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2021. január 14-i elnökségi ülés határozatai 
 
1/2021.I14. sz. határozat: 
 Az elnökség elfogadja a 2021. december 10-i elnökségi ülés határozatai végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
2/202.I.14. sz. határozat: 
1.   A TVSK elnöksége megismerte a TVSK tagjainak előzetes listáját, mely a telepvezetők és a 
TVSK központ nyilvántartásai alapján, a telepekkel egyeztetve került összeállításra. 
2.   A TVSK elnöksége a megismert taglistában szereplő tagokat tartja a TVSK tagjainak azzal, 
hogy a személyes adataik és a tagsági státuszuk (TVSK rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok) 
pontosítása érdekében a jelen határozat meghozatalától számított 30 nap lehetőséget 
biztosít az adatok javítására, valamint az esetleges egyéb nyilvántartási hibák pontosítására. 
3.   A TVSK tagjai a telepvezetőkön keresztül, illetve a Központban az irodavezető 
segítségével tudják ellenőrizni adataikat, illetve tagsági státuszukat. 
4.   A TVSK elnöksége korábbi határozatának módosításával felfüggeszti új rendes tagok 
felvételét mindaddig, míg a szándéka szerinti alapszabály-módosítás elfogadásra kerül, 
legkésőbb 2021. május 31-ig. 
5.   A TVSK önálló szervezeti egységekhez tartozó, illetve azoktól független tagok szervezeti 
egységekhez tartozásának rendezésére az elnökség a jelen határozat meghozatalától 
számított 90 nap lehetőséget biztosít. 
 
3/2021.I.14. sz. határozat: 
Az elnökség elfogadja a központi költségvetés keretösszegeit 2021. évre a következő 
sarokszámokkal, és felkéri a szakosztályvezetőket, hogy ezekkel tervezzék meg a részletes 
kiadási tervüket.  
Bevételek összesen 11.500e Ft, ebből tagdíj központi tagok: 5.500e, 
tagdíj telepek: 6.000e 
Kiadások összesen 11.500e Ft, ebből központi rezsikiadások 4.200e,  
versenyzés támogatása: 3.000e, túrázás támogatása: 1.300e, utánpótlás támogatása: 2.000e, 
tartalékképzés 1.000e. 
 
4/2021.I.14. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége megismerte a versenyszakosztály 2021. évre vonatkozó versenyrendezési 
programjának sarokpontjait. Egyúttal felkéri a telepeket, hogy a mellékelt táblázat szerinti 
motoroshasználatot 30 napon belül igazolják vissza. A Lacaj motoros esetleges használatáról 
a versenyfelelős rendelkezik. 
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2021. március 2-i elnökségi ülés határozatai 
 
1/2021.III.2. sz. határozati javaslat: 
Az elnökség elfogadja az elnökségi ülések határozatai végrehajtásáról és más ügyekről szóló 
beszámolót. 
 
2/2021.III.2. sz. határozati javaslat: 
Az elnökség megerősíti, hogy a TVSK-taglista véglegesítéséig rendes tagot nem vesz fel. 
Egyúttal megbízza Siklósi Máté jogi felelőst, hogy a kidolgozandó lista adatkezelési 
tájékoztatóját és az új tagok belépési nyilatkozatát az érvényes GDPR-jogszabályoknak 
megfelelően készítse el. A szövegtervezeteket az elnökség online szavazáson hagyja jóvá. 
 
3/2021.III.2. sz. határozati javaslat: 
Az elnökség elfogadja a GinOP eszközök alábbi használati elosztását azzal, hogy a 
4/2020.XII.10-i elnökségi határozatnak megfelelően a bérelt eszközök bérleti díját, biztosítási 
költségeit, valamint fenntartási és javítási költségeit az eszközöket használó telep téríti meg. 
Az elnökség megerősíti azt a szándékát, hogy amennyiben a GinOP-eszközök tulajdonjoga a 
bérleti (fenntartási) időszak lejártával a Magyar Vitorlás Szövetség döntése alapján átszállnak 
a Túravitorlás Sportklubra, az eszközöket – az esedékes átírási költségek megtérítése és az 
esetleges maradványérték telepek általi megfizetése után – az eszközöket használó, 
költségeiket addig viselő telepnek adja át.  
 

