Jegyzőkönyv

Készült:

2016. május 27-én, a Magyar Vitorlás Szövetség rendes éves
közgyűlésén

Helyszín:

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

Jelen voltak:

A meghívott 305 szavazati joggal rendelkező küldött közül 110
szavazati
joggal rendelkező küldött (lásd 1. sz.
melléklet).

Napirend:

Lásd 2. sz. melléklet
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Dr. Kollár Lajos tájékoztat arról, hogy a közgyűlés kiírt időpontjára (17,00 óra) nem
jelent meg a közgyűlés határozatképességéhez elegendő szavazati joggal (153 db)
rendelkező küldött, ezért a közgyűlés nem határozatképes. 17,00 óráig 56 szavazati
joggal rendelkező küldött regisztrált. A közgyűlési meghívóban jelzett időpontban
(17,30) a megismételt közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül
határozatképes.
Dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke köszönti a megjelenteket a
Magyar Vitorlás Szövetség rendes éves közgyűlésén.
Dr. Kollár Lajos megállapítja, hogy a megismételt közgyűlésen 110 szavazati joggal
rendelkező küldött van jelen.
Az elnök a közgyűlés levezető elnökének Siklósi Mátét javasolja.
1/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat
Az MVSz közgyűlése levezető elnöknek Siklósi Mátét választotta.
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Siklósi Máté is köszönti a résztvevőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
közgyűlésről hangfelvétel készül.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát javasolja.
2/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat
Az MVSz közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bakóczy Zsuzsannát választotta
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Dulin Jenő és Brencsán Ábel jelentkezett.
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
A Szavazatszámláló bizottság tagjainak Fluck Rékát, Kaffka Esztert és Pfaff Anikót
javasolja a levezető elnök.
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
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat. Holczhauser András főtitkár és dr. Dulin Jenő
jelzik, hogy hogy további napirendi pontokat javasolnak.
A küldöttek a napirendi pontokat megszavazták.
5/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat
Az MVSz közgyűlése a napirendi pontokat elfogadja.
Egyhangú – 110 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Siklósi Máté ismerteti a 2. napirendi pontot:
Az elnökség 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának, az MVSz
közhasznúsági jelentésének ismertetése.
Holczhauser András főtitkár tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Magyar Vitorlás
Szövetség tagszervezetei és sportolói 2015. évben ismét kiemelkedően sikeres évet
zártak.
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Tomai Balázs, az MVM SE versenyzője újabb kvótát szerzett a riói olimpiára,
sportolóink Európa-bajnokságokon hét, világbajnokságokon négy érmet szereztek!
A főtitkár felsorolja a tavalyi év kiemelkedő eseményeit:
- Sikeres nemzetközi edzőtábort rendezett az MVSz Balatonfüreden,
- Versenyrendszer átalakítása
- Vízimentő tanfolyam edzők és oktatók részére
- Versenyrendezői és-bírói tanfolyamok megszervezése és lebonyolítása
- Brencsán Dávid ISAF ösztöndíjjal vett részt hathetes képzésen
Southamptonban.
- Vitorlás oktató képzés Balatonfüreden
- Vitorlás Suli program – MVSz által elismert képzőhelyek rendszerének
kialakítása
- GoBoating – a vitorlázás nyílt napja
- Búvár Kund program – diákok ismerkedése a vízi sportokkal
- Az MVSz tulajdonába került a Yardstick Trophy sorozat – a BHSE-vel
közösen szabadidős versenyek szervezése
- A Magyar Vitorlás Sport története – dr. Dulin Jenő könyvének
megjelentetése 100%-os államháztartási támogatással
- Sikeres pályázatok 2017. és 2018. évi jelentős nemzetközi versenyekre
