
Kedves Klubtársak!

Javában zajlik a szezon, pörögnek a bajnokságok és süti a fejünket a nap. A nagy versenyezgetés közben – 

ahogy korábban is vállaltuk és tettük – id�nként hírlevélben számolunk be életünk kisebb-nagyobb dolgairól.

Kezdjük sikeres eredményekkel. A BYC-es csemeték a közelmúltban letették a névjegyüket az európai élme-

z�nyben. Vadnai Benjamin, aki a tavalyi évben igazolt hozzánk, összetett 2. helyet szerzett a Piranban rendezett 

Európa-bajnokságon. Ez a valaha ebben az osztályban elért helyezések közül a legjobb eredmény! Gyapjas 

Balázs 20. helyezése szintén nagyszer� teljesítmény. 

A Laser Radiálos csapat tagjaként Bathó Péter Koppenhágában az U17 korosztályban 3. helyen végzett és 

jelenleg a Laser 4.7 vb-n küzd egy szép eredményért. A Laser Magyar Bajnokságon Kaiser Kristóf junior korcso-

portban Magyar Bajnok, Tomai Balázs 2., Bathó Péter 4. helyezett. 

A 470-es Feln�tt Magyar Bajnokságon a Váradi Imre-Serke Áron kett�s a 2. helyen, a Szamódy Tamás-Bárdos 

Mihály páros a 3. helyen végzett. �k még az augusztus végi Serdül� és Ifjúsági Bajnokságon is szerepelhetnek, 

amit már az egész utánpótlás csapat nagyon vár. El�tte azonban még a 420-470 junior európa-bajnokságon 

bizonyíthat minden egységünk, hiszen a verseny Balatonfüreden kerül megrendezésre. 

A táborokból és az iskolai programból kiválasztott gyerekek beilleszkedése is folyamatban van, a Magyar Baj-

nokságon már bizonyíthatnak. Ahogy az már lenni szokott, az idei évben is sikerrel zajlanak napjainkban is az 

OP táborok Solymos Dóri vezetésével. 

Az utánpótlás után érdemes pár pillanatra az „érettebb” korosztályra is szánni némi figyelmet. A Kalóz Bajnoksá-

gon a dr. Varjas Sándor- Baráth Gábor kett�s a 2. helyen végzett. Solingban a Wossala György-Németh Péter-

Vezér Károly egység a Magyar Bajnoki cím megszerzése után megszerezte a Masters Világbajnoki címet és ezt 

követ�en a 3. helyet is elnyerték a Soling Eb-n Olaszországban. Nagyon szép sorozat. Gratulálunk! 

A Kékszalagon Dragon hajóosztályban 3. helyen végzett dr. Korchmáros Tamás és legénysége, Scholtz 22 hajó-

osztályban 2. helyen végzett Belle Örs és legénysége, J24 hajóosztályban 2. lett Hercsel Erik és csapata, Sudár 

Sport osztályban a dobogó 3. fokán Majnár Rudolf és csapata állhatott.

Id�közben lezajlott a Nagyhajós Bajnokság I. fordulója. Elliot 770 hajóosztályban 3. helyezett Bathó Tamás és 

családja, 30-as cirkáló hajóosztályban bajnok a Kékmadár Wossala György és csapata. 
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Meghívó a BYC 2010. évi Közgyűlésére

Tisztelt Klubtársunk!

A BYC Elnöksége szeretettel meghívja Önt a Balatonfüredi Yacht Club 2010. évi éves Közgyűlésére, amelyet 
2010. május 30. napján (vasárnap) 15.00– 18.00 óra között tartunk, az alábbi napirend szerint a balatonfüredi 
ANNA-GRAND HOTEL Dísztermében (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1.).

