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Küldöttközgyűlési jegyzőkönyv 
 

A Túravitorlás Sportklub küldöttközgyűlésére 2020. szeptember 18. napján 18:00 órakor a 8227 

Felsőörs, Gelléri pince fedett teraszán kerül sor. 

 

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerinti 33 egyesületi tag 

 

 

Homonnay Zsombor, az Egyesület alelnöke köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy a 

küldöttközgyűlés 40 küldöttéből 33 küldött megjelent, ezzel a küldöttek számának több mint fele jelen 

van, így a küldöttközgyűlés határozatképes. 

 

Megállapítja továbbá, hogy ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van. 

 

Tájékoztatja továbbá a küldöttközgyűlést, hogy a 4 telep 8-8 küldöttjelölése megtörtént, továbbá a 

központi tagoktól (telephez nem tartozó teleptagok) is beérkeztek a jelölések a közgyűlés előtti 20. 

napig az elnökséghez. 

 

A központi tagok 10 főt jelöltek, akikből 2 fő visszalépett a jelöltségtől, így a megmaradt 8 fő az 

alapszabály 6.1. pontja értelmében küldötté vált. 

 

Tájékoztatja továbbá a küldöttközgyűlést, hogy a küldöttközgyűlés összehívása szabályszerűen 

megtörtént, viszont javasolja, hogy a küldöttközgyűlésen jelenlevők határozatban erősítsék meg, hogy 

az ülést meg lehet tartani, ehhez hozzájárulnak. 

 

Homonnay Zsombor szavazást kér. 

 

 

A küldöttközgyűlés 1/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A taggyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal egyhangúlag 

döntött arról, hogy hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

Homonnay Zsombor felkéri Magyar Istvánt levezető elnöknek. 

 

A Levezető elnök tájékoztatja a küldöttközgyűlést, hogy megkeresést kapott a levezető elnökség 

kapcsán. 

Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek dr. Petró Éva ügyvédet, aki a TVSK jogi ügyeiben korábban is 

közreműködött. 

Jegyzőkönyvhitelesítőknek 2 önként jelentkezőt kér, aki vállalja. 

Jelzi, hogy az elnökválasztásra tekintettel a későbbiekben szavazatszámláló bizottság megválasztására 

is sor kerül. 

 

 

A küldöttközgyűlés 2/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal 

egyhangúlag döntött arról, hogy megválasztja levezető elnöknek Magyar Istvánt, 

jegyzőkönyvvezetőnek dr. Petró Évát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Székely Róbertet és 

Matlaskovsky Miklóst. 

 

A Levezető elnök köszönti a küldöttközgyűlést, és jelzi, hogy nem egy könnyű helyzet a mostani, és 

sok ellenmondó információ látott napvilágot az utóbbi időszakban. 
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Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy hangrögzítésre kerülnének a felszólalások, mely hangrögzítések 

később törlésre kerülnek, ezekre pedig a jegyzőkönyv-vezetés érdekében kerül sor. Akinek kifogása 

van ezzel szemben, kéri, hogy jelezze. Mindenki elfogadja a hangrögzítés tényét. Kéri továbbá, hogy 

aki felszólal, mondja be a nevét. 

 

Dr. Üveges László, az FB jelenlevő elnöke kérése, hogy a a felszólaló a neve mellett az őt delegáló 

telepet is jelölje meg. 

 

A Levezető elnök köszönti továbbá a nem küldöttként jelenlevőket: Homonnay Zsombor alelnököt, dr. 

Üveges László FB elnököt, illetve Náray Vilmos elnökjelöltet, akinek gratulál a tegnapi Magyar 

Vitorlás Szövetségben történt elnökségi tagi megválasztásához. Kiemeli, hogy az Egyesület 

történelemben nem nagyon fordult elő, ami most, hogy 2 TVSK-s is bekerült volna az elnökségbe, 

Náray Vilmos mellett Siklósi Máté is, és az MVSZ FB-be pedig Igali Csilla került megválasztásra, aki 

jelen van, akinek gratulál, és nagy tisztelettel köszönti. 

 

Igali Csilla pontosítást tesz, miszerint volt már korábban is példa arra, hogy egyszerre 2 TVSK tag volt 

az MVSZ Elnökségének tagja. 

 

A Levezető elnök továbbá köszönti Horváth Gábor TVSK elnökségi tagot, versenyfelelőst, akit az 

MVSZ tagsága a tegnapi napon az etikai bizottságba választott meg. 

 

Horváth Gábor felszólal, hogy az MVSZ tegnapi közgyűlésén kihirdetésre került, hogy a TVSK 

megnyerte a tavalyi magyar bajnokság legtöbb pontot elérő egyesület díját, amit fel is mutat. 

 

A Levezető elnök a napirendi pontok kapcsán a következőket mondja el: 

 

Az Elnökség határidőben megküldte a meghívót, 33 küldött jelen is van a 40-ből, így a 

küldöttközgyűlés tud érdemi döntéseket hozni. 

 

Először a meghívóban kiküldött napirendi pontokról kellene szavazni. 

 

Felolvassa a meghívóban kiküldött napirendi pontokat,  

 

1. A levezető elnök megválasztása 

 

2. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása – Levezető elnök elmondja, hogy az 1-2. 

pontok már megtörténtek. 

 

3. Az Elnökség beszámolója a TVSK 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról. – Levezető 

elnök elmondja, hogy határidőben kiküldésre kerültek az ezzel kapcsolatos dokumentumok. 

