
 

A Magyar Laser Osztályszövetség Alapszabálya 
 
 
I.  
Általános rendelkezések  
 
A Magyar Laser Osztályszövetség (továbbiakban az Osztályszövetség), a Magyar 
Vitorlás Szövetség (továbbiakban MVSZ) keretein belül, az önkormányzatiság elvén 
működő, önszerveződő, meghatározott hajóosztályokban sporttevékenységet folytató 
és támogató személyekből álló társadalmi szervezet.  
 
I./1. Az Osztályszövetség neve: Magyar Vitorlás Szövetség Laser Osztályszövetsége  
I./2. Az Osztályszövetség rövidített neve: Magyar Laser Osztályszövetség  
I/.3 Az Osztályszövetség angol neve: Hungarian Laser Class Association  
I./4. Az Osztályszövetséghez tartozó hajóosztályok: Laser Standard férfi, Laser 
Standard ifjúsági, Laser Standard Master, Laser Radial női; Laser Radial; Laser 
Radial ifjúsági, Laser Radial Master; Laser 4.7 ifjúsági valamint női egyszemélyes 
dingi.  
I./5. Az Osztályszövetség működési formája: társadalmi szervezet  
I./6. Az Osztályszövetség székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
I./7. Az Osztályszövetség levelezési címe: megegyezik az Osztályszövetség 
mindenkori  
Elnökének levelezési címével.  
I./8. Az Osztályszövetség hivatalos honlapja: www.laser-sailing.hu  
 
II.  
Az Osztályszövetség célja és feladatai  
II./1.  
Az Osztályszövetség célja:  
Az Osztályszövetség hajóosztályaiban versenyzők tevékenységének segítése, a 
minőségi sporteredmények elérésének támogatása, a hajóosztályok népszerűsítése, 
a versenyzők létszámának bővítése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése 
és fenntartása. Ennek érdekében az Osztályszövetség az MVSZ Alapszabályába 
foglaltaknak megfelelően, együttműködve az MVSZ Elnökségével, annak 
bizottságaival, az MVSZ titkárságával, szervezi, irányítja a hajóosztályaiban folyó 
tevékenységet.  
II./2.  
Az Osztályszövetség feladatai:  
a./ képviselni a hajóosztályokat az MVSZ keretein belül, és a Nemzetközi Laser  
Osztályszövetségben (ILCA);  
b./ meghatározni a felnőtt (az MVSZ-el együttműködve), az utánpótlás és az ifjúsági 
válogatottak működési kereteit, létszámát, válogatottakba kerülés rendjét, feltételeit, 
és a válogató versenyeket;  
c./ javaslatot tenni a képviselt osztályok versenynaptárainak összeállítására;  
d./ hazai és külföldi edzőtáborok szervezése;  
e./ segíteni a hajóosztályok versenyzőinek edzésmunkáját;  
f./ külföldi versenyeken való részvétel szervezése;  
g./ az ILCA által szervezett kvótaköteles versenyekre a versenyzők rangsorolása, 



h./ az ISAF által szervezett kvótaköteles versenyekre, az MVSZ Elnökségével 
együttműködve, a versenyzők kiválogatása/rangsorolása.  
i./ sportdiplomáciai tevékenységet folytatni a külföldi Laser osztályszövetségek felé;  
j./ meghatározni az Osztályszövetség rendelkezésére álló anyagi javak és technikai  
eszközök felhasználásának módját és rendjét.  
k./ meghatározni az MVSZ és a szponzorok által biztosított anyagi eszközök 
felhasználásának módját és rendjét. 
 
