentek legalább 80%-ának támogatása szükséges. 

4.2.6 A pártoló tagfelvételi kérelmet elutasító Elnökségi határozattal szemben és a rendes 

és örökös tagfelvételi kérelmet elutasító Közgyűlési határozattal szemben nincs helye 

fellebbezésnek. 

4.3 A tagsági viszony megszűnése 

4.3.1 A tagsági viszony a tag kilépésével, a tagsági viszony törlésével vagy a tag kizárásával 
szűnik meg. 

4.3.2 Ifjúsági sportoló tag esetében megszűnik a tagsági viszony a sportszerződés lejártával. 

4.3.3 A tag a Clubból bármikor kiléphet. A kilépést az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. 

4.3.4 Törléssel szűnik meg a tagsági viszony a tag halála, a jogi személy vagy a jogi személyi-
séggel nem rendelkező társaság tag jogutód nélküli megszűnése esetén. 

4.3.5 Ha a tag vagyoni hozzájárulásának teljesítésében 6 hónapot meghaladó késedelembe 
esik és azt írásbeli felszólítás és a következményekre való figyelmeztetés ellenére sem 
biztosítja, a tagok sorából az Elnökség határozatával törlendő. 

4.3.6 A Clubból történő kizárást a Fegyelmi Szabályzatban előírt tisztességes eljárást biztosító 
fegyelmi eljárás lefolytatása alapján javasolt büntetésként, illetve különleges, az SzMSz-
ben rögzített, esetekben az Elnökség döntése alapján lehet alkalmazni. Rendes tagok 
esetén ehhez a Közgyűlés határozata is szükséges.  

Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását az okok megjelölésével közölni kell. 

A tisztességes eljárást biztosítandó továbbá az Etikai és Fegyelmi Bizottság vagy az 

Elnökség a kizárást megelőző eljárása során köteles az érintett tag személyesen meg-

hallgatását lehetővé tenni és biztosítani, hogy az érintett tag védekezését és esetleges 

bizonyítékait előadhassa, továbbá köteles az eljárás során a felek személyiségi jogait 

tiszteletben tartani, valamint biztosítani a pártatlan és elfogulatlan döntéshozatalt. 

4.3.64.3.7 A tagsági viszony megszűnése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett és tag-
sága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A már befizetett tagdíjat 
a Club nem fizeti vissza. 

4.3.74.3.8 A tagsági viszonyhoz kötött tisztségek a tagsági viszony megszűnésével automatikusan 
megszűnnek. 

4.4 A tagok jogai 

4.4.1 A tagok a Club választott tisztségviselőihez bármely – a Clubot érintő – ügyben kérdéssel, 
javaslattal és panasszal fordulhatnak. Az őket közvetlenül vagy közvetve érintő ügyek-
ben az Club dokumentumaiba betekinthetnek. Jogi személy tagok esetén az e pontban 
szereplő jogokkal egy fő megbízott képviselő élhet. 
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4.4.2 A természetes személy tagok jogai a következők. 
4.4.2.1 Részt vehetnek a Club tevékenységében és rendezvényein. 
4.4.2.2 Használhatják a Club eszközeit. 
4.4.2.3 A Club céljainak megfelelő tevékenységhez kérhetik a Club támogatását, igénybe vehetik 

a Club által nyújtott szolgáltatásokat. 
4.4.2.4 Jogosultak sporteseményen a Club színeiben indulni és ezt a tényt feltüntetni. 

4.5 A rendes tagok jogai 

4.5.1 A rendes tagok jogai a következők. 
4.5.1.1 Felszólalhatnak, javaslatot tehetnek a Közgyűlés ülésein és részt vehetnek annak hatá-

rozathozatalában. 
4.5.1.2 Választhatnak és tisztségre választhatóak. 
4.5.1.3 Jogosultak a Club tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni, a Közgyűlési és Elnök-

ségi Határozatok Könyvébe valamint a Club egyéb dokumentumaiba az Iratkezelési Sza-
bályzatnak megfelelő módon betekinteni, azokról másolatot készíteni. 