 

4. Az Elnökség javaslata a TVSK 2020. évi tervre  

 

5. A Felügyelő Bizottság jelentése.  

 

6. A fűzfői perrel kapcsolatos egyezségi ajánlat elfogadása és felhatalmazás az ingatlan 

értékesítéséről 

 

Levezető elnök javasolja, hogy a küldöttközgyűlés ezt vegye le a napirendről, mert magát az 

előterjesztést Garádi István alelnök úr ismeri, aki nincs jelen. 

 

7. Az elnök-választás előkészítése, a Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása, a 

Szavazat-számláló Bizottság megválasztása 
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A Levezető elnök elmondja, hogy csak egy elnökjelölt van jelen, de mindkét elnökjelölt 

bemutatkozása megtalálható a honlapon. 

 

8. A TVSK új elnökének megválasztása  

 

9. Két új elnökségi tag megerősítése (Balatonalmádi és Fonyód új telepvezetői)  

 

Levezető elnök elmondja, hogy Balatonalmádiban és Fonyódon új telepvezető került 

megválasztásra, ők a megerősítésükig csak tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vehettek 

részt az Elnökség munkájában, gyakorlatilag az ő megerősítésük szükséges. Elmondja, hogy 

ez a megerősítés gyakorlatilag automatikus, a küldöttközgyűlés tiszteletben tartja a telepek 

álláspontját, hogy a telepvezetőiket, illetve saját telepi képviseletüket biztosítsák az 

elnökségben. 

 

A Levezető elnök elmondja, hogy itt Perényi Petráról és Németh Péterről van szó. 

 

10. Egyebek 

 

A Levezető elnök megkérdezi, hogy van-e hozzászólása bárkinek ennek kapcsán. 

 

 

Németh Botond, Alsóőrsi TVSK, javasolja a tisztségviselők munkájának értékelését, mint új napirendi 

pontot. 

 

Fischer Dezső, Fonyódi TVSK, javasolja az Elnökség és FB tagok visszahívását, és rendkívüli küldött 

közgyűlés összehívását 2020. nov. 20-ra, mint napirendi pontot. 

 

Németh Botond visszavonja a napirendi pont javaslatát, mert úgy véli, Fischer Dezső javaslata azt 

magában foglalja. 

 

A Levezető elnök összegzi, hogy Fischer Dezsőnek 2 napirendi pont javaslata van: 1. TVSK elnökség 

és Fb tagok visszahívása, 2. rendkívüli közgyűlés kitűzésének kérdése 2020. nov. 20-ra. 

 

A Levezető elnök felteszi szavazásra az 1. határozati javaslatot akként, hogy a napirendi pontok közé 

kerüljön felvételre az Elnökség és FB tagokvisszahívása. 

 

A kézfeltartással jelzett szavazatok összesítése során 2 észrevétel érkezik a határozathozatallal 

kapcsolatosan: 

- Előre jelezni kellett volna a küldötteknek, hogy az új napirendi pont felvételéhez egyhangú 

szavazati arány szükséges, a ¾-ed-es küldötti jelenlét mellett. Vannak, akik jelzik, hogy 

szavazásukat ezen tájékoztatás hiánya befolyásolta. 

- Tönkő Kata küldött jelzi, hogy időközben megérkezett, és nem tudta aláírni a jelenléti ívet, de 

gyakorolni kívánja szavazati jogát ebben a kérdésben. 

 

A fenti mulasztásokra tekintettel a levezető elnök egyrészt megállapítja, hogy Tönkő Kata érkezésével 

a jelenlevő küldöttek száma 34 főre emelkedett. 

 

Tájékoztatja továbbá a küldöttközgyűlést, hogy új napirendi pont felvételéhez a részvételre jogosult 

küldöttek ¾-ének jelenléte szükséges, ami adott és egyhangú határozat. 
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Ezek után a Levezető elnök felteszi szavazásra Fischer Dezső javaslatát, ami az elnökségi tagok és FB 

tagok visszahívására vonatkozik. 

 

A Levezető elnök szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 3/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással döntött arról, 

hogy Fischer Dezső javaslatát, miszerint az Elnökség és az FB kerüljön visszahívásra, nem veszi 

napirendre. 

 

Egy hozzászóló kérdése, hogy lehetséges-e bizalmatlansági indítvány az egész grémiummal szemben. 

 

Elhangzik, hogy az gyakorlatilag megegyezik az Elnökség és FB visszahívásának kérdésével. 

 

Horváth Gábor felveti, hogy legyen napirendi pont, hogy az Elnökség a következő küldöttközgyűlésig 

csak adott jogkörön belül tevékenykedhessen ügyvivő elnökségként.  

 

Németh Botond javasolja, hogy az elnökség munkájának értékeléséről való napirendi pontról 

mégiscsak szavazzon a küldöttközgyűlés. 

 

A Levezető elnök Fischer Dezső 2. sz. napirendi pont javaslata kapcsán szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 4/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 32 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással döntött arról, hogy 

Fischer Dezső 2. sz. javaslatát, miszerint kerüljön rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásra, nem 

tűzi napirendre. 

 

A levezető elnök Németh Botond napirendi pont javaslata kapcsán szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 5/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással döntött arról, 

hogy Németh Botond javaslatát, miszerint napirendi pontként kerüljön felvételre az Elnökség 

munkájának értékelése, nem tűzi napirendre. 

 

Az ábrahámhegyi telepgyűlés megbízásából hallgatóságként jelenlevő ügyvédet megkéri a Levezető 

elnök, hogy hátra ülve foglaljon helyet, mert zavarja a küldöttközgyűlés munkáját az, hogy külön 

beszélgetést folytat a jelenlevőkkel.  

