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amely kasziilt a Magynr Sziirf Sziivetsdg (a tovibbiakban ,.Sziiv€ts6g") 2018. mdjus t4.
napj{n, l5 6rakor a 1065 lludapest, Podmaniczky u. 14. szdm alatt megtartott
kiizgyail6s616l.

Jeler vanMk: a Sz6vctsig tagjai a mell6kclt .jclcnl6ti iv szerint (1. szimi mell6klet) +
rneghivottak

Szalay Baliizs clniik taj6koztatja a Kaizgyiil6st ndhiny lijlern6iyr6l: a kiizelrrliltban prilyrizatok
kerliltek benyrijtAsra, a veNenyeken SUP kateg6ria is lesz, rninden infonn6ci6 ki lbg kcriilni a
weboldalra, 6tldthat6 lesz a sz6vctsig gazdAlkoddsa, p6rviigyi helyzete. N6hdny irj cgycsiilct
belipett, illelve blj fbg lcpni a Sziivetsdgbe.

Levezetij elndknck f'elk6ri Nagy-Pril Lcventet.

Nagy-Pel LcvcDte megdllapitja, hogy az Alapszabrly VIL fe.jezcte B. pontjaoak a) 2. alponija
6r1elm6ber1 a kdzgyiiles szabiilyszenicn keriilt dsszehivhsra, 6s mivel 17 tag szabilyszcn:icn
kipviselteti magit, igy a Szdvetseg tagjainak tdbb mint f'ele megjelent, a kdzgyr:rl6s
hatirozatk6pes.

Nagy-P6l Lcvcntc javaslatot tesz a kdzgyiil6si tisztsegvisel6k szcmily6re. Jegyz6k6nyv
vczct6nek Felleg B ernadcttct javasolj a.

1/20f8. (V.14,) szami kdzgyiil6si hatirozat: A ktizgyiil6s egyhangflag - tart6zkod6s,
ellenszavazat n6lkiil - megv6lasztja a kiizgyiil6s jeryzdkiinlv vezet6j6nek Felleg
Bernadettet.

Nagy-Piil Levellte javaslatot tesz a jegyz6kijnyv hitelesit<ik szcmdly6re: javasolja
megviilasztani Szliivi Richardot 6s Mafton Aodriist.

212018. N.14.) szrimi kiizgyiil6si hatirozati A kiiz5/iil6s egyhangflag - tartdzkodis,
ellenszayazat n6lkiil - megvilasztja a kiizgyiil6s jeryz6kiinyv hitelesit6j6nek Szldvi
Richirdot 6s Marton Andr{st,

Nagy-Pril Lcvcnte .javaslabt tcsz - az elnciksigi tag valaszfis miatt - a szavazatszimlal6k
szemely6re: Cholnoky Sdrat 6s Kruchina Kiroly javasolja.

3/2018. (V.14.) szdmri kiiz$/ffl6si hatirozat: A kdzgyiil6s 15 igen szavazattal,2 tart6zkodds
mellett megvilasztja szavazatszdmlildnak Choltroky S{rdt 6s Kruchina Kirolyt.

Miutiin cln6ks6gi tag jelillt dllitAsra m6g a napirend elfbgad6sa cl6tt vafl lehet6s6g, Nagy-pdl
Lcvente fiegk6rdczi a Kaizgyrilast. hogy az elndks6gi tagi pozici6ra a helyszincn kivinnak-e
jeldltet rillitani. Miutin a jclcnlivrik a helyszinen nern kiviintak mis jelijlret 6llirani, Nagy-pal
Levcntc szavaziisra tcszi l'el a napilcndet.

Gridolt'alvi Aron kirdczi. hogy a Jcldl6 Bizottsdg rnilyen tev6kenys6get v6gzett?



Nagy-Pill Levente: a kiizgyirlisi mcghivoban szerepelt az iDlbrmrci6, hogy ajcliil6sckct hovi
kcll kiildcni.

Vargiiri Andrca javasolja, hogy a jckil6sck lehet6s6ge a jiiviiben ne csak a meghlv6ban
szerepeljen, hancm killcin cljrirdsban kezeljiik.

