Jegyzőkönyv

Készült:

2014. május 23-án, a Magyar Vitorlás Szövetség rendkívüli
közgyűlésén

Helyszín:

Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt.
(8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/b)

Jelen voltak:

A meghívott 285 szavazati joggal rendelkező küldött közül 56 szavazati
joggal rendelkező küldött (lásd 1. sz. melléklet).

Napirend:

Lásd 2. sz. melléklet
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Siklósi Máté köszönti a megjelenteket, és tájékoztat arról, hogy a közgyűlés kiírt időpontjára
(16,00 óra) nem jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez elegendő szavazati joggal
(143 db) rendelkező küldött, ezért a közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlési meghívóban
jelzett időpontban (16,30) a megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától
függetlenül határozatképes.
Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket a rendkívüli
közgyűlésén. Bemutatja a közgyűlésnek otthont adó Rendszertudományi Innovációs Központ
Zrt. jelen lévő vezetőjét Náray Gábor Zsoltot, aki szintén üdvözli a jelen lévőket és pár szóval
bemutatja az intézményt.
Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 56 szavazati joggal
rendelkező küldött van jelen. Az elnök a közgyűlés levezető elnökének a TVSK elnökét,
Siklósi Máté urat javasolja.
A küldöttek nyílt szavazással egyhangúan (56 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
megválasztották Siklósi Mátét a közgyűlés levezető elnökének.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát javasolja az elnök.
Egyhangú – 56 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
A Szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Hegedűs Lénát és Pataky Attilát
javasolja az elnök.
Egyhangú – 56 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Siklósi Máté átveszi a szót, és megkéri a küldötteket, hogy két fő jelentkezzen jegyzőkönyvhitelesítőnek. A felkérésre Székely Róbert és Tóth Csilla jelentkezett.
Egyhangú – 56 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. Javaslat nem érkezett a napirendi pontok
bővítésére.
A küldöttek a napirendi pontokat megszavazták.
Egyhangú – 56 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Holczhauser András főtitkár veszi át a szót. A kiküldött anyagot PPT segítségével mutatja
be a küldötteknek. A rendkívüli közgyűlés megtartásának indoklásaként elmondja, hogy a
2013. évi tisztújító közgyűlésen előbb került sor a 2013. évi költségvetés megszavazására,
mint a tisztújításra. Az elfogadott költségvetés bevételi oldala olyan elemeket tartalmazott,
amelyek később nem valósultak meg. Ezért a teljes költségvetés eltért az eredetitől. A
Felügyelő bizottság hívta fel az elnökség figyelmét rendkívüli közgyűlés szükségességére.
A főtitkár ismerteti a költségvetés főbb tételeinek alakulását:
Az állami támogatásokra betervezett 63M Ft-ból csak 36M Ft valósult meg, a tagsági és
nevezési díjbevételekben pozitív volt az eltérés: 84M Ft volt a terv és 100M Ft folyt be. A
szponzorációs bevételekben óriási eltérés volt: a több mint 150 millióval szemben csak 62M
Ft-ot realizált a Szövetség, az egyéb barter számok a MAVIKA kártyához köthetőek, amelyet
a Magyar Vitorlás Központ vett át a Szövetségtől, ezért itt a bevételi oldal nulla.
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Az MVSz működése jelentősen eltért a tervezettől. A versenysport támogatás prioritást
élvezett, amennyire lehetett a szövetség teljesítette a vállalt kötelezettségeit: a 137M Ft
előirányzottból 110M Ft teljesült. Ez egy rendszerszintű változásnak tekinthető, amely
gyakorlatot az MVSz a jövőben is követni kíván.
Az MVSz versenyek rendezésében és a Szövetség tulajdonában lévő eszközök fenntartásában