 

Levezető elnök ezek után ismét megkérdezi, hogy van-e a napirendi pontok kapcsán további javaslat. 

 

Elhangzik, hogy a tartózkodó személyek jelezték, hogy nem szavazat hiányában tartózkodásukkal nem 

kívánják megakadályozni a kérdés napirendi pontként történő megtárgyalását. 

 

Székely Róbert indítványozza napirendi pontként az Elnökség és az FB tagjainak visszahívásáról való 

ismételt szavazást.  

 

Dr. Dulin György megkérdezi a napirend felvételét az egyhangúság követelményéhez kötő Ptk. 

szakaszt, amiről a jegyzőkönyvvezető tájékoztatást ad, felolvassa. Dr. Dulin György egyetért azzal, 

hogy jelen helyzetben valóban ez az irányadó. 

 

Levezető elnök szavazást kér Székely Róbert napirendi pont javaslata kapcsán. 
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A küldöttközgyűlés 6/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a 

3/2020. szeptember 18. sz. határozatát felülírva az Elnökség és az FB visszahívását – 

egyhangúlag napirendre veszi az Egyebek napirendi pont előtti 10. sz. napirendi pontként. 

 

A jegyzőkönyvvezető ügyvéd által pontosításra kerül, hogy a küldöttközgyűlés összehívása elnökségi 

hatáskör, de ha születik egy ennek szükségességével kapcsolatos küldöttközgyűlési határozat, azt az 

elnökségnek figyelembe szükséges vennie. 

 

Fenti határozatra tekintettel Fischer Dezső javasolja pontosított napirendi pontként annak 

megvitatását, hogy a küldöttközgyűlés döntsön tisztújító küldöttközgyűlés összehívásának 

szükségességéről. 

 

Levezető elnök szavazást kér Fischer Dezső pontosított napirendi pont javaslata kapcsán 

 

A küldöttközgyűlés 7/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a 

tisztújító küldöttközgyűlés összehívásáról való döntést egyhangúlag napirendre veszi az Egyebek 

napirendi pont előtti 11. sz. napirendi pontként. 

 

Levezető elnök megkérdezi, van-e további napirendi pont javaslata a küldötteknek. Megállapítja, hogy 

nincsen, ami azt jelenti, hogy 12 napirendi pontja lett a küldöttközgyűlésnek. 

 

Levezető elnök szavazást kér a napirend kapcsán egyrészt a korábban elhangzottak okokból a a fűzfői 

perrel kapcsolatos 6. napirendi pont törléséről írásos előterjesztés hiányában, illetve a jelzett Garádi 

István előterjesztő nincs jelen, továbbá javasolja, hogy 3. pont, annak kiemelt fontosságára tekintettel, 

az elnök választás legyen, és csak ezt követő napirendi pont legyen a beszámolók elfogadása. 

Az elnökválasztás kérdése azért kiemelten fontos a TVSK életében, mert a 2 alelnök elnök nélkül 

működtette az egyesületet az utóbbi 2 évesidőszakban.  

 

A küldöttközgyűlés 8/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy a 

fűzfői perrel kapcsolatos 6. napirendi pontot törli, előterjesztés hiányában, továbbá az 

elnökválasztásra vonatkozó napirendi pont 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, a 

beszámolók elfogadását tárgyaló napirendi pontok előtt. 

 

 

Levezető elnök tájékoztatja a küldöttközgyűlést, hogy elérkeztünk a 3. napirendi pontig, az 

elnökválasztásig. 

 

Homonnay Zsombor ismerteti a jelölés folyamatát. Elmondja, hogy tavaly óta indult el az 

elnökjelöltek keresése. Mártha Imrével a tavaly novemberi almádi telepgyűlésen találkozott, ő ott jött 

szóba jelöltként először, hogy esetleg indulna, Náray Vilmos személye pedig idén tavasszal jött szóba. 

A jelöltek be tudtak mutatkozni, tudták ismertetni szóban, illetve írásban is a programjukat.  

 

Levezető elnök megszólítja Igali Csillát azzal, hogy ő is szerepet kapott az elnökjelölési folyamatban. 

 

Igali Csilla elmondja, hogy írásban megkapta az elnökjelöltektől az elfogadó nyilatkozatokat 2020. 

szept 4-i dátummal, melyben kijelentették, hogy a tisztségre való jelölést elfogadják és ennek kapcsán 

összeférhetetlenségük nem áll fenn, ezek a nyilatkozatok a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerülnek. 
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Levezető elnök megállapítja, hogy Náray Vilmos jelen van, azonban Mártha István nem tartózkodik 

itt. Elmondja, hogy mindkét elnökjelölt credoja fent van a honlapon, és mindkét félnek volt lehetősége 

megjelenni. Az egyenlő lehetőségek biztosítása érdekében Levezető elnök megkérdezi a 

küldöttközgyűlést, hogy egyetért-e azzal, hogy további bemutatkozásra az elnökjelöltek részéről ne 

kerüljön sor. 

 

A küldöttközgyűlés 9/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy 

további bemutatkozásra az elnökjelöltek részéről ne kerüljön sor. 

 

Levezető elnök felhívja a küldöttközgyűlést szavazatszámláló bizottság megválasztására, noha előre 

jelzi, hogy az alapszabályban foglaltakkal összhangban nyílt szavazást fog indítványozni. Kér 3 

jelöltet, aki vállalja. 