III.  
Az Osztályszövetség tagsága  
III./1.  
Az Osztályszövetség tagjai a következők lehetnek.  
a./ versenyzői tagok;  
b./ pártoló tagok;  
c./ tiszteletbeli tagok.  
III./2.  
Az Osztályszövetség versenyzői tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar  
állampolgár, aki a mindenkori tagdíjat befizeti, elfogadja az Alapszabályt és legalább 
egy hazai vagy nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyen az adott vagy az 
azt megelőző évben részt vesz/részt vett Laser hajóosztályban.  
A versenyzői tag jogai:  
a./ részvételi és konzultációs jog a Közgyűlésen;  
b./ szavazati jog a Közgyűlésen;  
c./ részvétel az Osztályszövetség által szervezett sporteseményeken;  
d./ részvétel az MVSZ versenyrendszerében szereplő versenyeken, a Magyar 
Bajnokságon, illetve (a válogatási feltételek teljesítése és kvótaszerzés esetén) a 
kontinens és Világbajnokságon;  
e./ írásbeli javaslattétel az Osztályt érintő minden kérdésben,  
f./ lehetőség a válogatottakba kerülésre.  
III./3.  
Az Osztályszövetség pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi  
személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli társaság, aki/amely az 
Alapszabályt elfogadja, a pártoló tagsági viszonyból eredő kötelezettségek 
teljesítését, illetve az Osztályszövetség céljainak megvalósítását anyagi vagy nem 
anyagi módon támogatja. Pártoló tag felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. A 
pártoló tagnak részvételi és konzultációs joga van a Közgyűlésen illetve az Elnökség 
ülésein.  
III./4.  
Az Osztályszövetség tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki 
a sport, illetve a hajóosztályok érdekében végzett kiemelkedő tevékenységével, 
eredményeivel az Osztályszövetség céljait támogatta. A tiszteletbeli tag nem köteles 
tagdíjfizetésre, önkéntes alapon fizethet tagdíjat. A tiszteletbeli tag felvételére az 
Elnök tesz javaslatot, felvételéről a Közgyűlés dönt. Egy évben legfeljebb két 
tiszteletbeli tagot lehet felvenni.  
A tiszteletbeli tag jogai:  
a./ részvételi és konzultációs jog a Közgyűlésen;  
b./ részvétel az Osztályszövetség által szervezett sporteseményeken;  
c./ részvétel az MVSZ versenyrendszerében szereplő versenyeken, a Magyar 
Bajnokságon, illetve a kontinens- és Világbajnokságon.  
 



III./5./1. 
Versenyzői tag tagviszonyának megszűnésének okai:  
a./ tagdíjfizetés elmulasztása az adott évben;  
b./ két évnél tovább való távolmaradás hazai vagy nemzetközi versenynaptárban 
szereplő versenyen Laser hajóosztályban;  
c./ a sportágtól történő eltiltás illetékes szervezet által;  
d./ fegyelmi vétség.  
III./5./2.  
Pártoló tag tagviszonyának megszüntetéséről a mindenkori Elnökség jogosult 
dönteni.  
III./5./3.  
Tiszteletbeli tag tagviszonyának megszűnésének oka lehet fegyelmi vétség, illetve a  
Közgyűlés az összes versenyzői tag kétharmados szótöbbségével megvonhatja a  
tagviszonyát.  
III./6.  
Fegyelmi vétségek ügyében a MVSZ Fegyelmi Bizottsága illetékes. 
 
