
K Ö Z G Y Ű L É S I   J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
2018/I. 

 
 
amely készült a RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG 2018. július 31. napján, 16.00 órától 
tartott rendes közgyűlésén. 
 
A közgyűlés helye:  H-8230 Balatonfüred, Zákony Ferenc u. 8. 
 
 
A közgyűlés ideje:  2018. július 31., 16:00 óra 
 
 
Jelenlévők:  - a tagok a jelenléti ív szerint. 
 
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 
 

17/2018.(VII.31.) 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 2018-as munkájának és a flottával kapcsolatos  
    eredmények ismertetése és elfogadása, különös tekintettel az OB és az EK  
    szervezésével kapcsolatos kérdések 

2./ Seidl Gábor titkár Úr, és Joó Kristóf felmérő Úr lemondásának elfogadása mind  
    tisztségükről, mind az RS Feva Osztályszövetségi tagságágukról 

3./ Őrszigethy Éva titkárrá történő megválasztása, valamint Barlay Kristóf úr       
    felmérőnek való megválasztásának ügye. 

4./ Támogatott ifjúsági versenyosztály kérelem beadása 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, 6 „igen” szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi 
 

18/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
Az Rendes Közgyűlése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1./ az RS Feva Osztályszövetség 2018-as munkájának és a flottával kapcsolatos  
    eredmények ismertetése és elfogadása, különös tekintettel az OB és az EK  
    szervezésével kapcsolatos kérdések 

2./ Seidl Gábor titkár Úr, és Joó Kristóf felmérő Úr lemondásának elfogadása   
    mind tisztségükről, mind az RS Feva Osztályszövetségi tagságágukról 

3./ Őrszigethy Éva titkárrá történő megválasztása, valamint Barlay Kristóf úr       
    felmérőnek való megválasztásának ügye. 



4./ Támogatott ifjúsági versenyosztály kérelem beadása 
 
A levezető elnök, ismerteti az RS Feva osztály 2018. évi eredményeit, bemutatja, a 
versenyeken történteket, és előadja beszámolóját, amelyet be kíván nyújtani a Magyar 
Vitorlás szövetségben az osztály 2018-as év beszámolójaként. Beszámolójában kiemelten 
kezeli az OB és az EK eseményei, a promóció állását. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

19/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése az Elnök által beterjesztett 2018. 
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, bemutatja Seidl Gábor tag és az osztály titkárának lemondásáról szóló 
nyilatkozatát, valamint Joó Kristóf Úr mint tag és mint az osztály felmérő tett lemondó 
nyilatkozatát. A levezető elnök felkéri a jelenlévők közül Seidl Gábort és Joó Kristófot, hogy 
lemondásuk és kilépésük okát szóban is mondják el a jelenlévőknek. A kérésnek eleget téve 
Seidl Gábor Úr és Joó Kristóf Úr ismerteti tisztségéről és tagságáról való lemondásuk okát. A 
hozzászólásokat követően a levezető elnök javasolja Seidl Gábot és Joó Kristóf kilépésének 
és tisztségéből való lemondását a közgyűlés számára. 
 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

20/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése Elfogadja Seidl Gábor úr titkári 
tisztségéből való lemondását, valamint kilépését. A közgyűlés köszöni a tag eddigi értékes 
munkáját.  
 

21/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése Elfogadja Joó Kristóf Úr felmérői 
tisztségéből való lemondását, valamint kilépését. A közgyűlés köszöni a tag eddigi értékes 
munkáját.  
 
A levezető elnök a lemondott tisztségviselők és tagok helyett új tagok és tisztségviselők 
megválasztását kezdeményezi. Való felvételére. 
 
A levezető elnök a jelenlévőknek bemutatja Barlay Kristóf Úrat, akit az Osztály felmérői 
pozíciójába javasolt, valamint kezdeményezi felvételét az RS Feva Osztályszövetség tagjai 
közé.  
 
Később a levezető elnök bemutatja Őrszigethy Éva Úrhölgyet, akit javasolt az RS Feva 
Osztályszövetség Titkári pozíciójába történő megválasztására, valamint tagjai köz 
 



A levezető elnök a jelenlévőknek beszámol a két jelölt eddigi osztállyal kapcsolatban végzett 
tevékenységének összegzését, és kéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak Őrszigethy Éva 
tagként való felvételéről és Titkári megbízatásáról. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
 

22/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése felveszi az Osztályszövetség tagjai 
közé Őrszigethy Évát tagnak, és megszavazza a TITKÁRI teendők betöltésre jelen közgyűlés 
napjától. A megbízott Őrszigethy Éva megbízatását elfogadja, és erről a megfelelő 
dokumentumot aláírásával a mai napon hitelesíti. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
  

23/2018.(VII.31.) számú határozatot hozzák: 
 
A RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG Rendes Közgyűlése felveszi az Osztályszövetség tagjai 
közé Barlay Kristófot tagnak, és megszavazza a FELMÉRŐI teendők betöltésre jelen 
közgyűlés napjától. A megbízott Barlay Kristóf megbízatását elfogadja, és erről a megfelelő 
dokumentumot aláírásával a mai napon hitelesíti. 
 
A levezető elnök ismerteti az osztály azon törekvését, hogy 2018-ban megpályázza a Magyar 
Vitorlás Szövetségnél a Támogatott ifjúsági Utánpótlás Versenyosztály pozíciót. Kéri a 
jelenlévőket, hogy közgyűlési határozattal támogassák a kérelem benyújtását. A 
kérelemalapjául a már benyújtott értékelő, valamint a benyújtás időpontjáig elkészített további 
ismertető anyagok szolgálnak majd. 
 
Ezt követően a jelenlévők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
  

24/2018.(VII.31.) 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 két hónapban. 
 
 
Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a közgyűlésen 
résztvevők aktív közreműködését, és az ülést berekesztette. 
 
Balatonfüred, 2018. július 31. 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Wonke Péter       Náray Richárd 
Jegyzőkönyv vezető      Levezető elnök, jegyzők.- hitelesítő 