- Részvétel a 2024. évi budapesti olimpiai pályázat előkészítésében
- Sikeres nemzetközi versenybírói vizsgát tett Beliczay Márton és Süle Péter.
Az MVSz költségvetésre egyensúlyba került több, mint 10 millió forint többlettel zárt.
2015. évben a Magyar Vitorlás Szövetség költségvetése az előző évihez képest
mintegy 30%-kal magasabb volt és a tervezettnek megfelelően alakult. Az elért
növekedés elsősorban a Magyar Olimpiai Bizottság és az EMMI megnövekedett
támogatásainak volt köszönhető, melyeket sportolóink kiemelkedő nemzetközi
eredményei és a megindított szabadidős programok okán hívhattunk le.
Továbbra is nehézkes jelentősebb mértékű külső (szponzori) támogatások bevonása,
mértéke elmaradt a tervezettől. A megteremtett pénzügyi egyensúly lehetővé tette a
kitűzött célok megvalósítását, a költségvetés többlettel zárt.
A küldöttek a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
110 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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.
3. napirendi pont: A Felügyelő bizottság beszámolója
Igali Györgyné Felügyelő bizottsági tag:
Tisztelt Közgyűlés!
Az MVSZ Felügyelő Bizottsága 2015-ben is a rá vonatkozó jogszabályoknak és az
MVSZ Alapszabályának megfelelően végezte feladatát.
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Az Elnökség üléseire minden alkalommal meghívást kaptunk, így az Elnökség
munkáját módunkban állt figyelemmel kísérni, továbbá a döntéseket megelőzően a
Felügyelő Bizottság véleményét tolmácsolni.
A 2014-es év eredményeire támaszkodva megállapítható, hogy a szövetség
transzparens működése 2015-ben is javult, ebben jelentős elismerés illeti Főtitkár Úr
munkásságát, aki minden kérdésünkben a Felügyelő Bizottság rendelkezésére állt
készségesen.
A főtitkári beszámolók átható és transzparens képet nyújtottak a szövetség
gazdálkodásáról, Főtitkár Úr személyesen is részt vett a Felügyelő Bizottság ülésén
és elmondható, hogy a jó együttműködés meghozta eredményét, nem volt olyan ügy
vagy probléma kör, amelyre a Felügyelő Bizottság nem kapott volna megfelelő választ.
Észrevételeinket a vezetés elfogadta, negatív megállapítást nem tettünk.
A rendes munkaterven felül, egy esetben, - egy bejelentést követően - az elnökségi
ülések felmerülő költségeivel kapcsolatosan külön ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzés
nyomán megállapítást nyert, hogy a vizsgálat tárgyát képező forrás felhasználás és
elszámolás is az előírásoknak és a belső szabályoknak megfelelően történt.
A tavalyi évről szóló beszámolót a könyvvizsgáló ellenőrizte szakmai szempontból, azt
a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelőnek minősítette.
Nincs tudomásunk olyan körülményről, amely a terv elfogadását negatívan
befolyásolná.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra
javasolja.
A 2016-ös tervet a könyvvizsgáló ellenőrizte szakmai szempontból, azt a
jogszabályoknak és előírásoknak megfelelőnek minősítette.
Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a jövő évi tervet egyhangúan elfogadásra
javasolja.
Végül, de nem utolsó sorban el kívánjuk mondani, hogy miután a Felügyelő Bizottság
elnöke, dr. Takács István 2015. december 15.-ével lemondott a posztjáról, ezt
követően a Felügyelő Bizottság egységesen úgy látta jónak, hogy az elnök lemondását
követően az éves közgyűlés napjával a tagság is lemond, megadva a Közgyűlésnek a
lehetőséget, hogy egy friss és egységes Felügyelő Bizottságot válasszon.
Köszönjük az elmúlt évek bizalmát, sok sikert kívánunk a további munkához!
A küldöttek a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
110 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
7/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő
