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Összeállította:
Az egyesület elnöksége a sportról szóló 2000. évi CXLV törvény
előírásait figyelembe véve
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I.
Általános rendelkezések.

1.§.
A Fertő tavi Vitorlázó Egyesület / továbbiakban egyesület / az 1989. évi II. tv-ben biztosított
önkormányzati elv alapján a Fertő tavi verseny- és turavitorlázást sportszerű keretekben folytatni
kívánó sportolóknak és az ezt támogatni akaró természetes és jogi személynek nyújt szervezett
kereteket a vitorlázás sportágban.

2.§.
/1/ Az egyesület neve:Fertő tavi Vitorlázó Egyesület /FVE/
/eddigi neve: Fertő tavi Vitorlás és Szörf Klub/
/2/ Az egyesület székhelye: Sopron, Höflányi u. 4.
/3/ Az egyesület működési területe: Magyarország
/4/ Alapítási éve: 1984.
Az egyesület az 1884-ben alapított „Fertői Csónakázó Társaság” és az 1942-ben alapított „Fertői
vitorlázó egyesület“ jogutódjának jelenti ki magát.

3.§.
/1/ Az egyesület zászlója: fekvő háromszög alaku, kék mezőben sárga kereszt, középen hajóval,
valamint az egyesület nevének rövidítésével.

/2/ Bélyegzője:
1. körbélyegzőben körfeliratban az egyesület neve,
2. ill. az egyesület neve, címe mellette a zászlója

4.§.
Az egyesület tagja a Magyar Vitorlás Szövetségnek, amelynek alapszabályát és egyéb szabályzatait
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
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II.
Az egyesület célja, feladatai

5.§.
Az egyesület célja.
A vitorlás sportág népszerűsítése, fejlesztése, a vitorlás vizi turázás a versenyvitorlázás
eredményességének növelése, ifjúságnevelés és az egészséges, sportszerű életmód, a nemes
sportszellem terjesztése.
Képviseli vitorlázó tagsága érdekeit, biztosítja a kedvező vitorlázási lehetőségeket.
A vitorlázás irott és iratlan szabályainak tiszteletére ösztönzi, a természet szeretetére és védelmére
neveli tagjait.

6.§.
Az egyesület feladatai
/1/ A vitorlázás feltételeinek lehetőség szerinti biztosítása, mind a verseny-, mind a szabadidősport
területén.
/2/ Biztosítja az egyesület tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,
ennek keretében ismerteti a vizközlekedéssel összefüggő jogszabályokat és a versenyzésre
vonatkozó szabályokat.
/3/ Fejleszti a vitorlázás oktató-nevelő tevékenységét, egyik fő feladatának tartja az utánpótlás
nevelésének ügyét. Ennek keretében rendszeres lehetőséget biztosit tagjai számára a vitorlás
szakismeretek megszerzésére.
/4/ Vitorlás versenyeket rendez a Fertő tavi hajóosztályokban, és törekszik más hajóosztályok
meghonosítására is a Fertő tavon.
A versenyek zökkenőmentes lebonyolítása érdekében részt vesznek a versenybírók oktatásában
és továbbképzésében.
/5/ Anyagi lehetőségei függvényében kikötőt tart fenn a Fertő tavi vitorlázás számára, amelyben
gazdasági tevékenységet végez, szolgáltatásokat nyújt a sportág fenntartása, pénzügyi
feltételeinek biztosítása érdekében.
/6/A jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsértő sportolókkal és sportszakemberekkel
szemben a soprtfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazza.
/7/ Gondoskodik a Fertő tavi vitorlázás népszerűsítéséről a hirközlő szervek, és a médiák útján.
/8/

Jogszabályok és saját szabályzatai alapján gondoskodik a sportágban a sportolók
nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol.
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III.
Az egyesület tagsága, jogaik.
7.§.
Az egyesület tagjai.
Az egyesület tagjai lehetnek:
- rendes tagok
- ifjusági tagok
- alapító tagok
- pártoló tagok
- tiszteletbeli tagok