 

Horváth Gábor, Laukó Péter, Matlaskovsky Miklós jelentkezik. 

 

Levezető elnök szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 10/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

megválasztja Horváth Gábort, Laukó Pétert, Matlaskovsky Miklóst szavazatszámláló 

bizottságnak. 

 

Levezető elnök az alapszabállyal összhangban nyílt szavazást javasol. Megkérdezi, hogy van-e 

javaslat titkos szavazásra. Nem érkezik ilyen javaslat a küldöttektől. Szavazást kér a kérdésben. 

 

A küldöttközgyűlés 11/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

nyílt szavazással választja meg a TVSK új elnökét. 

 

Levezető elnök az elnökjelöltek nevét abc sorrendben ismerteti, és kéri a jelenlevő küldötteket, hogy 

tegyék fel kezüket annál a jelöltnél, akire szavazatuk kívánják leadni. 

 

A szavazás során Mártha Imrére nem érkezik szavazat, Náray Vilmosra 34 szavazat érkezik, melyet a 

Szavazatszámláló Bizottság is megerősít. 

 

A küldöttközgyűlés 12/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 szavazattal a TVSK új elnökének Náray Vilmost választotta meg. 

 

Levezető elnök köszönti az újonnan megválasztott elnököt, gratulál neki, és megadja neki a szót. 

 

Náray Vilmos elnökként bemutatkozik, és rövid beszédében az együttműködés jelentőségét emeli ki. 

 

Levezető elnök elmondja, hogy egy komoly lépéssel vagyunk előrébb a TVSK életében, mert másfél 

év után egy komoly személyi döntést sikerült meghozni. Köszöni mindenkinek, aki lehetővé tette, 

hogy tovább tudjon lépni a TVSK, megmaradjon a legnagyobb vitorlázó egyesületnek a Balatonon. 

Elmondja, hogy bíznak az új elnökben, hogy ezt a közösséget tovább tudja vinni és építeni, és sok 

sikert kíván a munkához. 

 

Levezető elnök javasolja, hogy együtt kerüljön megtárgyalásra a 4-5-6. napirendi pont, azaz a 

beszámoló, az Fb jelentés és a 2020-as terv. 
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Horváth Gábor javasolja, hogy a 2020-as terv kapcsán szülessen olyan határozati javaslat, hogy a 

tervet majd az új küldöttközgyűlés fogadja el, és az új elnökkel kiegészült elnökség dolgozza ki 

részletesen.  

 

Homonnay Zsombor alelnök ismerteti a 2019. évi beszámolót. Jelzi, hogy részletes adatok mentek ki 

előzetesen ennek kapcsán. Ismerteti a beszámoló elkészülése kapcsán a nehézségeket – az egyesület 

könyvelő irodát váltott, és már az új könyvelő készítette azt el, illetve a COVID is közrejátszott abban, 

hogy a beszámoló az utolsó pillanatban készült el. 

 

Homonnay Zsombor elmondja, hogy 2018. őszén kezdte el alelnökként tovább vezetni az egyesületet 

Garádi Istvánnal, amikor Siklósi Máté elnökként lemondott. 

 

Az elmúlt időszakban megrendezett versenyeket ismerteti. 

 

Elmondta, hogy alelnök-társával takarékos gazdálkodásra törekedtek, így a megrendezett regatták 

nyereséggel zártak. Meglátása szerint aránytalanságok álltak fent a telepek támogatottsága közt, erre 

ajánlott megoldásokat, 2 ilyen sikerült, melyekről beszámol. Újítás volt, hogy központi könyvelő látja 

el a telepek könyvelését, ami minden telepnek anyagi megtakarítást jelentett. A BAHART-tal való 

viszony alakulásáról is beszámol. 

 

Összességében jó évet zárt az Egyesület, amit példákkal támaszt alá.  

 

Levezető elnök felkéri dr. Üveges Lászlót, az FB elnökét, hogy tartsa meg az FB beszámolóját. 

 

Dr. Üveges László részletesen ismerteti az írásban is leadott FB jelentés tartalmát. 

 

Levezető elnök megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? 

 

Székely Róbert kérdést intéz a jegyzőkönyvvezető ügyvédhez, hogy ha a küldöttek az elnökség által 

előterjesztett éves beszámolót elfogadják, az van-e bármilyen kihatással az elnökség 

visszahívhatóságára.  

 

Horváth Gábor ennek kapcsán elmondja, hogy ez egy pénzügyi beszámoló, amit le kell adni ebben a 

hónapban, abban a megtörtént tények szerepelnek. Vegyük külön a két dolgot. 

 

Jegyzőkönyvvezető ügyvéd elmondja, hogy a küldöttközgyűlés indoklás nélkül bármikor jogosult az 

elnökséget vagy annak tagjait visszahívni. Elmondja továbbá, hogy az éves beszámoló elfogadása a 

küldöttközgyűlés jogszabályi kötelezettsége, aminek hiányában az egyesület akár komoly 

szankciókkal is sújtható.  

 

Levezető elnök az elhangzottak alapján javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy fogadja el az FB 

írásban előterjesztett és szóban is ismertetett jelentését, erről szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 13/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

elfogadja az FB jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként csatolt jelentését. 

 

Levezető elnök felteszi a kérdést a küldöttközgyűlésnek, hogy elfogadja-e az Egyesület 2019. évi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését, erről szavazást kér. 
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A küldöttközgyűlés 14/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással döntött arról, 

hogy elfogadja az Egyesület jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolt 2019. évi 

beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 

 

Levezető elnök elmondja, hogy korábban javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a 2020-as terv 

ne kerüljön elfogadásra, az kerüljön visszaküldésre az elnökséghez átdolgozásra. 

