
A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének 
Szervezeti és M űködési Szabályzata 

 
1.§. 

 
Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 4 0-es 
hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel 
együttm űködve, a mindenkori versenykiírás szabályainak 
betartásával rangos és sportszer ű versengés szellemében 
tevékenykedjen a Balatonon, miközben az egész magya r vitorlás 
sport állandó fejl ődésének el ősegítését, az emberek egészségét, 
biztonságát, természeti környezetét és javainak éss zer ű 
védelmét tekinti minden másnál fontosabb feladatána k.  
 

2.§. 
 
Neve:  40-es Cirkáló Osztályszövetség 
Székhely:  7625 Pécs, Jakabhegyi u. 26. 
Alapítás éve:  1993. 
 

3.§. 
 
Az osztályhoz tartozó hajók osztályjelzése: HUN 40 
 
 

Az Osztályszövetség célja: 
 

 4.§. 
 
Az Osztályszövetség célja, hogy az el őírásoknak megfelel ő 
hajókból álló flotta a tagok által elfogadott Alaps zabály 
szerint önálló versenyosztályként, szabályozott, el len őrzött és 
sportszer ű viszonyok között m űködjön, - a Magyar Vitorlás 
Szövetség Nagyhajós Osztályok Szövetsége keretén be lül – 
amellyel rendszeres versenylehet őséget biztosít a jöv őben 
minden 40-es típusú vitorlás hajó részére, amely ta gja az 
Osztályszövetségnek. 
 
 

Az Osztályszövetség tagja: 
 

5.§. 
 

1.) Az Osztályszövetség tagja a Magyarországon bejegyze tt, és 
a nemzetközi osztályel őírásnak megfelel ő 40-es cirkáló hajó 
üzembentartója által megnevezett személy, továbbá a nnak a 
hajónak üzemben tartója által megnevezett személy, melyet a 
40-es osztály befogad. 

 
2.) A tagság a jelentkez ő felvételével keletkezik. A felvételt 

írásban kell kérni. Ebben nyilatkozni kell arra is,  hogy a 
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jelentkez ő az osztályszövetség alapszabályát elfogadja. 
Egyben mellékeli az osztályfelmér ő által elkészített 
hajóadatokat.  

 
3.) A 40-es cirkáló osztályel őírásának megfelel ő hajó  

képvisel őjének felvételét az osztályszövetség nem 
tagadhatja meg. 

 
4.) A tagsági viszony megsz űnik: kilépéssel, vagy az  

osztályel őírásnak nem megfelel ő hajó esetében kizárással. 
 
5.)  Az osztályhoz tartozó hajók üzembentartói kötelese k a hajó 

képviseleti jogával rendelkez ő tag személyét megnevezni. Az 
üzembentartó jogosult a képvisel ő személyét bármikor 
megváltoztatni, de err ől az Osztályszövetséget 
haladéktalanul értesíteni kell.  

 
6.) Az osztályszövetség tagjai jogosultak és kötelesek az 

osztály munkájában részt venni, mindent megtenni a 40-es 
flotta népszer űsítése, tekintélyének gyarapítása érdekében. 
A 40-es osztályszövetség munkájában együttesen az  
osztálygy űlésen vesznek részt, személy szerint végrehajtják 
az osztálykapitány által meghatározott feladatokat.   
A tagok kötelesek az osztálygy űlés által meghatározott éves 
tagdíjat minden év március 15. napjáig befizetni.  

 
7.)  Azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz  

eleget, vagy az osztályszövetség érdekeivel ellenté tes 
szándékos magatartásával jelent ős kárt okoz az 
osztályszövetségnek az osztályszövetségb ől ki lehet zárni 
az összes tag  2/3-ának igen szavazatával. Ebben az  esetben 
az érintett hajó üzemben tartója jogosult más szemé lyt 
delegálni az osztályszövetségbe.  

 
 

Osztálygy űlés 
 

6.§. 
 

1.)  Az Osztályszövetség legf őbb szerve az osztálygy űlés, mely 
az osztályt érint ő minden kérdésben döntési jogkörrel 
rendelkezik. Osztálygy űlést évente legalább egyszer össze 
kell hívni.  

2.)  Az Osztálygy űlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a.) A szervezeti és m űködési szabályzat elfogadása 
b.) Az osztályel őírás megalkotása 
c.) A tisztségvisel ők és az osztályfelmér ő megválasztása 
d.) A tagdíj összegének meghatározása 
e.) Éves beszámoló és a MVSZ-nek küldend ő jelentés elfogadása 
f.) éves pénztárjelentés elfogadása 
g.) Tag felvétele és törlése 
h.) Az Osztályszövetség megsz űnésének vagy más 

osztályszövetséggel való egyesülésnek elhatározása  
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j.) Mindazok a kérdések amelyek az Osztálygy űlés kizárólagos 
hatáskörébe von. 

 
3.)  Az Osztálygy űlésen a tagot erre írásban meghatalmazott 

személy is képviselheti. Egy személy csak egy hajó 
képviseletében járhat el.  

 
4.)  Az Osztálygy űlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 

legalább fele részt vesz. 
  
5.)  Az Osztálygy űlést az osztálykapitány hívja össze. 
 