8.§.
Tagsági viszony keletkezése, felvétel rendje.
/1/ Azegyesületnek csak az a természetes személy lehet tagja, aki nem áll a közügyektől eltiltást
kimondó itélet hatálya alatt. Tagként az egyesület nem magyar állampolgárt is felvehet.
/2/ 18 éven aluli fiatalokat felvenni ifjusági tagnak lehet, a szülő /gyám/ irásbeli beleegyezésével.
/3/ A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével
és aláírásával lehet kinyilvánítani.
/4/ A felvétel tárgyában az egyesület elnöksége dönt. A döntést a felvételt kérővel indoklás nélkül kell
közölni.
A felvételt elutasító döntés ellen a felvételt kérő fellebezést nyújthat be az
egyesület
közgyüléséhez.
/5/ A felvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az egyesület alapszabályát elfogadja, az
egyesület tevékenységével erkölcsileg, illetve - a tiszteletbeli tag kivételével - tagdijfizetésével
esetleg egyéb módon is támogatja.
/6/ A tiszteletbeli tagot felvételi kérelem nélkül, az egyesület közgyülésének választása alapján kell
felvenni.

9.§.
Tagok jogai, kötelezettségei.
/1/ Rendes tag az a természetes személy, aki megfelel az alapszabályban foglaltaknak és az
elnökség az egyesületbe felveszi
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Jogai:
/a./ részt vehet az egyesület tevékenységében, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
/b./ részt vehet az egyesületi közgyülés határozatainak a kialakításban /szavazati jog/
/c./ választhat és választható az egyesület szerveibe /választójog/
Kötelezettségei:
/d./ a sportág fejlesztése, minél jobb eredmények elérésére való törekvés,a sportszellem javítása,
az egyesület tevékenységének népszerüsítése,
/e./ az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület szervei által
hozott határozatoknak a megtartása,
/f./ az egyesület által meghatározott célkitüzések megvalósításának elősegítésére
/g./ a tagdíj megfizetése
/2/ Ifjusági tag az a 18 év alatti fiatal, akit az elnökség az egyesületbe felvesz
Jogai:
/a./ részt vehet az egyesület tevékenységében, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
/b./ a közgyülésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt
Kötelezettségei:
/c./ az utánpótlás-nevelésben való lelkiismeretes részvétel, minél jobb eredmények elérésére való
törekvés,
/d./ az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az egyesület szervei által
hozott határozatok megtartása,
/e./ a korosztály számára meghatározott kedvezményes tagdij megfizetése.
/3/ Alapító tag címet kaphat az a rendes, vagy pártoló tag, aki évente a közgyülés által meghatározott
éves tagdíj ötszörösét fizeti. Ennek fejében neve az „alapitó tag” minőség megjelölésével felkerül
az erre a célra létrehozott felületre. Egyéb
jogai és kötelezettségei megfelelnek az 1. vagy 4.
pontban meghatározottaknak.
/4/ Pártoló tag az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg
és anyagilag támogatja.
Jogai:
/a./ részt vehet az egyesület rendezvényein,
/b./ tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az egyesületi közgyülésen, amennyiben az
általa vállalt hozzájárulás eléri a rendes tag éves tagdijának meghatározott összeget,
kötelezettségei:
/c./ az egyesület tevékenységének népszerüsítése,
/d./ az alapszabály és testületi határozatok megtartása,
/e./ a vállalt hozzájárulás megfizetése.
/5/ Tiszteletbeli tagnak a közgyülés azt a személyt választhatja, aki kimagasló tevékenységével az
egyesület célkitüzéseinek elérésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Jogai:
/a./ részt vehet az egyesület rendezvényein,
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/b./ tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén.
/c./ választható az egyesület szerveibe (felügyelő, ill. fegyelmi bizottság)
kötelezettségei:
/d./ az egyesület alapszabályainak és az egyesület testületei által meghozott határozatok
megtartása.
/e./ az egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.
/6/ Az a rendes, ifjúsági és pártoló tag, aki a tárgyévi tagdíjat az előírt határidőig nem rendezte, az évi
rendes közgyűlésen nem gyakorolhatja tagsági jogait.
/7/ Az egyesület tagjairól a titkár nyilvántartást vezet.