bizottság beszámolóját.
4. napirendi pont: Fegyelmi és etikai bizottság beszámolója
Siklósi Máté felkéri Majoross Péter a beszámoló megtartására. A bizottság elnöke
pontokba szedve sorolja fel az elmúlt év főbb eseményeit:
1. 2015 márciusában elkészült, majd jóváhagyásra került a Magyar Vitorlás
Szövetség új Etikai Szabályzata.
2. A 2015. évi Kékszalagon a Norma nevű ELAN 310 típusú (HUN 129) hajó
ütközött az útjogos Aquamarin nevű H-Boottal (HUN 488). Az ütközés során az
ELAN típusú hajó megsérült, így a verseny feladására kényszerült, és haza
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motorozott, majd „ismeretlen” hajó ellen óvást adott be. Óvását értelemszerűen
elutasították. A H-Boot csak másnap reggel jelentkezett a Versenyirodán, ezért
a Versenybíróság megalapozottan büntette a 69-es szabály alapján. Az enyhítő
körülmények figyelembevételével a H-Boot kormányosát, Komondi Pált
figyelmeztetésben részesítettük, és az a 2016. évi Kékszalagról eltiltottuk.
3. 2015. augusztus 19-én, az Összevont Cirkáló Flottabajnokság során az Addio
(HUN 3) hajón benevezett Kovács János (AVIS SE) ordenáré és trágár
szavakkal hosszadalmasan szidta a Versenybíróságot. Meghallgatásakor
elismerte trágár kiabálásait, és tudomásul vette a 69.1 szabály szerinti
kizárását. Tekintettel arra, hogy a megígért nyilvános bocsánat kérést is
elmulasztotta, további halmozott büntetésként 2016. június 30-ig a
vitorlásversenyeken való részvételtől eltiltottuk.
Figyelmeztetésben részesítettük továbbá az Addio kormányosát és
legénységét, amiért versenytársukat nem fékezték meg, és mert elmulasztották,
hogy legalább távol vitorláztak volna a többi hajótól üvöltöző versenytársukkal.
4. Időközben elkészült a Magyar Vitorlás Szövetség "új Fegyelmi Szabályzata"is.
A küldöttek a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
110 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
8/2016 (05.27.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Fegyelmi és
Etikai bizottság beszámolóját.
5. napirendi pont: 2016. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása – Holczhauser
András főtitkár
Olimpiai felkészülés támogatása
Az olimpia évében a Magyar Vitorlás Szövetség egyik legfontosabb feladata az olimpia
kvótát szerzett és 2016. évi riói olimpiára utazó keret zavartalan felkészülésének
biztosítása. Az olimpián mind a három egyszemélyes osztályban képviselteti magát
Magyarország.
Büszkék vagyunk sportolóink teljesítményére!
Finn Dinghy-ben Berecz Zsomborra, Laser Standardben Vadnai Benjaminra és
Jonatánra, valamint Tomai Balázsra, aki az olimpiai kvótát szerezte, Laser Radialban
pedig Érdi Máriára. Az öt kiemelkedő versenyzőnk közül hárman képviselik majd a
magyar vitorlás sportot az Olimpián.
A Magyar Vitorlás Szövetség köszöni a sportolók fantasztikus teljesítményét, mind
pedig klubjaik, az MVM SE, a BYC és a THE támogatását.
2016. évben az MVSz a szerződéses sportolóinak olimpiai felkészülését minden
eddiginél nagyobb mértékű pénzügyi keretet biztosítva összesen 50.600 eFt
támogatja.
Olimpiai ciklus kiértékelése
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Az olimpiát követően az MVSz fontos feladata, hogy az elmúlt négy év tapasztalati
alapján értékelést készítsen és javaslatokat fogalmazzon meg a következő 2017-2020as olimpiai felkészülési időszakra.
Képzési rendszer tejes reformja, utánpótlás programok
A 2013-ban elindított és moduláris alapokon építkező képzési rendszerreformja 2016ban az átfogó Nemzeti Vitorlás Képzési Programban (NVKP) ölt testet. A program
átfogó iránymutatást nyújt a vitorlás táboroktól egészen az edzőképzésig, lefektetve a
követendő irányelveket a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által meghatározott legjobb
gyakorlat szerint.
