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A Magyar Laser Osztályszövetség 2019. évi közgyűléséről 

 

A Magyar Laser Osztályszövetség elnöksége 2019. október 5-én, 17 órára hívta össze éves 

közgyűlését Balatonfüredre, a Club Hotel Füred konferencia termébe, melyről emailben 

kiértesítette az érdekelt feleket. 

 

Mivel a kiírt időpontban a közgyűlés határozatképtelennek bizonyult, ugyanis a nyilvántartott 83 

szavazattal rendelkező tagból mindössze 28 fő jelent meg, mely nem érte el az érvényességhez 

szükséges 50%-ot, így az alapszabálynak megfelelően az elnökség a megismételt rendkívüli 

közgyűlést fél óra elteltével tűzte ki, melyre a létszám 33 szavazati joggal rendelkező személyre 

bővült ki. 

 

A megismételt közgyűlésen a jelenlévők köszöntése után az elnök ismertette az előzetesen 

közzétett napirendi pontokat, valamint tájékoztatta a tagságot arról, hogy a jelenleg nyilvántartott 

83 fős tagságból 30 szavazattal bíró tag jelent meg, + 3 meghatalmazás érkezett., így a szavazati 

joggal rendelkező létszám 33 fő. 

A napirendi pontok elfogadását követően megválasztásra került a közgyűlési jegyzőkönyv 

vezetőjeként Eszes Bernadett, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőiként Kis-Kapin Karina és Zink 

Leon. 

 

Első három napirendi pontként ismertetésre került az éves elnöki beszámoló, azt követően a 

pénzügyi beszámoló, valamint megállapításra került, hogy a 2020. évi MLOSZ tagdíj mértéke 

nem kerül módosításra, az ifjúsági, azaz 19 év alatti versenyzők számára 6.000 ft, míg a felnőtt 

tagdíj mértéke továbbra is évi 12.000 ft. 

 

A beszámolót és a tagdíjak mértékét a tagság egyhangúan elfogadta. 

 

Következő napirendi pontként kihirdetésre került az augusztusi Laser Kupa verseny eredménye, 

melynek díjazottjait az osztályszövetség Rooster ajándék vásárlási utalvánnyal jutalmazta. 

 

LASER KUPA 

Eredmények 

 

Laser 4.7 

1. Sellei Bence    BYC 

2. Nagy Bendegúz    BYC 

3. Orbán Botond    MVM 

Legeredményesebb női versenyző Kis-Kapin Karina BYC 

 

 

Laser Radiál 

1. Rédling Balázs   PROCELERO 

2. Majthényi Zsombor  YKA-THE 

3. Szűcs Ábel     YKA-THE 

Legeredményesebb női versenyző Barsi Lívia 



 

 

Ezt követően az ünnepélyes válogatott keret hirdetésre került sor. Laser 4.7-ben a válogatott 

keretbe 4 fiú és 1 lány versenyző került be, míg Laser Radiál osztályban a 2020. I. félévének 

válogatott keretét 4 fiú versenyző adja.  

 

A válogatott keret tagjait az elnökség emlékplakettel és ajándék laser vitorlával jutalmazta. 

 

Az éves ranglista végeredménye alapján 2020. évi válogató versenyek lezárulásáig az alábbi 

versenyzők képviselik hajóosztályunkat, mint a válogatott keret tagjai: 

      
 

Válogatott keret Laser 4.7 

Kovács Attila  MVM   ajándék vitorla 

Sigmond Soma BYC 

Verebély Mátyás SVE  

Nagy Bendegúz BYC 

Vida Róza   BYC 

 

Válogatott keret Laser Radiál 

Rédling Balázs  PROCELERO  ajándék vitorla 

ifj. Majthényi Zsombor  THE-YKA 

Papp Péter    Sopron 

Szűcs Ábel   THE-YKA 

 

Szintén ajándék vitorlával jutalmazta az osztályszövetség a 2019. évi hazai versenyek 

legeredményesebb versenyzőjét, Zink Leont, míg a Monautix kft felajánlásának jóvoltából a 

legeredményesebb első éves fiú és leány laser versenyző egy-egy Rosster laseres mellénnyel 

gazdagodhatott. 

 

További hozzászólás, kérdés hiányában Eszes Bernadett levezető elnök a közgyűlést 18.30 órakor 

bezárta, melyet követően a tagságot és edzőiket az MLOSZ egy vacsorával vendégelt meg a Club 

Hotel Füred éttermében. 

 

 

       Eszes Bernadett 

        j.k.vez. 

 

 

Hitelesítők: 

 

Kis-Kapin Karina és Zink Leon 

 

 

Balatonfüred, 2018. október 7. 


