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(1024 Budapest, Margit krt 85.)

Jelen voltak:

A meghívott 112 fő szavazati joggal rendelkező küldött közül 65 fő
(lásd 1. sz. melléklet), valamint
tanácskozási jogú érdeklődők.

Weöres László, az MVSZ főtitkára üdvözli a megjelenteket, külön köszöntve dr. Ágoston Attilát
az MVSZ elnökét, Wossala Györgyöt az MVSZ ügyvezető elnökét, az elnökség tagjait, a
Szövetség tiszteletbeli tagjait. Tolmácsolja a közgyűlésnek a meghívást más fontos elfoglaltsága
miatt elfogadni nem tudó dr. Aján Tamás, Bonn Ottó, Greminger János és Studniczky Ferenc
jókívánságait sikeres és eredményes közgyűlés megtartására. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy 63
fő küldött akkreditálta már magát, így a közgyűlés határozatképes. Felkéri dr. Ágoston Attilát,
hogy az Alapszabálynak megfelelően, a közgyűlés levezető elnöki tisztét lássa el.
Dr. Ágoston Attila: Ismerteti az 1998-ban elhunyt vitorlázók neveit (Berecz Tiborné, Csernussi
Endre, Hamvas Imre, Németh Istvánné, Országh István, Pallás Gyula, Petró István, Lehóczky
Gábor és Déry Anita). Kéri a közgyűlést, hogy egyperces néma felállással adózzanak
emléküknek.
A tiszteletadás után a közgyűlés technikai lebonyolításával kapcsolatban ad tájékoztatást.
Felhívja a figyelmet, hogy az elhangzottakról magnófelvétel készül, mely alapján készül el az
írásos jegyzőkönyv. Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Zsuzsannát javasolja, mely javaslatot a
küldöttek egyhangúlag elfogadnak. Ezután Barát Stefánia és Sipos Péter személyében javaslatot
tesz a jegyzőkönyv hitelesítőire, mely javaslatot a küldöttek ugyancsak egyhangúlag elfogadnak.
A szavazatszámláló bizottság elnökének Tusnai Tamásnét, tagjainak Fluck Jenőnét és Kőváry
Istvánt javasolja megválasztani. A küldöttek mind a három személy jelölését egyhangúlag
elfogadják. Ezután kéri a küldötteket jelezzék, ha a kiadott napirendhez képest új vagy módosító
javaslatuk van. Miután senki sem jelentkezett megállapítja, hogy a küldöttek elfogadják a
közgyűlés napirendjét (lásd 2. sz. melléklet). Ezek után megtartja elnöki beszámolóját.