1. Előterjesztés a BYC 2009. évi Beszámolója és Közhasznúsági Jelentése tárgyában – Nagy Attila, elnök
• Elnökség 2009. évi szakmai beszámolója – Nagy Attila, elnök
• A BYC 2009. évi számviteli törvény szerinti éves Beszámolója és Közhasznúsági jelentése – Nagy Attila, 

elnök, Böröcz István, ügyvezető igazgató
• Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolója és jelentése – Varga Lajos, FB elnök

2.  Előterjesztés a BYC 2010. évi pénzügyi tervének – az SZMSZ által meghatározottak szerinti – fő irányszá-
mainak tárgyában – Nagy Attila, elnök, Böröcz István, ügyvezető igazgató

3. Előterjesztés Alapszabály módosítása tárgyában – Böröcz István, ügyvezető igazgató
4. Előterjesztés a belső kikötő felújítási munkálatainak finanszírozása tárgyában – Nagy Attila, elnök, Varga 

Lajos FB elnök
5. Elismerések adományozása – Nagy Attila, elnök
6. A BYC elnökének megválasztása
 Jelöltek bemutatkozása és választás – id. Pataki Attila, a Jelölőbizottság elnöke
7. A BYC elnökségi tagjainak megválasztása
 Jelöltek bemutatkozása és választás – id. Pataki Attila, a Jelölőbizottság elnöke
8. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása  
 Jelöltek bemutatkozása és választás – id. Pataki Attila, a Jelölőbizottság elnöke
9. Előterjesztés tiszteletbeli és örökös tag címek odaítélése tárgyában – Nagy Attila, elnök
10. Előterjesztés tagkizárás tárgyában – Nagy Attila, elnök
11. Előterjesztés rendes tag/ok felvétele tárgyában – Nagy Attila, elnök
12. Egyebek
 Tagság tájékoztatása – Nagy Attila, elnök, Böröcz István ügyvezető, Varga Lajos FB elnök

• Beszámoló az utánpótlás és olimpiai osztályok programjairól London 2012
• Beszámoló a BYC folyamatban lévő fejlesztéseiről
Zárszó – Nagy Attila, elnök
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A Közgyűlés háttéranyagai (2009. évi szakmai beszámoló; a számviteli törvény szerinti 2009. évi éves (pénzügyi) 
beszámoló, 2009. évi közhasznúsági jelentés; FB jelentés; 2010. évi pénzügyi terv SZMSZ előírásai szerinti fő 
irányszámai, Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabály tervezete; Kikötőfejlesztés finanszíro-
zása, tagsági előterjesztések) az Alapszabály 3.1.1. pontja szerint elektronikus úton hozzáférhetőek a klub hon-
lapján (www.byc.hu), továbbá a dokumentumok a klub irodahelyiségében is megtekintés céljából rendelkezésre 
állnak.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagot, hogy amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlésre a 
hatályos Alapszabályunk 3.1.3. pontja alapján az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azonos napirenddel azonos 
napon az eredeti időponthoz képest egy órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt Közgyűlés a jelen 
Meghívóban közölt napirendi pontok vonatkozásában a rendes tagok 10 %-ának jelenléte esetén határozatké-
pes.

A Közgyűlésen elnök, elnökség és Felügyelő Bizottság megválasztására is sor kerül, vonatkozó jelölését várjuk 
a Jelölőbizottság tagjainak e-mail címére (id. Pataki Attila elnök, e-mail: byc@byc.hu, Bathóné Fendle Zsu-
zsanna tag, e-mail: bathot@axelero.hu, Ligeti Pál tag, e-mail: ligetipal@msn.com, Cserép Csaba tag, e-mail: 
cserepcsaba49er@gmail.com, Varga Lajos tag, e-mail: varga@nelson.hu), vagy a Jelölőbizottságnak címezve a 
BYC székhelyére postai úton megküldve, illetve a byc@byc.hu e-mail címre elektronikusan elküldve.

A Közgyűlésen a rendes tag jogait az SZMSZ III.1.5.1. pontja alapján teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján is gyakorolhatja, amelyhez szükséges meghatal-
mazás mintát az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kérjük a tisztelt Tagot, hogy részvételével és aktív közreműködésével járuljon hozzá a Közgyűlés és ezáltal a 
klub működésének sikerességéhez. 

Közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Balatonfüred, 2010. május 7.

            Üdvözlettel: 
            Nagy Attila
                elnök