Nagy-Piil Levente ismcrtcti a kdzgyliles tervezctt napircndjit, a tagok iltal itvett, illetvc
kiizT6tctt rncghiv6 (2. szrmt mell6l(lcf) alap.jdn:

l. A Szijvcts6g 2017. 6ri tcv6kenys6g6riil, illetve kijltsdgvctds6r6l sz6l6
bcszimol6jrinak (nr6rlcg, crcdm6nykimutatds 6s kiizhasznisdgi jclent6s)
elfogadisa

2. A Fcliigyelii Bizott's{g 20l7. rivre vonatkoz6 beszimol6j{nak .lfogadisir
-j. A Fcgyelmi 6s Etikai Ilizofisig 2017. 6vre vonatkoz6 bcszrimoldjrnak clfogadrsa
J. A Sztivets6g 2018. 6vi szakmai terv6nek 6s kitlts6gvet6s6nck az clfogaddsa
5. Nagy-P{l Lcvcnte lemondlisa miatt a megiiriilt pozici6ra tij clniiks6gi tag

megvtilaszt{sa
6. Tagdij iisszeg6nck mcgcmel6se
7. Az cglcsiilctek kiizaitti egycn16 versenyhelyzet megt'crcmt6sc
li. Egycbck

Javaslat: 5. napirelldi pont legyen az L

42018. (V. l,l.) szdmi kiizryffl6si hatdrozat: a kiizgyiil6s eryhangilag - tartdzkodds,
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a kiizgyiil6s napirendj6t az alibbiak szerint:

l. Nagy-Pil Leverte lemondisa miatt a megiiriilt pozici6ra rij elntiks6gi tag
megvdlasztisa

2. A Sziivets6g 2017. 6vi tev6kenys6g6r6l, illetve kiilts6gvet6s6r6l szril6
beszimol6j{nak (m6rleg, eredmdnykimutaiis 6s kdzhasznrisdgi jelent6s)
elfogadrisa

3, A Felii$/el6 Bizotts6g 2017. 6vre vonatkoz6 beszimol6jinak elfogaddsa
{. A FeSi elmi 6s Etikai Bizottsig 2017. 6vre vonatkoz6 beszdmol6jinak elfogadrisa
5. A Sz0vets6g 2018, 6vi szakmai terv6nek 6s kiilts6gvet6sdtrek az elfogadisa
6. Tagdij dsszeg6nek megemel6se

7, Az eryesiiletek kiizotti egyenl6 versenyhelyzet megteremt6se
8. Egyebok
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l. Nagy-l'rril Leyente lcmondrsa miatt a megiiriilt pozici6ra
megvilasztis,

clni,ksagi tag

Nagy-P.il Lcvcrltc lcnlondott elndksdgi tagseglr6l. A nrcgiiriiki clndksigi tagi pozici6ra irj tagot
sziiks6gcs vAlaszlaria a Kdzgyirlisnck. A jel6ltek 6sszegyiijt6s6re az Elntiksdg Jel<iki
Bizottsigot dllitott. A Jeldl6 Bizottsdg ner,6ben Mafton Andrds t6jdkoztatja a Kdzgyiilest, hogy
egyctlcn jcliilis irkezett, Neneth Otti) szcmilydrc.

A Jeldl6bizottsdghoz elcizctcscn eljuttatott, illetve a jclen krizgyiiliscn sz6ban elhangzott
jel6l6sck alapjhn a tagok az allbbi szcrnillt jeldltek: Nrtmeth Ott6.

Nagy-P.il Lcvcnte t'elke Szalay Bal6zst. hogy n6hdny sz6ban mutassa be a jeldltet.

Szalay Baldzs: Ndrneth Ott6 a Henkcl Bcauty izletiE igazgat6ja, a rn6dia 6s spofimarketing
teliileten van 6rirsi tapasztalata. Felkd Ndmeth Ott6t a bcrnutatkoz6 besz6d megtatAsiira.

Ncmeth Otttl ndhiny mondatban bcmutatkozik. Legfbk6ppen a kommunikeci6 6s mal.ketiig
tcri.ilctcin tevekenykeclik, szenvcdclye a spo rl, Szalay BalAzzsal rcg6ta cgy csapatban dolgozik.

Nagy-Piil Levente ttij6koztatja a Kdzgyrjl6s r6sztvcvoit, hogy az Alapszabrily 6fielm6ben a
vezetii tisztscgvisel6k negviilaszt6sa titkos szavaziis keletein belill tdrlinik. Az Alapszabaly
Vlll. lejezete alapjdrl rnegviilasztott vczctd tiszts6gvisel6nek az tekinthettj, aki a lcadott
szavazatoknak tdbb lllirt a tclat megszerezte.