Dr. Ágoston Attila (elnöki beszámoló): Az elnökség beszámolóját három részre osztottuk. Én,
mint az MVSZ elnöke beszámolok a Szövetség 1998. évi munkájáról, az ügyvezető elnök,
Wossala György beszámol a Szövetség nemzetközi kapcsolatairól, valamint a nemzetközi
vitorlás eseményekről, és külön napirendi pontban, a harmadikban, Haranghy csaba a Szövetség
pénzügyi helyzetét ismerteti.
Engedjék meg, hogy néhány statisztikai adattal kezdjem elnöki beszámolómat. 1998-ban 115
vitorlásversenyt rendeztek Magyarországon, ebből 21 versenyt rendezett a Magyar Vitorlás
Szövetség. Ez évben egy kiemelkedő nemzetközi versenyt rendezett az MVSZ, ez a 470-es
Master's Világ Kupa volt Balatonaligán, ahol az Alb András és Kiss Tamás páros 2. helyet
szerzett.
1998-ban a Magyar Vitorlás Szövetségnek 77 tagegyesülete volt. Év közben négy új
tagegyesületet regisztráltunk (Balatonberényi Magyar Tenger Vizisport Egyesület, Garuda SE,
Hajó Magazin SE, Trófea SE) és ugyancsak négy egyesület szünt meg (Ezüstpart Vitorlás SE,
Kövesdán SE, Szufla SE, Penta-Com SE).
1998-ban 1627 tagja volt az MVSZ-nek az egyesületeken keresztül és 46 fő közvetlen egyéni
tagja.
1998 új versenyeket is hozott. Először került megrendezésre a Balaton Marathon, igen nagy
sajtóvisszhang és érdeklődés közepette. Ugyancsak ez évben került először sor Magyarországon
pénzdíjas match-race versenyre.
Engedjék meg, hogy néhány ez évben kiemelkedő teljesítményt elért versenyzőt név szerint is
megemlítsek. Elsőként Gáborjáni Szabó Gábort és Pfeningberger Andrást, akik a Spartacus
Vitorlás Egylet versenyzői és az ezévi Repülő Hollandi Világbajnokságon 4. helyezést szereztek.
Hajdú Balázs (MTK) a Junior Csillaghajó Európabajnokságon lett első. Szilvássy Attila
(Corvinbank Vitorlás Egylet) az Évadzáró verseny kivételével az összes idei hazai finn-dinghy
versenyt megnyerte és osztrák bajnoki címet is szerzett ez évben. Külön említést érdemel Munka
László (Balatonfüredi Yacht Club), akit az MVSZ elnöksége az "Év Vitorlázójá"-nak választott
1998-ban.
1998 eseményei közé tartozik, hogy az Magyar Vitorlás Szövetség csatlakozott a megalakult
Európai Vitorlás Szövetséghez (EUROSAF), ennek részleteiről Wossala György fog beszámolni
(a csatlakozás ratifikálása a közgyűlésre hárul).
Ebben az évben élvezhettük a megújult VITORLÁZÁS lapot, mely a korábbi évek tartalmával,
megjelenésével szemben most már közelebb áll ahhoz az imidzshez, melyet az MVSZ megpróbál
magáról kialakítani. Köszönet érte Ruják István főszerkesztőnek.
Ez az év volt a második, hogy a Szövetség bevételei meghaladták a kiadásokét. Az
adósságállomány törlesztésre került, sőt a Szövetség eszközállományában gyarapodás történt.
Felújításra került a Szövetség II. motoros, új mikrobuszt vásárolt a Szövetség, elindult egy
informatikai fejlesztés, melynek első lépéseként új, nagy teljesítményű számítógéppel
gyarapodott a szövetségi iroda, s melynek része a közeljöbőben bevezetésre tervezett szövetségi
home page kialakítása és működtetése. Idén új versenyrendezési eszközök is beszerzésre kerültek
(kódlobogók, bóják).
Ebben az évben került sor a Nemere II. hajó értékesítésére, melyet az tett szükségessé, hogy
felújítására önerejéből nem lett volna képes a Szövetség. Láng Róbert nyerte meg az árverést és
vásárolta meg a hajót 7 millió Ft + Áfa összegért, valamint vállalt kötelezettséget a hajó teljes
felújítására.
A szintén nagyon rossz állapotban lévő Pannónia vas 50-es hajót a Szövetség nem adta el, hanem
használatra átadta a Hajózási Szakközépiskolának, felújításért cserében.
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A vitorlázás egyre többet szerepelt a médiákban ez évben. Külön köszönet Fehér Sándornak, aki
összesen 3 óra 43 perc vitorlás anyagot jelentetett meg a televizióban. Ez a jövő útja, hiszen a
szponzorok médiamegjelenést kívánnak.
S most átadom a szót Wossala Györgynek.
Wossala György: Tisztelettel köszöntöm az MVSZ 1998. évi rendes közgyűlésének résztvevőit.
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) ez év október 31 és november 7 között tartotta éves
kongresszusát, Palma de Mallorca-n. Nagy sikerként értékelhető, hogy ezen a tisztújító
közgyűlésen négy magyar sportdiplomata került be az ISAF különböző bizottságaiba.
(Versenyszabálybizottságba: Nagy Levente, Felmérő bizottságba: Hegymegi László, Uszonyos
hajók bizottságba: Németh Miklós, Esemény bizottságba: Wossala György). Őket most két évre
választották. Legközelebb 2000-ben az olimpia évében lesz tisztújítás, és ezután az olimpiai
ciklushoz igazodva négy évenként kerül majd tisztújításra sor.
Az ISAF egyik legfontosabb célja az olimpiai mozgalomban való részvétel, de figyelme a
vitorlázás minden ágára kiterjed. Az ISAF a NOB-tól az atlantai olimpia után 4,2 millió USD
támogatást kapott a sportág fejlesztésére.
A legfontosabb kérdés az ezévi kongresszuson is annak eldöntése volt, hogy mely hajóosztályok
szerepeljenek a soronkövetkező olimpia műsorán. Az Esemény bizottság javaslatára a Tanács
elhatározta, hogy a 2004-es Athén-i olimpiára változatlanul 11 hajóosztály részére teszik lehetővé
a részvételt. Ezek a kategóriák - konkrét hajóosztályok megnevezése nélkül - a következők:
- Tőkesúlyos férfi
- Tőkesúlyos női
- Szöf férfi
- Szöf női
- Egyszemélyes dingi férfi
- Egyszemélyes dingi női
- Kétszemélyes dingi férfi
- Kétszemélyes dingi női
- Többtestű nyilt
- Dingi nyilt
- Tőkesúlyos nyilt
Végleges döntés a hajóosztályokról 2000-ben, az olimpiát követő ISAF kongresszuson lesz. Most
még csak az látható, hogy a jelenlegi 11 hajóosztály közül konfliktus támadhat a Finn, a 470-es
és a Laser hajóosztály között, valamint a Soling és a Csillaghajó osztály között, mivel az
elhatározott kategóriák szerint mindannyian nem maradhatnak olimpiai résztvevők.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság igen erős hangsúllyal felhívta a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség figyelmét, hogy a 2004-es olimpián 30 %-a a versenyzőknek nő kell legyen.
(Wossala György itt előadását megszakítva köszönti a terembe belépő Sugár Andrást, a Westel
900 GSM Rt elnök-vezérigazgatóját és kéri, hogy foglaljon helyet az elnökségi asztalnál.)
A nők számarányának növelését nem csak a versenyzők terén szorgalmazzák. Azt is előírták,
hogy a héttagú Végrehajtó bizottságba egy nőt is be kell választani, ami meg is történt, az olasz