 

Levezető elnök azt a határozati javaslatot fogalmazza meg, hogy a küldöttközgyűlés küldje vissza 

átdolgozásra az elnökség részére a 2020. évi tervet, a következő küldöttközgyűlésre ez úgy kerüljön 

általuk előterjesztésre, hogy emellé csatolják be 2020. június 30-áig a 2020-as év tényszerű gazdasági 

adatokkal történő kiegészítését és összehasonlításként a 2019. évi tény adatokat. 

 

Náray Vilmos szót kér a 2020. évi terv kapcsán. Elmondja, hogy szeptemberben vagyunk, vitorlás 

egyesület lévén nagyjából vége is az évnek, és ez a terv februári elképzeléseket tartalmaz, amiben a 

számok nincsenek a valósággal összhangban már csak a Covid miatt sem. Viszont mivel 

kötelezettségünk tervet készíteni, fogunk készíteni. 

 

A terv átdolgozása kapcsán felvetődik az elnökség visszahívásának kérdése, illetve, hogy az 

esetlegesen visszahívott elnökség feladatát képezze-e ez vagy sem. 

 

Náray Vilmos elmondja, hogy a szüreti regatta és a telepek működése megkívánja, hogy folyamatosan 

biztosított legyen az egyesület vezetése az elnökség esetleges visszahívása esetén is. 

 

Levezető elnök a hozzászólások alapján a határozati javaslatot fenntartja, és szavazásra bocsátja. 

 

A küldöttközgyűlés 15/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

visszaküldi átdolgozásra az elnökség részére a 2020. évi tervet azzal, hogy a következő 

küldöttközgyűlésre úgy kerüljön előterjesztésre, hogy emellé csatolja be 2020. június 30-áig a 

2020-as év tényszerű gazdasági adatokkal való kiegészítését és a 2019. évi összehasonlítható tény 

adatokat. 

 

Levezető elnök áttér a 2 új elnökségi tag megerősítésének napirendi pontjára. 

 

Javasolja, hogy először Perényi Petráról szavazzon a küldöttközgyűlés. 

 

Bisztray György elmondja Perényi Petra telepgyűlési megválasztásának körülményeit, és felhívja a 

figyelmet arra a körülményre, hogy apja, Perényi Péter az FB tagja, ami meglátása szerint 

összeférhetetlen a lánya elnökségi tagságával. 

 

Levezető elnök kifejti azon álláspontját a kérdés kapcsán, miszerint az elnökségbe a telep által jelölt 

elnökségi tag a telep érdekképviselete, és fontos közösségi érdek, hogy ebbe a küldöttközgyűlés 

érdemben ne szóljon bele. Mindezek figyelembevételével szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 16/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 27 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodással döntött arról, hogy 

Perényi Petrát elnökségi tagként megerősíti. 

 

Levezető elnök javasolja, hogy Németh Péter elnökségi tagságának megerősítéséről szavazzon a 

küldöttközgyűlés. 
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A küldöttközgyűlés 17/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással döntött arról, 

hogy Németh Pétert elnökségi tagként megerősíti. 

 

Igali Csilla kérdésként veti fel, hogy a küldöttek megválasztásának milyen időtartamú a mandátuma. 

 

Levezető elnök válaszol: az alsóörsi SZMSZ alapján ott 4 évre kerültek megválasztásra a küldöttek, de 

ennek pontos hosszáról a telepek egyedileg döntöttek, és ezek a telepi határozatok nem kerültek 

nyilvánosságra hozatalra, így Levezető elnöknek sincs tudomása a konkrét mandátumok időtartamáról. 

 

Levezető elnök az Elnökség és FB visszahívásának napirendi pontjára tér át.  

 

Elmondja, hogy a határozathozatal során több dologra figyelemmel kell lenni, és javasolja tagonként 

visszahívni az elnökségi tagokat. A TVSK életében a telepvezetők kvázi automatikusan delegált tagok 

voltak az Elnökségben. Ha visszahívunk bárkit is, a visszahívás nem gátolja meg a Telepet, hogy 

visszadelegálja ugyanazt a tagot.  

 

Levezető elnök hozzáfűzi még, hogy az elnökség, illetve FB visszahívása nem valakivel szembeni 

fellépés, hanem a TVSK jövőjének építése érdekében. 

 

Levezető elnök a vitát megnyitja, kéri, hogy a megszólalók a tényszerűségre szorítkozzanak. 

 

Az indítvány előterjesztője Székely Róbert volt, először a Levezető elnök neki adja meg a szót. 

 

Székely Róbert említést tesz olyan dolgokról, amik évek óta nem működtek profi módon, pedig voltak 

felvetések megoldásokként, amik mellőzve lettek. Úgy véli, az új elnök olyanokkal tudna jól együtt 

dolgozni, akik XXI. századi szemlélettel vállalják a megújítást. A TVSK-nál fel kell frissíteni a vért, a 

javaslat erről szól. 

 

Székely Róbert javasolja, hogy a most megválasztott elnökön kívül a komplett elnökség kerüljön 

visszahívásra. 

 

Horváth Gábor egyetért azzal, hogy meg kell újulni az elnökségnek, és kifogásolja, hogy sok 

felvetésre, hivatkozásra az volt a válasz, hogy 20 éve így csináljuk. 