Szavaz.is. Aki Nemeth Ott6 mcgvilasztrsAt tiimogatja, igcn szavazatot i{on a szavaz6lapla.

A titkos szavazis lcbonyolitris6t 6s a szavazatok 6sszesziimliil6siit kdvet6en a
szavazatsziinlil6k az aldbbi eredm6il hirdcttik kir a Szdvetsdg elnriks6gi tagjdnak 17
szavazattal, eSyhangulag N6meth Ott6t vdlasztotta meg a Kdzgyiilds.

Az elnciks6gi tag tisztsdgdt elfbgad.ja; a tiszts6g elfbgadAsardl 6s a tiszts6g betdlt6set kiz6r6
okok l'enl nern 6ll6s6ri)l kLil6n okiratban nyilatkozik.

5/2018. (V.14.) sz6mf ki,zryffl6si hatdrozat: A Ktizgyiilds a fentiekben riigzitett
szav.zatszimok mellett megvdlasztotta a Szitvets6g elntiks6gi tagidnak N6meth Ott6t.

A elrdksigi tag tiszts6g6t 2018. mAjus 14. napjdt6l az olimpiaijet6kok 6vdt kdvct6 6v mir.cius
31. napjiig latta el.

2. A Sziivcts6g 2017. 6vi tcv6kenys6g6r6l, illetve kiilts6gv€t6s6r6l sz616 beszrimol6j6nak
(miirleg, eredm6nykimutatis 6s kiizhasznisrgi jclcntds) clfogadrsa

Utassy Loriind beszdmol a Szdvets6g 2017. 6vi tcv6kcnys6g6l6l. 2017. cgy nagyon
qcdmdryes. pozitiv 6ve lett a szcjvctsignek. M6g 2016-ban jelent meg a szijvctscg szAmlAjen
az a 66 milli6s tArnogattis. arni a lchetci legjobb pdnztigyi helyzetbe hozta a sz6vetseget. Ernellctt
szponzori tiimogatisok is drkeztek. A szcptemberi EB volt az 6v f'enypontja, rcndkiviil sikeres
rendczviny volt- A sikeres EB rcndezds fblyomAnyakdnt 2020-ban val6szirrr.ileg haz6nk
rendezheti a Raceboard VB-t. Sikcriilt a sziivets6gnck egy irj telephclyrc szeft tenni
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Balatonviliigoson, tov6bb6 k6pz6sekel, toviibbk6pz6seket tartott. Ut6 p6tiAs edzrii program
indult el 7 fitvel.

Atadja a sz6t Nagy Cyulinak a pdnziigyi besz.imol6 mogtartisa v6gett.

Nagy Gyulajclzi. hogy az elnijksegi i.lldsokcn rcndszeresen rdszt vesz a Feliigyel6 Bizottsrig. A
tavalyi ev kiemelked6 volt p6nziigyi szempontb6l, T3 milli6s m6r1cg f6cisszcg,4,8 milli6
fbrintos credm6ny. Az anyagjellcgii kiaddsok rottek jobban. Felkertiink egy kdnyvvizsgAl6t a
201 7-es gazd6lkodris vizsgilatam.

Vargiin6 Andrea: k6ri, hogy kor.ibban kcriiljenek kikiild6sre az anyagok.

Nagy-Pil Levelte: igirctct tcsz rii.

6/2018. (V. 14.) sz6mi kiizgyiil6si hat{rozat: a ktizgyiil6s 16 igen szavazattal, I
tart6zkodis mellett, ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Szdvets6g2Dll. 6vi
tev6kenys69616l, illetve ktilts6gvet6s616l szdl6 beszrimol6jit.

-1. A Feliigyel6 Bizottsrig 2017. 6vre vonatkoz6 bcszdmol6jinak elfogadrsa

Nagy CyLrla: A Feliigyel6 Bizottsig rnegvizsgiilta a Magyar Szdf Szijvetsdg 2017. tyre
vonatkoz6 6ves p6nziigyi beszdrnol6jAt. A Felngyel6 Bizottsrig megillapitja. hogy az MSZSZ
beszrimol6ja rnegbizhat6 is val6s k6pet nyijt a Szdvcts6g vagyoni ds j6vedelnri helyzet6rril.