Nucci Zeppelini személyében. Az ISAF elnökének a kanadai Paul Hendersont újraválasztották.
Az ezévi ISAF kongresszus néhány technikai kérdésről is döntött:
a 2000. évi olimpián
- 470-es osztályban csak az 1993 után érvénybe lépett építési előírások alapján készült
hajókkal lehet indulni;
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- Europe osztályban csak az előírt árboccal lehet indulni;
- a résztvevőknek a vitorláikon viselniük kell országuk lobogójának színeit.
Az ISAF jövő évi évközi konferenciája Vancouver-ben, éves kongresszusa pedig Sydney-ben
lesz.
Az ezévi ISAF kongresszuson alakult meg az EUROSAF (Európai Vitorlás Szövetség), melynek
alapító tagja a Magyar Vitorlás Szövetség. Az új szervezet elsődleges célja, hogy az európai régió
országai között a gyakorlati munkában segítse az együttműködést. Ennek egyik legfontosabb
területe a versenyrendező és versenybíró csere. Az MVSZ elnökségének döntése értelmében
magyar részről Németh Miklós koordinálja majd ezt a területet.
A magyar vitorlázás nemzetközi helyzetével kapcsolatban meg kell említeni azt az örvendetes
folyamatot, amelyek a nagyhajós osztályokban tapasztalható innovációkkal kapcsolatosak. A
magyar hajóépítő műhelyek (Paulovich Dénes, Brencsán Ábel, Scholtz Imre, Soponyai Géza)
olyan színvonalon építenek hajókat, hogy az már az európai élmezőnyhöz hasonlítható. Az ő
általuk épített, nagy sebességű hajók már nemzetközi szinten is kezdenek eredményeket elérni.
Az elkövetkező években két igen jelentős vitorlás eseményt rendezünk a Balatonon. Az egyik,
1999-ben a Soling Master's Világ Kupa lesz, a másik pedig 2000-ben a 470-es Világbajnokság,
amely az utolsó kvalifikáló verseny a 2000. évi Olimpiára. Mindkét verseny szervező bizottsága
megalakult. A 470-es VB-é: Kerekes Kázmér, Erdélyi István, Szentiványi Árpád, Weöres László.
A Soling Master's-é: Farkas Tamás, Weöres László, Majoross Péter, Schulek Csaba, Szentiványi
Árpád, Litkey Farkas, Wossala György. A Soling Master's Világ Kupa fővédnökének felkértük
Őfelsége V. Harald norvég királyt, védnökeinek pedig a volt görög királyt és a spanyol királyt is.
Mindhárman versenyzőként is részt kívánnak venni ezen a versenyen. A többi versenyző is a
vitorlás sport kíválóságai közül kerül ki, így pl. Paul Elvström is érdeklődik a rendezvény iránt.
Így minden remény meg van arra, hogy ez az első ízben kiírt Soling Master's Világ Kupa a
vitorlás sport fesztiválja legyen. Mindkét előttünk álló nagy rendezvény sikeres lebonyolításához
kérem a hazai vitorlás társadalom segítségét.
Egyúttal napirend változtatási javaslatot szeretnék bejelenteni. Ismerve Sugár András úr sűrű
programját, kérem, hogy az eredetileg 6. napirendi pontként tervezett "Év Szponzora" díjátadásra
most kerüljön sor.
Dr. Ágoston Attila: Köszönjük a beszámolót. Engedjék meg, hogy még néhány szóval
tájékoztassam Önöket arról a környezetről, amelyben 1999-től a Magyar Vitorlás Szövetség
működni fog. Az OTSH - mint köztudott - ez év végén megszűnik, helyette Sportminisztérium
lesz. A két állami alapítvány (Gerevich Aladár, Wesselényi Miklós) összeolvad és sokkal inkább
a szabadidősportokat fogja támogatni. A Magyar Olimpiai Bizottság jelentősége növekszik. Az
MVSZ vezetői három héttel ezelőtt megbeszélést folytattak a MOB vezetőivel a 2000. évi
olimpiai felkészüléssel kapcsolatban. Ezen tárgyalás legfontosabb eredménye az volt, hogy a
MOB képviselői kijelentették: mindazon vitorlázók, akik kiharcolják az olimpiai kvalifikációt,
résztvevői lehetnek a 2000. évi Sydney-i Olimpiának.
Mindezek mellett 1999-ben is csökkenő állami támogatással számolhatunk, kiemelt jelentősége
lesz a szponzoroknak. Ezért a médiákban való megjelenítés mellett az MVSZ elnöksége tavaly az
"Év Szponzora" díj megalapításáról döntött, és ennek ünnepélyes átadásával köszöni meg minden
évben, az éves MVSZ közgyűlésen az adott év legtöbb támogatást nyújtó szponzorának a vitorlás
sport segítését.
Kérem a küldötteket, amennyiben az elnökség beszámolójával kapcsolatban kérdésük,
véleményük van, most szóljanak hozzá.
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Megállapítom, hogy senki nem jelentkezett, ezért kérem a küldötteket szavazzanak az elnökség
beszámolójának elfogadásáról, s egyúttal a Magyar Vitorlás Szövetségnek az Európai Vitorlás
Szövetségbe (EUROSAF) való belépésének jóváhagyásáról.
A küldöttek egyhangúlag elfogadták az elnökségi beszámolót.
Dr. Ágoston Attila: Köszönöm a küldötteknek, hogy elfogadták a beszámolót, és külön
megköszönöm az elnökség tagjainak egész éves munkájukat.
Kérem a közgyűlést járuljon hozzá a 6. napirendi pont előrehozatalához ( a javaslattal a küldöttek
egyhangúlag egyetértenek) és felkérem Wossala Györgyöt az "Év Szponzora" emlékplakett és
oklevél átadására.
Wossala György: Az MVSZ elnöksége 1998-ban a Westel 900 GSM Mobil Rt-t választotta az
"Év Szponzorá"-nak, amely cég megalakulása óta támogatja a magyar vitorlás sportot. Nem csak
anyagi téren, hanem egyéb területeken is szoros az MVSZ és a Westel 900 Rt közötti
együttműködés. Nagy örömünkre vitorlás szakosztályt is alakítottak.
Nagy tisztelettel köszöntöm Sugár András urat, a Westel 900 Rt elnök-vezérigazgatóját, és kérem
néhány szóval szóljon a közgyűléshez.
Sugár András: Tisztelt közgyűlés, mi a Westel 900-nál hosszútávú együttműködést vállaltunk a
Magyar Vitorlás Szövetséggel. Tartjuk a szavunkat és lelkes támogatói vagyunk a vitorlás
sportnak. Vállalatunkon belül igyekeztünk tömegsport jelleggel elindítani a vitorlázást és ehhez a
Szövetségtől is kaptunk támogatást. A balatonfüredi vitorlástelepen két szobát bocsátottak
rendelkezésünkre, amely mindig tele van Westelesekkel. S nem utolsósorban külön öröm
számunkra, hogy a Szövetségen kívül, Wossala György egyéni támogatói is vagyunk, aki az
elmúlt olimpia évében európabajnoki 3. helyezést ért el.
Köszönöm a Szövetség elismerését. Ezzel a kis beszéddel csak azt akartam érzékeltetni, hogy az
elkötelezettségünk tartós és hosszútávon kívánjuk segíteni a vitorlás sportágat.
Sok sikert kívánok minden versenyzőnek és kívánom, hogy a Sydney-i Olimpián még nagyobb
magyar sikereket érjünk el.
Wossala György az MVSZ elnöksége nevében, a jelenlévők tapsa kíséretében, átadja Sugár
Andrásnak a Westel 900 GSM Rt elnök-vezérigazgatójának az "Év Szponzora" plakettet és
oklevelet.