IV.  
Az Osztályszövetség szervezete  
IV./1.  
Az Osztályszövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a versenyzői tagok, a 
tiszteletbeli tagok, és a pártoló tagok összességéből áll. A Közgyűlést évente össze 
kell hívni. A rendes Közgyűlés pontos időpontjáról és helyszínéről az Elnök köteles 
legalább a Közgyűlés időpontja előtt négy héttel tájékoztatni a tagságot és a MVSZ 
titkárságát.  
Rendkívüli Közgyűlést jogosult összehívni az Elnökség saját hatáskörben, illetve 
köteles összehívni abban az esetben, ha versenyzői tagság legalább fele ezt igényli. 
A rendkívüli Közgyűlés pontos idejéről és helyszínéről az Elnök köteles legalább a 
Közgyűlés időpontja előtt két héttel tájékoztatni a tagságot és a MVSZ titkárságát.  
IV./2.  
A rendes Közgyűlés napirendjének tartalmaznia kell:  
a./ elnökségi beszámolót az Osztályszövetség tevékenységéről,  
b./ elnökségi beszámolót az Osztályszövetség költségvetéséről,  
c./ következő évi tagdíj megállapítását.  
IV./3./1.  
A Közgyűlésen jelen lehet:  
a./ versenyzői, pártoló és tiszteletbeli tag, illetve az Osztályszövetség tisztségeit 
betöltő személyek,  
b./ MVSZ elnökségének tagjai és tisztségviselői,  
c./ Elnök illetve az Elnökség által meghívott vendég,  
e./ bármely külső személy.  
IV./3./2.  
Az Elnökség, vagy a szavazatra jogosult tagság egyszerű többsége a Közgyűlés 
során dönthet úgy, hogy zárt Közgyűlést tart, ebben az esetben a IV./3./1./e pont 
érvényét veszíti. Zárt Közgyűlés esetén az Elnök illetve az Elnökség által meghívott 
vendégek jelenlétét a szavazásra jogosult tagoknak egyszerű többséggel jóvá kell 
hagynia.  
IV./4.  
A Közgyűlésen joga van felszólalni:  



a./ versenyzői, pártoló és tiszteletbeli tagnak, illetve az Osztályszövetség tisztségeit 
betöltő személyeknek,  
b./ MVSZ elnökségének tagjainak, tisztségviselőinek,  
c./ bármely egyéb jelenlévőnek az Elnök engedélyével.  
IV./5. 
A Közgyűlést az Elnök, megbízottja, egyéb esetben a Közgyűlés által kijelölt személy 
vezeti. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelybe a Közgyűlés 
határozatait bele kell foglalni. A jegyzőkönyvet az Elnöknek vagy a megbízott 
levezető elnöknek és két versenyzői tagnak hitelesítenie kell.  
IV./6.  
A Közgyűlés határozatképes, ha a versenyzői tagok legalább fele jelen van. 
Amennyiben ez nem áll fenn, a Közgyűlést legkorábban fél óra múlva lehet újra 
összehívni, amiről a tagságot értesíteni kell. A megismételt Közgyűlés 
határozatképessége nem függ a jelenlévő tagok létszámától.  
IV./7./1.  
A rendes Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  
a./ az éves tagdíj meghatározása;  
b./ az Osztályszövetség éves gazdálkodási tervének elfogadása;  
c./ az Osztályszövetség tisztségviselőinek megválasztása;  
d./ az Osztályszövetség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;  
e./ az Osztályszövetség költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása;  
f./ mindazon ügyek, amelyeket közgyűlési határozat hatáskörébe utal;  
g./ döntés a szokásos tevékenységébe nem tartozó ügyekben.  
IV./7./3.  
Rendkívüli Közgyűlés hatáskörébe tartozhat:  
a./ ideiglenes tisztségviselők választása;  
b./ mindazon ügyek, amelyeket közgyűlési határozat hatáskörébe utal;  
c./ döntés a szokásos tevékenységébe nem tartozó ügyekben.  
IV./8.  
Szavazási rend:  
a./ Az Osztályszövetség versenyzői tagjai rendelkeznek szavazati joggal, közülük 
mindenkit egy szavazat illet meg. A jelen nem lévő versenyzői tag szavazati jogát 
írásos meghatalmazással, két tanú aláírásával, átruházhatja egy másik versenyzői 
tagra. Egy tag ilyen módon legfeljebb öt szavazatra lehet jogosult.  
b./ A minősített, vagyis az egyhangú és kétharmados határozatot megkívánó 
eseteket kivéve, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.  
c./ A Közgyűlésen bármely tag kérésére a hozzászólását szó szerint kell a 
jegyzőkönyvben rögzíteni. A tagtól a hozzászólás jogát elvenni nem lehet.  
d./ A Közgyűlés általában nyílt szavazással hozza meg döntéseit. Titkos szavazást 
kell elrendelni abban az esetben, ha ezt a Közgyűlés jelenlévő tagjainak legalább 
egynegyede kéri, valamint az Elnökség választásánál.  
IV../9.  
Az Elnökség tagjai 
a./ Az Elnökség tagjait a rendes Közgyűlés választja. Az Elnökségnek öt tagja kell 
legyen, figyelembe véve a régiók igényeit, azonban egy klub maximum egy elnökségi 
tagot delegálhat. A jelöltek nevét meg kell jelentetni a tagság által elérhető 
fórumokon a Közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel. Jelöltet állíthat az 
Elnökség által választott Jelölő Bizottság. A Jelölő Bizottságnak legalább kettő, 
legfeljebb négy tagja van, és tagjainak többsége nem lehet az Elnökség rendes 
tagja. A tagok eljutathatják a jelöltekre vonatkozó javaslataikat a Jelölő Bizottságnak 



