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2018. évi közgyűlési határozatok: 
 

 

1/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag, 108 igen szavazattal, nem sza-
vazat és tartózkodás nélkül dr. Kollár Lajost választotta. 
 
 

2/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag, 108 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül dr. Kovács A. Tamást választotta.  
 

3/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése Farkas Pétert és Wonke Pétert egyhangúlag, 108 igen szavazat-
tal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.  
 

4/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat  
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 108 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a Szavazatszámláló bizottság elnökének Fluck Rékát, tagjainak Bakos Tímeát, 
Bakóczy Zsuzsannát választotta. 

 

5/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag, 108 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 

 

6/2018 (04.06.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése 88 igen szavazattal, 21 tartózkodással, és 0 
nem szavazattal jóváhagyja a GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 pályázati forrásból megépí-
teni kívánt „Balatonfüredi Megállópont” – jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező - 
fejlesztési projekttervét, kikötő és parti infrastruktúra terveit és hotel beruházási tervét (a 
továbbiakban: Projektterv). A közgyűlés hozzájárul továbbá a projekt Projektterv szerinti 
megvalósításához és a kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindí-
tásához, továbbá felhatalmazza az MVSz elnökségét, hogy valamennyi, a Projektterv 
megvalósításához szükséges kötelezettségvállalást megtegyen, azokat teljesítse. A 
közgyűlés egyúttal felhatalmazza az MVSz elnökségét, hogy az MVA nKft. alapítójaként 
a pályázatot lebonyolító BVSZK nKft. projektcég taggyűlésén eljárjon, és a Projektterv 
határidőben történő kivitelezését előmozdítsa. 
 

1/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag Siklósi Mátét választotta. 
 

2/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag Dr. Petró Évát választotta. 
 

3/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése dr. Bujáky Attilát és Kovács Gábort egyhangúlag jegyzőkönyv-
hitelesítőnek választotta. 
 

4/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
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Az MVSz közgyűlése egyhangúlag a Szavazatszámláló bizottság elnökének Bakóczy 

Zsuzsannát, tagjainak Bakos Tímeát és Máthé Mariant választotta. 
 

5/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi pontokat 
azzal a módosítással, hogy az 5. sz. napirendi pontot törli. 
 

6/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) elfogadja az FB jelentését. 
 

 

7/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) elfogadja az MVSz 2017. évi 
szakmai- és pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.  
 

8/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag (125 szavazattal) a Fegyelmi és Etikai bizottság je-
lentését elfogadja.  
 

9/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervet. 
 

10/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése egyhangúlag elfogadja a GINOP 7.1.2.-15 projekt manageri be-
számolót. 

 

11/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává választja Haff-

ner Istvánt. 
 

12/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSZ örökös tiszteletbeli tagjává választja Hre-

huss Györgyöt. 

  

13/2018 (05.31.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése egyhangúlag az MVSz örökös tiszteletbeli tagjává választja Szűcs 

Jánost postumus. 
 

1/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szava-
zat és tartózkodás nélkül Siklósi Mátét választotta. 
 

2/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat  
Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámláló bizottságnak egyhangúlag 68 igen szavazat-
tal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Bakóczy Zsuzsannát és Máthé Mariant válasz-
totta. 
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3/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül Dr. Lechner Viktória Ágnest választotta. 

 

4/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése Wonke Pétert és Kovács Gábort 67 igen szavazattal és 1 tartóz-
kodással jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta. 

 

5/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontot egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem szava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 

6/2018 (10.10.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a határozati javaslatot egyhangúlag, 68 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 