4.6 Tagsági jogok korlátozása 

4.6.1 A Club tevékenységében való részvételt, a Club által nyújtott szolgáltatások igénybevé-
telét, programjain történő részvételt és a Club színeiben történő versenyzést a vagyoni 
hozzájárulás nyújtásában elmaradásban levő tagjai számára a Club Elnöksége korlátoz-
hatja vagy tilthatja. Ilyen korlátozást, vagy tiltást a Fegyelmi Szabályzatban előírt fe-
gyelmi eljárás lefolytatása alapján javasolt büntetésként is lehet alkalmazni. 

4.7 A tagok kötelezettségei 

4.7.1 Aktív részvétel a Club tevékenységében. 

4.7.2 Az Alapszabály valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása. 

4.7.3 Vagyoni hozzájárulás határidőre teljesítése. 

4.7.4 Sportszerű magatartás. 

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

4.7.6 A Club vagyonának, vagyontárgyainak és berendezéseinek megóvása. 

4.7.7 Folyamatos tájékoztatás a személyes adataikban beálló változásokról. 

4.7.8 A Club hagyományainak megőrzése és ennek méltó képviselete. 

4.7.9 Rendes tagok kötelezettségei közé tartozik a részvétel a Közgyűlés ülésein. 

4.8 Vagyoni hozzájárulás 

4.8.1 A tagsági és belépési díjakat, azok befizetésének határidejét, valamint késedelem esetén 
a kamat mértékét az Elnökség határozza meg. 

4.8.2 A tagok vagyoni hozzájárulása mértékének meghatározásakor arra kell törekedni, hogy 
az abból származó tervezett bevétel fedezze az alapműködéshez szükséges kiadásokat. 

4.8.3 A tiszteletbeli és örökös tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. 

4.8.4 Minden tag kérheti, hogy betekinthessen a Club nyilvántartásainak azon részébe, me-
lyek a személyes vagyoni hozzájárulásának megvalósulását dokumentálják. 
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5 A Club szervezete 

5.1 Szervezeti egységek 

5.1.1 A Klub szervei a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai és Fegyelmi 
Bizottság. 

5.2 A Közgyűlés 

5.2.1 A Club legfőbb döntéshozó szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés. 

5.2.2 A Közgyűlés ülése 
5.2.2.1 A Közgyűlés ülése az összehívás módja szerint kétféle lehet: rendes és rendkívüli. 
5.2.2.2 A Közgyűlést az Elnökség határozata alapján az Elnök írásbeli meghívóval hívja össze. 

Rendes Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
5.2.2.3 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha a Felügyelő Bizottság vagy a Közgyűlés legalább 

harminc tagja a napirendi pontok megjelölésével ezt a Club Elnökétől írásban kéri. Ha az 
Elnök ennek tizenöt napon belül nem tesz eleget, akkor a Felügyelő Bizottság köteles ezt 
tizenöt napon belül teljesíteni az Elnökség tájékoztatása mellett. 

5.2.2.4 A meghívót az ülés időpontja előtt legalább tizenöt nappal kell postai vagy elektronikus 
levélben elküldeni az időpont, a helyszín és a napirendi pontok megjelölésével. A napi-
rendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat előzetesen hozzáférhetővé kell tenni. 
A közgyűlési meghívónak kötelezően tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhe-

lyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét. 

5.2.2.45.2.2.5 A Közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 
5.2.2.55.2.2.6 Ha az ülés nem határozatképes, akkor azt meg kell ismételni. A megismételt ülés ak-

kor határozatképes, ha a Közgyűlés tagjainak legalább egyötöde jelen van. 
5.2.2.65.2.2.7 A határozatképességet minden egyes határozathozatalnál meg kell vizsgálni. 
5.2.2.75.2.2.8 Határozathozatalhoz, ha az Alapszabály erről másképp nem rendelkezik, a Közgyűlés 

jelen lévő tagjai többségének igen szavazata szükséges. 
5.2.2.85.2.2.9 A Közgyűlés, ha másképp nem rendelkezik, határozatait nyílt szavazással hozza. 
5.2.2.95.2.2.10 A Közgyűlés, tagjai javaslatára, új napirendi pontokról határozhat. Ha az ülést 

azért kellett összehívni, mert az előző határozatképtelen volt, akkor új napirendi pontok 
felvételére nincs lehetőség. 