WS Technical training for coaches level 2 és 3.
A World Sailing három szintes gyakorlati edzőképzési program két tréningjét 2016.
április és május hónapokban tartjuk. A képzés a vitorlás oktatók képzésének alapjául
szolgál, melyet mind az egyetemi OKJ-s mind pedig az NVKP tartalmazza.
Edzőképzés
Az MVSz együttműködési keret megállapodást ír alá a Testnevelési Egyetemmel az
OKJ-s, illetve a 2017-ben újra induló szakedző képzésben történő együttműködés
kapcsán.
Utánpótlás bázis szélesítése és vitorlás táboros programok
A 2016-os szezonra elkészül az általános iskolai 1-4 osztály vitorlázás tanterve és a
vitorlás szakkörös képzés tematikája.
A tavalyi sikeres GoBoating vitorlázás népszerűsítő programunkat idén már a MOB
Sportág Fejlesztési Kerete is támogatja, az eseményt 2016. június 9-ére szervezzük.
Az MVsz által elismert vitorlás iskolák részére az egyéni fejlődést objektíven
dokumentáló Logbookot készítettünk, mely a szezon megkezdése előtt elérhető lesz
a programban résztvevő képzőhelyek számára.
A vitorlás iskolák oktatói számára 2016. június 3-án tartjuk az elmúlt három évben
sikeresen beindított továbbképzésünket.
A Testnevelési Egyetem vitorlás oktatóinak rendezett gyakorlati képzést 2016. május
23-27. között tartjuk Tihanyban.
A WS oktatási anyagainak fordítása a WS CEO váltás és az új szervezeti rendszer
felállítása okán sajnos csúszik, a jogdíj szerződés aláírását követően kezdjük meg a
fordítási és előkészítés munkákat.
IT fejlesztés
A 2015-ben elindított új VIHAR rendszerben a tapasztalok alapján, módosításokat
eszközöltünk. A rendszer tesztelését követően, már a fizetési modul használatával
áprilisban elindult. Megújul az MVSz portálja is, mely a VIHAR-ral több funkciójában is
összekötött és átláthatóbb struktúrájú.
Nemzetközi versenyek
A Magyar Vitorlás Szövetség és tagszervezetei idén is számos nagy nemzetközi
eseményt rendeznek. A 420-470 junior Eb, a Cadet Eb, a Kalóz junior Eb, a Finn
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Masters és a Laser EC versenyek az EMMI sportért felelős államtitkárságának
támogatásával kerülnek megrendezésre.
Az MVSz, mint a Kékszalag rendezője együttműködési keret megállapodást kötött a
Bol d’Or Mirabaud és a Centomiglia rendezőivel, mind szabályrendszer
harmonizációval, mind pedig kölcsönös marketing tevékenységgel segítik egymás
versenyeit és képviselőket küldenek egymás versenyeire.
Versenyrendezéshez szorosan kapcsolódó eszközfejlesztéseket valósítunk meg
2016-ban. A motorcsónakjaink állagmegőrzése érdekében parti tároló kocsik és
ponyvák, kompaszok, szélmérők, kamerák, rádiók egyéb kisebb értékű eszközök
kerülnek beszerzésre, melyet a MOB a Sportág Fejlesztési Keretből 100%-ban
támogat.
Együttműködő partnerek
2016-ban új együttműködések köttettek.
A BBS-en az MVSz együttműködési megállapodást kötött a HVE-vel, a Balatontourist
Füred Club Camping Kft.-vel és a kenesei hajókiállítás szervezőivel.
Budapest 2024
A 2024-es olimpia rendezésének jogáról 2017 szeptemberében, Limában dönt a NOB.
Budapest az egyetlen Agenda 2020-nak megfelelő pályázó.
A vitorlás, a golf és a nyíltvízi úszás helyszíne az elfogadott projektterv alapján
Balatonfüred. A Magyar Vitorlás Szövetésnek 2016. szeptemberig kell kidolgozni a
beadandó pályázathoz kapcsolódóan a vitorlázás vízi rendezésének tervét és a hozzá
kapcsolódó parti kiszolgáló területek infrastrukturális tervét.
GINOP 7.1.2-15 pályázati lehetőség
2016. tavaszán a Magyar Vitorlás Szövetség GINOP 7.1.2-15 pályázati keretből két
pályázatot kíván benyújtani.
Balatonfüredi megállópont fejlesztése
Balatonfüred várossal és a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közös infrastrukturális
fejlesztést tervez nettó 1,8MRD forint értékben a Balatonfüredi Camping területén. A