10.§.
A tagsági jogviszony megszüntetése
/1/ A tagsági jogviszony megszűnik:
/a/ kilépés,
/b/ törlés,
/c/ kizárás következtében.
/2/ Az egyesületből való kilépést legkésőbb a folyó év december 31-ig írásban kell közölni az
egyesület elnökségével, ellenkező esetben a tag köteles a következő évi tagdíjat is megfizetni. E
kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület elnöksége -alapos, méltányolható okból
és egyéni elbírálás alapján -részben, vagy egészben mentesítheti.
/3/ Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával, jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli
megszünésével, a tagdíj-fizetési kötelezettség egy éven túli elmaradásával, amennyiben az
elnökség a hátralék kiegyenlítésére a tagot felszólította. Az elnökség jogosult a tagdíjfizetési
kötelezettségre - méltánylást érdemlő esetben hathavi haladékot adni. A törlés nem érinti az
egyesületnek a hátralékos tagjaira vonatkozó követelését. A hátralékos tagdíj iránti követelés bírói
úton is érvényesíthető.
/4/ Az egyesületből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet
alkalmazni.
/5/ elhalálozás okából való törlés, vagy kizárás esetén a tagdíj-fizetési kötelezettség megszűnik, de a
már befizetett tagdíjak vissza nem követelhetők.

IV.
Az egyesület szervei
11.§.
/1/ Az egyesület szervei:
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/a/ a közgyűlés
/b/ elnökség
az egyesület elnöke
az egysület titkára
az egyesület pénztárosa
/c/ felügyelő bizottság
/d/ fegyelmi és etikai bizottság
/2/ Az egyesület szerveit a közgyűlés választja 4 évre. A megválasztott testületek és tisztségviselők a
közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha feladataikat nem látják el megfelelően,
bármikor visszahívhatók.
/3/ Az /1/ bekezdés b. c. d. f. pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű, míg a /1/
bekezdés g. pontjában megnevezett ( az egyesület gazdasági vezetője) csak bűntetlen előéletű
magyar állampolgárt lehet választani.
/4/ Az elnökség tagjai, felügyelő bizottság és fegyelmi bizottság elnökei nem lehetnek egymás közeli
hozzátartozói.

V.
12.§.
A közgyűlés működése és hatásköre
/1/ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
/2/ A közgyűlés hatásköre:
/a/ elfogadja, vagy módosítja az egyesület alapszabályát,
/b/ kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, amelyhez
kétharmados többség kell,
/c/ megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, pénztárosát és a felügyelő, valamint a fegyelmi
bizottság elnökét és tagjait,
/d/ megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok éves tagdíját, elfogadja a zárszámadást és
vagyonmérleget,
/e/ dönt a használatban lévő ingatlan hasznosításáról, a használati jog megosztásáról,
/f/ megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, meghatározza tevékenysége további irányát,
megsemmisíti a jogszabályba, ill. alapszabályba ütköző határozatait,
/g/ beszámoltatja a felügyelő és a fegyelmi és etikai bizottságot,
/h/ eljár az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság ügyében, másodfokon e
testületek határozatai ügyében,
/i/ meghatározza az egyesület érdekében elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, a
sportfejlesztési programot.
7

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület Alapszabálya

13.§.
/1/ A közgyűlést rendes űlésekre évenként össze kell hívni.
Rendkívüli űlést kell tartani, ha azt:
/a/ az egyesület tagjainak egyharmada az űlés céljának megjelölésével kéri,
/b/ az egyesület vezetősége, ill.
/c/ felügyelő bizottsága szükségesnek tartja,
/d/ a felügyelő szerv azt írásban indítványozza
/2/ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót
az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 14 nappal az érintetteknek meg kell küldeni.
/3/ A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag vezeti. A
közgyűlés levezetésére illetékes személy akadályoztatása esetén a közgyűlés levezető elnököt
választ.
közgyűlésen az elhangzottak lényegét tartalmazó emlékeztetőt kell készíteni, amelyről a titkár
gondoskodik.
/4/ Tisztújító közgyűlésen az elnökség beszámolójának megvitatása és az elnökség lemondása után
a közgyűlés levezető elnököt választ
/5/ A közgyűlés nyilvános, azonban a közgyűlés indokolt esetben – különösen üzleti titok,
személyiségi jogvédelem esetén – ettől eltérően is rendelkezhet.