Sszám Eszköz típusa Gyári száma Telep 
1 Bravo motoros HU BRV 60017F818 Alsóörs 
2 Brig motoros UA-QRK 46569I718 Ábrahámhegy 
3 Brig motoros UA-QRK 46570I718 Almádi 
4 RS Feva GB-LDCF8974G717 Alsóörs 
5 RS Feva GB-LDCF8975G717 Alsóörs 
6 RS Feva GB-LDCF8991G717 Alsóörs 
7 RS Feva GB-LDCF8992G717 Alsóörs 
8 RS Feva GB-LDCF8953F717 Almádi 
9 RS Feva GB-LDCF8955G717 Almádi 

10 RS Feva GB-LDCF8999G717 Ábrahámhegy 
11 RS Feva GB-LDCF8997G717 Ábrahámhegy 

12 Optimist 167978 
Központ (alsóörsi 
tárolás) 

13 Optimist 168560 
Központ (alsóörsi 
tárolás) 

14 PE Optimist REM626F818 Almádi 
15 PE Optimist REM582F818 Almádi 
16 PE Optimist REM595F818 Ábrahámhegy 
17 PE Optimist REM621F818 Ábrahámhegy 
18 Laser GB-OQT8PYK6I920 Almádi 
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19 Laser GB-OQT75YPKG920 Ábrahámhegy 
20 Laser GB-OQTK35YPI920 Ábrahámhegy 
21 Sólya --- Ábrahámhegy 

 
 
4/2021.III.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége elfogadja a melléklet szerinti költségvetési tervezési rendszert azzal, hogy 
annak használata kötelező mind a telepek, mind pedig a központi tervezés során. 
 
5/2021.III.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége felhatalmazza az elnököt, hogy a Frigyer Attila vs. TVSK Veszprémi 
járásbíróságon folyó (2. számú) perében a jogi képviselettel dr. Herpai Attilát bízza meg, és 
felhatalmazza Náray Vilmos elnököt, Horváth Gábor alelnököt, Siklósi Máté jogi felelőst  és a 
felügyelő bizottság egy delegáltját, hogy dr. Herpai Attilával közösen készítsék el a beadott 
keresettel kapcsolatos ellenkérelmet, amelyet az elnökség szavazással erősít meg. 
 
6/2021.III.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége az elnök számára 500.000 forintos éves költségtérítési keretet határoz 
meg, amely a megfelelő jogszabályi feltételek és dokumentáció mellett az elnök számára 
havi bontásban is biztosítható.  
 
7/2021.III.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége megerősíti az egyes telepvezetőségeket és telepvezetőket abban, hogy a 
telephelyek üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív teendőkben (közüzemekkel kötött 
szerződések, javítási és felújítási munkák megrendelése, állandó és időszakos alkalmazottak 
munkáltatói jogkörének gyakorlása, stb.) jogkörüket az adott telep - a TVSK küldöttgyűlése 
által jóváhagyott - működési szabályzata alapján (telepgyűlési és telepvezetőségi döntések, 
határozatok alapján) gyakorolják. 
Ezt meghaladóan a TVSK aláírásra jogosult képviselőjétől származó meghatalmazással járhat 
el a telepvezető. 
A telepvezetők szervezeti egységükre vonatkozó aláírásmintát, vagy címpéldányt a TVSK 
küldöttközgyűlése által jóváhagyott - Telep működési szabályzata alapján - készíttethetnek. 
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2021. március 25-i elnökségi ülés határozatai 
 
1/2021.III.25. sz. határozat 
Az elnökség elfogadja az elnökségi ülések határozatainak végrehajtásáról és más ügyekről 
szóló elnöki beszámolót. 
 
2/2021.III.25. sz. határozat 
Az elnökség elfogadja, hogy a 2021. április 15-ig megtartott elnökségi online szavazás 
mellékleteként megküldött dokumentumok (tagfelvételi nyilatkozat és adatkezelési 
tájékoztató) elnökségi elfogadásával együtt feloldja a tagfelvételi moratóriumot a pártoló 
tagok számára. 
 
