
ALAKULÓ K Ö Z G Y Ű L É S I   J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
amely készült a RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG 2017. szeptember 18. napján, 14.00 
órától tartott alakuló közgyűlésén. 
 
A közgyűlés helye:  H-1117 Budapest, KOpaszi Gát 5/12-es épület 
 
 
A közgyűlés ideje:  2017. szeptember 18., 14:00 óra 
 
 
Jelenlévők:  - a tagok a jelenléti ív szerint. 
 
 
Náray Richárd Úr, az előkészítő bizottság vezetője tisztelettel üdvözölte a megjelenteket, 
megnyitotta az alakuló közgyűlést és kérte a megjelenteket, hogy válasszák meg a közgyűlés 
levezető elnökét. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

1/2017.(XI.018.) számú határozatot hozta: 
 

A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Alakuló Közgyűlése megválasztja levezető elnökének 
Wonke Péter Urat. 
 
A levezető elnök, a jelenlévőktől begyűjtött ajánlások alapján javasolta, hogy a közgyűlés 
válassza meg Wonke Péter Urat jegyzőkönyv-vezetőnek, Náray Richárd Urat jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

2/2017.(IX.18.) számú határozatot hozta: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Alakuló Közgyűlése megválasztja Wonke Péter Urat 
jegyzőkönyv-vezetőnek, míg Náray Richárd Urat jegyzőkönyv-hitelesítő tagnak. 
 
Fentieket követően a levezető elnök megállapította, hogy az Osztályszövetség alapításában 
részt venni kívánó természetes személyek személyesen, megjelentek, a Közgyűlés 
határozatképes. 
 
Ezt követően levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket az Osztályszövetség alapításának 
előkészítő munkálatairól, az Osztályszövetség megalapításával kapcsolatban eddig 
történtekről, majd javasolta, hogy a közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1./ az Osztályszövetség megalakulásának kimondása,  
2./ az osztályszabályzat elfogadása,  
3./ a tisztségviselők választása, 

 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, 4 „igen” szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi 
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3/2017.(IX.18.) számú határozatot hozta: 

 
Az Alakuló Közgyűlése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1./ az Osztályszövetség megalakulásának kimondása,  
2./ az osztályszabályzat elfogadása,  
3./ a tisztségviselők választása, 

 
Fentieket követően a levezető elnök javasolta, hogy a jelenlévők mondják ki a MAGYAR RS 
FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG megalakulását. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, 4 „igen” szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi 
 

4/2017.(XI.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlésen jelenlevők kimondják a MAGYAR RS FEVA 
OSZTÁLYSZÖVETSÉG megalakulását.  
 
Levezető elnök ismerteti az Osztályszövetség Osztályszabályzatának tervezetét, és javasolja, 
hogy a Közgyűlés annak elfogadásáról döntsön. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a javaslatot, ahhoz érdemi észrevételeket fűztek, majd 
egyhangúan, 4 „igen” szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

6/2017.X(I.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés a MAGYAR RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Osztályszabályzatát 
elfogadja. 
 
Fentieket követően a levezető elnök javasolta, hogy a megjelentek a megválasztandó 
tisztségviselők személyére tegyenek javaslatot. A javaslatok alapján indítványozta, hogy az 
Alakuló Közgyűlés válassza meg Náray Richárd Urat az Osztályszövetség elnökének. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a javaslatot, majd 3 „igen” szavazat, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  - érintettségére tekintettel Náray Richárd Úr nem szavazott - az alábbi 
 

6/2017.(XI.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés a MAGYAR RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Elnökének 2022. 
december. napjáig Náray Richárd – (sz. h. i.: Budapest, 1972. november 26., a. n.: Pollák 
Gizella Éva, szig. szám.: AH 544225) - H-1222 Budapest, Mező u. 49. szám alatti lakost 
választja meg, aki az elnöki teendőket díjazás nélkül látja el. 
 
Fentieket követően a levezető elnök javasolta, hogy a javaslatok alapján az Alakuló 
Közgyűlés az Osztályszövetség első Elnök-helyettesének Wonke Péter Urat válassza meg. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a javaslatot, majd 3 „igen” szavazat, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - érintettségükre tekintettel Wonke Péter Úr nem szavazott - az alábbi 
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7/2017.(XI.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés a MAGYAR RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Első Elnök-
helyettesének 2022. december 31. napjáig Wonke Péter – (sz. h. i.: Budapest, 1975. július 
09., a. n.: Foki Judit, szig. szám.:AF 292467) - H-1126 Budapest, Böszörményi út 17/c. 
szám alatti lakost választja meg, aki az elnök-helyettesi teendőket díjazás nélkül látja el. 
 
Fentieket követően a levezető elnök javasolta, hogy a javaslatok alapján az Alakuló 
Közgyűlés az Osztályszövetség titkárának Seidl Gábor Urat válassza meg. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a javaslatot, majd 3 „igen” szavazat, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  - érintettségükre tekintettel Seidl Gábor Úr nem szavazott - az alábbi 
 

8/2017.(XI.28.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés a MAGYAR RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Titkárának 2022. 
december 31. napjáig Seidl Gábor – (sz. h. i.: Budapest, 1964. április 28., a. n.: Bihary 
Katalin, szig. szám.: 055831-NA - H-1223 Budapest, Erdőhegy u. 8. szám alatti lakos 
választja meg, aki a titkári teendőket díjazás nélkül látja el. 
 