Dr. Ágoston Attila: Felkérem Haranghy Csabát, az MVSZ elnökségének tagját, hogy tartsa meg
az 1998. év pénzügyi beszámolóját.
Haranghy Csaba: A hagyományokhoz híven nem szeretném felsorolni az összes konkrét számot,
amelyet a küldöttek két oldalban megkaptak (lásd 3. sz. melléklet), és amely táblázatos formában

5

szemlélteti az MVSZ 1998. évi költségeinek tervezetét és alakulását, valamint az 1999. évre
vonatkozó bevételi és költségtervet.
Örömmel jelenthetem, hogy az idei év gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, és ez már a második
év, amikor ezt sikerült megvalósítani.
A válogatott keretre jogos lett volna többet költeni, de sajnos a rendelkezésre álló források csak
ennyit tettek lehetővé. Az év gazdálkodásában látens nyereséget jelent az Elnök úr
beszámolójában is említett Nemere II. hajó eladásából származó 7 millió forintos bevétel,
amelyet ez évben nem költöttünk el. Az MVSZ elnöksége új versenyrendezőségi hajó
megvásárlását tervezi a Nemere II. hajó helyett.
A küldöttek szintén megkapták az MVSZ elnökség által elfogadásra ajánlott 1999. évi
tagdíjkategóriákról a tájékoztatót (lásd 4. sz. mellékletet). 1999-ben is fedeznie kell a működési
költségeket a tagdíjbevételekből és az állami támogatásokból befolyó összegeknek. A jövő évi
reklámbevételek az elmúlt évek alapján becsült tervszám. Jelenleg 1998 decemberében még
nincsenek aláírt szerződések. Az MVSZ elnökségének hatályos határozata szerint a tervezett
bevételeken túli, plussz bevételek az élsport támogatására fordítódnak (kétharmad - egyharmad
arányban a felnőtt és utánpótlás keret között).
Kérem a küldötteket tegyék fel a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos esetleges kérdéseiket.
Lovas András: Az 1999 évre vonatkozó bevételi és költségtervben az M-9 sorban szereplő 8
millió forint felszerelés beszerzésre mire vonatkozik?
Haranghy Csaba: Azt a 7 milliós forintos bevételt, amelyet 1998-ban az MVSZ kapott a Nemere
II. hajó eladásáért, itt szándékozunk új versenyrendezőségi hajó vásárlására fordítani. A további
egy millió forint pedig a szövetségi eszközök szükséges fejlesztésére lett tervezve.
Gillemot László: Az egyik papíron az MVSZ tervezett tagdíjbevétele 6 millió 800 ezer forint, a
másikon pedig 6 millió forint. Mi az oka ennek az eltérésnek?
Haranghy Csaba: Általában mindig óvatosan tervezek és a tagdíjemelés most még előreláthatóan
nem tudni kiből milyen döntést vált ki (pl. MVSZ egyéni tagok száma, egyesületek száma hogy
alakul jövőre). Ezek csak becsült számok, így inkább lefelé tervezek a bevételek becslésénél.
Frigyer Attila: A tájékoztatóból nem derül ki világosan, hogy az alaptagdíjon (30 ezer forint) túl,
20 és 40 fő között, illetve 40 fő felett a jelzett 50 ezer forint és 70 ezer forint a pótdíjat vagy az
éves össztagdíjat jelzi-e.
Haranghy Csaba: A felső részben a pótdíjat jeleztük, alul az éves össztagdíjat. Nem érzek
ellentmondást.
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Márkus István: Nem először vetem fel a következő kérdést, mely kérdésnek ezen a közgyűlésen
való felvetésére a Fertő-tavi Vitorlás Szövetség kért fel. Évek óta kérjük, hogy az MVSZ-be
befizetett tagdíjaknak, mind az egyesületei, mind az egyesületeken keresztüli versenyzői
tagdíjaknak egy részét a nem Balatonon vitorlázó sportolóknak a támogatására forgassa vissza az
MVSZ. Konkrét kérésünk, hogy a közgyűlés hozzon olyan határozatot, hogy a Fertő-tavi
sportegyesületek és versenyzők által befizetett MVSZ tagdíjaknak 50 %-át az MVSZ visszautalja
a Fertő-tavi Vitorlás Szövetségnek, a helyi vitorlás élet támogatására.
Haranghy Csaba: Ugyanilyen joggal kérhetnék ezt a tagdíjvisszautalást akár a balatoni, de a
mályi-tavi, velencei-tavi vagy az orfűi vitorlázók is. A tagdíjbevételekből az ügyvezetést tartja
fenn a Szövetség (a budapesti irodát), ahol az egész ország, nem csak a balatoni versenyek
érdekében dolgoznak.
Wossala György: Az MVSZ-nek és minden sportszövetségnek az a dolga, hogy sportága egész
rendszerét működtesse (ide tartozik többek között a versenyszabályok kialakítása, a
versenyidőpontok koordinálása, az egyesületi működés szabályozása, a sportetika betartatása,
stb.). Nincs olyan Balaton specifikus költségkiadása a Szövetségnek, amelytől bármely kis tó
versenyzője úgy érezhetné, hogy hátrányban van az MVSZ-től kapott támogatások tekintetében.
Scholtz Imre: Mint hajóépítő kérek szót. Felmerült a Nemere II. hajó pótlása és hogy sok
ajánlatot kért a Szövetség. Kérem, hogy az MVSZ elnöksége írjon ki pályázatot a magyar
hajóépítők és kereskedők részére, és a legjobb ajánlatot elfogadva szerezzen be új
versenyrendezőségi hajót.
Dr. Ágoston Attila: Köszönöm az ötletet. Ígérem, hogy az MVSZ elnöksége pályázatot fog kiírni
az új hajó beszerzése előtt.
Van-e valakinek még hozzászólása ehhez a napirendi ponthoz? Megállapítom, hogy nincs, ezért
felkérem Haranghy Csabát, hogy foglalja össze a határozatokat és szavaztassa meg a küldötteket.
Haranghy Csaba: Kérem a közgyűlést, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség 1998. évi
költségbeszámolóját fogadja el.
A küldöttek egyhangúlag elfogadták az MVSZ 1998. évi költségbeszámolóját.
Haranghy Csaba: Kérem a közgyűlést, hogy az előzetes anyagként megkapott, 1999. évre
vonatkozó tagdíjemelés mértékét szavazza meg.
Németh Ferenc: Kérem rögzítsük az alaptagdíj és a pótdíj mértékét.
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Horlay Béla: Az alaptagdíjat (30 ezer forint) márciusig kell befizetni és a létszámtól függő
különbséget (50.000,-Ft - 30.000,-Ft = 20.000,-Ft vagy 70.000,-Ft - 30.000,-Ft = 40.000,-Ft)
november 30-ig. Ez a módszer idén is így volt.
Balogh Zsuzsanna: Igen, ezt a módszert követjük a sportegyesületi tagdíj beszedéseknél.
Dr. Dulin Jenő: Megismételném a tagdíjemelés mértékét. SE alaptagdíj 1999-ben 30 ezer forint.
20 és 40 fő között összesen 50 ezer forint (novemberben fizetendő plusz 20 ezer forint), 40 fő
felett összesen 70 ezer forint (novemberben fizetendő plusz 40 ezer forint). Ezen túl egyesületen
keresztül felnőtt versenyző fizet 2.000,-Ft szövetségi tagdíjat, ifjúsági versenyző pedig 1.200,-Ftot 1999-ben. Az egyesületen kívüli, közvetlen egyéni tagdíj 20.000,-Ft.
Haranghy Csaba: Egyetértek Dulin Jenő által javasoltakkal és kérem a küldötteket az általa
pontosított tagdíjemelésről szavazzanak.
A küldöttek az 1999 évi tagdíjak mértékét 61 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták.
Haranghy Csaba: Végül kérem a közgyűlést, hogy a kiosztásra került 1999. évi költségvetési
tervet hagyja jóvá.
A küldöttek ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadták az MVSZ 1999. évi
költségvetési tervét.
Dr. Ágoston Attila: Felkérem Jordán Gábort, az MVSZ Felügyelő bizottságának elnökét,
terjessze elő a felügyelő bizottsági beszámolót.

