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2016. évi közgyűlési haztározatok: 
 
 
 
1/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta. 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
2/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
3/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése dr. Dulin Jenőt és Brencsán Ábel jegyzőkönyv hitelesítőnek 
választotta. 
108 igen, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
 
4/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Kaffka 
Esztert és Pfaff Anikót választotta. 
Mindhárom esetben egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
5/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat elfogadja. 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
6/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta az 
MVSz 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 
annak mellékleteit. 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
7/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő 
bizottság beszámolóját. 
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Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
8/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Fegyelmi és 
Etikai bizottság beszámolóját. 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
9/2016 (05.27.) sz közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az MVSz 2016. 
évi szakmai és pénzügyi tervét. 
110 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
10/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A 2017. 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 

(1998-ben és előtte született versenyzők) 
- ifjúsági    3 500 Ft 

(1999-2004 között született versenyzők) 
- 2005-ben és azután született versenyzőknek a versenyengedély kiadása 

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

 
Pártoló tagsági díjak: 
Felnőtt, ill. szervezet esetén:   minimum  7 000 Ft 
(1998-ban, és előtte születettek),  
 
Gyermek         
(1999-ben és utána születettek)  minimum  4 000 Ft 
 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
 
11/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta, a 2016. évi Olimpiai indulókról 
szóló előterjesztést az MVSz Berecz Zsombor, Érdi Mária, Vadnai Benjamin 
sportolókat, Kelemen Tamás, Andreas Geritzer, Vadnai Péter edzőket és Rick Gergely 
technikai szakembert delegálja a 2016. évi olimpiai játékokra Rio de Janeiróba. 
  
105 igen, 0 nem, 5 tartózkodás 
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12/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése Igali Györgyné, Erdélyi Béla és Majoross 
Péter részére A Magyar Vitorlás Szövetség Örökös Tiszteletbeli Tag címet 
adományozza. 
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
 
1/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta. 
 
 
2/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta. 
 
 
3/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése dr. Dulin Jenőt és Zenthe Ferencet jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
választotta. 
 
4/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a Szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát és Bakos 
Tímeát választotta. 
 
 
5/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat elfogadja. 
 
 
6/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése a Felügyelő bizottság elnökének Pataki 
Attilát választotta. 
 
 
7/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése a beterjesztett Alapszabályt elfogadta. 
 
 
8/2016 (09.20.) számú közgyűlési határozat 
A közgyűlés felhatalmazza az MVSz elnökségét, hogy amennyiben az MVSz GINOP 
7.1.2.-2015 támogatói döntés születik, úgy a támogatás folyósításának feltételeként 
maximum 100 millió forint értékben pénzintézeti kötelezettséget vállaljon a projekt 
biztosítékaként. 
 
 
9/2016 (09.20.) sz. közgyűlési határozat 
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése a Felügyelő bizottság tagjainak Igali 
Györgynét, Veigl Gábort, Wonke Pétert és Fejér Vilmost választotta. 
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