JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Laser Osztályszövetség 2020. évi közgyűléséről
A Magyar Laser Osztályszövetség elnöksége a pandémiás helyzetre való tekintettel rendhagyó
módon, online hívta össze 2020. november 26-án, 17 órára éves közgyűlését.
Az elnökség 2020. szeptemeber 17- i elnökségi ülésén, - egyeztetve az edzőkkel és klubokkal határozott a rendhagyó, tisztújító közgyűlés lebonyolításának módjáról.
Az MLOSZ elnökségének hatékonyabb munkavégzése miatt az a döntés született, hogy a
tisztújító közgyűlést a tagság nem halasztotta el, hanem biztonságos, online platformon kívánta
megtartani. Ennek érdekébe az elnökség a tagokat kiértesítette ennek módjáról, s megkérte
minden érintett klub vezetését, hogy 2020. október 15-ig egyeztessen szavazati joggal
rendelkező versenyzőivel, s kérje be tőlük álláspontjukat, valamint meghatalmazásukat, hogy
egy, a klub által erre kijelölt személy képviselhesse őket és szavazatukat leadhassa a
közgyűlésen. A közgyűlésen minden klubból egy, erre kijelölt, s felhatalmazott személy vehetett
részt online formában, (Zoom) annyi szavazati joggal, ahány erre jogosult meghatalmazást
emailben előzetesen eljuttatott az MLOSZ elnöksége részére. Bekérte továbbá az új elnökségi
tagokra vonatkozó jelöléseket is, melyet a szavazati joggal rendelkező tagok a jelölő bizottsági
tagoknál, Bagyó Áronnál és Beliczay Mártonnál tehettek meg email elküldésével:
Mivel a kiírt időpontban a közgyűlés határozatképtelennek bizonyult, ugyanis a nyilvántartott 88
szavazattal rendelkező tagból mindössze 38 személy írásbeli meghatalmazása került
megküldésre, mely nem érte el az érvényességhez szükséges 50%-ot, így az alapszabálynak
megfelelően az elnökség a megismételt online közgyűlést az előírt fél órát kivárva, este 19 órára
tűzte 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
88 fős tagságból 39 szavazattal bíró tag meghatalmazása érkezett be az általuk képviselt edzőktől.
13 meghatalmazás, képviselte őket Csomai József
11 meghatalmazás, képviselte őket Pál Gaszton
(Szakasits György végül magát képviselte)
YKA-THE
7 meghatalmazás, képviselte őket Majthényi Zsombor
SVE
7 meghatalmazás, képviselte őket Bagyó Áron
masters tagok
Péteri Gábor és Szakasits György
BYC
MVM

Összesen: 40 fő (Péteri Gábor nem küldött meghatalmazást, maga vet részt az ülésen)
A napirendi pontok elfogadását követően megválasztásra került a közgyűlési jegyzőkönyv
vezetőjeként Eszes Bernadett, a jegyzőkönyv hitelesítőiként Péteri Gábor és Szakasits György.

Első 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
változtatásra, 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.
Második napirendi pontként a jelölő bizottság jelenlévő tagja, Bagyó Áron ismertette, hogy a
jelölő bizottsághoz mindkét tagjához a meghirdetett időpont lejártáig ugyan az az 5 jelölés, Bagyó Áron, Csomai József, Eszes Bernadett, Majthényi Zsombor és Pál Gaszton - érkezett be.
A helyszínen a tagok további jelöltet nem állítottak, javasoltak.
A szavazatszámláló bizottságba Szakasits György és Bagyó Áron jelentkezett, akiket a tagság
erre a pozícióra elfogadott.
A jelenlévők titkos, írásos, emailben elküldött szavazás alapján a fent említett elnökségi tagokat
(Bagyó Áron, Csomai József, Eszes Bernadett, Majthényi Zsombor és Pál Gaszton)
egyhangúan megválasztotta. Az elnökség tagjai első, alakuló ülésükön, decemberben választják
ki maguk közül az elnököt.
Harmadik napirendi pontként az egyéb kérdések megvitatására került sor, melyben a jövő évi
ranglista versenyek meghatározásáról, azok időpontjáról esett szó, s melyekről a résztvevők
további egyeztetést kértek a BYC verseny és az alsóörsi verseny időpontjáról a rendező
klubbokkal.
Csomai József korábbi felvetését és kérelmét a helyszínen megerősítette az elnökség, miszerint a
Laser 4.7 Európa-bajnokságon 50%-ban szereplő versenyzők (3 fő) utólagosan megkapják a
sávos rendszer szerint kialakított támogatást, mely számszerüsítve összesen 600.000 ft (300.000;
180.000; 120.000 ft)
Az idei évben válogatott keret hirdetése helyett az elnökség a ranglista helyezetteket díjazta akik
számára a kiérdemelt díjat, s a nyerteseknek járó vitorlákat a karantén helyzet feloldását követően
eljuttat az érintett versenyzők edzőihez.
Laser 4.7
1. Nagy Bendegúz
2. Verebély Mátyás
3. Szokody Olivér
legeredményesebb lány
Vida Róza

BYC
SVE
BYC

BYC

Laser Radiál
1. Kovács Attila
2. Sellei Bence

MVM
BYC

3. Bagonyi Bálint
legeredményesebb lány
Kis-Kapin Karina

THE-YKA

BYC

Laser Standard hajóosztályban a 2020-as évben hivatalosan elfogadott ranglista sajnos nem
született, mivel az érintett versenyek mindegyikén nem érte el a résztvevők száma a minimális,
érvényességhez szükséges 8 főt.
A legeredményesebb versenyző 2020-ban Laser Standard hajóosztályban a nem hivatalos
ranglista alapján:
Zink Leon

BYC

További hozzászólás, kérdés hiányában Eszes Bernadett levezető elnök a közgyűlést 20.15 órakor
bezárta.

Hitelesítők:
Szakasits György és Péteri Gábor
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