5.2.2.105.2.2.11 A Közgyűlés akkor hívhat vissza tisztségviselőt, ha az az Alapszabályt súlyosan 
megsértette. 

5.2.2.115.2.2.12 Az Alapszabály megváltoztatásához a Közgyűlés jelen lévő tagjai legalább há-
romnegyedének igen szavazata szükséges. 

5.2.2.125.2.2.13 A Club megszűnésének, egyesülésének vagy szétválásának kimondásához, va-

lamint céljainak módosításához a szavazati joggal rendelkezőKözgyűlés összes 
tagokjai legalább háromnegyedének igen szavazata szükséges. A Club alapszabályának 

módosításához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szó-

többséggel hozott határozata szükséges. 

5.2.2.135.2.2.14 Az éves pénzügyi terv 50%-át, de nem több mint tizenöt millió forintot meg-
haladó kötelezettségvállalás elfogadásához, valamint  az ingatlanvagyon megterhelését, 
elidegenítését, jogról való lemondást és  gazdasági társaságok alapítását, üzletrészének 
megszerzését, eladását, megterhelését érintő döntésekben a Közgyűlés jelen levő tagjai 
legalább kétharmadának igen szavazata szükséges. 

5.2.2.145.2.2.15 Az ülés a levezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásával kez-
dődik. 
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5.2.2.155.2.2.16 A Közgyűlésről a levezető elnök és a hitelesítők aláírásával ellátott jegyzőköny-
vet kell készíteni. 

5.2.2.165.2.2.17 A határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvében is nyilván kell tartani. 

5.2.3 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
5.2.3.1 az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
5.2.3.2 az Elnök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, visz-

szahívása, 
5.2.3.3 az Elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása, 
5.2.3.4 az előző éves pénzügyi és gazdálkodási terv teljesítésérőlról készített beszámoló elfo-

gadása, 
5.2.3.5 a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása; 
5.2.3.6 az éves pénzügyi és gazdálkodási terv elfogadása,  
5.2.3.7 rendes és tiszteletbeli tagok felvétele, kizárása, 
5.2.3.8 „Örökös tag” cím odaítélése, 
5.2.3.9 a Club más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának vagy megszűnésének ki-

mondása, 
5.2.3.10 az ingatlanvagyon megterhelése, elidegenítése, jogról való lemondás, 
5.2.3.11 gazdasági társaságok alapítása, üzletrészének megszerzése, eladása, megterhelése, 
5.2.3.12 döntés a Club részvételével működő gazdasági társaságok összeolvadásáról, szétválásá-

ról, 
5.2.3.13  tizenöt millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása. 

5.3 Tisztségviselők 

5.3.1 Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai és Fegyelmi bizottság tagjai a Club tiszt-
ségviselői. 

5.3.2 A Club tisztségviselőit a Club rendes tagjai közül kell választani.  

5.3.3 A tisztségviselők mandátumuk lejártával újraválaszthatóak. 

5.3.4 A tisztségviselők díjazás nélkül látják el feladatukat. 

5.3.5 A tisztségviselő megbízatása megszűnik a mandátuma lejártával,   lemondásával, vissza-
hívásával vagy tagsági viszonyának megszűnésével. 