3/2021.III.25. sz. határozat 
Az elnökség határozatot hoz arról, hogy a lehetőségekhez képest törekszik a Pünkösdi 
Regatta egynapos formában történő megrendezéséről, és megbízza az elnököt és a 
versenyfelelőst a részletek kidolgozásával. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 

2020. MÁRCIUS 28. – ÁPRILIS 11. 
 
1/2021.IV.4-ONLINE. sz. határozati javaslat: 
„Az elnökség elfogadja a mellékelt Tagfelvételi nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató TVSK 
2021 nevű dokumentumokat.”  
Szavazni csak az igen / nem / tartózkodom szavak visszaküldésével lehet. 
Az elfogadás egyszerű többséget igényel.  
 

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor x    
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter x    
Perényi Petra x    
Siklósi Máté x    
Náray Vilmos x    
Összesen 9    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
2//2021.IV.4.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnök javaslatára az elnökség elfogadja az alábbi személyek pártoló tagként történő 
felvételét a Túravitorlás Sportklubba. A határozat csak akkor lép érvénybe, ha az 
1/2021.IV.4.(ONLINE) sz. határozati javaslat elfogadásra került.  
Daczó Sándor 
Jónás Péter 
Kilián Zoltán 
Környi Zoltán 
Ninausz György 
Seff Marcell”  
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor x    
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter    x 
Perényi Petra x    
Siklósi Máté x    
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Náray Vilmos x    
Összesen 8   1 

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 8 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 8 igen szavazattal elfogadta. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 
2020. ÁPRILIS 25. – MÁJUS 1. 

 
 
1/2021.V.1.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnök javaslatára az elnökség elfogadja az alábbi személyek pártoló tagként történő 
felvételét a Túravitorlás Sportklubba.  
- Tudisco Antonio 
- Antal Péter 
- Dr. Ritter Zsombor 
- Somossy Attila 
- Somossy Bendegúz Imre  
- Somossy Benedek 
- Somossy Benjámin  
- Somossy Zsuzsa 
- Löfler Csaba  
- Löfler Dávid 
- Molnár Attila 
- Pető Zoltán 
- Valentinyi Zoltán” 
  
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor x    
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter x    
Perényi Petra x    
Siklósi Máté x    
Náray Vilmos x    
Összesen 9    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt. 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 
2020. MÁJUS 9-16. 

 
 
1/2021.V.16.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az utánpótlás-felelős és az elnök javaslatára az elnökség elfogadja a központi utánpótlás-
programot és költségvetést a mellékelt javaslat szerint.”  
 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor x    
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter x    
Perényi Petra  x   
Siklósi Máté    x 
Náray Vilmos x    
Összesen 7 1  1 

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 8 leadott szavazattal érvényes volt. 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 7  igen szavazattal elfogadta. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 
2020. MÁJUS 12-19. 

 
 
1/2021.V.19.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnök javaslatára az elnökség elfogadja az alábbi személyek pártoló tagként történő 
felvételét a Túravitorlás Sportklubba.  
- Ligeti Csák 
- Ribarics Pál 
- Vértesi Nándor 
- Gál Albert 
- Sári Lajos  
- Mezriczky Miklós 
- Bánki Soma  
- Szabolcs István” 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor x    
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter x    
Perényi Petra x    
Siklósi Máté x    
Náray Vilmos x    
Összesen 9    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt. 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
  



 

Hitelesítő aláírás: ................................................... 11 

2021. június 29-i elnökségi ülés határozatai 
 
 
1/2021.VI.29. sz. határozat: 
 A Túravitorlás Sportklub elnöksége elfogadja az egyesület 2020. évi pénzügyi és szakmai 
beszámolóját és a kapcsolódó közhasznúsági jelentést. Egyúttal megbízza az elnököt, hogy a 
2021. évi küldöttközgyűlés napirendjére vegye fel a beszámoló megerősítését, és június 30-ig 
nyújtsa be a beszámolót a hivatalos szerveknek. 
 
Mellékletek: Szakmai és pénzügyi beszámoló 
 
 
2/2021.VI.29. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége 2021. június 29-i dátummal a mellékelt öt Excel-
táblázatban található taglistát elfogadja, és ezeket tekinti az egyesület egyetlen hiteles 
taglistájának. Egyúttal felkéri az irodavezetőt a taglista folyamatos kezelésére, amelyet a 
telepi tagok tekintetében a telepvezetőkkel egyeztetve végez. Az elnökség elfogadja a 
Magyar Máté által készített szoftvert, amely hosszú távon alkalmas a taglista és a benne 
foglalt adatok tárolására, karbantartására, a szükséges információk keresésére. 
 