A Feliigyel6 Bizottsag .javasolja a Kiizgyiilesnek, hogy a T6rsasig magyar sz6rnviteli
szabviinyok szeriit keszitett, 2017. decembff 3l-irc vonatkoz6 beszrimol6jet (Kctt6s
kdnyvvitelt vezetii szcrvezet egyszeriisitctt 6ves beszamol6ja 6s k<izhasznirsrigi rnelleklet,
M6rlcg, Eredm€I1y-kimutat6s)

73.321 milli6 Ft m6rlegftiiisszeggel
,1.818 milli6 Ft crcdm6nnvel

lbgadja el.

A Feiijgyelo Bizottsig kezdem6nyczi toviibbA a 2017. ivrc vonatkoz6 kdlts6Svet6si bcszdmol6
cllbgad.islit.

7D018. (V.14,) sz{mri kiizryiil6si hatdrozati a kiizgyiil6s egyhangflag - tart6zkodis,
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Felngrel6 Bizottsdg 2017. 6vre vonatkoz6 beszimot6jdt.

.1. A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsig 2017. 6vre vonatkoz6 beszdmol6jinak clfogadisa

A Fegyehni is Etikai BizoftsAg tAj6koztatja a Kdzgyiilest, hogy a 2017.6v sorAn a Szdvctsig
Fcgyclmi 6s Etikai Bizottsigdnak rnunkaprogramj6t irint6 iigy nem tiirtdnt, mcgkeres6s nem
6rkezett.

8/2018. (V. 14.) sz6mi kiizgriil6si hatirozat: a kiizgyiil6s eglrhangrilag - tart6zkodisJ
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a F€gyelmi 6s Etikai Bizottsig 201j, 6yre vonatkoz6
besz6mol6jdt.



5. A Sziivetsdg 2018, 6vi szakmai tery6nek 6s kiiltsdgvct6s6nek az elfogadii$a

Nagy-P.il Leverlte: A Sziivetscg 201E. 6vi kdltsdgvctds6nek tervczctc clcktronikus itton
kiklildisrc keriilt. A teNezett bcvdtclckn6l a lixrek tekintett bevctelckkcl szrlmoltunk. tovdbbi
pdlyrizati, szponzori bevetelek vArhat6k czen l'elil. A kiadrisokn6l is hasonl(r m(rdon ajclenleg
kalkuldlhat6 kdlts6gekkel szinroltunk, de a sziivetsEg lcjlcszt6sc is cilunk. A munkatdrsak b6re
jelert6s ijsszeg, tovhbbiak: ibnntartrisi kiadrisok, versenyek, cdzdtdborok filtanszirozdsc,
versenyrendezdsek, sportszakcnberek dijaz6sa (kijztiik Bakku Lir), balatonvildgosi telephely
fajlcszt6se, egyesiiletek tiirrogatiisa.

Szalay Balizs: az a tdrekv6s, hoSy minden anyagijellegtl k6rdis Nagy-P6l Leventehez 6rkezzer
be, illctvc a szijvetsdS gazddlkoddsdt 6rintci infinndci6k a honlapon jelenjetek rneg.
Transzparens legyen minden.

Kruchit1.t KLit ob, t.it'o.ik-

C6dort'alvi Aron: a l5 mrlli6 fbrint szem6lyi kiad6s mib61 tevcidik 6ssze?
Utassy Lorrirld: spodret'erens, fiititkir, versenyigazgat6. A lbrlrs nagy r6sze c6lzott allami
temoSatds.

Gridorf'alvi Aron: a szrllitdsi kdlts6gek mit takaflrak?
Utassy Lor6nd: a l'tjtitkdt 6s a szdvcts6gi kapitlny havi utazisi kdltsegt6rit6seit.

Gridorf'alvi Aron: Oman, Athin, Mondello kajltsigei egyiittesen nagyon magasak,5,5 rnilli6
lbrint.
Utassy Lor6nd: ezck finansziroziisa szintdn c6lzott cgycdi tdmogatesb6l t6fi6nt meg
legnagyobb r6szben.

Cridorf'alviAIon:4-5lilsutdflp6tlaslitszdmhozrni6rtsziiksigcsm6gho]landedzijtalkalmaz,l
Utassy LolAnd: a lEl6d6s. tovribbl6p6s a cil.

Cridor'lalvi Aron: akrir kiilfaldi szdvetsdgi kapiidny is lehetl1e?
Utassy Lorard: ez cgy kdvetkez6 teN.

