
Elnökségi ülés határozatai  
 

a Magyar Sí Szövetség 2018. május 23-i elnökségi üléséről 
 
 

   52 / 2018. sz. Határozat (2018. május 23.) 
 
Az elnökség ez úton megállapítja, hogy az új elnökség bejegyzése a Fővárosi 
Törvényszéken felfüggesztés alatt áll, ezért a 2018. május 27-re tervezett közgyűlést 
lemondja. A következő közgyűlést a bejegyzés jogerős elbírálását követően újra 
összehívja. 
 
 
Igen:  5          Nem:  0   Tartózkodik:      0 

 
   53 / 2018. sz. Határozat (2018. május 23.) 
 
Az elnökség megállapítja, hogy a szövetség törvényes működését Bajai András 
visszahívott elnök és Vámos Attila volt ügyvezető elnök akadályozzák, azzal, hogy a 
közgyűlés és az elnökség határozatait, valamint a megválasztott tisztségviselők 
bejegyzése iránti eljárását a bíróság előtt megtámadták, a szövetség tulajdonában 
levő vagyontárgyakat és adatokat jogalap nélkül birtokolják, visszatartják és 
felhasználják. 
 
Igen:    5         Nem:     Tartózkodik:       

 
   54 / 2018. sz. Határozat (2018. május 23.) 
 
Az elnökség felszólítja Bajai Andrást, hogy a birtokában lévő a szövetség 
iratanyagát, szerződésállományát, könyvviteli dokumentumait, szervezet bélyegzőit, 
pénzeszközeit (házipénztár készletét), bankszámla feletti rendelkezési jogait, 
bankkártyáit) webes hozzáférési kódjait, szövetség elektronikus levelezését és az 
ahhoz való hozzáférését, továbbá az iroda birtokát (1137 Budapest Radnóti Miklós 
u. 29.), és a szövetség nyilvántartott eszközeit, minden egyéb, a szövetség 
működéséhez szükséges eszközt és információt adja át Miklós Edit elnök részére  
június 15. 12 óráig.  
 
Igen:    5         Nem:     Tartózkodik:       

 
    55 / 2018. sz. Határozat (2018. május 23.) 
Felhatalmazza az elnökség Miklós Edit elnököt, hogy a szövetség elnökségének a 
törvényesség fenntartása érdekeben hozott, valamit a jelen elnökség elfogadott 
határozatairol a szövetség tagságát, Bajai Andrást és a közvéleményt tájékoztassa.  
 
Igen:       5      Nem:     Tartózkodik:       

 
 
 



   56  / 2018. sz. Határozat (2018. május 23.) 
Az elnökség a mai ülésen elfogadja a rendelkezésre álló keretösszegből az utánpotlás 
edzői program felosztását az alábbiak szerint: 
 
1. Vasas SE 
2. Snowline SE 
3. Freeride SE 
4. Körte SE 
5. Rozmaring SE 
6. Honvéd Zalka SE 
7. Kőszegi SE 
 
Igen:    4         Nem:     Tartózkodik:      1 

 
 