Jordán Gábor (felügyelő bizottsági beszámoló): A Felügyelő bizottság az elnökség munkáját
rendszeresen és folyamatosan ellenőrizte, részt vett az elnökségi üléseken, az ülések anyagát és
határozatait megkapta.
A Felügyelő bizottság vizsgálta a versenyek szervezését, lebonyolítását. A Versenyszervező
bizottság igen jó feltételrendszert dolgozott ki, azonban az ellenőrzés nem bizonyult elég
szigorúnak, illetve hatékonynak. Egyes hajóosztályokban - a rendezés hiányosságai miatt - nem
a "Magyar Bajnok"-i címnek megfelelő sportteljesítményt követelő versenyeket rendeztek.
Az olimpiára való felkészüléshez - feltehetően a szűk anyagi támogatás miatt - a válogatott keret
munkájának eredményessége nem volt megfelelő, a jövőben az élsport helyzetét meg kell
erősíteni.
A gazdasági tevékenységet vizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés előírányzatai általában
teljesültek, a felhasználás szabályszerű volt. Az 1998-as gazdasági mérleget elkészülte után az
FB értékeli, majd az elnökséget és a tagságot a vizsgálat eredményéről tájékoztatja.
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A gazdasági tevékenység szabályzatát a számviteli törvényben meghatározottak szerint el kell
készíteni, a közhasznú szervezetté alakulás figyelembevételével.
A Felügyelő bizottság elismerően értékeli az elnökség azon munkáját, amelyet a Szövetség
gazdasági megalapozottságra tett, azonban a Balatonfüredi Edzőtábor felhasználásának
lehetőségét továbbra is szorgalmazni kell.
A Felügyelő bizottság 1999. évi programja:
Az FB ellenőrzési feladatait éves program szerint végzi, melyet az elnökséggel ismertet. Az FB
ellenőrzi az MVSZ elnökségének munkáját, a gazdasági tevékenység szabályszerűségét, a
gazdálkodást. A Felügyelő bizottság elnöke az MVSZ elnökségi üléseken részt vesz és a
határozatokról a bizottság tagjait értesíti.ű
A Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatait folyamatosan végzi és az FB tagok között az alábbi
szakágak szerint osztja fel:
- a vitorlás élversenyzők, válogatott keret felkészítésének ellenőrzése
(Erdélyi Béla)
- a versenyző utánpótlás szakmai és technikai felkészítésének ellenőrzése
(Lovas András)
- a versenyszervezési, lebonyolítási feladatok ellenőrzése
(Tusnai Tamásné)
- a gazdálkodás, vagyonkezelés, bevételek, kiadások célszerű és szabályszerű
felhasználásának ellenőrzése
(Barát Stefánia)
- az FB ügyrendjének elkészítése a kiemelten közhasznú szervezet működésének
megfelelően
(Jordán Gábor)
A Felügyelő bizottság negyedévenként rendszeresen ülésezik, az ülésekre a tagokat az elnök
hívja meg, akik az üléseken beszámolnak tapasztalataikról. Az ülésekről jegyzőkönyv készül,
amelyet az FB elnök az MVSZ elnökséggel ismertet.
Az FB elnöke az éves ellenőrzésekről az FB tagok véleménye alapján a közgyűlésnek jelentést
tesz.
Összefoglalóan, a Felügyelő bizottság megállapítja, hogy az MVSZ elnökségének munkája révén
a magyar vitorlás sport elismertsége mind a hazai, mind a nemzetközi szinten ez évben is
növekedett.
Végezetül megköszönöm az FB tagjainak ezévi munkájukat.
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a Felügyelő bizottság jelentését és 1999. évi munkaprogramját
fogadja el.
Dr. Ágoston Attila: Köszönjük a beszámolót és kérem a hozzászólásokat.
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Frigyer Attila: A beszámolóban elhangzott, hogy a Felügyelő bizottság egyes hajóosztályokban
úgy ítélte meg, hogy nem méltó színvonalon történt a versenyzés a bajnokságon. Szeretném
megkérdezni, konkrétan mit takar ez a kijelentés.
Jordán Gábor: Azt állapítottuk meg, hogy azoknál a bajnokságoknál, amelyek nem a Szövetség
rendezésében történtek, az előírt felszerelések, a rendezés és versenybírók szempontjából,
valamint a versenyek előkészítése terén is, hiányosságok voltak tapasztalhatók.
Dr. Ágoston Attila: Megállapítom, hogy a felügyelő bizottsági beszámolóhoz további
hozzászólás nincs, ezért kérem a küldötteket szavazzanak elfogadásáról.
A küldöttek 61 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elfogadták a felügyelő bizottsági beszámolót.