Mellékletek: 5 db Excel file 
 
A határozat végrehajtásával kapcsolatban az elnökség felkérte az elnököt, hogy Magyar 
Mátéval egyeztessen az adatbázis betanításáról és technikai supportjáról. 
 
 
3/2021.VI.29. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége a tagdíjfizetésekkel kapcsolatban a következő 
szabályozást lépteti életbe. 

1. A jövőben a tagdíjakat saját tagjaikra vonatkozóan a telepeknek és a központi 
tagoknak is legkésőbb május 31-ig meg kell fizetniük. A telepeknek ugyanezen 
dátumig le kell adniuk tagnévsorukat.  A nem fizető tagokat június 15-ig az 
irodavezető felszólítja a tagdíjfizetésre, és ha ez nem történik meg, tagságuk (az 
Alapszabály rendelkezéseivel összhangban) december 15-én törlésre kerül. Az év 
közben felvételre került pártoló és rendes tagok tagdíjukat vagy hozzájárulásukat a 
felvétel előtt kiegyenlíteni kötelesek. 

2. 2021-ben a telepek legkésőbb június 30-ig kötelesek a költségvetésükben elfogadott 
tagdíjat megfizetni a központnak.” 
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4/2021.VI.29. sz. határozat: 
1. A Túravitorlás Sportklub elnöksége Nádasdy András ajánlatát a Lacaj motoros javítására 
elfogadja, és megbízza a munkálatok elvégzésével.  
2. Egyúttal megbízza Náray Vilmos elnököt és Homonnay Zsombor elnökségi tagot a munka 
elvégzésének ellenőrzésével, és azzal, hogy a javítás után 7,5 millió forintos áron hirdesse 
meg a motorost eladásra. 
 
 
5/2021.VI.29. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége tagfelvétel kérelmük alapján az alábbi tagokat pártoló 
tagként 2021. június 29-ével felveszi az egyesületi tagok közé: 
Ligeti Csák, Ribarics Pál, Vértesi Nándor, Gál Albert, Sári Lajos, Mezriczky Miklós, Bánki Soma, 
Szabolcsi István, Rigó Krisztián, Weisz György, Fazekas Levente, Pantl Péter, Karner Zsolt, 
Karmer Márton, Keresztes Hajnalka, Veres László, Gróf Zoltán, Kovács András, Török György, 
Farkas Róbert, Ruják István, Oláh Zoltán József, Abonyi Andor. 
 
6/2021.VI.29. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége – amennyiben nem lépnek életbe ezzel kapcsolatos 
korlátozások – személyes részvétellel 2021. szeptember 17-én 17.00 órára, Felsőörsre hívja 
össze az egyesület 2021. évi rendes küldöttközgyűlését. A végleges napirendről egy 
augusztus első hetében tartott elnökségi ülés dönt. Az elnökség megbízza az irodavezetőt, 
hogy július 31-ig állítsa össze a küldöttek névsorát. 
 
 
7/2021.VI.29. sz. határozat: 
Az Elnökség hozzájárul, hogy 2021-es évtől a túrázás támogatása az alábbi szempontok 
szerint valósul meg: 
- A TVSK központja nem kér túranaplókat és kizárólag az alábbi módon támogatja a túrázást; 
- A TVSK központja az alábbi kritériumok teljesülése esetén túratámogatásban részesíti 
bármely Rendes Tagját vagy Pártoló Tagját, aki egyéb támogatásban (pl verseny, 
versenyengedély támogatásban) nem részesül.  
o Tag nevére kiállított kikötőhasználati díj vagy MVSZ versenyrendszerén kívüli verseny 
nevezési díjáról szóló bizonylat másolat(ok) beküldése legalább a támogatás értékében. 
Több bizonylat is lehet. 
Csoportos igény a résztvevők listájának leadásával, a költség és TVSK tagság igazolásával 
számolható el. 
o Az alábbi nyilatkozat aláírása és beküldése 
" Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a csatolt bizonylatok az 
eredetivel mindenben megegyezőek és mögöttük valós teljesítés van, melyet kizárólag saját 



