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Alapvető meghatározások és elvek  
1. §.  

Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás 
flotta, amelynek tagjai magánszemélyek vagy jogi személyek, akik Asso 99 típusú vitorlás hajók tulajdonosai 
vagy a tulajdonos által megbízott képviselői.  
Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar Asso 99 hajóflotta, önálló versenyosztályként, a Nemzetközi 
Asso 99 Szövetséggel, és az MVSZ-el együttműködve, az Asso 99 Osztályelőírás, a mindenkori versenykiírás 
szabályainak szigorú betartásával, rangos és sportszerű versengés szellemében tevékenykedjen a Balatonon, 
illetve más ország vizein, miközben az Asso 99 flotta, és az egész magyar vitorlás sport állandó fejlődésének 
elősegítését, az emberek egészségét, biztonságát, természeti környezetét és javainak észszerű védelmét tekinti 
minden másnál fontosabb feladatának.  

2. §.  
1. Neve: ASSO 99 Osztályszövetség  
2. Székhelye: A funkcióban lévő elnökség által megadott cím.  
    1022 Budapest Bég u.3-5. 
 
3. Alapítás éve: 1999.  
 

3. §.  
Az Osztályszövetség emblémája megegyezik a nemzetközi Asso 99 osztály emblémájával.  

 
Az Osztályszövetség célja  

4. §.  
Az Osztályszövetség célja, hogy a nemzetközi Asso 99 előírásoknak megfelelő hajókból álló flotta, a tagok által 
alkotott Alapszabály szerint önálló versenyosztályként, szabályozott, ellenőrzött és sportszerű viszonyok között 
működjön, amellyel rendszeres versenylehetőséget biztosít a jövőben minden Asso 99 típusú vitorlás hajó 
részére.  

 
Az Osztályszövetség feladatai  

5. §.  
 
1. Az Osztályelőírásban, az Alapszabályban valamint az Osztálygyűlések Határozataiban megfogalmazottak 

betartása, és ellenőrzése.  
 
2. Kapcsolattartás, és szükség szerinti adatszolgáltatás a Nemzetközi Asso99 Szövetség felé.  
 
3. Folyamatos tájékoztatás az MVSZ titkársága és szakbizottságai felé.  
 
4. Éves beszámoló készítése az MVSZ Elnöksége részére az Osztályszövetség tevékenységéről.  
 
5. Az MVSZ alapszabályában, elnökségi határozataiban és az Általános Versenyutasításban szereplő előírások 

betartásának felügyelete.  
 
6. Hajók szükséges felmérésének és regisztrálásának megszervezése.  
 
7. Éves rangsor számításának megszervezése, és kihirdetése.  
 
8. A Szövetség tagjai közötti sportbaráti szellem kialakítása és ápolása.  
 
9. Az Asso 99 hajó flotta népszerűsítése, és állandó fejlődésének elősegítése.  
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Az Osztályszövetség tagsága  
6. §.  

 
1. Az Osztályszövetség tagja lehet a sportágban tevékenykedő az Osztályelőírásnak minden tekintetben 

megfelelő Asso 99 vitorlás hajó tulajdonosa(i), vagy a hajót képviselő magán vagy jogi személy.  
 
2. Az Osztályszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező hajója a nemzetközi Asso 99 

Osztályelőírásnak megfelel, és az Osztályszövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek 
elfogadja.  

 
3. Az Osztályszövetség tagság tagfelvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, valamint törléssel szűnik meg. 

A felvételt írásban kell kérni, amelyben nyilatkozatot kell tenni az Osztályelőírás és az Alapszabály 
elfogadásáról, valamint mellékelni kell a hajó bizonylatát.  

5. Az Osztályszövetség tagja akkor válik aktív taggá, ha egy évre visszamenőleg az általa képviselt 
hajó az MVSZ hivatalos versenynaptárban jegyzett versenyekből legalább hat futamot 
érvényesen teljesített.  

