
Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály  
 Alapszabálya 

 
(Hatályos: 2022. január 20.) 

 
 
Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, mint a MVSZ szervezeti egysége és annak Elnöksége 
által jóváhagyott határozata alapján öntevékeny szervezet, mely működését az MVSZ 
jóváhagyó nyilatkozatával 2007. évben kezdte meg. 
 

1.§ 

Az osztály neve: Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály, röviden és a továbbiakban: ÖCO. 

Székhelye: a mindenkori osztálykapitány lakhelye.  

Az osztályhoz tartozó hajóknak nincs egyforma osztály jelzése (lásd 1. sz. Melléklet) 
 

2.§ 
 

Az osztályszövetség önálló hajóosztályként működik, az erkölcs és a mindenkori versenykiírás 
szabályainak betartásával versenyez, az emberek egészségét, biztonságát, természeti 
környezetét és a különleges vitorlás hajóinak védelmét tekinti kötelességének. 
Továbbá az Osztály célkitűzése, hogy a Tagjai és a legénységek egymás felé és a vitorlázásért 
példamutató összetartozást tanúsítsanak.  
Hajóink nimbuszának tudatában vesszük ki részünket az adekvát rendezvényeken, 
reprezentatív és karitatív feladatok ellátásával. 
 

Jelszavunk: noblesse oblige 
 

3.§ 
 
Összevont Cirkáló egységének tekintjük azokat a versenyképes, tőkesúlyos vitorlás hajókat, 
melyek a korabeli cirkáló típustervek alapján fából épültek, illetve ugyanezen elvek alapján 
később fából épült replikák, az ORC gondozásában nyilvántartott előnyszámunk van és az ÖCO 
lajstromában szerepelnek (lásd 1. sz. Melléklet). 
 

4.§ 
 
A versenyeredmények időbeli értékelése az ORC mindenkori előnyszám rendszere alapján 
történik az alábbi kiegészítéssel:  
 
Összevont Cirkáló osztály értékelésnél csoportra bomlik: 
 

a) ÖC/I – 75-ös cirkáló 
b) ÖC/II – ÖC osztály további hajói. 

 
Amennyiben egy versenyre legalább 6 nevezett hajó van ÖC II csoportból, valamint ÖC I 
csoportból legalább 3 hajó nevezett, akkor a két csoport külön kerül értékelésre oly módon, 
hogy az ÖC I csoport előnyszámítás nélkül, abszolút befutási sorrend alapján kerül értékelésre.  
 



 
5.§ 

 
Az osztály tagja természetes vagy jogi személy lehet, akinek tulajdonában van és egyben 
üzemeltetője is, vagy csak üzemeltetője egy olyan hajónak, amely  
 

a) a 3.§. feltételeinek eleget tesz, 
b) a Magyar hajózási hatóság által kiadott nyilvántartási száma van, 
c) a Magyar Vitorlás Szövetség nagyhajós regisztrációs rendszereiben szerepel, és így 

HUN rajtszámot visel. 
 
1. A tagság keletkezése 
 
A tagság a jelentkező felvételével keletkezik. A felvételt írásban kell kérni és egyben 
nyilatkozni arról is, hogy a jelentkező az ÖCO Alapszabályát elfogadja, és egyidejűleg 
mellékeli az osztályban alkalmazott adminisztratív adatokat, valamint az érvényes ORC 
bizonylat másolatát. 
 
2. Képviselet 
 
A tagnak lehetősége van egy képviselőt meghatalmazni, a képviselő személyét bármikor 
megváltoztatni és egyben ezt az osztálykapitány felé jelezni.  
Egy személy legfeljebb két hajó képviseletében járhat el.  
 
3. A tagsági viszony megszűnik: kilépéssel. 
 

6.§ 
 
A tagok kötelezettségei: 
 

a) az osztály munkájában részt venni és az ÖCO tekintélyének gyarapítása érdekében 
mindent megtenni, 

b) az osztály által kitűzött versenyeken a hajót elindítani; 
c) az ORC előnyszámot évente érvényesíteni. Amennyiben a Tag ezt elmulasztja, a hajó 

előnyszáma ex officio fiktív, min. 2,0-val lesz értékelve.  
 

7.§ 
 
Az osztály legfőbb szerve a Taggyűlés, amely az MVSZ keretein belül az osztály belső 
ügyeiben döntési joggal rendelkezik. 
A Taggyűlést az osztálykapitány hívja össze. 
A Taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
A Taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább 1/3-a a Taggyűlés napirendi 
pontjainak megjelölésével az osztálykapitánytól írásban kéri. 
A tagokat a Taggyűlésre 15 nappal a gyűlés kitűzött időpontja előtt a napirend megjelölésével 
írásban kell meghívni. 
A tagok legkésőbb a Taggyűlés előtt 8 nappal írásban kérhetik a napirend kiegészítését és 
határozati javaslatokat terjeszthetnek elő. 
Az osztálykapitány köteles ezen javaslatokat azonnal a tagoknak továbbítani. 
A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele részt vesz. 



Ha a Taggyűlés nem határozatképes, akkor azt azonos tárgykörrel 30 perccel később meg kell 
ismételni. 
Ez a gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
Egy rögtönzött Taggyűlés csak akkor határozatképes, ha valamennyi tag azon jogerősen 
képviselve van. 
Sürgős esetben az osztálykapitány a tagokat E-mail-ben állásfoglalásra felkérheti és érvényes 
szavazást szervezhet.  