 

Hitelesítő aláírás: ................................................... 13 

magam vettem igénybe. Egyben hozzájárulok, hogy a TVSK személyes adataimmal is 
ellenőrizheti a teljesítést. Egyben tudomásul veszem, hogy visszaélés esetén a támogatás 
nem jóváírható és a tagsági viszony erre hivatkozással egyoldalúan is megszüntethető és az 
ebből eredő  károk megtérítésére a TVSK igényt tart." 
o A beküldés kizárólag saját email címről történhet a tvsk@t-online.hu email címre. 
Beküldési határidő november 30. 
- A támogatás a tárgyévet követő év tagdíjából vagy pártolótagi hozzájárulásból kerül 
jóváírásra. 
- A támogatás mértéke: 
24.000.- Ft-os tagi hozzájárulás esetén 10.000.- Ft 
15.000.- Ft-os tagi hozzájárulás esetén 6.000.- Ft 
10.000.- Ft-os tagi hozzájárulás esetén 4.000.- Ft” 
  



 

Hitelesítő aláírás: ................................................... 14 

ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 
2020. JÚLIUS 14. – JÚLIUS 21. 

 
 
1/2021.VII.1.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnök javaslatára az elnökség elfogadja az alábbi személyek pártoló tagként történő 
felvételét a Túravitorlás Sportklubba.  

- Sidló István 
- Ternyik László 
- Almacht Ottó 
- Berbik Ottó 
- Nász Roland 
- Polgár Tamás 
- Molnár Béla 
- Tájmel Csaba” 

  
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó x    
Fischer Dezső  x    
Homonnay Zsombor x    
Horváth Gábor    x 
Németh Botond x    
Dr. Németh Péter x    
Perényi Petra    x 
Siklósi Máté x    
Náray Vilmos x    
Összesen 7    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 7 leadott szavazattal érvényes volt. 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 7 igen szavazattal elfogadta. 
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2021. november 2-i elnökségi ülés határozatai 
 
 
1/2021.XI.2. sz. határozat: 
Az Elnökség megállapítja, hogy az Alsóörsi telep részéről a korábbiakban az elnökségbe 
delegált Németh Botond mandátumának megszűnése nem került alátámasztásra az 
alapszabály elnökségi tagi megbízás megszűnésének esetei alapján (6.2. pont). Amíg Németh 
Botond elnökségi tagi mandátuma nem szűnik meg az alapszabályban szereplő esetkörök 
valamelyikének bekövetkeztével, az Alsóörsi telep részéről Garádi István személyében 
újabb delegált elnökségbe való iktatásának nincs helye. 
  
Az Elnökség ismeretei szerint az Alsóörsi telep teleptagjai jelölési folyamat után szavazták 
meg Németh Botondot a TVSK elnökségébe delegálandó személyként, mely „jelölést” a TVSK 
küldöttközgyűlése megerősített, és Németh Botond az elnökség tagjává vált. 
  
A TVSK elnöksége felhívja az Alsóörsi telepet arra, hogy hiteles dokumentumokkal támassza 
alá, amennyiben a Küldöttközgyűlés által megválasztott (megerősített) elnökségi tag helyett 
másik elnökségi tagot szeretne jelölni a TVSK elnökségébe. Az elnökség felhívja a figyelmet 
arra, hogy a jelölt elnökségi taggá választása csak TVSK Küldöttközgyűlésen lehetséges. 
 
 
2/2021.XI.2. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége 2021. december 7-én 17.00 órára, a Magyar Vitorlás 
Szövetség nagy tárgyalójába hívja össze az egyesület 2021. évi rendes küldöttközgyűlését. Az 
elnökség megbízza az elnököt, hogy kérje be a telepvezetőktől a küldöttek névsorát, és a 
küldötteknek névre szólóan küldje ki a meghívókat, valamint szervezze meg az ülést. Az 
elnökség a mellékelt meghívószöveget és napirendi pontokat elfogadja.  
 
Mellékletek: Meghívó – az elnökségi ülésen módosított formában. 
 
