
Elnökségi ülés határozatai 
 

a Magyar Sí Szövetség 2018. augusztus 13-i elnökségi üléséről 
 
 

   59 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség a mai napon úgy dönt, hogy felhatalmazza Gótzy Antalt és Kapitány Ildikót, hogy 
tájékoztató levelet írjon a tagságnak a perindítás lehetőségéről. 
 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   60 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség, amennyiben bármely klub keresetet indít a 2018 július 20-i közgyűlésen meghozott 
határozatok ellen, ha erre jogi lehetőség nyílik, akkor az elnökség beavatkozóként csatlakozik a 
perhez, illetve a tagok csatlakozhatnak szintén. 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   61 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség elítéli a 2018. július 20-ára Bajai András által  szabálytalanul összehívott közgyűlést. 
Az elnökség a közgyűléssel kapcsolatban a magát a Síszövetség vezetésének tartó személyeknek a 
tevékenységét deklarálja,miszerint a közgyűlést a törvény és az alapszabály rendelkezdésének 
megsértésével hívták össze, és az azon hozott határozatok érvénytelenek. Ennek az 
érvénytelenségének megállapítása érdekében felhatalmazza az áprilisi közgyűlésen megválasztott 
Miklós Edit elnököt, hogy bízzon meg jogi képviselőt a határozatok megtámadása vagy ezen 
határozatok megtámadására vonatkozó  benyújtására vagy ilyenhez való csatlakozás érdekében. 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   62 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség elítéli azon tagegyesületek magatartását, akik részt vettek abban és hozzájárultak az 
álközgyűlés megtartásához, tevékenységükkel a tagi kötelezettségük ellenére Magyar Sí Szövetség 
alapszabályában foglaltakat nem tartották magukra kötelezőnek és hozzájárultak ahhoz hogy 
társaik jogaiktól megfosztása kerüljenek. 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   63 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség felhatalmazza Gótzy Antalt és Kapitány Ildikót, hogy a tagoknak küldjön ki egy levelet azzal a 
kéréssel, hogy igazolják a tagdíjbefizetésüket. 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 

  

 

 

 



   64 / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség felhatalmazza Gótzy Antalt és Kapitány Ildikót, hogy járjon el a banknál a Magyar Sí 
Szövetség nevében, annak érdekében, hogy a jogi helyzet rendezésének időpontjáig a Szövetség számláját 
zárolja. 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   65  / 2018. sz. Határozat (2018. augusztus 13.) 
 
Az elnökség felhatalmazza Gótzy Antalt és Kapitány Ildikót, hogy a Nemzetközi Sí szövetség (FIS) és a 
Nemzetközi Biatlon Szövetség (IBU) irányába küldjön tájékoztatást arról, hogy jelen pillanatban a Magyar 
Sí Szövetségnek  Miklós Edit törvényesen megválasztott elnöke. A korábbi elnök, Bajai András a MOB 
levelében foglalt jogi állásfoglalást kihasználva, erre hivatkozva akadályozza annak a bírósági elbírálását, 
hogy a Miklós Edit be legyen jegy jegyezve. Minden intézkedés, amit Bajai András, dr.Vámos Attila és Szabó 
Bence intéznek törvénytelen és magyar sportnak ezzel kára keletkezik, ezért felkérjük őket, hogy ebbe ne 
segédkezzenek. 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 