 

Majoross Bea, Alsóörs a küldöttközgyűlés jogairól tesz fel kérdést a tisztségviselők visszahívása 

tekintetében. 

 

Bisztray György, Balatonalmádi, a visszahívás mellett érvel. Elmondja, hogy a Telepek, ha akarják, 

akár ugyanazokat a személyeket újra megválaszthatják az elnökségbe. Ugyanakkor fontos tekintettel 

lenni arra, hogy választottak egy új elnököt, és az új elnökhöz olyan elnökségi tagok lennének 

szerencsések, akikkel harmonikus a munka. 

Nem szereti a XXI. századra való hivatkozást, mert nem jöttek volna létre a telepek a múltban végzett 

munka nélkül. Fontosnak látja, hogy köszönjük meg mindenkinek az áldozatkész munkát a mostani 

elnökségben, mert rengeteget dolgoztak. Személyes konfliktusok alakultak ki időközben az igaz, ezért 

gyűltek most össze ilyen magas számban a küldöttek, csak 6 ember nincs itt, pedig 21 fővel már meg 

lehetett volna tartani. 

 

Minden telepgyűlést meg kell tartani, hogy hogyan és kik akarnak együtt dolgozni az új elnökkel. 

 

Perjés Ábel annak kapcsán szól hozzá, hogy egyenként vagy együtt történjen szavazás az elnökségi 

tagok visszahívásáról. Javasolja, hogy az FB és az új elnökön kívüli elnökségi tagok egyben legyenek 

visszahívva. Egyesével nem tenné fel a tagokra vonatkozó szavazást, azt gondolja, hogy az jobban 
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szembe megy a klub örökségével, mint ha azt mondjuk, hogy van egy új elnökünk, neki legyen egy új 

csapata. 

 

Pajor Zsolt, Ábrahámhegy elmondja, hogy szerinte jogos igény, hogy olyan munkatársai legyenek az 

elnöknek, akikkel együtt tud dolgozni, de arra is fontos odafigyelni, hogy alulról építkezzen az 

elnökség. Visszahívhatjuk a tagokat, de ha újra ők lesznek megválasztva a telepek tagsága által, velük 

kell tudni együtt dolgozni. 

 

Fischer Dezső amellett érvel, hogy a teljes grémium kerüljön visszahívásra az elnök kivételével. 

 

Levezető elnök az időbeliség kérdésére tér ki, fontos ugyanis, hogy milyen hatállyal kerülnek 

visszahívásra a tisztségviselők, erre többféle lehetőség van. 

 

Bucsy Péter, Ábrahámhegy részéről elhangzik, hogy Náray Vilmos egyelőre meg van választva, de 

még nincs bejegyezve, így nem lehet visszahívni. A javaslat az elnökség mint testület visszahívására 

szólt, nem elnökségi tagokéra, azt szavaztuk meg napirendi pontnak. 

 

Levezető elnök szerint az egy technikai kérdés, hogy egyben, vagy egyenként szavazunk az elnökségi 

tagok visszahívásáról, de a felszólalások alapján az egyenkénti szavazást elvetjük. Elmondja, hogy 

megoldásként hozható olyan határozat, hogy a teljes elnökség visszahívásra kerül, kivéve az újonnan 

megválasztott elnök. 

 

Horváth Gábor egy gyakorlati problémát vet fel.  Fontos szem előtt tartani, hogy az Egyesület 

működőképessége folyamatosan biztosítva legyen, ezért ha mindenki visszahívásra kerül azonnali 

hatállyal akkor az új elnök 1-2 hónapig még nem fog tudni utalni, így a bankszámlához senki nem fér 

hozzá, fizetésképtelen lesz az egyesület, a következő versenyeket nem fogjuk tudni kifizetni. 

Javasolja, hogy kerüljön visszahívásra az elnökség úgy, hogy a következő küldöttközgyűlésig legyen 

ügyvivő elnökség. 

 

Hozzászólások vannak annak kapcsán, hogy legyen biztosítva az, hogy az újonnan megválasztott 

elnök ne kerüljön visszahívásra, illetve hogy meg lehetett-e volna oldani ezt a napirendi pontok más 

sorrendben történő tárgyalásával. 

 

Náray Vilmos javasolja, hogy az átmeneti időszakban a 2 alelnök utalási joga maradjon meg az új 

elnök ellenjegyzésével, ami egy belső ügyrend, és a küldöttközgyűlés erről hozzon határozatot. 

 

Bisztray György felhívja a figyelmet arra, hogy az új elnök bírósági bejegyzése hónapokig is tarthat, 

ezért javaslata, hogy a 2 alelnök addig maradjon pozícióban, amíg Náray Vilmos bejegyzése 

megtörténik, és az alelnökök el nem számoltak a tevékenységükkel a közgyűlésnek. 

 

Igali Csilla javaslata, hogy a küldöttközgyűlés kötelezze a 2 alelnököt, hogy a következő 

küldöttközgyűlésig ügyvezetőként tevékenykedjenek, és adják át az új elnöknek az eddigi működési 

dokumentációt. 

 

Levezető elnök az elhangzott számos hozzászólást figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot 

fogalmazza meg: 

A küldöttközgyűlés visszahívja a teljes elnökséget, annak összes tagját, kivéve az elnököt, azonnali 

hatállyal, de a 2 alelnök mint ügyvivő marad megbízva, és az új elnök ellenjegyzése mellett a 

működést biztosítja a következő küldöttközgyűlésig, illetve gondoskodik a tisztújító közgyűlés 

előkészítéséről. 

