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(nvilventanasi szim, 01-0, oo**,, ,,uun",r, r#ifl,fr"l11fiillTi,i*.r., ,.,uooiakban: szi,vet 6d 1o6s Budapest,
Podmaniczkyu. 14. szem ahtr,2018. marcius 12. napjen rnegtanott rendktviili tisziijit6 k6zgffl6sdr6l.

A negkezdds6nek idele: 15:00.

Ielen vannak: a melldkelt jcledeli iv szedtrr.

I;elel 
-r,an:l 

rova,b,bd: Felles Bertradett sporrreferens, Nasy-pet Levente etnoks6si rag, Szatay Ba16zs is dr. Dobozy Gedeon
ADer uglaed meghivotr

Kruchina- Karolv aleln6k rnegrillapitja, hogv a vaberFzenien dsszehrvoft k6zsri16s rnegtaftesrnak nin s akad ya, ds azhat{rozarkdps Az alelndk javasorja, hogv a kijzg}.i16s velassza neg re".,ica er"okier< Kruchina (aroly areln6ki,t,jegvz6k6nvwezer6nek Felleg Benadetret, jegyz6kdnla ti "t",iu""t Mor6 vikr6d6t is Marton Andr{st,
szavazatszimlel6 tagoknak pedig, Zsitak Kinger 6s Nagy-pet Levent€t.

Ezt kdvet6en a kdzgFl6s egyharyf szavazessal ellenszavazat 6s talt6zkodes n€lkiil neghozza a k6vetkez6 hararozarot:

L2018. 0Il 12.) KGY hattmzat

A kdzgrdl's negviksztja levezet6 ehtiknek KrucAina Kerctft, jesJz,kdry,wezet,nek Fe eg Benaderret, jegrz,k,tryry
hhelesit''ek Mor6 vi*kid4t es Maitot And i€t, 

'zauazats,i-t 
ir6 ;;soknai pedig, zs*ik Kinsit Es Nagy pir reventdt

Lewet6 elni,k el6adia, hogy varga Mihaty elnirk 2018. februir 14. napjin rd46n lemondturra .ekinterrel, jeten
rendktvnli dsztu,ir6 kdzewr.s dsszehivesa velt sziiks6gess6. Tajikoztatja iovebbt a kiiz$ail6st, hogy a sziivers6g
sz6klely6re vonarkoz6 b6rle.i szerz6d6s is megsztinterdsre keriilt, Igy annak megv'roztatrsa is sziikr6ges.

Levez*6 elnuk el&dja, hogy u Atapyabdly 6retm6ben iegk6s6bb a tiszniiit6 kdzg),it6s napirend,6nek elfogad6sdig van
lehet6s6g jeldl6st leadni a szijvets6g vezet6 tlszts6gviseloi pozici6inak ietott6sie vonarkoz6an. Ennek megfelet6en
levezet6 elndk ezfton ism6telten kdrdezi a tagsrigot, hogy kivdnnak tovribbi jelirtrct el]itani az elnirki pozlci6 betdtrdsdre.Tekintettel nra, hogv a tags{8 tovebbi jelirltellltasra voratkoz6 inditv6nyi nem terjeszrett et6 levezetd eli6k kdri akt zgyrildst, hogy hadrozzon a kozgrflt6s neghrv6ban meghirderett atrbbi n;pirendj6nei elfogad,iser6l:

A k6zglail€s napnendi ponrjqii

1. Napnendi ponr

2. NapireDdi ponr

3. Napnendi pont

A Sztjvets6g di elndk6nek megvdlasztasa

Szdklely vdltoztatrs

Esyebek

Ezt kdvet6en a kttzgyiilds egyha4u szavazassal ellenszavazat 6s tart6zkodds n€Ikiit meghozza a k6vetkez6 harerozarot:

Z20tB(t r2.) KGy bardroat

A kdzgnilCs a fenti napnedet elfosadia.

Ezt kdveden a kitz$ail6s me8kezdi az egyes napirendi pontok t{rgyalis{r



1. Napircndi poDt A Szitvets6g di elnitk€nek megvelaszdsa:

A jeldl6bizottseg kipviseletdbetr Ma on Andras ismerceti, hog./ az elnitki pozici6 betdlresre egy jeldlds 6rkezerr Szalay
Balazs szem6lyeben. Erre tekintettel levezet6 elniik felk6ri Szalay Balazst bemutatkoz6 beszddCnek megtart6sera.

szalav Bauzs iidvozli a kdzgyfl6s rdszrvev6it, vazolja a sponaghoz val6 kapcsol6deset. El6adja, hogy a szdversdgi iroda
biztositasa 6s a k6nlvel6s ter6n biztositana segits6get a Szdvetsdgi mrik6ddshez, tovdbbe a maiketing 6s szponzorlci6 ritien
is igyelGzik el6mozditani a sporag ndpszertuires6r.

Szalay Bauzs bemutatkoz6 besz6d€t kijvet6en, Ievezet6 elndk kCri a ta8okat, hogy tirkos szavaz{s nt in ditnrsenek arr61,
hogy kverjak-e negvehszrani Szalay Balazst a Szdvets€s elndk6nek

A tirkos szavazes lebonyotitdsdt ds a szavazatok ijsszeszrmuliset kijver6en a szavazatszimlal6k az aldbbi eredm6nyt
hndettdk ki: a Sz6vets€g eltrijk6nek 19 szavazattal, egyhangtlag Szalay Baldzsr vahszcotra meg a Kdzgy,fl6s. A fentiekrek
megfelel6en a kdzgyiil6s egyhangl szavazessal ellenszavazat €s tan6zkodds n6lktil meghozza a kiiverkez6 har{rozarot:

3/2018 (III. 12.) KGy tattrozat

A kdzgyfles Szalay Balizst megvilaszria a Szdvetsdg elndkdnek 2o21. ndrcius 31. nap)'tiig teiedd haterozott iddtartaDra.