fejlesztés egy kb. 150 férőhelyes kikötő és a hozzákapcsolódó mintegy 6500m²-es
parti kiszolgáló létesítményt foglal magában.
Eszközbeszerzés és aktív turisztikai gerinchálózat létrehozása
Aktív turisztikai gerinchálózat fejlesztés keretében kikötő minősítések, túraútvonalak
kidolgozás és hozzá kapcsolódó turisztikai informatikai fejlesztés kerül
megvalósításra.
Fél milliárd forintnál magasabb összeg állhat rendelkezésre eszközök beszerzésére.
A beszerzendő vitorlás hajók, motorosok, kisbuszok és egyéb a vitorlás oktatást és
víziturizmust segítő eszközökre nyílt közbeszerzési pályázat előkészítése folyamatban
van.
Az eszközbeszerzést és turisztikai gerinchálózat fejlesztését MVSz 100%-os
tulajdonában levő Magyar Vitorlás Akadémia nKft-ben kívánjuk megvalósítani.
A Balatonfüredi megállópont fejlesztése az MVA nKft, BJMOKK nKft (MKKSZ
tulajdonában levő cég) és Balatonfüred városa által tulajdonolt Balatonfüredi Vízisport
és Szabadidő Központ nKft. fejleszti és üzemelteti majd.
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2016. évi pénzügyi terv elemzése
A 2016. évi pénzügyi terv a fent részletezett feladatok végrehajtását támogatja. A
bevételek tervezésnél a jelenleg rendelkezésünkre álló, biztosan megvalósuló állami
támogatásokkal és szponzorációs bevételekkel terveztünk. A kiadási oldalon
ismételten hangsúlyosan nő a versenysport támogatás, amit elsősorban szerződéses
és olimpiára készülő sportolóink eredményes felkészülésére kívánunk felhasználni.
2016. évi költségvetés a tervezett bevételeket és kiadásokat vizsgálva egyensúlyt
mutat, ugyanakkor cashflow-ban a tavaszi hónapokban várhatóan nehézségekkel kell
megküzdenünk.
Bevételek:
Az államháztartási bevételek az előző évhez képest valamelyest csökkennek. ennek
okai, hogy tavaly Dulin Jenő A magyar vitorlázás története című könyvére mintegy
10.000 eFt vissza nem térítendő támogatást sikerült lehívnunk és a Sportág Fejlesztési
Keret támogatási összegéről jelenleg még nincs információnk.
Örvendetes tény, hogy az EMMI a tavalyi 6.000 eFt helyett, 16.500 eFt-tal támogatja
nemzetközi versenyeinket.
Szponzorációból biztosan magasabb bevételt könyvelhetünk el a 2016. évben, a
remek eredmények és gazdaság élénkülése okán több támogatás realizálódhat, mint
korábban.
Tagsági bevételekben lényeges változásra nem számítunk, a versenyengedélyek és
tagdíjak mértéke 2016. évben nem változott.
Versenyeink nevezési díjai 2016-ban nem nőnek, a szövetség verseny rendezői
tevékenységéből származó bevételeit a tavalyi kiemelkedően jó szezonhoz képest
némileg alul terveztük, de bízunk benne, hogy ezen a soron magasabb bevételekre
tehet szert az MVSz ebben az évben.
Bérbeadásból és eladásból származó bevételeinket a Pannonia 50-es cirkáló vas
héjának eladása, motorosaink versenyrendezésre történő bérbeadása és a VW
buszok tagszervezeteink sportolói részére való kedvezményes bérbeadása határozza
meg.
Szakemberképzés teljes bevételét a sikeres képzések lebonyolítására fordítjuk.
Pénzügyi műveletek bevételei elhanyagolható mértékűek.
Egyéb vételek között elsősorban a Magyar Bajnokságok díjainak és ifjúsági sportolóink
nemzetközi versenyeire átutalandó nevezési díj bevételeivel tervezünk.
Ezen a soron a 2015. évről áthozott nyitott vevői tartozások mellett a MOB szakmai
támogatása, illetve a 2015-2016. évi Sportág Fejlesztési Keret második, elszámolást
követően kifizetendő 20%-a található.
Kiadások:
A szövetségben dolgozók bére a korábbi évek mérsékelt emelkedését követően
átlagosan 8,5%-kal nőtt
Az iroda és telephely fenntartási költségek jelentősen nem változnak, az MVA nKft.
alapítása 3.000eFt törzstőke befizetéssel történt.
Versenyrendezés költségei elsősorban a magasabb EMMI támogatással, tagszervezetinkkel közösen megrendezett nemzetközi versenyeink miatt nőtt jelentősen.