- szünet -

Dr. Ágoston Attila: Harmadik éve vagyok a Szövetség elnöke és ez a második szükséges
átalakulás, melyet az MVSZ Alapszabályában is rögzíteni kell. Kérem a tagságot, hogy a kézhez
kapott alapszabálymódosítási javaslatokat - melyet dr. Horváth István állított össze és a
Szövetség kiemelten közhasznú szervezetté történő átalakulásához szükséges -fogadja el.
Külön köszöntöm dr. Décsi Gábort, az OTSH Jogi főosztályának munkatársát, és kérem, hogy
néhány szóban foglalja össze miért javasolja ezt az átalakulást az OTSH a sportszövetségeknek.
Dr. Décsi Gábor: Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés résztvevőit. A múlt év végén fogadta el az
Országgyűlés a közhasznú szervezetekről szóló törvényt, amely négy szervezeti típus számára
teszi lehetővé a közhasznú illetve a kiemelten közhasznú minősítés megszerzését. Ezek a
társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok illetve köztestületek, amennyiben a
köztestületeket létrehozó törvény - esetünkben a Sporttörvény - erre lehetőséget ad. A
Sporttörvényt idén áprilisban módosították, hogy lehetővé tegyék a sportszövetségek részére amelyek továbbra is köztestületek maradnak - ezt a plusz jogállást, a kiemelten közhasznú
szervezet jogállását. Ez a jogállás jelentős kedvezményeket biztosít (pl. a tartós adományozás
révén). A törvény ugyanakkor előírja, hogy azok a szervezetek, amelyek állami támogatásban
részesülnek, kötelezően kell kérjék ezt a szervezeti minősítést. Ezért az OTSH álláspontja alapján
az országos sportági szövetségeknek ezt kérniük kellett. Így ez év június 30-ig a szövetségek
benyújtották ez iránti igényüket és az év végi közgyűlésükön kell ennek az indokolt
alapszabálymódosításnak érvényt szerezni. A Magyar Vitorlás Szövetség vezetése az
alapszabálymódosítást egyeztette az OTSH-val és a küldöttek ezt a javaslatot most a kezükben
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tartják (lásd 5. és 6. sz. mellékletet). Erről kell most szavazniuk. Ha megszavazzák az átalkulást,
semmi akadálya sem lesz annak, hogy még ez évben kérje az MVSZ a kimelten közhasznú
köztestületként való nyilvántartásba vételt.
Ha bárkinek a témával kapcsolatban kérdése, észrevétele van, szívesen állok rendelkezésére.
Köszönöm a figyelmet.
Dr. Ágoston Attila: Köszönjük a tájékoztatást. Felkérem dr. Horváth Istvánt, hogy ismertesse a
közgyűléssel, melyek azok a lépések, amelyek az átalakuláshoz szükségesek.
Dr. Horváth István: Csak meg tudom erősíteni az Elnök úr és az OTSH jogász kollégájának
szavait, valóban egy jogszabály változás tette kötelezővé azt, hogy itt a közgyűlésnek
alapszabályt kell módosítania. Ennek érdekében elkészítettük az OTSH-val konzultálva azt a
tervezetet, melyet minden küldött kézhez kapott. Nem szeretnénk most pontonként végig menni a
változásokon. Ezt mindenki láthatja, hiszen dőlt vastag betűkkel vannak szedve.
Két nagyon fontos változás van. Az egyik, hogy a Szövetség működése nyiltabbá, áttekinthetőbbé
válik, a nyilvánosság részére is. Az elnökség köteles az év végi beszámolója mellett
közhasznúsági jelentést is készíteni. A másik lényeges változás, hogy az új Alapszabálynak
bizonyos összeférhetetlenségi szabályokat is tartalmaznia kell (kik milyen tisztséget nem
láthatnak el, illetve kik lehetnek az elnökség tagjai).
A küldöttek kezében lévő anyag csak a jogszabály előírta változtatásokat tartalmazza. Az
elnökség más alapszabálymódosítást nem javasol a közgyűlésnek.
Kérem, hogy a Szövetség jövőbeni működéséhez elengedhetetlen, előterjesztett
alapszabálymódosítást szavazzák meg a küldöttek.
Dr. Ágoston Attila: Felkérem a tagságot, hogy amennyiben fentiekkel kapcsolatban észrevétele,
vagy más módosító javaslata van, azt most tegyék meg.
Gillemot László: Szerencsés-e, hogy most az Alapszabályunkban az OTSH-t szerepeltetjük,
amikor január 1-jétől ez változni fog.
Dr. Horváth István: Mivel idén kell megtenni az átalakulást és most még OTSH van, ezért
szerepel az OTSH az Alapszabályban. Jövőre új jogszabály fog rendelkezni, hogy ki fogja az
OTSH jogkörét gyakorolni. Emiatt új közgyűlést nem kell majd összehívni.
Gillemot László: Javaslom a kis egyesületek védelmében az 5. oldalon a 9.§ 1.4.1 pontját
megváltoztatni oly módon, hogy a mondat végéről az "…és minimum 10 fő részére a szövetségi
tagdíj befizetésre került." részt töröljük.
Fenti alapszabálymódosítást a küldöttek 63 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadták.
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Bisztray György: Kiemelten közhasznú szervezetté átalakulni nem kötelező, hanem ez a mi
érdekünk. Továbbá javaslom az OTSH mellé mindenhová a szövegben betenni az "és a szerepét
átvevő jogutód" kitételt.
Dr. Horváth István: Az átalakulás kötelező az állami támogatásban részesülőknek. A másik
javaslat elfogadása pedig jogilag nonszensz lenne, mivel gyakorlatilag nincs még
Sportminisztérium, ezt most december 12-én belefogalmazni az Alapszabályba nem lehet.
Frigyer Attila: Formai dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az Alapszabályba - ahhoz, hogy
a kiemelten közhasznú minősítést megkapjuk - be kell venni, hogy pártoktól függetlenül végzi
tevékenységét a szervezet.
Dr. Horváth István: Ez már benne van az Alapszabályban, már a köztestületté való átalakuláskor
belekerült.
Bodó Attila: Két módosító javaslatom van. Már a múlt közgyűlésen is javasoltam, hogy a
túravitorlázás és a szabadidősport megjelenítésre kerüljön a Szövetség feladatai között. Javaslom,
hogy a 6.§ 18. pontja egészüljön ki a következő módon: "Népszerűsíti a sportág mindhárom ágát,
a versenyvitorlázást, a túravitorlázást, valamint a kedvtelési célú szabadidővitorlázást…"
Fenti kiegészítést a küldöttek ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadták.

