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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1.

Az Osztályszövetség neve: Magyar Kalóz Osztályszövetség rövidítve: MKOSz

I.2.

Az Osztályszövetség idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Pirat Class Association

I.3.

Az Osztályszövetség weblapja: www.pirat.hu

I.4.

Központi ügyintézésének helye: 1037 Budapest, Tarhos u. 114/b.

I.5.

Postai kézbesítés hely: Vass Ádám 1037. Budapest, Tarhos u. 114/b.

I.6.

A Magyar Kalóz Osztályszövetség (MKOSz) a Magyar Vitorlás Szövetség
alapszabálya szerint létrehozott és működő szervezet, melyet 1984-ben alapítottak.
Az Magyar Kalóz Osztályszövetség a Nemzetközi Kalóz Szövetség (International
Pirat Association, IPA) tagja, melynek vezetésébe képviselőt delegál.

I.7.

Az Osztályszövetség célját az alábbiakban fogalmazza meg:
a) A hajóosztályként működő Magyar Kalóz Osztályszövetség elsődleges célja a
Kalóz hajótípus népszerűsítése hazánkban és a nemzetközi vitorlás életben.
b) A Kalóz hajóosztályban való versenyzés és a hajótípussal kapcsolatban álló
szabadidő sport megismertetése széles körben.
c) A sportszerű, eredményes versenyvitorlázás feltételeinek megteremtése,
színvonalának fejlesztése.
d) A Magyar Kalóz Osztály érdekképviselete a Magyar Vitorlás Szövetségben és a
Nemzetközi Kalóz Szövetségben.
e) A kishajós jolle versenyző utánpótlás nevelés fejlődésének elősegítése.
f) A vitorlázó társadalom – különös tekintettel a Magyar Kalóz Osztályszövetség
tagjaira – emberi kapcsolatainak fejlesztése, a szabadidejük tartalmas eltöltésének
elősegítése.
g) A Kalóz hajóosztályban való versenyzés szervezése, anyagi és humán feltételeinek
fejlesztése.

I.8.

A fenti célok érdekében az Osztályszövetség:
a) Meghatározza a hajóosztály fejlesztési célkitűzéseit és elősegíti azok
megvalósulását;
b) Gondoskodik a versenyszabályok megismertetéséről és tiszteletben
tartásáról;
c) Kapcsolatot tart a hajóosztály nemzetközi szövetségével;
d) Kiépíti és tartja a kapcsolatot az egyes nemzeti szövetségekkel,
népszerűsíti a magyarországi versenyeket;
e) Egyeztetést folytat a hazai és külföldi versenyek időpontjainak
meghatározásáról;
f) Gyűjti és nyilvántartja a hajóosztály eredménylistáit, vezeti a ranglistát;
g) Nyilvántartást vezet a hajóosztály rajtszámairól;
h) Meghatározza a hajók technikai követelményszintjét;
i) Szervezi és intézi mindazon egyéb ügyeket, amelyek nem tartoznak
kifejezetten az MVSZ vagy más szerv hatáskörébe.
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II. AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉG TAGSÁGA
II.1.

Az Osztályszövetség tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

II.2.

Az Osztályszövetség rendes tagja lehet bármely olyan hazai 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, vagy a Kalóz hajóosztály
versenyein rendszeresen részt vesz, vállalja az éves tagdíj megfizetését, és akinek
tagsági viszonyát az Elnökség jóváhagyja.

II.3.

A tagdíj minimális összegét a Közgyűlés évente állapítja meg.

II.4.

A Közgyűlés javaslatra évente legfeljebb egy Örökös Tiszteletbeli tagot választhat.
Az Örökös Tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

II.5.

Pártoló tag lehet az a hazai természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem kíván az
Osztályszövetség rendes tagjává válni, de az Osztályszövetséget külön
megállapodásban meghatározott támogatásban részesíti, és akinek pártoló tagsági
viszonyát az Elnökség jóváhagyja.

II.6.

Az Osztályszövetség valamennyi rendes 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;
d) Részt venni az Osztályszövetség célkitűzéseihez tartozó tevékenységben.

II.7.

Az Osztályszövetség rendes tagjai kötelesek:
a) Betartani a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az
Osztályszövetség működésére vonatkozó egyéb dokumentumokban foglaltakat;
b) Legjobb képességeik szerint részt venni az Osztályszövetség munkájában;
c) Az éves tagdíjat határidőben befizetni.

II.8.

A tagság megszűnik, ha a természetes személy tag meghal vagy jogi személy tag
megszűnik. A tagság megszűnhet továbbá a tag által írásban az Elnök felé bejelentett
kilépéssel, valamint abban az esetben is, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének
teljesítésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, és tagdíjhátralékát írásbeli
felhívás ellenére sem rendezi. Utóbbi esetben a felhívásban foglalt póthatáridő
lejártakor a tagság automatikusan szűnik meg.

II.9.

Az Osztályszövetség működéséhez legalább három személy rendes tagsága szükséges.
Amennyiben a tagok száma ezen létszám alá csökken és legfeljebb három hónapon
belül további tagok sem lépnek be, az Osztályszövetség köteles működését
megszüntetni és az MVSZ-hez fordulni, amely kimondja az Osztályszövetség
megszűnését.
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III.
III.1.

AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETE

Az Osztályszövetség szervei az alábbiak:
a) Közgyűlés
b) Elnökség
a) Közgyűlés

III.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. Az éves tagdíj minimális mértékét
szintén a Közgyűlés határozza meg.

III.3.

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az évi rendes közgyűlés helye
az éves Magyar Kalóz Bajnokság helyszíne, időpontja ugyanezen Bajnokság valamely
napja

III.4.

A Közgyűlés napirendjét az Elnök állítja össze a tagok javaslatai alapján. Az évi
rendes Közgyűlés napirendi pontjaként kötelezően szerepeltetni kell az éves
beszámolót illetve a következő évi terveket. Napirendre kell vennie továbbá
mindazokat a kérdéseket, amelyekben a döntéshozatalt szükségesnek tartja. A
napirendet a Közgyűlésre szóló meghívóban/hirdetményben kell közölni. A
meghívóban nem szereplő napirendi kérdésekben is határozhat a Közgyűlés, ha az
adott kérdés napirendre vételével a jelenlévők több mint fele egyetért.

III.5.

A Közgyűlés határoz az osztály fejlesztésével és szervezetével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.

III.6.

A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával hozza.

III.7.

A Közgyűlést az Elnök hívja össze. Soron kívüli Közgyűlést kell összehívni abban
az esetben, ha ezt a tagok legalább 10%-a indítványozza.

III.8.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van, illetve
képviselteti magát. Amennyiben a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban
nem határozatképes, az eredeti időponttól számított 1 órával későbbre az Elnök
megismételt Közgyűlést hívhat össze. A megismételt Közgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, e tényről az Elnök az eredeti meghívóban
tartozik tájékoztatni a tagokat.

III.9.

A Közgyűlés választja meg a rendes tagok közül az Elnököt és a négy elnökségi
tagot Amennyiben a Közgyűlés ilyen tartalmú határozatot hoz, az
Osztályszövetségnél egyéb tisztségek is létrehozhatók.
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b) Elnökség
III.10. Az Elnököt és a négy Elnökségi Tagot a Közgyűlés a rendes -természetes személytagok közül, egyszerű szótöbbséggel, három évre választja meg. Az Elnök és az
Elnökségi Tagok mandátumuk lejártakor újraválaszthatók. Az Elnök a tisztség
elfogadásáról külön nyilatkozatot tesz.
III.11. Az Elnök feladata a Közgyűlés összehívása, az ülések vezetése, a Közgyűléseken
hozott határozatok nyilvántartása és végrehajtása, az Osztályszövetség képviselete, az
Osztályszövetség pénzügyeinek intézése, valamint minden egyéb, az Osztályszövetség
működését érintő operatív teendő ellátása.
III.12. 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.
III.13. Az Elnök az Osztályszövetség pénzügyeinek kezelése során fokozott gondossággal
köteles eljárni. Az Osztályszövetség kiadásairól a jogszabályoknak megfelelő
formában tételes nyilvántartást vezet, amelybe a tagok jogosultak betekinteni. Az
Osztályszövetség bevételeit és vagyonát csak a jogszabályok és a Közgyűlés által
hozott határozatok keretei között, azok rendelkezéseinek megfelelően, az
Osztályszövetség céljaira használhatja fel.

IV.

AZ OSZTÁLYSZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

IV.1.

Az Osztályszövetség bevételeit a tagdíjak, a pártoló tagok által nyújtott támogatások,
valamint az egyéb személyek felajánlásai képezik. A felajánlások elfogadásáról az
Elnök dönt.

IV.2.

A tagdíj mértékét a Közgyűlés rendes ülésén, egy naptári éves periódusra állapítja
meg. A tagdíjat minden évben a Magyar Kalóz Bajnokság utolsó napjáig kell
befizetni az Osztályszövetség pénztárába. Amennyiben az Osztályszövetség
bankszámlát nyit, akkor a tagdíjak e számlára is befizethetők.

IV.3.

Az Osztályszövetség vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a határozatokat
pedig az Elnök hajtja végre. Alapesetben az Osztályszövetség bevételeit az
Osztályszövetség társrendezésében szervezett események, elsősorban az Országos
Bajnokságok céljaira kell fordítani. Az Osztályszövetség esetleges bankszámlája
felett is az Elnök jogosult rendelkezni. Az Elnök pénzügyekkel kapcsolatos
eljárására a III.13. pontban foglaltak az irányadók.
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V

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

V.1.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a
Magyar Vitorlás Szövetség alapszabálya az irányadó.

V.2.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépéséhez a Magyar Vitorlás
Szövetség jóváhagyó nyilatkozata szükséges.

V.3.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Magyar Kalóz Osztályszövetség
2020. július .. –én tartott Közgyűlése elfogadta.

V.4.

A VI.3. pont szerint elfogadott jelen Szervezeti és Működési Szabályzat egyidejűleg
a 2010 május 22.-én elfogadott Alapszabály helyébe lépett.

Budapest, 2020. szeptember 02.
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