Az élsport támogatásra előirányzott közel 86 millió forint, ebben az évben is jelentősen
nő.
Az eszközök fősoron a tervezett költségek mintegy 60%-át a MOB Sportág Fejlesztési
Keretéből kapott összegből hívjuk le. Beszerzésre kerül egy új csónakmotor a Brigre,
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az állagmegőrzés okán minden motorosunk tároló kocsit kap és versenyrendezéshez
nélkülözhetetlen modern eszközök beszerzését valósítjuk meg.
Egyéb működési kiadásainkat jelentősen növeli a VIHAR rendszer, az új portál és a
versenybírói és rendezői modul fejlesztésének lezárása valamint egyszeri kiadás lesz
idén a szabálykönyv fordítása és kiadása.
Szakember képzésre nagyrészt a nemzetközi pályázati forrásokból kívánunk megvalósítani 7.190eforint értékben
Bizottsági munkára korábbi éveknél nagyobb összeget különítettünk el, a megkezdett
reformok zökkenőmentes támogatása érdekében.
Tervezett költségvetési befizetéseink és pénzügyi műveletek költsége nem éri el a 4
millió forintot. Előző évről áthozott sportszakmai és csekély mértékű szállítói
tartozásaink összege 21.579,5e forintot tettek ki.
A GINOP pályázat előkészítése során felmerült – a pályázatban nem elszámolható –
költségek mértéke nem haladja meg a 2 millió forintot.
Az MVSz költségvetése a 2016. évben ismét nő, várhatóan bruttó 285.000 eFt lesz,
mellyel a tervezett szakmai feladatok végrehajthatóak. A költségvetés 2016. évben is
egyensúlyban lesz.
Az olimpiai felkészülésre fordított támogatás, a keresztféléves Sportág Fejlesztési
Keret 2016. június 30-ig megvalósítandó projektjeinek finanszírozása és a GINOP
pályázat előkészítése rontani fogja a cashflow-t, elsősorban a májustól szeptemberig
terjedő időszakban. Ennek mérséklésére a szponzorokkal történő egyeztetések során
elsősorban a Kékszalag verseny támogatóitól előleg bekérését tervezzük, valamint
szerződéses sportolóink és tagszervezetink elszámolását kívánjuk – támogató
együttműködésük mellett – felgyorsítani, az újabb államháztartási források lehívása
érdekében.
Tusnai Tamásné kiegészítése: A költségvetésben a bizottsági munkára 3M Ft
előirányzott összeg szerepel. Mit takar ez?
Holczhauser András: Az összeg képzések költségeit, a bírócsere költségeit, formaruha
beszerzését tartalmazza.
Dávid Júlia: Érdekében áll-e az MVSz-nek versenyt rendezni, ha ennyire veszteséges.
Holczhauser András: A kiadási oldal tartalmazza a támogatott versenyek kiadásait,
innen a nagy eltérés.
Dulin Jenő: Rövid tájékoztatást ad a TF szakedző-képzéséről: 2016-ban 1 fő, 2017ben 3 fő végez a szakon. Ők az Úszó- és Vízisport Tanszék hallgatói.
Böröcz Bence: 2016. január 1-jével megváltoztak a WS versenyszabályok, köztük a
69-es szabály is, így az elfogadott Fegyelmi Szabályzat változtatásra szorul.
Versenyrendezéssel, bíráskodással, illetve a megpályázott nagy jelentőségű
versenyekkel kapcsolatban: Milyen életpálya modell vezetne be a Szövetség, amellyel
biztosítja, hogy a következő években a megfelelő szakemberek álljanak
rendelkezésre.
Holczhauser András: Az életpálya modell kidolgozásában számít a bizottságok
javaslatára, munkájára
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A küldöttek a 2016. évi tervet egyhangúlag elfogadták.
110 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
9/2016 (05.27.) sz közgyűlési határozat
A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az MVSz 2016.
évi szakmai és pénzügyi tervét.
Siklósi Máté: A napirendi ponton belül még egy határozati javaslat van: a 2017. évi
tagdíjak mértékére vonatkozóan. Az előterjesztés nem tartalmaz díjemelést.
A küldöttek a 2017. évi tagdíjakat egyhangúlag elfogadták.
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
Létszámtól függő póttagdíj 40 főig
40 fő felett