Bodó Attila: Másik javaslatom ugyancsak a 6. §-ban a 19. pont bővítése, ily módon: "Fejleszti a
sportág oktató-nevelő, utánpótlást biztosító tevékenységét…"
Fenti javaslatot a küldöttek ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadták.
Banai József: Javaslom, hogy a 16. §-ba vegyük be, hogy a közgyűlési határozatokból
határozatok könyvét kell vezetni.
Dr. Horváth István: A külön íven megkapott módosítási javaslatokon (6.sz. mellékleten) ez a
kitétel szerepel már, sőt az is, hogy ezeket a VITORLÁZÁS újságban is közzé kell tenni, ami
szintén a nyilvánosságot szolgálja.
Wossala György: Annak érdekében, hogy a Szövetség lényegesen több forrásra tegyen szert, és
hogy betöltse a társadalmi súlyát, azt javaslom, hogy a 20. § 3.1 pontját módosítsuk oly módon,
hogy adjunk lehetőséget maximum 2 fő társelnök pozíció létrehozására.
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Mivel a közgyűlés a személyeket most nem tudja megválasztani, és mivel most csak az
alapszabálymódosítás van napirenden, majd az Egyebek napirendi pontnál fogom javasolni, hogy
egy évre hatalmazza fel a közgyűlés az elnökséget, hogy egy vagy két társelnököt meghívjon,
akiket majd a következő évi közgyűlés választ meg hivatalosan.
Dr. Horváth István: Felhívom a figyelmet, hogy fenti javaslat elfogadása esetén nem csak a
20. §-t, hanem a 21, 22. és 23. §-okat is át kell dolgozni, hiszen a társelnököket fel kell ruházni
különböző hatáskörökkel, feladatokkal is.
Dr. Dulin Jenő: Wossala György javaslata a 21. § 2. pontjának kiegészítésével megoldható
"soraiból ügyvezető elnököt és társelnököt választhat" változtatással. A 20. § 1. pontja is
megoldást kínál, hiszen két elnökségi póttag megválasztására lehetősége van a közgyűlésnek.
Dr. Ágoston Attila: Én nem hiszek a társas felelősségben, nem hiszek abban, hogy ha a
Szövetségnek három elnöke van, akkor háromszor annyi pénz van. Nem hiszek abban, hogy
politikusok fognak segíteni a Vitorlás Szövetségnek. Hiszek abban, hogy minden szervezet úgy
tud hatékonyan működni, ha annak élén egy felelős van. Ha Önök elégedetlenek a munkámmal és
úgy gondolják, hogy sokkal több pénz kell és azt más jobban meg tudja szerezni, akkor én nem
ragaszkodom ehhez a poszthoz. Én boldogan vagyok a Vitorlás Szövetség elnöke, szívesen
dolgozom érte társadalmi munkában, de ha az én véleményemre kíváncsiak, nekem nincs
szükségem társelnökre.