 
6. Törléssel szűnik meg a tagság; a hajó eladásával (ha egy éven belül nem jelentkezik be másik hajóval), a 

képviselő tag elhalálozásával, a jogi személy-tag megszűnésével,  
 
7. Az Osztályszövetségből való kizárást csak az MVSZ által lefolytatott fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős 

büntetésként lehet alkalmazni.  
 

Az Osztályszövetség tagjának jogai és kötelezettségei  
7. §.  

1. Részt vehet az Osztályszövetség tevékenységében.  
2. Részt vehet az Osztálygyűlés határozatainak meghozatalában, ahol szavazati joggal abban az esetben 
rendelkezik, ha az Osztályszövetség 6. §. 5. szerinti aktív tagja.  
3. Az Osztályszövetség alapelveinek, célkitűzéseinek megvalósítása, működésének, fejlődésének elősegítése, 
az Osztályelőírás és az Alapszabály betartása, az Osztályszövetség határozatainak megtartása, és 
megtartásának biztosítása.  
 

Az Osztályszövetség szervezeti felépítése  
8. §.  

1. Osztálygyűlés  
2. Vezetőség: 3 tagú elnökség 
3. Osztályfelmérő 
 
4. Az Osztályszövetség vezetőségének tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik az Osztályszövetségben 
aktívan versenyeznek. Az aktív versenyzés a 6.§. 5. pontban megfogalmazottak szerint értendő. A vezetőség 
tagjai tisztségüket társadalmi munkában végzik.  
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Osztálygyűlés  
9. §.  

1. Az Osztályszövetség legfőbb szerve az Osztálygyűlés, amely a tagok összessége. Az Osztálygyűlést szükség 
szerint, de kötelezően évente legalább egyszer kell összehívni. Osztálygyűlést össze kell hívni, ha az aktív tagok 
1/3-a az ok és cél megjelölésével a kitűzhető időpont előtt legalább két héttel az Osztályszövetség 
vezetőségénél indítványozza. Az évi rendes Osztálygyűlés időpontját a vezetőségnek legalább két héttel 
korábban meg kell állapítani, és annak pontos idejét megelőzően 10 nappal korábban, annak helyéről, tervezett 
napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról az összes tagot írásban kell értesíteni.  
 
2. Szavazati joggal rendelkezik az osztálygyűlésen minden aktív tagsággal rendelkező hajónak egy képviselője. 

Képviselő csak a hajó tulajdonosa, vagy általa írással meghatalmazott másik személy lehet. Egy 
személy több hajót nem képviselhet. Csak személyesen jelenlevő szavazhat. Az alapító gyűlésen 
minden alapító tag szavazati joggal rendelkezik.  

 
3. Tanácskozási joggal rendelkezik minden tagsággal rendelkező hajó két megjelent képviselője.  
4. Az osztálygyűlést az elnökség bármely tagja vagy az általuk megbízott aktív tag vezeti. A vezetésre kijelölt 
személy akadályoztatása esetén a gyűlés levezető tagot választ.  
5. Tisztújító osztálygyűlésen a leköszönő vezetőség beszámolójának megvitatása és a vezetőség lemondása 
után a gyűlés levezető tagot választ.  
6. Az osztálygyűlés nyilvános, azonban a gyűlés indokolt esetben ettől eltérően is rendelkezhet.  

 
Osztálygyűlés határozatképessége  

10. §.  
1. Ha a napirend az Alapszabály 1.§. ill. 5.§. valamint a 6.§./1/,/2/,/3/ pontjait érinti, a gyűlés határozatképes, ha 
az Osztályszövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak fele jelen van.  
2. Ha a napirend az Alapszabályt az előző pontban meghatározottakon kívül más pontokban is érint, az 
Osztálygyűlés csak akkor határozatképes, ha az Osztályszövetség szavazati joggal rendelkező tagjainak 
kétharmada jelen van.  
3. A 11.§. 1/b és a 20.§. 2 és 3.1. pontokat érintő napirendek esetén az Osztálygyűlés csak akkor 
határozatképes, ha 10.§. 1. vagy 2. pont teljesülése mellett a kezdeményezők is jelen vannak.  
4. Ha az Osztálygyűlés az eredetileg meghirdetett időponttól számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, 
a gyűlést el kell halasztani, és 30 napon belül ismételten össze kell hív-ni. Az ismételten összehívott gyűlés az 
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
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Osztálygyűlés napirendje  
11. §.  