115 000 Ft
65 000 Ft
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:
(1998-ban, és előtte születettek),
Gyermek
(1999-ben és utána születettek)

minimum

7 000 Ft

minimum

4 000 Ft

6. napirendi pont: Olimpiai indulók jóváhagyása
A MOB kérése, hogy a közgyűlés határozattal erősítse meg a riói indulók listáját:
Berecz Zsombor és edzője Kelemen Tamás, Érdi Mária és edzője Andreas Geritzer,
Vadnai Benjamin és edzője Vadnai Péter, illetve Rick Gergő, aki az esetleges
váratlan technikai problémákat lesz hivatott megoldani.
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
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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
7. napirendi pont: MVSz örökös tiszteletbeli tag cím adományozása
Igali Györgynét Siklósi Máté (TVSK) és Wonke Péter (Tramontana YC), Erdélyi Bélát
dr. Horváth István (Spartacus VE), Majoross Pétert Siklósi Máté (TVSK) jelölte az
MVSz Örökös Tiszteletbeli Tag címre.
Igali Györgyné: egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Erdélyi Béla: egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Majoross Péter egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
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.
Egyebek:
Dr. Dulin Jenő beszámol arról, hogy a magyar vitorlázás történetéről film készül
Kabay Barna rendezésében.
Holczhauser András: A GINOP 7.2.1. pályázat kapcsán a főtitkár tájékoztatása
A decemberi 15-i rendkívüli közgyűlés felhatalmazása alapján az MVSz létrehozta a
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.-t, amelynek a főtitkár az ügyvezetője, illetve
a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.-t, melynek elnök úr az
ügyvezetője. Az nkft.-k a GINOP program pályázatain indulnak (a füredi camping
területén megvalósuló kikötőépítés, illetve eszközbeszerzés). Az eszközbeszerzés
előreláthatóan a következő szezonra, a kikötőfejlesztés várhatóan a 2018. évi
versenyszezonra valósul meg. A projekt állásáról a tagság folyamatos tájékoztatást
kap.
Az Egyebek napirendi ponthoz nem érkezett kérdés.
A közgyűlés végén dr. Kollár Lajos elnök köszönetét fejezi ki a levezető elnöknek, a
megjelenteknek a pozitív hozzáállást és az elnökségbe vetett bizalmat. Bejelenti, hogy
az ősz folyamán rendkívüli közgyűlés összehívását tervezi, majd berekeszti a
közgyűlést.
(A közgyűlés befejezésének időpontja: 19 óra 08 perc)

Kmf.

________________________
Dr. Kollár Lajos
elnök

________________________
Holczhauser András
főtitkár
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A jegyzőkönyvet hitelesítette:

________________________
Brencsán Ábel
jegyzőkönyv hitelesítő

________________________
dr. Dulin Jenő
jegyzőkönyv hitelesítő

12