olyan formán, hogy a fenti kéthetes határidő tartható legyen. Lehetőség van a 
tagoknak a Közgyűlésen is jelöltet állítani, ehhez azonban a Közgyűlés jelen levő 
tagjai legalább 1/3-ának támogatása szükséges. A szavazás titkos. A szavazók a 
megválasztandó tagok számával megegyező számú jelölt nevét adják le a 
szavazólapon. A legtöbb szavazatot kapott jelölteket kell megválasztottnak tekinteni. 
Az Elnökség rendes tagjává csak 18. életévét betöltött személy választható. 
IV./10.  
Az Elnökség rendes tagjai közül választja az Elnököt, valamint az Osztályszövetség 
tisztségviselőit. Egy személy az Osztályszövetségen belül több tisztséget is betölthet.  
IV./11. Az Elnökség minden tagját 2 évre választják. A versenyzői tagok ez idő alatt 
abszolút többséggel megvonhatják a bizalmat az Elnökségtől, illetve annak bármely 
tagjától. Az Elnökségi tagok szabadon újraválaszthatók.  
IV./12.  
Az Elnökség hatásköre és feladatai:  
a./ meghatározni a különböző válogatott keretekbe kerülés rendjét, módját és 
feltételeit;  
b./ meghatározni minden kvótaköteles nemzetközi versenyre a kvalifikációs 
feltételeket,  
c./ meghatározni az MVSZ és a szponzorok által az Osztályszövetségnek juttatott 
anyagi támogatások elosztásának módját, elveit és menetét,  
d./ képviselni az Osztályszövetséget a különböző hazai és nemzetközi fórumokon;  
e./ megszervezni az Osztályszövetség tevékenységét;  
f./ kinevezni az Osztályszövetség tisztségviselőit és meghatározni feladatköreiket,;  
g./ mindazon ügyek, amelyeket közgyűlési határozat hatáskörébe utal;  
h./ mindazon ügyek, amelyeket az Alapszabály hatáskörébe utal.  
i./ mindazon ügyek, amelyeket az MVSZ Alapszabálya, SzMSz-e és Elnöksége az 
Osztályszövetség hatáskörébe utal.  
j./ minden az Osztályt érintő fontosabb eseményről, döntésről tájékoztatni a tagságot.  
V.  
Versenyen való részvételi jogosultság  
V./1.  
Az MVSZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők csak és kizárólag az 
Osztályszövetség tagjaként vehetnek részt az MVSZ által rendezett illetve az MVSZ 
hivatalos versenynaptárában szereplő, az I./4. pontban felsorolt hajóosztályok 
versenyein, illetve bármilyen, az ISAF hivatalos versenynaptárában szereplő, 
nemzetközi versenyen, beleértve a kontinens - és világbajnokságokat is. Ha egy 
versenyző több országban is rendelkezik verseny engedéllyel, akkor az ILCA, illetve 
az ISAF ide vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Indokolt esetben az Elnökség 
jogosult részvételi jogot adni tagságon kívül álló személynek az MVSZ által rendezett 
versenyekre, illetve a Magyar Bajnokságra.  
VI.  
Anyagi erőforrások  
VI./1. 
Az Osztályszövetség a következő anyagi forrásokkal rendelkezhet:  
a./ tagdíj, 
b./ MVSZ támogatás,  
c./ szponzori források,  
VI./2.  
Az Osztályszövetség tagjai éves tagdíjat fizetnek, amelynek összegét a versenyzői 
tagság határozza meg a rendes Közgyűlésen. A tagdíjból befolyó összegnek minden 