14.§.
A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van.
Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy (1) órán belül nem válik határozatképessé, a
közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül ismételten össze kell hívni.
14 napnál korábban csak akkor hívható össze az ismételt közgyűlés, ha ez az időpont már az
eredeti meghívóban is szerepelt, de az nem lehet ugyanazon a naptári napon. Az ismételten
összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.

15.§.
A közgyűlés napirendje
/1/ A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
/2/ Az egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
/a/ Az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
/b/ Az egyesület évi költségvetéséről szóló beszámoló jóváhagyása,
/c/ A felügyelő bizottság beszámolója,
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/d/ A fegyelmi és etikai bizottság beszámolója,
/e/ Az egyesület tagjai által beterjesztett javaslatok.
/3/ A 2/e. pontban említett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés
időpontja előtt legalább három (3) héttel írásban benyújtották az elnökséghez, és ezen javaslatok
közérdekűek. Az e határidő, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben
tárgyalhatók, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 25%-a támogatja.
/4/ A napirenden szereplő pontokhoz írásbeli előterjesztés szükséges, melyet a meghívóval együtt
meg kell küldeni.

16.§.
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kízárólagos hatáskörébe tartozik:
/1/ Az alapszabály megállapítása és módosítása.
/2/ A tagdíj megállapítása.
/3/ Nemzetközi, ill. nemzeti szervezetbe való be-, illetve kilépés elhatározása.
/4/ Az egyesület éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolójának, a kötelező évi szakmai és pénzügyi tervének az
elfogadása.
/5/ Az egyesület elnökének, elnökségének, felügyelő, valamint fegyelmi bizottságának megválasztása,
illetve visszahívása.
/6/ Tiszteletbeli cím adományozása.
/7/ Az éves költségvetés beszámolójának elfogadása, valamint a következő évi költségvetés
tervelőirányzatainak jóváhagyása.
/8/ A tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.
/9/ A felügyelő bizottság jelentésének elfogadása.
/10/ Mindazok a kérdések, amelyeket a Sporttörvény a közgyűlés kízárólagos hatáskörébe utal,
illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von.
/11/ A /8/ pontban felsorolt jogokat a közgyűlés egy általa választott szakbizottságra átruházhatja.

17.§.
A közgyűlés határozathozatala
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/1/ A közgyűlés a határozatait általában nyíltszavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb egyenlőség esetén
a közgyűlést vezető elnök dönt, amennyiben van szavazati joga.
/2/ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 16.§. /5/ pontjában meghatározott testületek és
tisztségviselők megválasztásakor, továbbáminden más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak
legalább 1/4-e indítványozza.
/3/ A 16.§. /1/./2/. és /3/ pontjai, továbbá a 18.§. /5/ pontja esetében a határozat meghozatalához a
közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 2/3-ának egyetértése szükséges.
/4/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, és két – a közgyűlés elején
megválasztott személy – hitelesíti.
/5/ Az egyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal
korlátozhatja, vagy kizárhatja.

18.§.
A testületek és képviseleti szervek megválasztása, visszahívása
/1/ A közgyűlés hatáskörébe tartozó testületeket a 16.§. /5/ pontja tartalmazza.
/2/ Az egyesület testületeit a közgyűlés négy (4) évre választja.
/3/ A tisztújító közgyűlés előtt legalább három (3) hónappal az elnökség – tőle független – Jelölő
bizottságot hív össze. A Jelölő bizottságnak az /1/ pontban meghatározottakra vonatkozó javaslatát
a bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé.
/4/ A választás eljárási szabályait közgyűlési határozat tartalmazza.
/5/ Különösen indokolt esetben az egyesület testületeibe beválasztott tagok vissza is hívhatók. A
visszahívást azonban csak egy választott testületnél lehet kezdeményezni, mely testület az
indokok alapos vizsgálata után teszi meg javaslatát a közgyűlésnek. Egy teljes választott testület
visszahívásához a másik két választott testület vizsgálata és véleménye szükséges.