3/2021.XI.2. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége a felügyelő bizottság észrevételeit elfogadja, és felkéri az 
elnököt, hogy a felügyelő bizottság elnökével egyeztetve javítsa a beszámolót, és azt javított 
formában terjessze a küldöttgyűlés elé. Megbízza továbbá az elnököt a telepi beszámolók és 
a telepi ellenőrző bizottságok határozatainak bekérésével és továbbításával az fb felé. 
 
Melléklet: FB-ülés döntései 
 
4/2021.XI.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége a következő javaslatot terjeszti a küldöttközgyűlés elé: 2022-től a TVSK 
tagsági díj pártoló tagoknak  12.000  forint, rendes tagoknak 8.000 Ft. 6 év alatti gyerekek és 
tiszteletbeli tagok nem fizetnek tagsági díjat. Ezt a rendelkezést a küldöttközgyűlésnek meg 
kell erősítenie. 
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5/2021.XI.2. sz. határozat: 
A  tagdíj mértékének csökkentésével párhuzamosan az elnökség megszünteti a 
versenyengedély-támogatás eddigi rendszerét, amely helyett  2022-től bevezeti a 
versenyeken nyújtott teljesítményt honoráló  TVSK Ösztöndíj Programot. Ennek rendszeréről 
az elnökség 2022. első negyedévben dönt. 
 
6/2021.XI.2. sz. határozat: 
Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a 2022. évi költségvetést végleges elfogadásra 
november 10-ig online-szavazással terjessze az elnökség elé. Az ily módon véglegesített 
változatot kell a küldöttközgyűlés elé terjeszteni. 
 
Melléklet (eredeti) költségvetési terv. 
 
7/2021.XI.2. sz. határozat: 
A TVSK elnöksége megbízza a versenyfelelőst, hogy 2022-ben az alábbi TVSK-versenyek 
felvételét kérje az MVSZ-versenynaptárba, és készítse elő a versenyek magas szakmai 
színvonalon történő lebonyolítását. 
Pünkösdi Regatta nagyhajós távolsági verseny: 2022. június 4-6. 
Regina Regatta: 2022. június 18-19. (a Tramontana SE-vel közösen) 
Telepi Pöffös RS Feva ranglistaverseny: 2022. július 3-4. (Alsóörs v. Almádi) 
Rizling Kupa: 2022. július 30. 
Must Junior Kupa: 2022. szeptember 3-4. 
Szüreti Regatta nagyhajós távolsági verseny: 2022. október 8-9. 
 
8/2021.XI.2. sz. határozat: 
Az elnökség a Lacaj motoros meghirdetési árát a jelenlegi 7,5 millió forintról 6,99 millió 
forintra csökkenti, és felkéri az elnököt a hirdetések megfelelő módosítására. 
 
8/2021.XI.2. sz. határozat: 
A Túravitorlás Sportklub elnöksége tagfelvételi kérelmük alapján az alábbi tagokat pártoló 
tagként 2021. november 2-ával felveszi az egyesületi pártoló tagok közé: 
Sidló István, Ternyik László, Almacht Ottó, Berbik Ottó, Nász Roland, Polgár Tamás, Molnár 
Béla, Tájmel Csaba, Bereczki Katalin, Juhász Lujza, Korai Máté, Korai Lilla, Csepi Szabolcs, 
Csepi Zétény, Kutassy László, Hartyáni Miklós. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 
2021. NOVEMBER 11-18. 

 
1/2021.XI.18.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnökség elfogadja, hogy a 2021. december 7-ére összehívandó küldöttközgyűlésre a fokozott 
járványveszély miatt online módon, Zoom-rendszeren kerüljön sor, és felkéri az elnököt a már elfogadott 
meghívó 1.1 számú mellékletként csatolt módosítására és a küldöttközgyűlés megszervezésére.” 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó +    
Fischer Dezső  +    
Homonnay Zsombor +    
Horváth Gábor +    
Németh Botond +    
Dr. Németh Péter +    
Perényi Petra +    
Siklósi Máté +    
Náray Vilmos +    
Összesen 9    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
2/2021.XI.18.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnökség elfogadja a 2.1 sz. mellékletként becsatolt táblázat ’G’ oszlopában található 2021. évi 
költségvetési tervet (bevételi terv: 40.343e Ft, kiadási terv: 37.119e Ft, különbözet:+3.224e Ft, és felkéri az 
elnököt, hogy azt jóváhagyásra terjessze a küldöttközgyűlés elé.” 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó +    
Fischer Dezső  +    
Homonnay Zsombor +    
Horváth Gábor +    
Németh Botond +    
Dr. Németh Péter +    
Perényi Petra +    
Siklósi Máté +    
Náray Vilmos +    
Összesen 9    