Wossala György: A társelnöki pozíció létrehozásával nem csorbulna az elnöki funkció. Itt csak a
több pénz megszerzése a cél. 1994-ben például, amikor egy politikus volt az elnök, az ő
kapcsolatain keresztül 21 millió forint szponzori pénzt kapott a Szövetség. Jelenleg a fenti
összegnek kb. a 60 %-át tudjuk szponzori támogatásból beszedni.
A társelnöki funkció nagyon sok sportági szövetségnél jelen pillanatban is egyre inkább elterjed
és beválik (pl: Kosárlabda Szövetség).
Dr. Dulin Jenő: Amikor én Wossala György javaslatát támogattam, eszembe sem jutott azt
gondolni, hogy nem vagyunk megelégedve az Elnök úrral. Nagyon őszintén azt gondolom, hogy
az e fajta szervezeti módosulás az egy lehetőség arra, hogy a magyar vitorlás sport, a Szövetség
vezetésével más legyen, több legyen. Semmi mást nem gondolok mögé.
Dr. Horváth István: Amíg csak tisztség - nevek nélkül - az indítvány, addig nem tartom
szükségszerűnek az alapszabálymódosítást, hiszen úgyis csak a következő közgyűlés választhatja
meg a társelnököket. Elnököt, társelnököt csak a közgyűlés választhat, ezt a jogot a közgyűlés - a
jelenleg hatályos Alapszabály szerint - nem ruházhatja át az elnökségre.
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Személyes véleményem pedig, hogy ha valaki a magyar vitorlás sportot támogatni kívánja, annak
nem kell egy üres funkciót adni ahhoz, hogy ezt megtegye. Példa erre Sugár András úr, a Westel
900 elnök-vezérigazgatója.
Erdélyi Béla: Úgy látom felmerül annak a lehetősége, hogy ez a közgyűlés parttalan vitává
váljon, ezért azt javasolom, hogy tartsuk be a közgyűlési meghívóban leírtakat, miszerint az
alapszabálymódosító javaslatokat legkésőbb 1998. november 21-i beérkezéssel kellett a
Szövetségbe eljuttatni. Az Alapszabály egyébként előírja, hogy napirendi javaslatokat a
közgyűlés előtt legalább három héttel kell írásban benyújtani az elnökséghez. Helyszíni
indítványok esetén pedig akkor kell napirendre tűzni a javaslatot, ha azt a szavazásra jogosultak
legalább 25 %-a támogatja.
Kérem az Elnök urat tegye fel szavazásra, egyáltalán tárgyaljuk-e Wossala György javaslatát.
Dr. Ágoston Attila: A kiadott és elfogadott napirendben szerepel az alapszabálymódosítás. Ezért
alapszabálymódosító javaslatot minden szavazati joggal rendelkező küldött ezen a közgyűlésen
előterjeszthet.
Eszes Béla: Mi meg vagyunk elégedve az Elnök úr munkájával, viszont több ember, több
segítség lenne, akár politikus, akár gazdasági szakemberrel van szó.
Bisztray György: Javaslom, hogy az MVSZ éves egyesületi ranglistáján az olimpiai számok és a
túravitorlás számok alapján külön is állítsanak fel rangsort az egyesületek között.
Én azt várom a megválasztandó társelnöktől, hogy a túravitorlázás támogatásával valaki
elnökségi szinten is komolyan foglalkozzon.
Erdélyi István: Javaslom, hogy konkrétan meg kellene határozni mit miért, például egy
adományozó 10 millió forintért kapjon egyy tiszteletbeli címet.
Haranghy Csaba: Óvom a közgyűlést attól, hogy politikust válasszon társelnöknek.
Erdélyi Béla: Javaslom, hogy a közgyűlés a jelenleg hatályos Alapszabály 35. §-ában leírtak
szerint járjon el a társelnöki poszt napirendre tűzésével kapcsolatban.
Dr. Horváth István: Javaslom ellenőrizni, hogy határozatképes-e még a közgyűlés.
Tusnai Tamásné (a szavazatszámláló bizottság vezetője): A küldötteket megkérve, hogy
szavazólapjukat emeljék fel, megállapítható, hogy a teremben 49 fő küldött tartózkodik, így a
közgyűlés nem határozatképes.
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Dr. Ágoston Attila: Szünetet rendelek el, és kérem, hogy a folyosóról hívjanak be mindenkit a
terembe.
Tusnai Tamásné: A szünet után megismételt küldöttszámlálás eredménye az, hogy 57 fő küldött
jelen van, így a közgyűlés ismét határozatképes.
Dr. Ágoston Attila: Az Alapszabály szerint Wossala György indítványa, mely szerint a közgyűlés
az elnöki poszt mellett maximum 2 fő társelnöki poziciót is hozzon létre, abban az esetben
tárgyalható, ha a jelenlévő küldöttek kétharmada ezt támogatja. Ezért felteszem szavazásra, ki az
aki napirendre kívánja tűzni a társelnökökről történő döntést?
17 fő küldött jelentkezett, ez a jelenlévő 57 fő küldöttnek kevesebb mint a kétharmada, ezért a
közgyűlés elvetette a társelnöki pozíció megszavazásának napirendre vételét.
Bisztray György: Javasolom a 35. § 6. pontjában a 95 %-ot 25 %-ra módosítani.
Barát Stefánia: A 35. § azért került be az Alapszabályba, hogy ne a helyszínen felvetett
ötletekről vitatkozzunk, hiszen akkor nem jutnánk semminek a végére. Én jónak tartom a
jelenlegi szabályozást, inkább előre, írásban célszerű alapszabálymódosítási javaslatokat
megtenni, mint a helyszínen.
Dr. Ágoston Attila: Módosítva Bisztray György javaslatát, megkérdezem a küldöttektől ki az aki
azzal egyetért, hogy a 35.§ 6. pontjában a 95 % helyett 50 % + 1 fő szerepeljen.
Fenti módosító indítványt a küldöttek egyhangúlag elfogadták.
Bisztray György: Javaslom továbbá a 22. § 7.a pontját módosítani a következők szerint:
"…számaránya és név szerinti szavazás esetén személye is."
Fenti javaslatot a küldöttek egyhangúlag elfogadták.
Dr. Ágoston Attila: Több alapszabálymódosítási indítvány nem lévén, kérem a küldötteket a fenti
módosításokkal együtt, összességében fogadják el az új Alapszabályt.
A küldöttek ellenszavazat nélkül, 56 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadták az új Alapszabályt.
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Dr. Ágoston Attila: Ismertetem a Szövetség elnökségének javaslatát az "MVSZ Örökös
tiszteletbeli tagja" cím adományozásával kapcsolatban. Az MVSZ elnöksége Csernussi Endrét,
Schmalz Józsefet és Devecseri Tibort javasolja erre a címre megválasztani.
A küldöttek ellenszavazat nélkül 55 igen, 2 tartózkodás mellett Csernussi Endrét, Schmalz
Józsefet és Devecseri Tibort az "MVSZ Örökös tiszteletbeli tagjá"-nak választották.
Dr. Ágoston Attila: Kérem a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek témakörben
hozzászólásuk van, azt most tegyék meg.
Dr. Szontagh Endre: A Magyar Szörf Szövetség nevében gratulálok az MVSZ elnökségének a
sportszakmai, gazdálkodásbeli sikereikhez. Kérésem, hogy az MVSZ egyesületi ranglistán a szörf
sportág eredményeit is vegyék figyelembe.
Fehér Sándor: Az X-Trame Videó Stúdió ügyvezető igazgatójaként szeretném megköszönni azt
a támogatást, amelyet a Vitorlás Szövetség nyújtott munkánkhoz, és szeretném biztosítani
Önöket, hogy a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk a jövőben is, hogy minél többször
szerepeljen a sportág a tévé képernyőjén.
1999 januárjától a Hungary Tv műholdra kerül és így sokkal nagyobb nézettségre tesz szert. A mi
stúdiónkat is felkérték közreműködésre. Minden héten lesz vizisport magazin.
Terveink között szerepel egy vitorlás oktatófilm elkészítése is, gyerekek részére. Későbbiekben
egy felnőttek részére készült oktatófilmet, majd egy tengeri vitorlázásról szóló oktatófilmet is
tervezünk készíteni.
Mint láthatják nagyon sok tervünk van, kérem ezek megvalósításához - Önökön keresztül - a
vitorlás társadalom segítségét.
Németh Ferenc: Javaslom, hogy az MVSZ egyesületi ranglistán ne csak a versenyeredmények
számítsanak, hanem a versenyzők minősítése alapján is kapjanak az egyesületek pontokat.
Tudom, hogy ezzel a javaslattal nem a közgyűlésnek kell foglalkozni, ezért javaslatom
részletezve írásban is benyújtom az MVSZ elnökségének címezve a szövetségi irodához.
Starnfeld Iván: 1994-ben hozta létre az elnökség "A Magyar Vitorlázásért Alapítvány"-t. Mivel
a kiemelten közhasznú szervezetté történt átalakulás miatt az alapítvány nyújtotta előnyökkel
most már maga a Szövetség is rendelkezni fog, ezért az elnökség meg kívánja szüntetni az
alapítványt. Ezt szeretném a közgyűlésnek is bejelenteni.
Fenti bejelentést a küldöttek egyhangúlag elfogadták.
Dr. Ágoston Attila: Tájékoztatom a közgyűlést, hogy 1999 február 19-én pénteken lesz a
Vitorlásbál. Egy lelkes fiatal csapat, Fürstner József vezetésével szervezi a bált, melynek
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helyszíne az Iparművészeti Múzeum lesz. A tombola bevételét az ifjúsági és utánpótlás keretre
fogja költeni a Szövetség.
Köszönöm a részvételt. Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánok a
magam és az elnökség nevében.

Kmf.

A jegyzőkönyvet összeállította:
(Balogh Zsuzsanna)

hitelesítette:
(Barát Stefánia) (Sipos Péter)
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