5.4 Az Elnökség 

5.4.1 A Club ügyvezetőintéző és képviseleti szerve az öttagú Elnökség, melynek egyik tagja az 
Elnök. 
A Club Elnöke:     Gerendy Zoltán István  

A Club Elnökségének tagjai:    Láday Zoltán 

Makai László 

Speer Walter 

Takács Viktor 

Tóth Mónika Rita 

Varga Lajos 

 

5.4.1  

5.4.2 Az Elnök megválasztása 
5.4.2.1 Az Elnököt a Közgyűlés választja meg titkos szavazással négy éves időtartamra, a Jelölő 

Bizottság ajánlása alapján. 

formázott: Normál, Balra zárt
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5.4.2.2 Amennyiben a választás első fordulójában egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok egy-
szerű többségét, akkor további szavazási forduló(k)ra kerül sor. Az előző fordulóból a két 
legtöbb szavazatot kapott jelölt jut tovább. Szavazategyenlőség esetén kettőnél több je-
lölt is lehet. A szavazást addig kell ismételni, amíg valaki meg nem szerzi az egyszerű 
többséget. 

5.4.2.3 Ha bármelyik fordulóban háromnál kevesebb jelölt esetén senki sem szerez egyszerű 
többséget, akkor a választás eredménytelen. 

5.4.2.4 Amennyiben egy eredménytelen választás után egy jelölt visszalép, úgy a szavazást meg 
kell ismételni. 

5.4.3 Az Elnökség tagjainak megválasztása 
5.4.3.1 Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg négy éves időtartamra a 

Jelölő Bizottság ajánlása alapján. 
5.4.3.2 A tagok a szavazólapon felsorolják az általuk támogatott jelölt(ek) nevét. Érvénytelen az 

a szavazólap, amelyen több jelölt szerepel, mint a betöltendő helyek száma. Ha egy sza-
vazólapon egy név többször szerepel, akkor is csak egy szavazatnak számít. 

5.4.3.3 A szavazás során az  egyszerű többséget kapott jelöltek megválasztottnak tekintendők 
és a szavazás további fordulóiban már nem vesznek részt. 

5.4.3.4 Ha valamelyik fordulóban egy jelölt sem kapja meg az egyszerű többséget, úgy a legke-
vesebb szavazatot kapott jelöltet le kell venni a jelölő listáról és a szavazást így kell foly-
tatni. Szavazategyenlőség esetén egyszerre több jelölt is lekerülhet a listáról. 

5.4.3.5 Ha az így lefolytatott szavazás során valamely elnökségi tisztség betöltetlen marad, úgy 
új jelölési és választási fordulót kell rendezni a betöltetlen helyekre. 

5.4.4 A tisztségviselők jelölésének részletszabályait és a Jelölőbizottság eljárásának szabályait 
az SZMSZ rögzíti. 

5.4.5 Az Elnökség feladatai, működése, jogai, kötelezettségei 
5.4.5.1 Az Elnökség feladata a Club mindazon tevékenységének irányítása, amelyeket az Alap-

szabály nem rendel a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
5.4.5.2 Az Elnökség felelős a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáért. 
5.4.5.3 Az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. 
5.4.5.4 Az Elnökség tevékenységének szabályozására köteles ügyrendjét, valamint négyéves 

programját és éves munkatervét összeállítani. 
5.4.5.5 Az Elnökség maga alakítja ki programját, működési rendjét. Ennek keretében dönthet a 

képviseleti jogosultság megosztásának módjáról is. 
5.4.5.6 Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai több mint fele jelen van. A 

határozathozatalhoz az összes tag egyszerű többsége szükséges. Szavazategyenlőség 
esetén az Elnök szavazata dönt. 

5.4.5.7 Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a jelenlé-
vők névsorát, az ülés lényeges mozzanatait és minden határozatát, valamint a döntések 
szavazatarányát. Ha bármelyik elnökségi tag kéri, akkor a nevét is szerepeltetni kell a 
támogatók, illetve ellenzők között. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető írja 
alá és az Elnök által kijelölt elnökségi tag hitelesíti. 