19.§.
Rendkívüli közgyűlés
/1/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
/a/ Az egyesület elnökségének határozata alapján.
/b/ Ha az egyesület tagjainak az 1/3-a az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
/c/ Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
/d/ Ha az elnökség, vagy a felügyelő bizottság működésképtelenné válik. Ez akkor következik be,
ha az elnökség létszáma két (2) fő alá, a felügyelő bizottság létszáma két (2) fő alá csökken.
/e/ A fegyelmi és etikai bizottság működésképtelenné válása esetén az elnökség eldöntheti, hogy
van-e olyan sűrgős és fontos ügy, mely az újraválasztáshoz szükséges rendkívüli közgyűlés
összehívását szükségessé teszi, esetleg az ügyet saját hatáskörben letárgyalja.
/2/ Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy (1) hónapon
belül össze kell hívni.
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/3/ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

VI.
20.§.
Az egyesület elnöksége
/1/ Az elnökség létszáma legalább 3 fő, legfeljebb 5 fő.
/2/ Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:
/a/ Az elnökségi tagok legfőbb kötelessége a kezdeményező, aktív és célirányos tevékenység, az
egyesület célkitűzéseinek minél eredményesebb megvalósítása érdekében.
/b/ Az elnökségi tagok jogait és kötelességeit részleteiben az elnökség ügyrendje tartalmazza.
/3/ Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
/4/ Az elnökségi tagság megszűnik:
/a/ A mandátum lejártával.
/b/ Lemondással, illetve visszahívással.
/c/ Elhalálozással.

21.§.
Az elnökség tagjai
/1/ az egyesület elnöke
/a/ Az egyesület legmagasabb tisztségviselője. Képviseli az egyesületet, ezzel alkalmanként
megbízhatja az elnökség tagjait. Az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az egyesület
tevékenységét.
/b/ Összehívja a közgyűlést és az elnökség űléseit, azokon elnököl.
/c/ Biztosítja az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenységét.
/d/ A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
/e/ Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, illetve a
közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
/f/ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben az elnökség más tagjára is átruházhatja.
Ha az elnökség soraiból ügyvezető elnököt, és/vagy alelnököt választ, az elnöki feladatok és
hatáskörök megosztásáról az elnökség ügyrendjében kell intézkedni.
/2/ az egyesület titkára
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/a/ Segíti az elnököt feladatai ellátásában.
/b/ Irányítja, illetve ellátja az egyesület szervei írásbeli és adminisztratív teendőit.
/c/ Szervezi az egyesület rendezvényeit.
/d/ Szükség esetén helyettesíti az elnököt.
/e/ Intézi az egyesület sportpropagandáját.
/3/ az egyesület gazdasági vezetője
/a/ Az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az
elnökségnek rendszeresen beszámol.
/b/ A pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadást vezet.
/c/ Az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és az elnökség, majd a közgyűlés
elé terjeszti.

22.§.
Az elnökség hatásköre
/1/ Az egyesület tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület
működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kívéve a 16.§-ban foglaltakat.
/2/ Az egyesület működéséhez szükséges valamennyi szabályzat, valamint költségvetés
megállapítása és hatályba léptetése - az Alapszabály kívételével – az elnökség hatáskörébe és
felelősségi körébe tartozik.
/3/ biztosítja az egyesület sporterkölcsi, gazdasági szempontból eredményes és hatékony működését,
/4/ összehívja az egyesület rendes, vagy rendkívüli közgyűlését,
/5/ gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről,
/6/ gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
/7/ megállapítja az egyesület belső szabályait,
/8/ kidolgozza az egyesület sportprogramját,
/9/ összeállítja, szükség esetén módosítja az egyesület éves költségvetését, beszámol róla a
közgyűlésnek,
/10/ elbírálja a tagfelvételi kérelmeket,
/11/ dönt -megfelelő fedezet birtokában- a rendkívüli költségvetésben nem szereplő, valamint az
előirányzatot meghaladó kiadásokról,
/12/ dönt az egyesület részére ingatlanvagyon megszerzéséről, ingóvagyon vásárlásáról,
elidegenítéséről, hitelfelvételről, gazdasági-vállalkozási tevékenység kezdéséről, határozatot hoz
olyan kérdésekben, amelyek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni eredmények, vagy
kötelezettségek keletkezhetnek,
/13/ megállapítja a különböző versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit,
díjait, kijelöli rendezőit és versenybíróit,
/14/ meghatározza saját munkatervét.
12

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület Alapszabálya

23.§.
Az elnökség működése
/1/ Az elnökség szükség szerint, de legalább három havonta rendes űlést tart.
/2/ Az elnökség űléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is.