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
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3/2021.XI.18.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnökség elfogadja, hogy a 2021. évi versenyek rendezéséből keletkezett, nem-tervezett bevétel 
terhére még 2021-ben az egyesület 2 db használt, jó állapotú RS Feva vitorlást vásároljon maximum 
2.500.000 Ft erejéig, amelyek használatáról az elnökség 2022. első negyedévében az utánpótlásfelelős 
javaslata alapján dönt.” 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó +    
Fischer Dezső   +   
Homonnay Zsombor   +  
Horváth Gábor +    
Németh Botond +    
Dr. Németh Péter +    
Perényi Petra   +  
Siklósi Máté  +   
Náray Vilmos +    
Összesen 5 2 2  

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
 
4/2021.XI.18.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnökség elfogadja a a 2.1 sz. mellékletként becsatolt táblázat ’D’ oszlopában található 2022. évi 
központi költségvetési tervet (bevételi terv: 42.708e Ft, kiadási terv: 42.250e Ft, különbözet:+458e Ft, azzal 
a megkötéssel, hogy a beruházásként megjelölt 6.500e Ft csak a Lacaj motoros eladásából befolyt összeg 
terhére költhető el.” 
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó +    
Fischer Dezső   +   
Homonnay Zsombor   +  
Horváth Gábor +    
Németh Botond +    
Dr. Németh Péter +    
Perényi Petra  +   
Siklósi Máté  +   
Náray Vilmos +    
Összesen 5 3 1  

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 9 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
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2021. NOVEMBER 22. RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 
 
1/2021.XI.22. sz. határozat: 
 „Az elnökség elfogadja, hogy jelen elnökségi ülés határozatai annak ellenére érvényesek, hogy az ülés 
összehívása és a határozati javaslatok megküldése nem felelt meg az elnökségi ügyrend 3.5 és 3.7 
pontjának.” 
 
2/2021.XI.22. sz. határozat: 
 „Az elnökség elfogadja, hogy a 2021. évi versenyek rendezéséből keletkezett, nem-tervezett bevétel 
terhére az egyesület a 4 telep UP eszközigényeinek (kishajó, vitorla, sólya, stb.) beszerzését  – akár 
önrésszel is, egyenlő arányban – a beadott igények alapján támogatja a 2022-es költségvetés terhére. 
(költségvetés III/1 D oszlop).” 
 
3/2021.XI.22. sz. határozat: 
„Az elnökség elfogadja a a 2.2m sz. mellékletként becsatolt táblázat 2.2m lapjának ’D’ oszlopában 
található 2022. évi központi költségvetési tervet, azzal a megkötéssel, hogy a beruházásként 
megjelölt 6.500e Ft csak a Lacaj motoros eladásából befolyt összeg terhére költhető el későbbi 
elnökségi határozat szerint.”  
Mellékletek: 2.2m számú Excel tábla. 
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ONLINE ELNÖKSÉGI SZAVAZÁS 

2021. DECEMBER 1. 
 
1/2021.XII.1.(ONLINE) sz. határozati javaslat 
„Az elnökség úgy határoz, hogy a nem az Alapszabálynak megfelelő összehívási folyamat miatt 
lemondja a 2021. december 7-ére tervezett küldöttgyűlést. Egyúttal felkéri az elnököt, hogy 
ugyanazzal a napirenddel, online formában 2021. december 17-én pénteken 17.00 órára hívja 
össze a küldöttközgyűlést.” 
  
  

Szavazás igen nem tartózkodik nincs jelen  
Dalos Anikó +    
Fischer Dezső  +    
Homonnay Zsombor    + 
Horváth Gábor +    
Németh Botond +    
Dr. Németh Péter +    
Perényi Petra +    
Siklósi Máté +    
Náray Vilmos +    
Összesen 8   1 

 
Eredmény: A határozati javaslatról szóló szavazás 8 leadott szavazattal érvényes volt 
(érvényességi küszöb: legalább 5 leadott szavazat). 
A határozati javaslatot az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 