 

Horváth Gábor felvetése, hogy a 2 alelnököt nem lehet visszahívni azonnali hatállyal, mert a bankban 

onnatól kezdve nem járhatnak el. A bank csak a bejegyzés jogerős végzése alapján fogadja el az új 

elnök aláírását.  
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Magyar Balázs javaslata, hogy az egész elnökség ügyvivő elnökségként maradjon megbízva 

meghatározott határideig. 

 

Székely Róbert azzal érvel, hogy a működőképességhez elegendő, ha csak a 2 alelnök és az új elnök 

nem kerül visszahívásra. 

 

Horváth Gábor felveti, hogy javasolja, hogy a telepek küldjék a szakosztályvezetőket is, azaz 

telepenként kettő-kettő elnökségi tag delegáltat, felhívja a figyelmet arra, hogy ez a 

kiegyensúlyozottság érdekében hasznos lenne, deez nincs írásban, Alapszabályban rögzítve. 

 

Németh Dezső kiemeli annak jelentőségét, hogy személyi változások szükségesek az érdemi 

változásokhoz az egyesület életében.  

 

Horváth Gábor elmondja, hogy minden tiszteletet megérdemel az a munka, amit a jelenlegi elnökségi 

tagok az elmúlt évtizedekben tettek az egyesületért, erre figyelemmel kell lenni. 

 

Az Elnökség és a küldöttek megválasztásának alapszabály szerinti rendje kerül tisztázásra. 

 

Felvetés érkezik arra nézve, hogy érdemeik elismerése mellett egyes elnökségi tagok tiszteletbeli 

elnökségi tagként kerüljenek megválasztásra, rendes elnökségből történő visszahívásuk mellett.  

Levezető elnök jelzi, hogy az alapszabály erre nem ad lehetőséget. 

 

Levezető elnök összefoglalja, hogy a tagoknak 3 fő célja van az eddig elhangzottak alapján: 

- komoly tagi és küldötti érdek alakult ki amellett, hogy a meglevő elnökség tagjai tovább ne 

irányíthassák az egyesületet, kerüljenek új tagok az Elnökségbe.  

- az új elnök támogatása, hogy tovább tudja alakítani a TVSK jövőjét egy olyan csapattal, akik 

az általa képviselt  programot tudják támogatni  

- az egyesület működőképességének fenntartása, hiszen komoly versenyek megrendezése van 

folyamatban stb. 

 

A meghozandó határozattal a 3 pont kezelése a cél. 

 

Dr. Dulin György elmondja, hogy az alapszabály alapján az elnökség határozatképes, ha az elnökségi 

tagok több mint 50 %-a jelen van, azaz 2 főig van még meg az elnökség. 

 

Náray Vilmos elmondja, hogy úgy látja, hogy nem élvezi a jelenlegi Elnökség többségének 

támogatását, ezért előre lépések elindítása ebben a felállásban nem fog tudni megvalósulni 

 

Bisztray György részéről az a felvetés érkezik, hogy az új elnök bejegyzését követő 30 napon belül 

legyen megtartva a tisztújító közgyűlés. 

 

Újabb javaslat érkezik az ügyvivő elnökségről való határozathozatalra. 

 

Perjés Ábel elmondja, hogy nincs minden héten vezetőségi gyűlés, vagyis egy ideig határozatképes 

elnökség nélkül, a 2 alelnök aláírásával is tud működni az egyesület.  

 

Levezető elnök elmondja, hogy jelenleg a 2 alelnök nem szabályszerűen, együttesen terjeszt elő 

javaslatokat, hanem egymástól függetlenül, akár egymásnak ellentmondóan működnek, de ismerete 

szerint a pénzügyi kérdések kezelése ebben kivétel. Ez tehát nem feltétlenül jelent megoldást az 

egyesület működésére. 

 

Fischer Dezső szeretné tisztázni, hogy mi tartozik a küldöttközgyűlés, mint a legfelsőbb grémium 

hatáskörébe. 
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Levezető elnök kompromisszumos javaslatot szeretne előterjeszteni. Elmondja, hogy a jelenlegi 

elnökségi tagok is a közösségből megválasztott emberek, bízik abban, hogy tudomásul veszik a 

közösség többségi döntését. 

 

Javasolja, hogy a tisztújításra törekvésre tekintettel 2 hónap időt adjon a tagság a jelenlegi 

elnökségnek, mert tisztújítást nem lehet rövidebb idő alatt megoldani. 

 

Rögzítésre kerülne a határozatban, hogy a tagság elvárja, hogy az elnökség ügyvivő elnökségként a 

közösség érdekét képviselve végezze a tevékenységet. 

 

Levezető elnök által megfogalmazva az elhangzottak alapján a határozati javaslat akként szól, hogy 60 

napos határidővel kerüljön - az elnök kivételével - a teljes elnökség visszahívásra, ez idő alatt pedig 

ügyvivő elnökségként készítse elő jelen küldöttközgyűléstől számított 60. napra a tisztújító 

közgyűlést, illetve ennek érdekében a küldöttközgyűlés felszólítja az Elnökséget, hogy az ehhez 

szükséges döntéseket határidőben hozza meg. 

 

Levezető elnök szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 18/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

60 napos határidővel kerüljön - az elnök kivételével - a teljes elnökség visszahívásra, ez idő alatt 

pedig ügyvivő elnökségként készítse elő jelen küldöttközgyűléstől számított 60. napra a tisztújító 

közgyűlést, illetve felszólítja az Elnökséget, hogy az ehhez szükséges döntéseket határidőben 

hozza meg. 