6.)  Az Osztálygy űlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok 

közül legalább 3 a napirend megjelölésével ezt írás ban az 
osztálykapitánytól kéri.  

 
7.)  A tagokat az Osztálygy űlésre a napirend megjelölésével  

írásban kell meghívni. A meghívó elküldésének az 
Osztálygy űlést legalább 30 nappal meg kell el őznie. A tagok 
az Osztálygy űlés el őtt legalább 15 nappal írásban kérhetik 
a napirend kiegészítését és határozati javaslatokat  
terjeszthetnek el ő. 

 
8.)  Az osztálytitkár az Osztálygy űlésr ől jegyz őkönyvet készít. 

Ennek tartalmaznia kell az Osztálygy űlés helyét, idejét, a  
jelenlév őket, valamint azt hogy ki melyik hajót képviselte,  
továbbá a nyilatkozatok lényegét és a határozatok s zövegét,  
a leadott szavazatokat, ellenszavazatok számát, ill etve a  
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vev őket.  
Az osztálykapitány a határozatokról külön nyilvánta rtást 
vezet. 

    
9.)  Az Osztálygy űlés határozatait általában a jelenlév ők 

egyszer ű szótöbbségével hozza. Szavazategyenl őség esetén a 
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 
Az összes hajó képvisel őjének 2/3-ának igen szavazata szükséges 
 
a.) a szervezeti és m űködési szabályzat elfogadásához,  

módosításához, 
b.) az osztályel őírás elfogadásához, módosításához, 
c.) a 40-es hajóosztály el őírásainak meg nem felel ő hajó  

képvisel őjének felvételéhez illetve kizárásához 
d.) az osztályszövetség megsz űnéséhez vagy más osztályhoz való 

csatlakozáshoz. 
e.) a tag kizárásához 
 
A jelenlév ők 2/3-ának igen szavazata szükséges: 
 
a.) a tisztségvisel ők megválasztásához 
b.) tisztségvisel ők visszahívásához 
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Tisztségvisel ők 
 

7.§. 
 
1.)  Az osztályszövetség tisztségvisel ője csak az osztály tagja 

lehet, aki rendszeresen részt vesz az osztály nemze ti 
bajnokságán. 

 
2.)  A tisztségvisel ők megbízatása 2 évre szól. 
 
3.)  Az osztályszövetség tisztségvisel ői: 
 
a.) Osztálykapitány 
b.) Osztálytitkár 
c.) Pénztáros 
 

Osztálykapitány 
 
 

8.§.  
 

1.)  Az osztálykapitány az osztályszövetség vezet ője és 
képvisel ője. Az osztálykapitány feladata: 

 
a.) képviseli az osztályt az MVSZ és a Nagyhajós Bi zottság  

el őtt, bármely az osztályszövetséget érint ő ügyben eljár, 
az osztályszövetség nevében nyilatkozatokat tesz 

b.) összehívja és vezeti az osztálygy űlést 
c.) határozati javaslatokat tesz 
d.) elkészíti az osztályszövetség éves munkatervét és a 

beszámolót az el őző év tevékenységér ől az MVSZ elnöksége 
részére 

e.) összeállítja az éves ranglistát 
f.) folyamatosan kapcsolatot tart az MVSZ vezetésév el és a 

szakbizottságokkal 
g.) aktív és dinamikus tevékenységével mindent megt esz a 40-es 

flotta népszer űsítéséért és fejlesztéséért 
h.) végrehajtja az osztálygy űlés határozatait 
 
2.)  Az osztály els ő kapitánya dr. Kollár Lajos (Tabu) 
 
 
 

Az osztály titkára 
 
 

9.§. 
 

Az osztály titkárának feladata: 
 
a.) segítséget nyújt az osztálykapitánynak feladata  ellátásában 
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b.) elkészíti a hajók regisztrációját, nyilvántartj a a 
felmérési adatokat 

c.) nyilvántartja az éves ranglistát 
d.) elvégzi az osztályszövetség adminisztrációs mun káit 
e.) akadályoztatása esetén helyettesíti az osztályk apitányt 

 
 

Pénztáros 
 

10.§. 
 
 
A pénztáros feladata: 
 
A pénztáros kezeli az osztályszövetség pénzét: gond oskodik a 
tagdíj beszedésér ől, a közös számlák kiegyenlítésér ől 
 
A pénztáros köteles évente beszámolni a gazdálkodás ról az 
osztálygy űlés el őtt, ahol a beszámoló elfogadása kérdésében 
dönteni kell. 
 
 

Az Osztályszövetség megsz űnése 
 

11.§. 
 
 
Az osztályszövetség megsz űnik, ha 
- kimondja feloszlását 
- az MVSZ megszünteti 
- kimondja más szövetséggel történ ő egyesülését 
 
 
 

Általános rendelkezések 
 
 

12.§. 
 

Mindazokban a kérdésekben melyekben a szervezeti és  működési 
szabályzat nem rendelkezik, az MVSZ vonatkozó szabá lyait kell 
alkalmazni. 
 
 
 
Kelt Balatonkenesén 2001. évi január hó 20. napján.  
 
 
 
Dr. Kollár Lajos 
osztálykapitány  


