JEGYZŐKÖNYV
amely 2012. május 23. napján a Magyar Szörf Szövetség elnökségi ülésén, a 11. ker Dayka tér 3/A
szám alatt.
Az elnökségi ülés nyilvános, jelen vannak:








Utassy Loránd főtitkár,
Körtvélyesi Miklós,
Dr. Molnár Ákos,
Lazsádi László,
Koszti György, mint elnökségi tagok
dr. Nagy Gyula a FB elnöke,
Kruchina Károly a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke

Utassy Loránd köszönti a megjelenteket, majd javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost nevezzék ki.
Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot:
12/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost választotta meg.
A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják.
Ezt követően Utassy Loránd főtitkár ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.

Olimpiai akkreditáció
Versenyzői támogatások (Detre, Gádorfalvi)
Gádorfalvi Áron levele és javaslata az egyesületi ranglistával kapcsolatosan
Pénzügyi helyzet
Egyebek

Az elnökség korábbi határozatával összhangban kéri a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy akkreditálja
két indulási jogot szerzett versenyzőjét, név szerint Detre Diana Klaudiát és Gádorfalvi Áront, valamint a
szövetségi kapitányt, Utassy Loránd Leventét a XXX. Olimpiai Játékokra. Az elnökség továbbá kéri a
Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy a szövetség masszőrét Fehér Tamást lehetőség szerint szintén
kiutaztassa az Olimpia helyszínére Weymouthba és ott neki étkezést és szállást biztosítson az olimpiai
falu közelében, a minél jobb eredmények elérése érdekében
13/2012. számú Határozat
Az elnökség felkéri a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy akkreditálja két indulási jogot szerzett
versenyzőjét, név szerint Detre Diana Klaudiát és Gádorfalvi Áront, valamint a szövetségi
kapitányt, Utassy Loránd Leventét a XXX. Olimpiai Játékokra. Az elnökség továbbá kéri a
Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy a szövetség masszőrét Fehér Tamást lehetőség szerint szintén
kiutaztassa az Olimpia helyszínére Weymouthba és ott neki étkezést és szállást biztosítson az
olimpiai falu közelében, a minél jobb eredmények elérése érdekében.
4 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett

Majd a versenyzői támogatásokról tárgyalt az elnökség, Utassy Loránd ismertette a kialakult helyzetet,
hogy idén még nem sikerült aláírni a szerződést a MOB-bal a támogatások tekintetében, ezért a szövetség
igen komoly pénzügyi helyzetbe került, de javasolja, hogy Detre Dia és Gádorfalvi Áron idei 1-1 milliós
műhelytámogatási keretén és az eddig kapott támogatásokon túl, az alábbiak szerint kapjon még
támogatást: Detre Dia 400.000,- Ft-ot edzői költségre és Gádorfalvi Áron 400.000,- Ft-ot eszközre illetve
táplálék kiegészítőkre. A támogatáshoz a MOB szerződés aláírását valamint az idei támogatás beérkezését
követően lehet hozzájutni. Detre Dia márciusi edzői költségének 400.000,- Ft-on felüli részét a BYC-es
műhelytámogatása terhére is elszámolhatja.
14/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangú döntése értelmében további támogatásokról döntött: Detre Dia
400.000,- Ft-ot edzői költségre és Gádorfalvi Áron 400.000,- Ft-ot sporteszközre illetve
táplálék kiegészítőkre fordíthat. A támogatáshoz a MOB szerződés aláírását valamint az
idei támogatás beérkezését követően lehet hozzájutni. Detre Dia márciusi edzői
költségének 400.000,- Ft-on felüli részét a BYC-es műhelytámogatása terhére is
elszámolhatja.
egyhangú
Ezután Utassy Loránd főtitkár felolvasta Gádorfalvi Áron levelét és javaslatát az egyesületi ranglista
kiírásával kapcsolatban, majd az elnökség megvitatta a lehetőséget és Körtvélyesi Miklós javaslatával
kiegészítve a következő határozatot hozta:
15/2011. számú Határozat
Az elnökség döntése értelmében a szövetség év végén felállít egy egyesületi ranglistát, melyben
minden osztály ahol Magyar Bajnokság van kiírva első három helyezettje pontszerző az alábbiak
szerint:
1. hely

3 pont

2. hely

2 pont

3. hely

1 pont

Az olimpiai RSX osztályok duplán, míg a Raceboard Junior és az RSX Ifjúsági osztály 1,5-ös
szorzóval számítanak.
Értelem szerűen, akinek a legtöbb pontja van az a legeredményesebb egyesület.

4 igen 1 nem 0 tartózkodás mellett
Majd Utassy Loránd és Nagy Gyula beszámolt a pénzügyi helyzetről és az elnökséggel ismertették a
2011-es mérleget, közhasznúsági jelentést, melynek elfogadására a hétvégi rendkívüli közgyűlésen
kerülhet sor.
Ezt követően Kruchina Károly dr. Kovács Péter elnök távollétében beszámolt Gál András Levente MVSZ
elnökkel történt beszélgetésen elhangzottakról, az elnökség azt javasolta, hogy az érintett kérdésekre az
Olimpiát követően térjen vissza az elnökség illetve a decemberi közgyűlés.
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Majd az elnökség felkérte Kruchina Károlyt, a FEB elnökét, hogy vizsgálják ki a balatonfüredi magyar
bajnoki fordulón nem indult Detre Dia távolmaradásának okát. A versenyző a szövetséggel és
egyesületével kötött háromoldalú megállapodása értelmében köteles részt venni a magyar bajnokság
versenyein, a megállapodásban rögzített feltételek szerint, illetve köteles esetleges távolmaradását
előzetesen jelezni az elnökség felé.
16/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangú döntése értelmében felkérte Kruchina Károlyt, a FEB elnökét,
hogy vizsgálják ki a balatonfüredi magyar bajnoki fordulón nem indult Detre Dia
távolmaradásának okát.
egyhangú
Majd a főtitkár berekeszti az ülést.
Kmf.

---------------------------------------------------Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető
-------------------------------------------------Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

-------------------------------------------------------Dr. Molnár Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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