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amely készült a RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG 2019. július 2. napján, 19.00 órától 
tartott rendes közgyűlésén. 
 
A közgyűlés helye:  H-8230 Balatonfüred, Zákony Ferenc u. 8. 
 
A közgyűlés ideje:  2019. július 2., 19:00 óra 
 
Jelenlévők: Jelenlévő tagok a jelenléti ív szerint 7fő. A közgyűlés a jelenléti ív 

alapján határozatképes! 
 
Náray Richárd Úr, az osztályszövetség elnöke tisztelettel üdvözölte a megjelenteket, 
megnyitotta a rendes közgyűlést és kérte a megjelenteket, hogy válasszák meg a közgyűlés 
levezető elnökét, és jegyzőkönyv hitelesítőjét. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

25/2019.(VII.02.) számú határozatot hozta: 
 

A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése megválasztja levezető elnökének 
Náray Richárd Urat, valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Wonke Péter Urat. 
 
Ezt követően levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, a közgyűlés tervezett napirendi 
pontjairól:  

1./ az RS Feva Osztályszövetség 2019-as munkájának és a flottával kapcsolatos  
    eredmények ismertetése és elfogadása, különös tekintettel az OB és az EK  
    szervezésével kapcsolatos kérdések 

2./ Támogatott ifjúsági versenyosztály kérelem beadása 
3./ 2020 év terveinek elfogadása, tervezett versenynaptárral, és a 2020-as, 21 évi 

    Európa Bajnokság valamint a 2020-as évi Európa Kupa pályázatának beadásának      
    megvitatása 

 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, 7 „igen” szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi 
 

26/2019.(VII.02.) számú határozatot hozzák: 
 

1./ az RS Feva Osztályszövetség 2019-as munkájának és a flottával kapcsolatos  
    eredmények ismertetése és elfogadása, különös tekintettel az OB és az EK  
    szervezésével kapcsolatos kérdések 

2./ Támogatott ifjúsági versenyosztály kérelem beadása 
3./ 2020 év terveinek elfogadása, tervezett versenynaptárral, és a 2020-as, 21 évi 

    Európa Bajnokság valamint a 2020-as évi Európa Kupa pályázatának     
    beadásának megvitatása 

 
A levezető elnök, ismerteti az RS Feva osztály 2019. évi eredményeit, bemutatja, a 
versenyeken történteket, és előadja beszámolóját, amelyet be kíván nyújtani a Magyar 



Vitorlás szövetségben az osztály 2019-as év beszámolójaként. Beszámolójában kiemelten 
kezeli az OB és az EK eseményeit, és a nemzetközi versenyekkel kapcsolatos aktivitást. 
  
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

27/2019.(VII.02.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése az Elnök által beterjesztett 2019. 
évi beszámolót elfogadja, az abban foglaltakkal mindenben egyetért, és felkéri az Elnököt, 
hogy a beszámolót mellékleteivel a vonatkozó határidőre nyújtsa be a Magyar Vitorlás 
Szövetségnek.  
 
A levezető elnök ismerteti az osztály azon törekvését, hogy 2019-ban megpályázza a Magyar 
Vitorlás Szövetségnél a Támogatott ifjúsági Utánpótlás Versenyosztály pozíciót 2020 évre 
vonatkozóan. Kéri a jelenlévőket, hogy közgyűlési határozattal támogassák a kérelem 
benyújtását. A kérelem alapjául benyújtásra kerülő értékelő, valamint a benyújtás időpontjáig 
elkészített további ismertető anyagok szolgálnak majd. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
  

28/2019.(VII.02.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy 
készítse elő a Támogatott ifjúsági Utánpótlás Versenyosztály pozíciót kérelmező anyagot a 
Magyar Vitorlás Szövetségnek, készítse el az osztály éves beszámolóit, és határidőre 
hivatalosan nyújtsa be azt az MVSZ megfelelő fórumán. A Közgyűlés tagjai kijelentik, hogy 
a kérelem összeállításában szakmai segítséget nyújtanak az elkövetkező időszakban. A 
közgyűlés tagja kijelentik, hogy az RS Feva osztály támogatott ifjúsági osztállyá válásával 
minden körülmények között egyetértenek majd, és az minden fórumon ők is támogatják a 
pályázat érdekében. 
 
A levezető elnök ismerteti az osztály azon törekvését, hogy 2019-ban az RS Feva nemzetközi 
osztályszövetségénél pályázik a 2020-as évre Európa Kupa rendezési jogáért, valamint a 
Magyar osztályszövetség megkezdi az egyeztetéseket az osztály 2021, 22. évben Európa 
Bajnokság hazai megpályázására. Az elnök az a Magyar osztályszövetséget személyesen 
képviseli majd a 2019-e nemzetközi közgyűlésen, ahol a most bemutatott pályázati anyaggal 
kíván majd kampányolni. A pályázati anyagban nem szerepel a tervezett verseny helyszíne, és 
csak a költségvetés sarokszámai kerültek bele. Az elnök megkéri a jelenlévőket támogassák a 
hazai flotta nemzetközi törekvéseit, segítsenek a megfelelő helyszín megtalálásában, valamint 
a financiálsi lehetőségek felkutatásában is. 
 
Ezt követően a jelenlévők megvitatták az előterjesztés tartalmát a flotta számára benne rejlő 
lehetőségeket és egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

29/2019.(VII.02.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy 
kezdje meg a tárgyalásokat a Nemzetközi osztályszövetséggel egy esetleges 2020-as évi 
EK rendezésével kapcsolatban, valamint kezdje meg a pályázati anyag előkészítését a 



szeptemberi közgyűlésre az Európa Bajnokság rendezési jogával kapcsolatban. A 
jelenlévők az Elnököt munkájában egyhangulag és tevékenyen támogatják majd. 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a közgyűlésen 
résztvevők aktív közreműködését, és az ülést berekesztette. 
 
Balatonfüred, 2019. július 02. 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Wonke Péter       Náray Richárd 
Jegyzőkönyv vezető      Levezető elnök, jegyzők.- hitelesítő 