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) az alapszabály és további szabályzatok elfogadása és módosítása, 
b) tisztségviselők és az osztályfelmérő megválasztása és visszahívása, 
c) a tagok felvétele, 
d) az osztály megszűnésének, vagy más osztállyal való egyesülésének elhatározása, 
e) mindazon ügyek, amelyek kezelését a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe vonja. 

 
Egy hajónak csak egy szavazati joga van. 
A Taggyűlés határozatait fő szabály szerint a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az osztálykapitány szavazata dönt.  
A jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbsége szükséges: 

a) tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához, 
b) a tagságra jelentkező felvételéhez, 
c) az alapszabály elfogadásához és módosításához, 
d) az osztály megszűnésének, vagy más osztállyal való egyesülésének elhatározásához. 

 
8.§ 

 
Az osztály tisztségviselői: 
 

a) az osztálykapitány 
b) a titkár  

 
Megbízásuk 2 évre szól. 
 
Az osztálykapitány 
 

a.) képviseli az osztályt a MVSZ és szervei felé, bármely, az osztályt érintő ügyben eljár, 
és az osztály nevében nyilatkozatokat tesz, 

b.) összehívja és vezeti a Taggyűlést, 
c.) határozati javaslatokat tesz, 
d.) a Taggyűlés határozatait végrehajtja. 

 
Az osztálykapitány kizárólag a tulajdonos/üzemeltető tagok közül választható. 
Az osztály vezetője és képviselője: aktív és dinamikus tevékenységével mindent megtesz az 
osztály fejlesztéséért és az ÖCO hírnevének öregbítéséért.  
 
A titkár 
 

a.) akadályozása esetén helyettesíti az osztálykapitányt, 
b.) segítséget nyújt az osztálykapitánynak feladatai ellátásában, 



c.) figyelemmel kíséri az ÖCO hajóinak részvételét a versenyeken, 
d.) aktualizálja az 1. sz. Melléklet adatait. 

 
9.§ 

 
Az ÖCO megszűnik: 
 

a) ha kimondja feloszlását. 
b) ha kimondja más osztállyal történő egyesülését. 

 
10.§ 

 
Mindazon tárgyakban, melyekben az Alapszabály nem rendelkezik, az MVSZ vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.  
 
Ezt az Alapszabályt az ÖCO 2022.01.20-án hatályba léptette és az előző Alapszabályt hatályon 
kívül helyezte. 
 
  



1. sz. Melléklet 
 

Az Összevont Cirkáló Zárt Hajóosztály tagjai 
 

(Hatályos 2022. január 20.) 
 

Hajó neve Típus, építés éve Rajtszám Tulajdonos a 
hajólevél szerint 

Üzemben tartó Képviselő 

Addio 40-es scharenkreuzer 
1943 

40/3 Vásárhelyi Ervin Vásárhelyi 
Ervin 

Vásárhelyi 
Ervin 

Daruvár 60-as seefahrtkreuzer 
1937 

60/1 Barinkai Rudolf Barinkai Rudolf Barinkai Rudolf 

Elena 40-es scharenkreuzer 
1921 

 Gerendy Zoltán  Gerendy Zoltán Gerendy Zoltán 

Ellinore 40-es scharenkreuzer 
1922 

40/81 Dr. Gellér László Dr. Gellér 
László 

Dr. Gellér 
László 

Erida 30-as seefahrtkreuzer 
1937 

76 dr. Borók György dr. Borók 
György 

dr. Borók 
György 

Gardénia 30-as Bermudan 
Cutter 1914 

 Piukovics Gábor Piukovics 
Gábor 

Piukovics 
Gábor 

Glória 40-es scharenkreuzer 
1925 

40/1 Juhász Miklós Juhász Miklós Juhász Miklós 

Hungária 6mR yacht 
1928 

6/1 TUX Marine 
Hungary Kft.  

Dr. Vas György Dr. Vas György 

Kishamis B-kutter 
1896 

8/2 Vízügy SC Hrehuss György Hrehuss Pál 

Lillafüred 
III 

75-ös scharenkreuzer 
1950 

75/3 Phönix 1797 
Alapítvány 

Phönix 1797 
Alapítvány 

Dr. Gál András 
Levente 

Losta  40-es scharenkreuzer 
1890-1920 

 Rutai István Rutai István Rutai István 

Nemere II 75-ös scharenkreuzer 
1944 

75/3 Láng Róbert Láng Róbert Láng Róbert 

Sirocco 75-ös scharenkreuzer 
1946 

75/2 Dimenzió 
Ingatlan Kft. 

Navalia Kft.  Cittel Lajos 

Sindbad 40-es scharenkreuzer 
1922 

40/25 Horváth László Horváth László Horváth László 

Stefánia 55-ös scharenkreuzer 
1999 

55/1 Eladásra került, új 
tulajdonos nem 
jelentkezett 

  

Tabu 40-es scharenkreuzer 
1942 

40/4 Dr. Kollár Lajos Dr. Kollár Lajos Dr. Kollár Lajos 

Talizmán 6mR yacht 
1942 

6/2 Südwind 
Consulting Kft.  

Straub Elek Straub Elek 

Tramontana 8mR yacht 
1910 

8/1 Tramontana 
Vitorlás 
Alapítvány 

Tramontana 
Yacht Club 
Egyesület 

Kellermayer 
Sándor 

 
 
 