 

Levezető elnök további határozati javaslata az elhangzottak alapján, hogy a küldöttközgyűlés 

felszólítja az elnökséget, hogy a közösség érdekeit támogatva hozzon döntéseket, a 

küldöttközgyűlésen megnyilvánult többségi akarat szellemében, az új elnök ellenjegyzésével. 

 

Levezető elnök szavazást kér. 

 

Náray Vilmostól hozzászólásként elhangzik, hogy minderre egyébként az elnökség munkájának 

elismerése mellett kerüljön sor, amivel a jelenlévők egyetértenek. 

 

 

A küldöttközgyűlés 19/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

az elnökség munkájának elismerése mellett a küldöttközgyűlés felszólítja az elnökséget, hogy a 

közösség érdekeit támogatva hozzon döntéseket, a küldöttközgyűlésen megnyilvánult többségi 

akarat szellemében, az új elnök ellenjegyzésével. 

 

Levezető elnök megnyitja a vitát a felügyelő bizottság visszahívásának kérdésében. 

 

Levezető elnök további határozati javaslata az elhangzott hozzászólások alapján akként szól, hogy 60 

napos határidővel kerüljön a teljes felügyelő bizottság visszahívásra. 

 

Levezető elnök szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 20/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül döntött arról, 

hogy 60 napos határidővel, a 60. napra összehívott tisztújító küldöttközgyűlés hatályával 

kerüljön a teljes felügyelő bizottság visszahívásra.  
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A küldöttközgyűlés megköszöni az FB munkáját, azt, hogy az érdekükben tevékenykedtek. A 

küldöttközgyűlés megtapsolja a jelen levő dr. Üveges Lászlót. 

 

A Levezető elnök a tisztújító közgyűlés összehívásával kapcsolatos napirendi pontra tér át.  

 

Náray Vilmos elmondja, hogy a közgyűlést az elnökség hívja össze, de az FB elnök is összehívhatja. 

 

Levezető elnök az alábbi határozati javaslat tárgyában kér szavazást: 

 

Felkérjük az elnökséget és az FB elnököt, hogy a mai naptól számított 60. napra hívja össze a 

küldöttközgyűlést a tisztújítás napirendi pontjával. 

 

Egy hozzászóló jelzi, hogy a küldöttközgyűlés meglátása szerint az elnökséget utasítja, nem pedig 

felkéri. 

 

Egy további hozzászóló felveti a jelen közgyűlés felfüggesztésének lehetőségét addig. 

 

Levezető elnök jelzi, hogy ez azért nem jó megoldás, mert addig nem tudjuk beadni a bíróságra az új 

elnök bejegyzésére vonatkozó kérelmet. 

 

Levezető elnök az elhangzott hozzászólások alapján pontosítja a határozati javaslatot: 

 

A küldöttközgyűlés utasítja az elnökséget, hogy 60. napra hívja össze a tisztújító küldöttközgyűlést, és 

amennyiben 2020. okt. 5-ig az nem kerül összehívásra, felkéri az FB elnökét ezen küldöttközgyűlés 

összehívására. A küldöttközgyűlés összehívására a következő napirendi pontokkal kell sor kerüljön: 

elnökségi tagok, FB tagok választása, 2020. évi tény és tervadatok. 

 

Levezető elnök szavazást kér. 

 

A küldöttközgyűlés 21/2020. szeptember 18. számú határozata 

 

A küldöttközgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött arról, hogy 

utasítja az elnökséget, hogy 60. napra hívja össze a tisztújító küldöttközgyűlést, illetve 

amennyiben 2020. okt. 5-ig az elnökség nem hívja össze a küldöttközgyűlést, arra az esetre 

felkéri az FB elnökét ugyanarra a napra, azonos napirendi pontokkal egy küldöttközgyűlés 

összehívására. A küldöttközgyűlés összehívására és előkészítésére a következő napirendi 

pontokkal kell sor kerüljön: elnökségi tagok választása, FB tagok választása, 2020. évi tény és 

tervadatok. 

 

Hozzászólásként elhangzik, hogy a Jelölő Bizottságot az alapszabály alapján az Elnökség kéri fel, 

arról nem szükséges a küldöttközgyűlésnek határozatot hoznia, az Elnökségre vonatkozóan pedig már 

született határozat arról, hogy készítsék elő a tisztújító küldöttközgyűlést. 

 

Levezető elnök az Egyéb napirendi pontra tér át. 

 

Nincs a napirendi ponthoz hozzászólás. 

 

A Levezető elnök megköszöni a részvételt, úgy véli, a TVSK jövője érdekében sokat tettek a 

megjelentek, és hogy a TVSK mintegy 1000 tagja értékelni fogja ezt a munkát. Bízik benne, hogy az 

egyesület tagjai a továbbiakban egy jó és normális közösségként, a vitorlás társadalom szerves 

részeként tudnak működni a jövőben is, és kifelé is ezt tudják mutatni. Mindenkinek jó szelet és jó 

vitorlázást kíván. 
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Székely Róbert zárszóként kiemeli még, hogy jó látni ezt az egységes akaratot most, és a továbbiakban 

is maradjon együtt az egységes akarat. 

 

A Levezető elnök egyéb indítvány hiányában a küldöttközgyűlést berekesztettnek nyilvánította. 

 

K. m. f. 

 

 

 

Székely Róbert                                 Magyar István   Matlaskovsky Miklós 

   hitelesítő                                          levezető elnök hitelesítő 
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