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HATÁROZATOK 
 

amely készült a Magyar Vitorlás Szövetség 
2017. évi Tisztújító közgyűlésén 

2017. március 30-án 17.00 órakor a Magyar Sport Házában 
(1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.) 

 
 
1/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámláló bizottság elnökének egyhangúlag Fluck 
Rékát, tagjainak Bakos Tímeát és Tanács Petrát választotta. 
 

2/2016 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag dr. Petró Évát választotta. 
 

3/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése Siklósi Mátét és Jamrik Pétert egyhangúlag jegyzőkönyv-
hitelesítőnek választotta. 
 

4/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése Levezető elnöknek egyhangúlag dr. Dzsinich Gergelyt válasz-
totta. 
 

5/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással és 
235 igen szavazattal elfogadja. 

 

6/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a 6 tartózkodással és 235 igen szavazattal az elnökség lét-
számát 8-ról 9-főre módosítja, és dönt az Alapszabály ennek megfelelő módosításá-
ról.” 
 

7/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az MVSz új elnökének Prof. Dr. Kollár Lajost választotta az 
Alapszabály rendelkezései szerinti időtartamra. 

  

8/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az MVSz új elnökségi tagjainak az alábbi személyeket válasz-
totta az Alapszabály rendelkezései szerinti időtartamra: 

Böröcz István  

Brencsán Ábel  

Fináczy György  

Friedl Mihály  

Litkey Farkas  

Rutai István  

Siklósi Máté  

Sükösd Balázs  

 



 

 

2 

9/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az MVSz Felügyelő bizottság elnökének Pataki Attilát, tagjai-
nak Fejér Vilmost, Igali Györgynét, Oláh Lászlót és Wonke Pétert választotta az 
Alapszabály rendelkezései szerinti időtartamra. 
 

10/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az MVSz Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének dr. Bujáky 
Attilát választotta az Alapszabály rendelkezései szerinti időtartamra 
 

11/2017 (03.30.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az MVSz Fegyelmi és Etikai bizottság tagjainak az alábbi sze-
mélyeket választotta az Alapszabály rendelkezései szerinti időtartamra: 

Damokos László  
Dulin Jenő dr.  
Lénárd Péter dr.  
Zatik Zsuzsanna dr.  
 
 

 
1/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül Siklósi Mátét választotta. 
 
2/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül Dr. Petró Évát választotta.  
 
3/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése Dulin Jenőt és Wonke Pétert 29 igen szavazattal, nem szava-
zat nélkül és 1 tartózkodással jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.  
 
4/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat  
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül a Szavazatszámláló bizottság elnökének Bakóczy Zsuzsannát, tagjainak 
Bakos Tímeát és Sabján Verát választotta. 
 
 

5/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 30 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 
 
6/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül az elnökség 2016. évi szakmai- és pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
7/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül a Felügyelő bizottság jelentését elfogadja.  
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8/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül a Fegyelmi és Etikai bizottság jelentését elfogadja.  
 
9/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése 39 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással 
elfogadja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet. 

 
10/2017 (05.26.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, nem szavazat és tartózko-
dás nélkül az MVSZ örökös tiszteletbeli tagjává választja Dr. Haán Andrást.  