Szalay Baldzs elDdki tisztsdgre vonatkoz6 megvelaszt{srt euogadja.

2. Napir€Ddi potrt Sz6khel], velroztat{s:

Levezet6 elniik dsszharyban a szdvers6g rij e1n6ke iditvanyevat, javasolja, ho8y a ki,z$dl6s a szdveB6g sz6khely6t
helyezze at a 1021 Budapesr, H{vdsvijlgyi lir 64-66. szdm ali. Levezerd elndk et6adja tovdbba, hogy a szdkhely{rhetyezds
az Alapszabdlvban meghauirozolt pecs6/b61ye8z6 rartalom 6rrciemszerj m6dosirasival is jer, igy k6ri a kijzgyfit6sr, hogy a
szdkhelyethelyez6s mellerr az Alapszab{ly mesfelel6 rendetkez6seinek n6dosirrisir6t is dijnrsonl

Ezt kirvet6en a kiizglail6s egyhangf szavazessal elienszavazat 6s tart6zkodes ndlknl neghozza a k6vetkez6 hatrrozatokatl

420j8 O 12.) KGy hattrozat

A k,zgyflis a Szdvetseg szdkhelyet a 1021 Budapest, Hnvdsvdleyi tu 64-66. sztin ali hetyezi dt. A *6zgynt6s a Szt)uetsig
szikhely&e* D'dosinisival a Sz.;versig pecsdtjdben is cL1"kdft az nj szd]-hety cin6t iel(jti nes.

5/2018 (1 12.) Kcyhaairozat

A k jzgniles a Szbvetsdg alapszabllylnak n. fejezet - A Szovetsdg adatai, 5. A Sz(jvetsdg szdkhelye is a Szdvets4g peca,tje
alponi.lba, a szdkhely is ,ilrozi$ ertele@zenien itvezeti akk€nr, hogy orr a ,,1021 Budapesr,
Htivosvdlqi ut 6a-6o. ctm lcrul tehunrcRsre.

3. Napiiendi pont Eqvebek:

urassv Lo rd szirvets6gi kapireny javasolja, hogy a kijzgyiil6s a szirvetsEg hivaralos horlapjenak cln6t www.hwa.hu
cimre n6dositsa, anely m6dosites az Alapszabalyban meghaterozott honlap cim 6nelemszeri m6dosiresaval is jdr,lgyk6ri
a kdzgyfl6st, hogy a honlaPcim m6dositrs melett az Alapszabaly megfelelS rendelkezdseinek m6dositds6r6l is diinrsiin:

Ezt k6vet6en a kajzgFl€s egyhangf szavazassal ellenszavazat ds tarr6zkodds n6lknl rneghozza a kt vetkez6 hatdrozarokat:

2



62018 (Il 12.) KGY hatltuzat

A kdzgyrilds a Szdvetsdg honlapjlinak ondt www.hwa.hu-ra n'dosirja.

7,2018 (IIL 12.) KcY hatdrozat

A kdzgJalles a Szdvetsig alapszab4wnak VII- fejezet - A Szdversdg szenei, B. K.jzgyntis e.),/6., C. EtD,kdg /tA 6s F.
Felngyeli Bizottstig 13. pontjaiba, rdgzitert honhpcfuer drelemszenien ntidositja akkint, hogy ott a ,,w.hwa.hu" ctn
kertil fehtintet4sre.

Uta$y Lodnd szdvetsagi kapitiny javasolja, hogy a kijzgfiilds a Szirvets6g tev6kenysdgi kiirdt b6viBe )a a foil windsurf
versenyosztelyal, tekintetrel arra, hogy ez olimpiai versenyszdinok vomtkozesAban is fontos tehet.

Ezt kirvet6en a kiiz$ai16s egyhangt szavazassal ellenszavazat €s tart6zkodes n6lknl meghozza a kovetkez6 hat{rczator:

42018 (It 12.) KGYhat rozar

A kdzg il6s a Szovetsdg aiapszabdlydnak Il fejezet - A Szavebdg adatai revdkenysdgekre vonatkoz' bekezdes4t ,,foit
windsuf veBenyosziillyal is kib6r.lti.

Ezt kdvet6en Manon Andres tajdkozrarja a kdz$ai16sr, hogy a Szdversdg Fegyetmi €s Etikai Bizoftsliga megkezdre az
Utassy Lor{nd szirvets6Si kapitdny ellen Geiger Richerd ddesapja elta} indirorr iigy kivizsgelesat, ami a sziiversdgi kapiteny
alkalmassrigdra vonatkozil. Usyanakkor jelzi, hogy az erre vonatkoz6 levelet azdra sem kaprAk meg Varga Mihety kor{bbi
elndkt6l.

A levezet6 e1tr6k a k6zg/l6st egy6b napirendi pont hi{nyeban berekeszri. Iegyz6kdn}a tezarva: t5:40 6ra.

K.m.f.
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jcayz6kijnyv hitelesit6
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Zsilak Kinga


