
 
 

 
 

A 2014. május 23-i rendkívüli közgyűlés határozatai: 
 
1/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta. 

 
2/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta. 

 
3/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Hegedűs Lénát és 
Pataky Attilát választotta. 

 
4/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Székely Róbertet és Tóth Csillát választotta. 

 
5/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat elfogadta. 

 
6/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség 2013. évi módosított költségvetését a közgyűlés elfogadta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A 2014. május 23-i rendes közgyűlés határozatai: 

 

 
1/2014 (05.23.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta. 

 
2/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSZ közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta. 

 
3/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Hegedűs Lénát és 
Pataky Attilát választotta. 

 

4/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Székely Róbertet és Tóth Csillát választotta. 

 

5/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat elfogyadta. 

 

6/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Magyar Vitorlás Szövetség örökös tiszteletbeli tagja címet 
adományozta Sándor Istvánnak, és posztumusz Pallás Évának és Telegdy Istvánnak. 
 

7/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Fegyelmi és Etikai bizottság beszámolóját elfogadta. 
 

8/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése az Alapszabály-módosítást elfogadta. A módosítás a 18. §. 2. pontjára, 
és a 31. §. 1.5. pontjára vonatkozik,  a 17. § pedig öt új ponttal egészül ki. 
 

9/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Felügyelő bizottság beszámolóját elfogadja. 
 
 

10/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a Magyar Vitorlás Szövetség 2013. évi módosított szakmai és pénzügyi 



beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadta. 
 

11/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 
 

12/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a Magyar Vitorlás Szövetség hosszú távú – 2014-től 2016-ig szóló – Stratégiai 
tervét elfogadja. 
 

13/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a Magyar Vitorlás Szövetség 2014. évi szakmai és pénzügyi tervét elfogadja. 
 

14/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
A közgyűlés a 2015. évi tagdjakat az alábbiak szerint – a közgyűlésen elhangzott módosítási 
javaslatnak megfelelően – hagyja jóvá: 

 
 
A 2015. évre az elnökség a tagi alaptagdíjra, a póttagdíjra, a versenyengedélyek díjára, 
illetve a leigazolás és átigazolás díjára vonatkozóan az alábbi összegeket terjeszti a 
közgyűlés elé: 
 
Sportegyesületi alaptagdíj 
Létszámtól függő póttagdíj 
- 20 főig         115 000 Ft 
- 40 főig         180 000 Ft 
- 40 fő felett   240 000 Ft 
 
Versenyengedély (leigazolt versenyzők) 
- felnőtt (1996-ban és előtte született versenyzők)     11 500 Ft 
- ifjúsági (1997-2002 között született versenyzők)        3 500 Ft 
A 2003-ban és azután született versenyző tagdíjat nem fizet. 

 
Leigazolás díja: 5 000 Ft 
Átigazolás díja:  1 500 Ft 
 

15/2014 (05.23) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a – tagdíjakra vonatkozó módosító javaslat elfogadása után – a 
módosított pénzügyi tervet jóváhagyja. 
 

 