esetben fedeznie kell a Nemzetközi Laser Osztályszövetségnek befizetni köteles 
tagdíjat, illetve az Osztályszövetség működési kiadásait. A fennmaradó összeg 
felhasználásáról az Elnökség jogosult dönteni a Közgyűlés által elfogadott irányelvek 
alapján. A tagdíj befizetésének határideje minden hajóosztály számára az adott 
évben az első verseny, az V./1 pont szerint, amelyen a versenyzői tag részt vesz, 
amennyiben a Közgyűlés másképp nem határoz.  
VI./3.  
A MVSZ támogatások felhasználásáról az Elnökség jogosult dönteni a Közgyűlés 
által elfogadott irányelvek alapján.  
VI./4.  
Szponzori támogatás esetén a szponzori szerződés alapján kell felhasználni a 
támogatást. Amennyiben a szerződés alapján szabad forrásokkal rendelkezik az 
Osztályszövetség a támogatás felhasználásáról az Elnökség jogosult dönteni a 
Közgyűlés által elfogadott irányelvek alapján. Az Osztályszövetség számára nyújtott 
szponzori juttatás nem irányulhat meghatározott személyre vagy személyekre.  
VI.5  
a./ A Osztályszövetség pénzeszközeit az MVSZ titkársága elkülönítve, külön 
könyvelve, elkülönített alszámlán kezeli.  
b./ Az Osztályszövetség részére történt befizetésekről, jóváírásokról (pl. tagdíjak, 
MVSZ, vagy szponzori, stb. támogatások), illetve a kifizetésekről, átutalásokról, stb. 
naprakész, elkülönített nyilvántartást kell az MVSZ titkárságának vezetni.  
c./ Az Osztályszövetség részére/nevében kifizetést, átutalást, stb, valamint számlák 
befogadását, csak az Osztályszövetség elnökségének jóváhagyásával, az erre a 
feladatra megbízott két elnökségi tag együttes aláírásával lehet eszközölni. 
 d./ Az Osztályszövetség kérésére kifizetést, átutalást, illetve számla befogadását az 
MVSZ titkársága csak akkor tagadhat meg, ha ez jogszabályba, vagy az MVSZ 
Alapszabályába illetve SZMSZ-ébe ütközik. Ebben az esetben az Osztályszövetség 
és az MVSZ Elnökségét erről, és a döntés indokairól, írásban tájékoztatni kell.  
VII.  
Egyéb rendelkezések  
VII./1.  
Az Alapszabály módosításához a mindenkori versenyzői tagság szavazatának 
legalább fele szükséges.  
VII./2.  
A Közgyűlésen a tizennegyedik életévüket be nem töltött tagoknak szavazati jogát 
csak törvényes képviselőjük gyakorolhatja.  
VII./3.  
Az Osztályszövetség az összes versenyzői tag egyhangú szavazatával szűnik meg.  
VII./4. 
Az Alapszabály elfogadása napján lép hatályba. Az Elnökség jelenleg hivatalban levő 
tagjait, az Osztályszövetség tisztségviselőit, mandátumuk lejárta után kell a jelen 
Alapszabály szerint meghatározott módon meg, illetve újra választani.  
 
A Közgyűlés elfogadta és hatályba lépett: 2014.xx.xx. 


