
VITORLÁS SPORTÉRT 

Közhasznú Egyesület 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

V0 



Szervezeti és Működési Szabályzat 

1, A tagsági díj 

 A Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület valamennyi tagja tagdíjat köteles fizetni. 
 A tagdíj mértéke 3.000 Ft/ év. 
 A tagdíj fizetési határideje: tárgyév március 15-ig esedékes. 
 A pártolói tagdíjat évente egyszer kell fizetni, amely közhasznú támogatásnak 

minősül, érte semmilyen címen ellenszolgáltatás nem jár. 
 A pártolói tagdíj éves díja magánszemélyeknek minimálisan 500 Ft, 

civilszervezeteknek 10.000 Ft, vállalkozóknak 30.000 Ft. 

2, Határozatok gyűjteménye 

 A Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület vezető testületeinek döntéseit időrendi 
sorrendben, a Határozatok gyűjteményében kell vezetni a következő tartalommal: 
- sorszám (betűjel/ sorszám - évszám: döntést hozó betűjele – T/Taggyűlés, 
E/elnökség, F/Ellenőrző bizottság, éven belüli sorszám és évszám); 
- határozat dátuma; 
- határozat tartalma és hatálya; 
- szavazás számadatai (formája: mellette / ellene / tartózkodott) 
- végrehajtás felelőse, határideje (amennyiben meghatározható); 
- végrehajtás minősítése. 

3, Szolgáltatásaink és azok igénybevétele 
(Ezen szolgáltatások igénybevételét a mellékletben lévő 1. számú Nyomtatványon kell 
benyújtani az alábbi email címre. viske@gmail.com) 

 Szolgáltatásainkról minden esetben kiírást kell készíteni, amit nyilvánosságra kell 
hozni, részletesen meghatározva a szolgáltatás formáját, célját, elérhetőségét, felelősét 
és árát. 

 Elméleti, gyakorlati vitorlás oktatás 
 Vizsgára való felkészítés 
 Hajóztatáshoz vizsgázott, képzett személyzet biztosítása 
 Vízi rendezvényhez képzett személyzet biztosítása 
 Gyakorlati ismeretek elsajátításához túrák szervezése 

4, Iratkezelés 

 A Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok 
nyilvánosak, kivéve, ha valamely iratot a Taggyűlés, az Elnökség vagy az Ellenőrző 
Bizottság titkossá nem nyilvánítja, meghatározva a titkosság mértékét (kik azok, akik 
feloldás nélkül betekintést nyerhetnek). 

 A titkosított iratokat „TITKOS” feliratú fedőlappal (pecséttel) kell ellátni, 
meghatározva azokat, akik feloldás nélkül betekinthetnek az iratokba, és azt, az 
irattárban külön, elzártan kell kezelni. 

 A titkos iratokba az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság, a felügyeleti és egyéb 
jogszabályban meghatározott szerv bármikor betekintés nyerhet. Egyéb esetben, csak a 
titkosítást elrendelő testület engedélyével válhatnak, hozzáférhetővé a nevezett iratok. 

 Valamennyi belső, beérkező és kimenő dokumentumot, iratot és levelet időrendi 
sorrendben iktatókönyvbe kell vezetni. 
Az iktatás tartalmi követelménye: azonosító, irat típusa (belső, bejövő, kimenő), 
keletkezésének dátuma, tárgya, ügyintézője, tárolási helye, minősítése és minősítője 
(titkos/titkosító). Az azonosítót, az iratok jobb felső sarkában fel kell tüntetni. 



 Az iratokat irattartóban, az iktatás sorrendjében kell tárolni, ha erre vonatkozóan más 
előírás nincs. 

5, A közhasznúsági jelentés 

 Tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót, 
- a költségvetési támogatások felhasználását, 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
- a célszerinti juttatások kimutatását, 
- az állami, önkormányzati támogatások mértékét, 
- a tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, összegét, 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót. 

 A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot 
készíthet. 

 A közhasznúsági jelentést az Egyesület az Alapszabály VII. fejezetében szabályozott 
módon a nyilvánosság számára közzé teszi. 

6, Új tag felvétele 

 Az egyesületbe az alapítókon kívül, mindenki két mentor támogatásával és a 
közgyűlés jóváhagyásával nyerhet csak felvételt. 

 Mentor az alapító tag lehet. 
 A mentor a felvétel dátumától két évig felelősséggel tartozik az általa pártfogolt 

tagért. 
Segíti pártfogoltja beilleszkedését, aktív részvételét a közösségi munkában, az 
érvényes szabályozók, előírások betartásában. 

7, Tagfelvételi eljárás 

A Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület tagfelvételi eljárását a következők szerint 
szabályozza: 
 A tagfelvételi eljárás a megfelelően kitöltött tagsági nyilatkozat, két darab digitális 

igazolványkép elnökséghez való eljuttatásával kezdődik meg. 
 A jelölt felvételére legkorábban a megfelelően kitöltött tagsági nyilatkozat 

beérkezésétől számított következő elnökségi ülésen kerülhet sor. 
 A tagfelvételi kérelmet az elnökség elutasíthatja, ha a jelölt szélsőséges, az Egyesület 

értékrendjével ellenkező nézeteket vall. 
 Mindkét esetben 5 munkanapon belül írásban kell értesíteni a jelöltet. 
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