Fentieket követően a levezető elnök javasolta, hogy a javaslatok alapján az Alakuló 
Közgyűlés az Osztályszövetség felmérőjének Joó Kristóf Urat válassza meg. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a javaslatot, majd 3 „igen” szavazat, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  - érintettségére tekintettel Joó Kristóf Úr nem szavazott - az alábbi 
 

9/2017.(XI.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés a MAGYAR RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Felmérőjének 2022. 
december 31. napjáig Joó Kristóf – (sz. h. i.: Budapest, 1992. január 15., a. n.: Vörös 
Zsuzsanna, szig. szám.: 067273-PA) - H-1141 Budapest, Cinkotai út. 44. szám alatti lakost 
választja meg, aki a felmérői teendőket díjazás nélkül látja el. 
 
Az Egyesület tisztségviselői a posztjaikra történő megválasztásukat köszönettel elfogadják, 
egyidejűleg kijelentik, hogy megválasztásuk alkalmával a tisztségüket elfogadó 
nyilatkozatukat és a jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények hiányáról tett 
nyilatkozatukkal együtt megtették, ennek igazolásául, a vezető tisztségviselők a tisztségüket 
elfogadó nyilatkozatot írtak alá.  
 

10/2017.(IX.18.) számú határozatot hozta: 
 
Az Alakuló Közgyűlés megbízza az Osztályszövetség Elnökét, hogy jelen Alakuló Közgyűlést 
a Magyar Vitorlás Szövetségnek jelentse be, valamint a MAGYAR RS FEVA 
OSZTÁLYSZÖVETSÉG Magyar Vitorlás Szövetségnél lévő nyilvántartásba vételéről 
2017.10.30-ig gondoskodjon. 
 
 
Náray Richárd Úr előterjeszti az RS Feva osztály számára készített osztályelőírást, amely 
lefekteti a magyarországi RS Feva versenyzés alapszabályait. Az osztályelőírás elkészítése 
során a nemzetközi osztály előírásait Majoross Bea és Náray Richárd áttekintette, és a Magyar 
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RS Feva Osztályszövetség számára elfogadásra javasolja.  A nemzetközi RS Feva 
osztályszövetség osztályelőírását eredeti (az osztályelőírásban szereplő hivatalos nyelven) 
angolul javasolja elfogadásra. Az elnök kéri a jelenlevőket az RS Feva osztály 
osztályelőírásának fentiek és a melléklet angol nyelvű anyag szerinti jóváhagyására, valamint 
arra, hogy a WS által az osztályra vonatkozó esetleges osztályelőírásban jóváhagyott 
változtatásokat a jövőben elfogadja, és a azt a Magyar RS Feva osztályra vonatkozólag 
betartatja. (Az osztályszabály elkészítésével kapcsolatos munkákban Majoross Bea és Náray 
Richárd vettek részt.)  
 
A jelenlévők megbízzák Náray Richárdot, hogy a melléklet RS Feva nemzetközi 
osztályelőírás fordításáról gondoskodni szíveskedjen, 2017. december 31, azzal a feltétele, 
hogy az érvényes osztályelőírás továbbra is a mindenkor érvényes angol nyelvű International 
RS Feva Class Rules. Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi 
 

11/2017.(XI.018.) számú határozatot hozta: 
 

A MAGYAR RS FEVA osztály osztályelőírása jelen határozat napjától a benyújtott 
tervezettel mindenben megegyező tartalommal érvényes. Jelen határozat melléklete és az 
innentől érvényes Magyar RS Feva osztályelőírás az INTERNATIONAL RS FEVA CLASS 
RULES 2012, azzal a fenntartással, hogy az abban a jövőben bekövetkezett esetleges 
változtatásokat változatlan formában átveszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A 
dokumentum jelen közgyűlési jegyzőkönyv melléklete! 
 
Náray Richárd Úr, az előkészítő bizottság vezetője előterjeszti az RS Feva osztály 
emblémáját, és kéri a jelenlévőket, hogy döntsenek arról, hogy a beterjesztett embléma, 
ezentúl a használatos megjelenés az RS Feva osztály hivatalos magyarországi 
megjelenéseiben. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

12/2017.(XI.018.) számú határozatot hozta: 
 

A RS FEVA osztály hivatalos megjelenéseiben, írásos, elektronikus anyagaiban az alábbi 
emblémával fog megjelenni: 
 

 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a közgyűlésen 
résztvevők aktív közreműködését, és az ülést berekesztette. 
 
Budapest, 2017. szeptember 18. 
 
 
________________________    ________________________ 
Wonke Péter       Náray Richárd 
Jegyzőkönyv vezető      Jegyzőkönyv- hitelesítő 