/3/ Az elnökségi űlésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv nyilvános, vagy bizalmas
kezeléséről az elnökség dönt.
/4/ Az elnökség űlései nyilvánosak, azonban az elnökség indokolt esetben – különösen üzleti titok,
személyességi jogvédelem esetén – ettől eltérően is rendelkezhet. Hozzászólási joggal – az
elnökség tagjain kívül – a meghívottak rendelkeznek.

24.§.
Az elnökség összehívása, határozatképessége
/1/ Az elnökség űléseit az elnök, vagy az elnökségi ügyrendben meghatározott elnökségi tag hívja
össze. Rendkívüli űlést kell összehívni, ha az elnök, a titkár és az elnökségi tagok 1/3-a az ok és a
cél megjelölésével ezt indítványozza.
/2/

Az elnökség az elnökségi tagok legalább felének jelenléte esetén határozatképes.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi űlést egy héten belül ismételten össze kell hívni.
Az ismételten összehívott elnökségi űlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlévők
számára tekintet nélkül határozatképes.

/3/ Az űlés helyéről és időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések
megküldésével legalább egy héttel az űlés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség
tagjait, illetve a meghívottakat.
/4/ Amennyiben a határozathozatal során szavazategyenlőség keletkezik, úgy az elnök szavazata
dönt. Az elnök távollétében ez a jog a levezető elnökségi tagot illeti meg.
/5/ Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és ajelenlévő tagok több mint felének igenlő
szavazatával hozza meg. Bármely két elnökségi tag indítványára az elnökség határozatát titkos
szavazással hozza meg.
/6/ Az elnökség határozatairól az érintett szervek, valamint az egyesület tagságát 8 napon belül
írásban kell tájékoztatni.
/7/ Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratoba az egyesület székhelyén – előre
egyeztetett időpontban – bármely tag betekinthet.

VII.
25.§.
A Felügyelő bizottság
/1/ A közgyűlés az egyesület működésének, teljes gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére négy (4) éves időtartamra Felügyelő bizottságot választ. A Felügyelő bizottság
létszámát a közgyűlés a megválasztáskor határozza meg, célszerűen 3-5 fő között. A Felügyelő
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bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság feladatainak ellátása érdekében
külső szakembereket is igénybe vehet.
A Felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről az egyesület
elnökségét tájékoztatja.
/2/ A Felügyelő bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő bizottságnak
nem lehet tagja az egyesületnélgazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki az
elnökség tagjával, illetve az egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói
kapcsolatban áll. A Felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói (Ptk.
685.§.b. pontja).
/3/ A Felügyelő bizottság tagjai feladaik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület testületeitől, a szakvezetéstől tájékoztatást
kérni.
/4/ Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles az egyesület
elnökét és titkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő bizottság a pénzügyi- gazdasági, illetve a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
/5/ A Felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke az egyesület közgyűlésének köteles
beszámolni.
/6/ A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
/a/ Az egyesület működése során olyan jogszabály sértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
/b/ A vezető tisztségviselők felróható felelősségét megalapozó tény merült fel.
/7/ Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő bizottság indítványára, annakmegtételétől
számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
összehívására a Felügyelő bizottság is jogosult.
/8/ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést
nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalan értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
/9/ A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése megegyezik az elnökségi tagság megszűnésével a
20.§./4/ pontja szerint.
/10/ A Felügyelő bizottság működésére – az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az
elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

26.§.
A Felügyelő bizottság feladata
/1/ Az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
/2/ Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata.
/3/ A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata.
/4/ Az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
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VIII.
27.§.
Fegyelmi és etikai bizottság
/1/ Az egyesület tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szemben fegyelmi és etikai
eljárások lefolytatására a közgyűlés négy (4) éves időtartamra Fegyelmi és etika bizottságot
választ. A bizottság létszámát célszerű úgy kijelölni, hohy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
/2/ A Fegyelmi és etikai bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az egyesület
Fegyelmi és etikai Szabályzata állapítja me, amely az Alapszabály mellékletét képezi.
/3/ A Fegyelmi és etikai bizottság élén a bizottság elnöke áll. A bizottság tagjai az egyesületben
tisztséget nem viselhetnek, és azokkal munkaviszonyban nem állhatnak.
/4/ A Fegyelmi és etikai bizottság megszünése megegyezik az elnökségi tagság megszünésével a
20.§./4/. Pontja szerint.

