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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
 
 
1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. 

Az osztály kommunikációs célokra használható rövidítései:  
NAU370RUN vagy NAU370 
Központi ügyintézésének helye: 1221 Budapest, Pedellus u. 43. 

 
1.2 A Nautic370Run Osztályszövetség felvételét kezdeményezett Magyar Vitorlás 

Szövetség szervezetébe, ennek feltételeiről egyeztetéseket folytatott az MVSZ 
Nagyhajós Bizottságának képviselőivel. 
2013. évben az MVSZ regisztrálta az osztály a „sporthajó” kategóriában és 2014. évtől 
az osztály minden szezonban teljesítette az MVSZ aktivitási, és Országos Bajnokság 
kiírási feltételeit. 

 
1.3 Az Osztályszövetség célja a Nautic370Run hajóosztály fejlesztése és népszerűsítése, a 

hazai versenyek – mindenek előtt a ranglista versenyek, és az éves Országos Bajnokság 
- szervezése és lebonyolítása is. 

 
1.4 A fenti célok érdekében az Osztályszövetség: 

 
a) Meghatározza a hajóosztály fejlesztési célkitűzéseit és elősegíti azok megvalósulását; 
b) Gondoskodik a versenyszabályok tiszteletben tartásáról; 
c) Kapcsolatot tart a Magyar Vitorlás Szövetséggel; 
d) Gyűjti és nyilvántartja a hajóosztály eredménylistáit, vezeti a ranglistát; 
e) Elvégzi a szükséges adminisztrációt és nyilvántartást vezet; 
f) Meghatározza a hajók technikai követelményszintjét; 
g) Szervezi és intézi mindazon egyéb ügyeket, amelyek nem tartoznak kifejezetten az 

MVSZ vagy más szerv hatáskörébe. 
h) Gondoskodik az osztályt népszerűsítő kommunikációról, bele értve saját weboldal 

létrehozását és üzemeltetését a www.nau370.hu címen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nau370.hu/
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II. AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉG TAGSÁGA 
 
 
 
2.1 Az Osztályszövetség tagjai a Nautic370Run hajó tulajdonosai lehetnek. Tiszteletbeli 

örökös – teljes jogú - tagnak Soponyai Géza licensz tulajdonos megválasztásra kerül. 
 
2.2 Az Osztályszövetség tagja lehet minden hajó tulajdonos természetes vagy jogi személy, 

aki vagy amely az Osztályszövetség céljaival egyetért, a jelen Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, belépési szándékáról az 
előírt formában írásbeli nyilatkozatot tesz és az osztály tagjai érvényes szavazással – 
kétharmados többséggel– az új tag belépését támogatják.  

 
2.3 Az Osztályszövetségi tagság díjmentes. 

 
2.4 Az Osztályszövetség valamennyi – teljes jogú - tagját egyforma jogok illetik meg. Ezek 

az alábbiak: 
 

a) Tanácskozási és szavazati joggal részt venni az Osztályszövetség közgyűlésein és 
rendezvényein; 

b) Javaslatot tenni az Osztályszövetséget érintő bármely kérdésben; 
c) Választani és magát jelöltetni az Osztályszövetség szerveibe; 

 
 

2.5 Az Osztályszövetség tagjai kötelesek: 
 
a) Betartani a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az 

Osztályszövetség működésére vonatkozó egyéb dokumentumokban foglaltakat, 
különös tekintettel a NAU370RUN típusú hajó osztályelőírásaira. 

b) Legjobb képességeik szerint részt venni az Osztályszövetség munkájában; 
c) Magatartásukkal hozzájárulni a Nautic370Run Osztály népszerűsítéséhez; 
d) Minden olyan információt, amely az osztály belső ügyeit képezik bizalmasan 

kezelni; 
 

2.6 A tagság megszűnik, ha a természetes személy tag vagy jogi személy tulajdonjoga 
megszűnik. A tagság megszűnhet továbbá a tag által írásban az Elnök felé bejelentett 
kilépéssel. 
 

2.7 Az Osztályszövetség bármely tag javaslata alapján kijelölhet egy 3 tagú etikai bizottságot 
és a rendkívüli közgyűlés az etikai vagy technikai bizottság jelentése alapján - indokolt 
esetben kétharmados többséggel - dönthet tag(ok) kizárásáról.  

 
2.8 Az Osztályszövetség működéséhez legalább három személy rendes tagsága szükséges. 

Amennyiben a tagok száma ezen létszám alá csökken és a legfeljebb hat hónapon belül 
további tagok sem lépnek be, az Osztályszövetség köteles működését megszüntetni 
vagy szüneteltetni és az MVSZ-t a fejleményekről tájékoztatni. 
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2.9 Tulajdonosi kormányzás „owner-helm” és tagi státusz értelmezése, amely feltételek 2.2 
ponthoz elválaszthatatlanul kapcsolódónak: 

 

- Osztály teljes jogú tagjainak listáját (lásd technikai szabályzat 6. számú melléklete) évente a 
versenyszezon előtt kell közzé tenni, kivéve, ha nem történt változás az előzőekhez képest. 

- Kizárólag az osztály teljes jogú tagjai nevezhetők kormányosnak a ranglista versenyeken. 

- Tagfelvétel és/vagy módosítás évente egyszer, a versenyszezon előtt történhet (kivéve új 
építésű hajó és/vagy adásvétel) 

- Tulajdonos magánszemély esetében évente kijelölheti kormányosnak a legközelebbi 
hozzátartozóját, vagy egy magánszemélyt, aki csak amatőr vitorlázó lehet. Ez esetben a 
kijelölt személy teljes jogú taggá válik a tulajdonos helyett és kizárólagos jogosultságot 
szerez a teljes ranglista szezonban kormányozni, amely státusz a tárgyében már vissza nem 
cserélhető. 