Az Osztálygyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg, és terjeszti be. Az Osztály-szövetség rendes évi 
gyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:  
 

a) Az Osztályszövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása  
 
b) b) Az Osztályszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.  

 
A 1. (b) pontban említett javaslatokat abban az esetben kell napirendre tűzni, ha azokat a gyűlés előtt legalább 
két héttel írásban benyújtották az elnökségnek, és ezen javaslatok közérdekűek. Az e határidő után vagy az 
Osztálygyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a jelenlevő szavazásra 
jogosultak legalább 25%-a támogatja.  
3. Napirenden szereplő pontokhoz írásbeli előterjesztés szükséges, melyet a meghívóval együtt meg kell 
küldeni.  

Osztálygyűlés hatásköre  
12. §.  

 
1. Az Osztályszövetség alapszabályának megállapítása és módosítása.  
 
2. Az Osztályszövetség vezetőinek megválasztása, illetve visszahívása.  
 
3. A szezon Asso 99 versenyeinek meghatározása.  
 

Osztálygyűlés határozathozatala  
13. §.  

1. Az Osztálygyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, újabb egyenlőség esetén a gyűlést vezető 
személy dönt.  
2. Az Osztálygyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 12.§. 2. pontjában meghatározott tisztségek 
megválasztásakor, továbbá minden más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak 25%-a indítványozza.  
3. Az 1. §., 5.§. pontjai, továbbá a, 6.§.1.-2.,-3. pontjait kivéve az összes többi pontot érintő kérdések esetében a 
határozat meghozatalához az Osztálygyűlésen jelenlevő, szavazásra jogosultak 2/3-ának egyetértése 
szükséges.  
4. Az Osztálygyűlésről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a gyűlés 
végén a résztvevők aláírásukkal hitelesítik.  
5. Az Osztálygyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a gyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.  
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Az Osztályszövetség vezetőségének megválasztása és visszahívása  
14. §.  

1. Az Osztálygyűlés hatáskörébe tartozó vezetőség tagjai a 8. §. 2. pont szerintiek.  
2. Az Osztályszövetség vezetőségét a gyűlés két évre választja. A tisztújító Osztálygyűlés előtt legalább három 
hónappal az Osztályszövetség vezetősége - tőle független - jelölőbizottságot hoz létre, amelynek javaslatát az 
Osztálygyűlés elé terjeszti.  
4. A választás eljárási szabályait a 13. §. tartalmazza.  
5. Különösen indokolt esetben az Osztályszövetség vezetőségébe beválasztott tagok vissza is hívhatók. A 
visszahívást a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-nak egyetértésével lehet kezdeményezni.  

 
Az Osztályszövetség vezetőségének hatásköre  

15. §.  
1. Az Osztályszövetség tevékenységét két Osztálygyűlés között a vezetőség irányítja. Az Osztályszövetség 
működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve a 12.§.-ban foglaltakat.  
2. Az Osztályszövetség vezetőségének feladata az 5.§.-ban megfogalmazottakkal megegyezik.  
3. A vezetőség köteles az éves beszámolót elkészíteni, melynek tartalmaznia kell: - az éves tevékenységükben 
meghozott minden lényeges döntésüknek okát és célját  