IX.
28.§.
Az egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségével
kapcsolatos szabályozás
/1/ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685.§.b. pont), valamint élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
/a/ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
/b/ bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának – a tagsági viszony
alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
/2/ Nem lehet az egyesület Felügyelő bizottságának elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
/a/ Az elnökség elnöke, vagy tagja.
/b/ Az egyesülettel a megbizatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányulóegyéb jogviszonyban áll.
/c/ Az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának, atagsági jogviszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megegfelelő cél szerint juttatást -, illetve
/d/ az /a/ és /c/ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
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X.
29.§.
A Szakbizottságok
Az egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes szakbizottságokat
hozhat létre. Az állandó szakbizottságok mandátuma az elnökség mandátumával megegyező
időtartamú. A szakbizottságokat, illetve annak egyes tagjait az elnökség indokolt esetben
visszahívhatja.

XI.
30.§.
Az egyesület gazdálkodása és vagyona
/1/ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
/2/ Az egyesület bevételei:
/a/ tagsági díjak,
/b/ támogatások, rendezvények bevételei,
/c/ az egyesület vagyonának működtetéséből származó bevételek,gazdasági, vállalkozási
tevékenységből származó bevételek,egyéb bevételek
/3/ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület
tagjai az egyesület tartozásáért - a befizetett tagdíjon túl - saját vagyonukkal nem felelnek.
/4/ Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel,azt az Alapszabályában
meghatározott tevékenységre fordítja.
/5/ Az egyesület gazdálkodásánál a fentieken túl a Sporttörvény előírásai az irányadóak.

XII.
32.§.
Az egyesület megszünése
/1/ Az egyesület megszűnik:
/a/ feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával. A Közgyűlés az elnökség megszünését
csakabban az esetben mondhatja ki, ha az egyesületnek lejárt köztartozása nincs.
/b/ más egyesülettel történt egyesülésével,
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/c/ feloszlatásával,
/d/ megszünésének megállapításával.
/2/ Az egyesület megszünése esetén vagyonának felhaszálásáról az egyesület közgyűlése dönt. Ha a
vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha az egyesület feloszlatással szünt meg, vagy
megszünését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők
kielégítése után állami tulajdonba kerül és sportcélokra kell fordítani.

XIII.
33.§.
Záró rendelkezések
Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg az egyesületben
folytatott tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem
fordulnak bírósághoz, vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyet az egyesület testületei, -végső
fokon a közgyűlés- nem tárgyalta.

34.§.
Az egyesület alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos
értelmezésére az egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi
tagjára, illetve szervére kötelező, de véleményeltérés esetén ezen a területen is van helye a
jogorvoslatnak.

35.§.
Az Alapszabály módosítási eljárása
/1/ A módosítási javaslatot – indoklással és szövegtervezettel ellátva – legalább három (3) hónappal a
Közgyűlés előtt be kell nyújtani az elnökséghez.
/2/ Az elnökség a javaslatot szakértői vizsgálat alá veti és megvitatja. Ha az elnökség szükségesnek
tarta, a javaslatot nyilvános vitára bocsátja. Az elnökség a javaslatot legalább egy (1) hónappal a
közgyűlés előtt megküldi a tagoknak.
/3/ Elnökségi javaslat nélkül (mely lehet támogató, módosító, vagy elutasító) Alapszabály módosítás a
Közgyűlésen általában nem tárgyalható.
/4/ Tisztújító közgyűlésen általában Alapszabály módosítás nem tárgyalható.
/5/ Kivételesen indokolt esetben akkor lehet a /3/ és /4/ pontban leírtaktól eltérni, ha az indítványt a
jelen lévő szavazásra jogosultak közül 50% + 1 fő támogatja.
A jelen Alapszabályt a Fertő tavi Vitorlázó Egyesület Közgyűlése 2001. Március 23-án elfogadta.
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