megtakarítást sikerült elérni, de ezt nem könyvelhetjük el sikerként, mivel a meglévő
forráshiány kényszerített a megtakarításra.
A klaszter az MVK-hoz került, és a Magyar Vitorlás Akadémia kiadásokra pedig lényegesen
kevesebbet tudtunk költeni, így az előirányzott 25M Ft helyett csak 8,5M Ft kiadásunk volt.
Jelentős tétel volt a költségvetésben Dulin Jenő: A magyar vitorlázás története c. könyvének
kiadása, mely végül nem valósult meg, viszont az előkészítő munkálatokat és a tördelést ki
kellett fizetni.
A tervezett és a megvalósult kommunikációs költségek megegyeznek. Detre Diána
távozásával a Szövetség nem alkalmazott újabb főállású PR vezetőt. Ami viszont jelentősen
emelte a költségeket az előző évekhez képest az a Vitorlázás c. lap kiadása volt.
Tehát a tavaly elfogadott költségvetés sok optimista, de le nem szerződött bevételt
tartalmazott. Az MVSz alacsonyabb költségvetésből hasonló színvonalon tudta ellátni
stratégiai feladatait, a Felügyelő bizottság és az elnökség a pótköltségvetés elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
Siklósi Máté levezető elnök szavazásra bocsátja a rendkívüli közgyűlés egyetlen határozati
javaslatát:
A Magyar Vitorlás Szövetség 2013. évi módosított költségvetését a közgyűlés elfogadja.
52 igen, 4 nem, 0 tartózkodás
Siklósi Máté felkéri dr. Kollár Lajost, az MVSz elnökét, hogy második napirendi pontként a
tájékoztatást a 2013. évről megtartsa.
Dr. Kollár Lajos: Emlékeztet rá, hogy egy évvel ezelőtt elég nehéz körülmények között
kezdte el az új elnökség a munkát. Programjukban több kiemelt elem volt, mint az élsport, az
utánpótlássport és a túravitorlázás/tömegsport támogatása. Ezek mellett súlyt fektetett a
Szövetség jótékonysági programok megrendezésére is.
A meghirdetett program időarányosan teljesült az elmúlt évben. Élsportolóink rendkívül jó
évet zártak, évtizedek óta nem volt ennyire sikeres a spotág. Az elnök hangsúlyozza, hogy ezt
az elnökség természetesen nem tekinti saját sikerének, első sorban a klubokban folyó
műhelymunkának köszönhető az eredmény, illetve annak, hogy olyan fiatalok kerültek
látótérbe, akik alkalmasak arra, hogy nemzetközi szinten is bizonyítsanak.
A Magyar Vitorlás Szövetség sportolói szerződéseket kötött Berecz Zsomborral (az olimpia
évéig 60M Ft értékben), a Vadnai testvérekkel, Érdi Máriával és Tomai Balázzsal.
Az elnök leszögezi, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az utánpótlás sportra, szélesíteni
kell a bázist; ebbe az MVSz szeretné bevonni a Balaton-parti önkormányzatokat, illetve
szeretné bevonni az oktatásba a vitorlázást – testnevelés órák keretében.
Az elnök ezután beszámol az elmúlt évben megkötött stratégiai együttműködési
megállapodásokról – kiemelve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a BAHART-tal, a
VMSz-szel, a Hungexpóval, a Magyar Szörf Szövetséggel, a LáriFári Alapítvánnyal, a
modellvitorlázókkal, a BOM-mal, valamint Baromedical Zrt.-vel kötött megállapodást.
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Az elnök azzal zárja a beszámolót, hogy összességében – a körülményekhez képest –
elégedett az elmúlt évvel, és a Szövetség ezen az úton szeretne tovább haladni.
Siklósi Máté megköszöni az elnöknek a beszámolót.
Bejelenti, hogy valószínűleg a rendes évi közgyűlés is fél órás csúszással kezdődik, és ezzel a
rendkívüli közgyűlést berekeszti.
(Az rendkívüli közgyűlésén befejezésének időpontja: 16 óra 52 perc)

Kmf.

________________________
Dr. Kollár Lajos
elnök

________________________
Holczhauser András
főtitkár

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

________________________
Székely Róbert
jegyzőkönyv hitelesítő

________________________
Tóth Csilla
jegyzőkönyv hitelesítő
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