 
Az elnökség  

16. §.  
1. Az Osztályszövetség legmagasabb tisztségviselője szerve és legfőbb képviselete. Az elnökség 
kezdeményező, aktív tevékenységgel a vezetőség közreműködésével irányítja és vezeti az Osztályszövetség 
életét.  
2. Az elnökség feladatai és hatásköre:  
2. 1. A 9.§. szerint összehívja és a 10 -13.§. szerint levezeti az Osztálygyűléseket.  
2. 2. Az 5.§-ban felsorolt feladatok elvégzésének irányítása, betartatása és felügyelete.  
2. 3. Az Osztályszövetség jogi képviselete  
2. 4. Döntési jogkör gyakorlása, és feladatok ellátása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak az 
Osztálygyűlés kizárólagos jogkörébe.  
2. 5. Felelős az Osztályszövetség gazdálkodásáért.  
3. Az első Osztálykapitány: dr. Fonyó Károly (1022 Budapest, Bég u. 3-5) , 2007.04.05-tól elnökség (első 
összetétele: dr. Fonyó Károly, Petrányi Zoltán, Paksi Álmos) 

 
Az Osztály felmérője  

17. §.  
1. Az Osztályszövetség vezetőségének harmadik tisztségviselője illetve képviselője. Az Osztály felmérője az 
Osztályelőírás betartatását ellenőrzi.  
2. Feladata az Osztályszövetség hajóinak regisztrálása, a tagságot igazoló matricák ellenőrzése, az 
Osztályelőírás betartatásához szükséges feladatok megfogalmazása illetve kidolgozása.  
3. Az első Osztály felmérő: Berzsenyi Zoltán  

 
Az Osztályszövetség megszűnése  

18. §.  
1. Az Osztályszövetség megszűnik:  
1. 1. Az Osztálygyűlés által történő feloszlásának kimondásával.  
1. 2. Más Osztályszövetséggel történő egyesülésével  

 
Záró rendelkezések  

19. §.  
 
1. Az Osztályszövetség felett az MVSZ elnöksége gyakorol törvényességi felügyeletet.  
 
2. Az Osztályszövetség alapszabályát módosító javaslatot legalább két hónappal az Osztály-gyűlés előtt kell 
benyújtani az osztályelnökséghez, aki megvitatásra a következő Osztálygyűlés elé terjeszti. Ha az Osztálygyűlés 
a módosítást elfogadja, az osztályelnökség az MVSZ megfelelő bizottságával elfogadtatja  
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3. Az Osztályszövetség tagjai kérhetik egy határozat felülvizsgálatát;  
 

3.1. az Osztályszövetség vezetésétől;  
A kérelmet és új határozati javaslatot, valamint ennek részletes indoklását az elnökséghez kell benyújtani, aki 
köteles a soron következő Osztálygyűlés napirendjére beterjeszteni. Az Osztálygyűlés a 10.§. 3. és a 13.§. 1-3. 
pontokban foglaltak szerint dönt az újratárgyalásról, vagy a kérés elutasításáról.  
 
3. 2. az MVSZ-től, amennyiben a 3.1. pont szerinti Szövetségi határozatot a kérelmezők nem fogadják el.  
4. Jelen szabályzat által nem rendezett kérdésekben a MVSZ Alapszabályának rendelkezései az irányadók.  
Az Asso 99 Osztályszövetség alulírott alapító tagjai az Osztályszövetség Szervezeti és Működési 
Alapszabályzatát  
2000 év február hó 12 -i ülésen elfogadták.  
Az Osztályszövetség alapító tagjai a felsorolt alábbi hajók tulajdonosai illetve képviselői:  
1 Vályi Géza …....................................... 100 Klaus Gerasch …..................................  
72 Petrányi Zoltán…................................…… 133 dr. Fonyó Károly…...............................……  
90 Fekete Gábor…....................................... 134 Vadnai Péter …................................…  
92 Stolz Tamás …...................................… 139 Váradi Gyula ….................................…  
93 Váradi Gábor…...................................… 143 Fazakas György…...............................……  
104 Berzsenyi Zoltán…..................................... 145 Eszes Tamás .......................................  
 