5.4.5.8 Az Elnökség a Club jó működése érdekében szabályzatokat alkothat. Ezen szabályzatok 
a folyamatos működés olyan részleteit, körülményeit rögzítik, melyekről a Közgyűlés a 
jelen Alapszabályban nem rendelkezik. Ebbe a körbe tartozik, de nem korlátozódik 
ezekre, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Etikai Kódex, a Fegyelmi Szabályzat és az 
Iratkezelési Szabályzat. 
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5.4.5.9 Az Elnökség a Club napi ügyeinek ellátására, az alkalmazottak irányítására és a velük 
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására Ügyvezető Igazgatót alkalmazhat. Az Ügy-
vezető Igazgató a Club vezető állású munkavállalója, akivel kapcsolatban a munkáltatói 
jogokat az Elnök gyakorolja. Az állást pályázati úton kell betölteni.  Az Ügyvezető Igaz-
gató feladat- és hatáskörét a munkaköri leírása és a Club egyéb szabályzatai határozzák 
meg. 

5.4.5.10 Az Elnökség tevékenységéről a Felügyelő Bizottságot folyamatosan tájékoztatja. 
5.4.5.11 A Clubot két elnökségi tag közösen képviseli. 

5.4.6 Az Elnök a következő feladatokat látja el. 
5.4.6.1 Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 
5.4.6.2 irányítja és ellenőrzi a Club tevékenységét, 
5.4.6.3 irányítja a Club gazdálkodását. 

5.5 A Felügyelő Bizottság 

5.5.1 A Felügyelő Bizottság a Club ellenőrző szerve. 

5.5.2 A Bizottság tagjainak megválasztása 
5.5.2.1 A Közgyűlés négyéves időtartamra négytagú Felügyelő Bizottságot választ az Elnökségi 

tagokra vonatkozó szavazási rend szerint. 
5.5.2.2 A Bizottság maga választja elnökét egyszerű szótöbbséggel. 

5.5.3 Az Bizottság feladatai, működése, jogai, kötelezettségei 
5.5.3.1 A Felügyelő Bizottság feladata annak ellenőrzése, hogy a Club működése, gazdálkodása 

megfelel-e a az Alapszabálynak, a Közgyűlés más határozatainak, a belső és külső sza-
bályzási környezetnek. 

5.5.3.2 A Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. 
5.5.3.3 A Bizottság maga alakítja ki ügyrendjét. 
5.5.3.4 A Bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A határo-

zathozatalhoz egyszerű többség szükséges. 
5.5.3.5 A Bizottság tagjai a Clubban más tisztséget nem tölthetnek be és nem vehetnek részt az 

Elnökség hatáskörébe tartozó döntéshozatalban. 
5.5.3.6 A Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Club valamennyi iratába betekin-

teni és az illetékesektől tájékoztatást kérni, vizsgálatuk és ellenőrzésük ideje alatt a Club 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és tagjai kötelesek a Felügyelő Bizottság ren-
delkezésére állni és a feltett kérdésekre 8 napon belül válaszolni. 

5.5.3.7 A Bizottság tevékenységéről és vizsgálatainak megállapításairól az Elnökséget tájékoz-
tatja. 

 
5.6. Az Etikai és Fegyelmi Bizottság 

 

5.6.1 Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a Club etikai és fegyelmi eljárások lefolytatására létre-
hozható eseti  bizottsága. 

5.6.2 A Bizottság megválasztása  
5.6.2.1 A Bizottság három tagból áll, melyet a Club Elnöksége választ eseti jelleggel. 

5.6.3 A Bizottság feladata, működése, hatásköre 
5.6.3.1 A Bizottság mandátumát, hatáskörét, működésének módját az Etikai Kódexnek és a Fe-

gyelmi Szabályzatnak megfelelően az Elnökség határozza meg. 
5.6.3.2 A Bizottság tagja más tisztséget nem tölthet be. 
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6 Összeférhetetlenség 

6.1.1 A Közgyűlés  határozathozatalakor nem szavazhat: 

 a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

 b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 

 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcso-

latban áll; vagy 

 f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

6.1.1 ában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,  élet-
társa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

6.1.2 Határozatok előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a tisztségviselő, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója,  élettársa a határozat alapján jövedelemhez juthat, 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, il-
letve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

6.1.3 Nem minősül előnynek a tagok által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szol-
gáltatás illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabályban meghatározott 
cél szerinti juttatás. 

