
Yamaha Majesty Club 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT ÉS 
EGYSZERŰSÍTETT SZERVEZETI - MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

Alulírottak a mai napon közös elhatározásunk alapján megalapítjuk az 
alábbiakban leírt elnevezésű és célú, jogi személyiség nélküli, nonprofit jellegű, 

demokratikus felépítésű, politikai és gazdálkodási célkitűzésektől teljesen 
mentes szervezetet. 

 
1. A szervezet neve: Yamaha Majesty Baráti Kör (továbbiakban Club). 
2. A szervezet székhelye: Megegyezik a Club választott elnökének lakcímével. 
3. A Club internet címe: Yamaha Majesty Fan Site Hungary www.yamahamajestyclub.hu  

 
 
 
A Club Logója: 

 
 
 
 
 
4. A Club olyan önszervező jellegű, baráti kapcsolatokon alapuló szerveződés, 
amely a következő célokat tűzte ki maga elé: 

 

4.1 Yamaha Majesty robogócsalád népszerűsítése, 
4.2 Tulajdonosok információkkal és javítási szakirodalommal való ellátása, 
4.3 Túrák, közös motoros rendezvények szervezése, 
4.4 Más robogós és motoros klubokkal történő kapcsolatok kiépítése. 

 
5. A tagsággal kapcsolatos szabályok: 

 

5.1 Alapító Clubtag: minden olyan Club és Örökös tag, aki a Yamaha Majesty Club 
alapításában részt vett. 

5.2 Clubtag: bármilyen rendszámos robogóval vagy rendszámos motorkerékpárral 
rendelkező személy, aki eleget tesz a Clubtagság feltételeiben leírtaknak. 

 
6. A Clubtagság feltételei: 

 

6.1 A központi weboldal fórumán történő regisztrálás és annak használata, 
6.2 Évente minimum egy közös rendezvény meglátogatása a Club színeiben, 
6.3 A Club egyen pólójának vagy matricájának megvásárlása, és ezek közül legalább 

egy használata, a közös rendezvényeken. 

http://www.yamahamajestyclub.hu


7. Clubtaggá válás menete: 
 

7.1 A jelentkező a honlapról letölthető alapító okiratot aláírva elküldi (vagy 
személyesen átadja) a Club mindenkori elnökének. 

7.2 A jelentkezőnek meg kell jelennie legalább egy Club rendezvényen, találkozón, ahol 
bemutatkozik a tagságnak. 

7.3 A tagság dönt, a jelentkező felvételéről. Nemleges válasz esetén nincs indok. 
7.4 A jelentkezőnek meg kell rendelnie a Club egyen pólóját és meg kell vásárolnia a Club 

matricáját, amit el kell helyeznie a motorján. 
7.5 A jelentkező a jelentkezési lap elküldése, az egyen póló és club matrica megvásárlása 

után, a jelentkezési lapon szereplő, hitelesítési dátumtól kezdődően teljes értékű 
Clubtagnak minősül. 

 
8. Kizárás menete: 

 

Azok a tagok, akik a leírt kötelezettségeknek több alkalommal nem tesznek eleget, illetve 
társaikkal vagy a Clubbal szemben nem megfelelő magatartást tanúsítanak, a tagság 
egyszerű többségi akaratával kizárhatók. A kizárást bármelyik Clubtag kezdeményezheti a 
Club Elnökénél, illetve a Clubtanács előtt. 

 
9. Kilépés menete: 

 

A Clubból való kilépését bármelyik Clubtag kérheti, indoklás nélkül. 
 
10. A Club működésének leírása: 

 

10.1 A Clubtagság ingyenes, viszont az alkalomszerűen megrendezett eseményeken (ha 
azokon a Clubtag részt vesz) az esetleg felmerülő költségek ráeső részét köteles 
megfizetni. 

10.2 A Clubtagok maguk közül elnököt választanak, akinek megbízatása határozatlan ideig 
szól. Amennyiben alkalmasságával, kapcsolatban kifogások merülnek fel, vagy egyéb 
okokból kifolyólag alkalmatlanná válik feladati ellátására a tagság bármely tagjának 
joga van a Clubtanácsnak ezt jelezni és kérvényezni új elnök megválasztását. 
Amennyiben a Clubtanács ezt indokoltnak látja, joga van a mindenkori elnököt 
felmenteni és új elnök megválasztását kihirdetni a Clubtagok közül. Az új elnököt 
minden esetben a Club teljes értékű tagjai közül a Clubtagok szavazatai alapján a 
Clubtanács jelöli ki. 

10.3 Nem szavazhatnak az elnök személyére azok a tagok, akik nem ismerik személyesen a 
jelöltet, ezért nem is alakíthattak ki maguknak képet róla. 

10.4 Az elnök képviseli a szerveződést a tagok távollétében, illetve jogosult nyilatkozni a 
sajtó felé. 

10.5 Az elnök akadályoztatása esetén, jogkörét ideiglenesen átruházhatja bármelyik 
Clubtagra. 

10.6 Az elnök kötelessége évenként egy közgyűlés összehívása, annak levezetése. 
10.7 A szerveződés nonprofit tevékenységet végez, és nem rendelkezik bevételekkel. 
10.8 A Club semmiféle politikai pártot, csoportosulást nem támogat, tevékenysége 

politikamentes. 
10.9 A Club Tagjai tiszteletben tartják mások világnézeti és vallási meggyőződését. 
10.10 A Club tagjai magukra nézve kötelező erejűnek tekintik az erkölcsi, etikai normák 

betartását. 
10.11 Nem szűnik meg a tagság abban az esetben, ha a Clubtag valamilyen okból (utazás, 

betegség) nem tud megjelenni a rendezvényeken, vagy a Fórumon nem tud aktívan 
részt venni. 

10.12 Az itt nem szabályozott, és időközben felmerülő, a Clubot érintő bármilyen 
körülmény esetén a lehetséges technikai eszközök segítségével (telefon, internet) 
On-line jellegű közgyűlést kell tartani, amit a tagság kérésére (illetve bármely tag 
kérésére) a mindenkori elnök kezdeményez. 

 
Kelt: 2013. január 10. Rózsahegyi Tamás 
A módosított szöveg elfogadva: 2013. január 10. Yamaha Majesty Club elnök 
Jóváhagyta a Yamaha Majesty Club tagsága 