- Tulajdonos jogi személy esetében a céget jegyző többségi tulajdonos és/vagy az általa 
évente kijelölt magánszemély szerezhet tagi státuszt, aki csak amatőr vitorlázó lehet. Ez 
esetben a kijelölt személy teljes jogú taggá válik a tulajdonos helyett és kizárólagos 
jogosultságot szerez a teljes ranglista szezonban kormányozni, amely státusz a tárgyében 
már vissza nem cserélhető. 

- Amatőr vitorlázó definíciója: Olyan személy, aki a tagfelvételi kérelmet megelőző 10 naptári 
évben semmiféle, a vitorlázásból származó jövedelmet nem szerzett, valamint a 
vitorlázással kapcsolatban nem folytatott foglalkozásszerű tevékenységet. Kivételt képez ez 
alól az osztály örökös tagja. Vitás esetekben az osztály tagjai fenntartják jogukat az amatőr 
státusz megítélésében, amely ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

- Előbbiekben meghatározott bárminemű kormányosi változtatás előzetes tagfelvételi 
eljárást eredményez, melyet kizárólag a szezon előtt lehet lefolytatni. 

 
 

III. AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

 
3.1 Az Osztályszövetség szervei az alábbiak: 

 
a) Közgyűlés 
b) Elnök 

 
a) Közgyűlés 

 
3.2 Az Osztályszövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a rendes tagok (a továbbiakban: 

„tagok”) összességéből áll. A Közgyűlés minden, az Osztályszövetség működését 
érintő kérdésben döntést hozhat. 

 
3.3 A Közgyűlés napirendjét az Elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján. Napirendre 

veszi továbbá mindazokat a kérdéseket, amelyekben a döntéshozatalt szükségesnek 
tartja. A napirendet a Közgyűlésre szóló meghívóban kell közölni. 

 
3.4 A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A meghívót úgy kell a tagok 

részére elküldeni, hogy azt a tagok a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 8 
nappal kézhez vegyék. A meghívókat levél, vagy a tagok által megadott e-mail címre 
küldött e-mail útján kell kiküldeni. 
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3.5 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni abban az esetben, ha ezt a tagok fele írásban, az 
ok megjelölésével kéri. Szavazást rendkívüli esetben valamennyi tag igazolt értesítését 
követően – de legkésőbb 3 napon belül - azonnal meg lehet tartani. 

 
3.6 A Közgyűlésen a tagot - akadályoztatása esetén - teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazott 
ilyen esetekben, a tag nevében teljes jogkörrel eljárhat, a szavazásra bocsátott 
kérdésekben szavazhat. Egy meghatalmazott képviselhet egyszerre több tagot is. 

 
3.7 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van, illetve 

képviselteti magát. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Elnök az eredeti 
időponttól számított legalább 8, legfeljebb 30 napon belüli időpontra ismételten 
összehívja. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes, e tényre az újabb meghívóban feltétlenül utalni kell. A megismételt 
Közgyűlés időpontjáról az Elnök az eredeti meghívóban is tájékoztathatja a tagokat. 

 
3.8 A meghívóban nem szereplő napirendi kérdésekben is határozhat a Közgyűlés, ha az 

adott kérdés napirendre vételével a jelenlévők több mint fele egyetért. 
 

3.9 A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak módosításához, valamint a 
tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához azonban a jelenlévő tagok 
szavazatainak – elektronikus szavazás esetén a határidőre beérkező szavazatok - 
kétharmadának egyezősége szükséges. Elektronikus szavazás esetén, gondoskodni kell 
a tagok értesítéséről és a szavazási felhívás sikeres kézbesítéséről. A tartózkodó 
(semleges) szavazatok érvénytelennek tekintendők, mintha a tag(ok) nem jelent(ek) 
volna meg a szavazáson. 

 
 

b) Elnök 
 
3.10 Az Elnököt a Közgyűlés a rendes tagok közül, kétharmados szavazattöbbséggel, három 

évre választja meg. A megbízatási idő meghosszabbítható. Az Elnök a tisztség 
elfogadásáról a jelen SZMSZ aláírásával nyilatkozatot tesz. 2016. január 1.-től az Elnök 
megbízatása az adott naptári évre vonatkozóan kerül rögzítésre és évente – amennyiben 
a 3.9 pont szerinti módon a tagok a tisztségviselő visszahívásáról nem döntenek – 
automatikusan a következő évvel bővül. Jelen módosításkor az Osztályszövetség 
Temesfői Zénó alapító tagot bízza meg továbbra is az Elnöki teendőkkel. 

 
3.11 Az Elnök feladata a Közgyűlés összehívása, az ülések vezetése, a Közgyűléseken hozott 

határozatok nyilvántartása és végrehajtása, az Osztályszövetség képviselete, valamint 
minden egyéb, az Osztályszövetség működését érintő operatív teendő ellátása. 
 

3.12 Az Elnök feladata a NAU370RUN osztályelőírás nyilvántartása és a közgyűlés általi 
módosítások rögzítése. 

 
3.13 Amennyiben a Közgyűlés új szerv vagy új tisztség létrehozásáról határoz, - a Közgyűlés 

által hozott határozat keretein belül - az elnöki teendők egy része erre a szervre vagy 
tisztségviselőre delegálható. 
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

4.1 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben 
elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a 2004. évi I. törvény és az 1989. évi II. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
 
 
A jelen módosított Szabályzatot az osztály tagjai egyhangú szavazással hagyták jóvá. 
 
 
 
Budapest, 2019.04.12. 
 

________________________ 
Temesfői Zénó 

Elnök 