6.1.4 A vezető tisztségviselőkre és a Felügyelő Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzí-

tett összeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak. 

6.1.5 A közhasznú jogállásra tekintettel továbbá a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető 

szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-

zátartozója a határozat alapján 

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

6.1.6 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

 a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 

az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

 b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irá-

nyuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által meg-

kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tag-

jának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyúj-

tott cél szerinti juttatást -, illetve 

 d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

formázott: Behúzás: Bal:  2 cm,  Nincs felsorolás vagy
számozás
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6.1.7 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szer-

vezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet ve-

zető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig  

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyil-

vántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalma-

zott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló tör-

vény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-

hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
6.1.3  

7 Közhasznúság 

7.1.1 A Club  közhasznú tevékenységeit a következő jogszabályhelyeken előírt közfeladatok-
hoz kapcsolódóan végzi: 2004. évi I. Tv. 49.§ c), d), e), f), g), h), k), l), m), n) és 55.§ b), c), 
d), f) bekezdések. 

7.1.2 A közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet. Ennek kereteit, módját 
az Elnökség határozza meg. 

7.1.3 A Club gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak alap- és közhasznú céljainak megvaló-
sítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

7.1.4 A Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban ez a szervek a jogszabályban 
meghatározott esetekben korlátozható. 

7.1.5 A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a nyilvánosság számára elérhető helyen kell tá-
rolni. 

8 Általános rendelkezések 

8.1.1 Az Club politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezettől támogatást nem fogad 
el és annak nem nyújt. Képviselőjelölteket nem állít, és nem támogat. 

8.1.2 A Club gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a feladatai teljesítésére 
fordítja. 

8.1.3 Nem követelhet kamatot az a tag vagy tagjelölt, aki a Clubtól valamilyen befizetés visz-
szatérítésére jogosult. 

9 Záradék 
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Balatonfüredi Yacht 
Club 20143. november 1530-i Közgyűlése nyílt szavazással, 71… igen szavazattal, 4…. el-
lenszavazattal és …..1 tartózkodással elfogadta. Jelen módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt Alapszabály 20143. november 15. december 1-énnapján lép hatályba. 
 

formázott: Sorkizárt

formázott: Normál
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Az Alapszabály szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmá-
nak. 
 

 
 
Balatonfüred, 20143. november 1530. 
 

 
 
 
 
 

Gerendy Zoltán István 
elnök 
 
 
 

formázott: Behúzás: Bal:  0 cm
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Átmeneti rendelkezések: 

 

1 Nem vehető fel a Club rendes tagjai közé új tag, ameddig a rendes tagok száma 150 fő 
alá nem csökken. 

2 Történelmi okokból a Klub örökös tagjainak száma ma több mint 15, ezért az átmeneti 
időszakban (ameddig az örökös tagok száma 15 fő alá nem csökken) új „Örökös Tag” 
cím csak három ilyen cím megszűnésekor adományozható. Ezt a gyakorlatot mindaddig 
kell folytatni míg az egyidőben élő örökös tagok száma 15 fő alá nem csökken. 

3 A korábban megválasztott valamennyi Elnökségi tag a mandátuma lejártáig tölti be 
tisztségét. Új elnökségi tag csak akkor választható, ha az Elnökség létszáma 5 fő alá 
csökken. Új Elnök akkor választható, ha a korábbi Elnök tisztsége megszűnik. 

4 Jelenleg a Clubnak vannak kiskorú rendes tagjai, akik nagykorúuságuk eléréséig az ál-
talános törvényi szabályozás szerint gyakorolhatják jogaikat. 
 


