
 
 
 

A 2015. 05.29-i rendes közgyűlés határozatai 
 
 1/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése a napirendi pontokat elfogadta. 
 
2/2015 (05.29) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek dr. Góbi Jánost választotta. 
 
3/2015 (05.29) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta. 
 
4/2015 (05.29) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Brencsán Ábelt és Kovács Gábort választotta. 
 
5/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Tusnai Veronikát, Fluck Rékát 
és dr. Bodnár Imrét választotta. 
 
6/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 

A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta az MVSz 
2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és annak melléklete- 
it. 
 
7/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSz közgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta. 
 
 
8/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 

Az MVSZ közgyűlése a Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolóját elfogadta. 
 

 
9/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése beterjesztett formájában megtárgyalta és elfogadta az MVSz 2015. évi 
szakmai és pénzügyi tervét. 

 

 
10/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
A 2016-os évre az MVSz közgyűlése az alaptagdíjra, a póttagdíjra és a versenyengedélyek 
díjára, illetve a leigazolás és átigazolás díjára vonatkozóan az alábbi összegeket fogadta el. 

 
Egyesületi alaptagdíj 20 főig 115 000 Ft 
Létszámtól függő póttagdíj 40 főig 65 000 Ft 
 40 fő felett 125 000 Ft 

 
Versenyengedély (leigazolt versenyzők) 
- felnőtt 11 500 Ft 

(1997-ben és előtte született versenyzők) 
- ifjúsági 3 500 Ft 

(1998-2003 között született versenyzők) 
- 2004-ben és azután született versenyzők tagdíjat nem fizetnek 

 
Leigazolás díja: 5 000 Ft 



Átigazolás díja: 1 000 Ft 
 
 

 11/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Magyar Vitorlás Szövetség örökös tiszteletbeli tagja címet    
adományozza Tusnai Gabriellának, dr. Dulin Jenőnek és Németh Miklósnak. 

 

 
12/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése elfogadja és hozzájárul a jelenleg hatályos Alapszabály módosítá- 
sához, mely módosításokat az Alapszabály 1.§ 1, 8; 2.§ 3; 3.§ 1; 4.§ 1; 5.§ 2; 6.§ 6-7, 19-22; 
8.§ 4-10; 9.§ 1; 10.§ 2, 4; 11.§ 2; 12.§ 2-4; 16.§ 1-2, 4; 17.§ 2-3; 18.§   1-2; 20.§ 6.2., 7; 21.§ 
4; 22.§ 2, 4, 7, 13; 23.§ 3-6; 24.§ 15; 26.§ 1; 29.§ 1-2; 30.§ 2, 4, és a 30.§. osztályszö- 
vetségekről szóló 1, 4-7; 33.§ 1; 34.§ 2 pontjai tartalmazzák és 2015. május 29. napján 
lépnek hatályba, azzal, hogy az MVSz közgyűlése jelen Határozatban a Társelnöki tisztség 
jövőbeni megszüntetésére és az elnökség létszámának csökkentésére (8 elnökségi tag és 
elnök) vállal későbbi kötelezettséget, mellyel kapcsolatos Alapszabályi változásokat – a 
Szövetség – a jelenlegi elnökségi ciklust követően újonnan létrejövő Elnökség megbízatá- 
sának kezdetével egy időben léptet hatályba, és gondoskodik a jelen kötelezettségvállalásról 
szóló változások hatályba lépését követő 30 napon belül – a vonatkozó jogszabály rendelke- 
zéseknek megfelelően a Fővárosi Törvényszék részére – történő bejelentéséről. 
 
13/2015 (05.29.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a 2016. évre a pártolói tagdíj bevezetését – melynek mértéke 5 000 Ft – 
elfogadja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

A 2015. évi rendkívüli közgyűlés határozatai: 
  

1/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlésre levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta. 
 
2/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta. 
 
3/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fluck Benedeket és Brencsán Ábelt 
választotta. 
 
4/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése a Szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Bakos Tímeát és 
Szabó Rékát választotta. 
 
5/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a korábban ismertetett és mellékelt alapító okirat tervezet valamint részletes 
tájékoztatás alapján megbízza az MVSZ elnökét, dr. Kollár Lajost, hogy a tervezetben szereplő 
feltételekkel az MVSz, mint alapító képviseletében hozzon létre a szövetség 100%-os 
tulajdonában levő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot. A közgyűlés felhatalmazza az 
elnököt, hogy a cégalapítás kapcsán az alapító képviseletében eljárjon, a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, az eljáró ügyvédet megbízza, az okiratokat aláírja és a 
cégbejegyzés során az alapítót teljes jogkörrel képviselje.  

 
6/2015 (12.15.) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
keletkező vagyon mindenkori védelme érdekében a Magyar Vitorlás Szövetség Alapszabály 
22.§-át a következő ponttal egészíti ki: „Az elnökség a Magyar Vitorlás Akadémia nKft. alapító 
okiratának 10.3 pontját érintő határozatokat kétharmados többséggel hozza meg. 


