
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 internetes címe: Yamaha Majesty Fan Site Hungary - www.majestyscooter.uw.hu  
4. A Club olyan önszervező jellegű, baráti kapcsolatokon alapuló szerveződés, amely a következő 

célokat tűzte ki maga elé: 
• a Yamaha Majesty robogócsalád népszerűsítése, 
• a tulajdonosok információkkal és javítási szakirodalommal való ellátása, 
• túrák, rendezvények szervezése, 
• más robogós klubokkal kapcsolatok kiépítése. 

5. A tagsággal kapcsolatos szabályok: 
• Rendes tag: Yamaha Majesty robogóval rendelkező személy 
• Pártoló tag: bármilyen robogóval rendelkező személy 

6. A tagság feltétele a központi weboldal fórumán történő regisztrálás, a fórum aktív használata 
(legalább havi 10 hozzászólás), valamint évente minimum egy közös rendezvény meglátogatása a 
Club színeiben. 

7. Rendes tagok további kötelezettségei: a Club egyenpólójának és matricájának megvásárlása és 
használata a közös rendezvényeken. 

8. Pártoló tagok további kötelezettségei: a Club egyenpólójának vagy matricájának megvásárlása, és 
ezek közül minimum egynek a használata a közös rendezvényeken. 

9. Tagfelvétel menete: a jelentkező a honlapról letölthető alapító okiratot aláírva elküldi az elnök címére, 
aki ezt aláírásával hitelesíti. Az aláírás időpontjától a jelentkező teljes értékű tagnak minősül. 

10. 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 tag kezdeményezheti. 

11. A tagság ingyenes, viszont az alkalomszerűen megrendezett eseményeken – ha azokon a tag részt 
vesz – az esetleg felmerülő költségek ráeső részét köteles megfizetni.  

12. A tagok maguk közül évente elnököt választanak. Az elnök képviseli a szerveződést a tagok 
távollétében, illetve jogosult nyilatkozni a sajtó felé. Az elnök akadályoztatása esetén a jogkört 
ideiglenesen átruházhatja bármelyik tagra. 

13. A választott elnök feladata évenként egy közgyűlés összehívása, annak levezetése. 
14. A szerveződés nonprofit tevékenységet végez és nem rendelkezik bevételekkel. 
15. A Club semmiféle politikai pártot, csoportosulást nem támogat, tevékenysége politikamentes.  
16. A Club Tagjai tiszteletben tartják mások világnézeti és vallási meggyőződését. 
17. A Club tagjai magukra nézve kötelező erejűnek tekintik az erkölcsi, etikai normák betartását. 
18. Nem szűnik meg a tagság abban az esetben, ha a tag valamilyen okból (utazás, betegség) nem tud 

megjelenni a rendezvényeken, vagy a Fórumon nem tud aktívan részt venni. 
19. Az itt nem szabályozott, és időközben felmerülő, a Club-ot 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. 
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