Gddortalvi Aron: mi6rt kellett 3 cdz6 egy ekkora csapathoz'l
Utassy Lordrld: dsszessdgibcn ncrn volt k6ltsigcs a r6szv6tel, aparrlnant bircltiink, leher6s6g
volt a[a, hogy tdbb palyat rakja[ak a szervezilk,6s akkor t6bb motorossal kisirtik volna a
spofioldkat az edz6k.

Szalay Baliizs: ez lenlc a jivribeli szrind6k, hogy ercdm6ny alapor menjcnck ki edz6tAborba,
versenyckre a spoftol6k.

Cddorlalvi Aron: a ieln6tt keret k6lts6gcit nem lerja a kdltsdgvetdsben.
Utassy Lor.ind: a sporrigtijleszt6sb6l linanszirozott kdlts6gek a misodik f6l6vt6l indulnak,
pontosabban m6g nincs betervczve.

Varg6n6 Andrea: ajdvijbeD rdliitdst szeretne a raszletekre.



9/2018. (V. 1,1.) sz:imri kiizgyiil6si hatrrozrt: a kiizgyiil6s 13 igen szavazattal,2 ncm
szavazattal, I tartdzkodds mellett elfogadja a Sziivets6g 2018, 6vi szakmai tervdt 6s

kiilts6gvet6s6t.

(r. Tagdij iissze96nck mcgcmel6se

Az Elndkseg 3712018. (03.21.) sz. hatarozatdban ugy hatdrozott, hogy az 5.000 ibrint cisszegii
tagdijat 2019. januir I-t6l 20.000 lorintra rrcgcmcli. A tagdij 6sszeg6nek n6dositiisiit az
AlapszabAly VL lejezet6bcn dtvczehi sziiks6ges-

Vargiind Andrca: miben tudra tiibbct nylljtani a szdvets6g?

Szalay Bal6zs: az indok anryi, hogy komolytalan az 5.000 Ft.

f0/2018. (V.t4.) sz{mi ktizgyiil6si hati,toz,tt A Kiizgyiil6s 15 igen szavazattal, I
tartdzkodissal igy hatiroz, hogy az Alapszabily VI. fejezet6ben mddositja a tagdij
tisszeg6t. A tagdij m6rt6ke: 20,000 forint. A megemelt tagdij 2019. 6vt6l hatilyos.

7. Az egycsiilctek kiiziitti eglcn16 versenyhelyzet megteremt6se

Gridorl'alvi Alon: az utl)bbi ivekben I uralkod6 egyestlet van, a Magyar SzdrfAkad6mia, it
kellelrc nezri, hogy rnilyen plusz eszkdzijkct kap az MSZA. Pl. tavaly vctt cgy buszt a
szdvetseg, amit sokszor az MSZA hasznalt. A kiscgycsiJetek sziim:im szeretne cgy
lijlzirk62tat6 programot.

Utassy Loriind: azok az esemdnyek, amikre az MSZA a filrgont haszniilta, r6szben valogatott
edziitrbolok voltak

Cddorf'alvi Aron: rninden egyesiilct kap.ja meg a lehct6sigct, hogy a szdvets6g t.imoSassa az
edzaitiboriit. Javasolja, hogy nc legyelek egybcmosva a velogatott 6s egycsilleti esemenyek.

Cholnoky Siila: egy cgisz 6ves programot kellene rneghatdroai, hogy lehessen tudni, mikor
hasznrilja a sziivets6g a buszt es mikor szabad.

Griclori'alvi Aron: egy6b eszkriztik is vannak, SUP, motorosok.

Szalay Baldzs: az eszkdzrillorniinyr'61 NaSy-Piil Levente leltift kiszit I h6napos haterid6vel,
utana tiszt6bb k6pet kap mirlderlki.

Utassy Loriind: az a cdl, hogy min6l tcibb egyesiiletet timosassunk cszkdzijkkel.

Bdr6cz lstvin: minden egyesiilct ilyen esetben tegyen le szakmai tervct.

Szalay Baliizs: millden cszkiizt kiziir6lag pAlyrzati alapon adunk ki.



8. liglebek

Gddolf'alvi Aron: most hetvdgirl nemzetkiizi edz6i tovdbbk6pzes lesz, eradl ki tud valamit?

Utassy Loriind: in szeLvezem. cle nem sziivctsdgi k6pz6s.

Kiss Norbert: Szalay Bal.izst6l kirdezi, hogy rniert csak a vcrscnyz6kkel 6s utrinp6tlAssai
fbglalkozik tnindenki'l A td,negspo rdszdvel, amat6rdkkcl is foglalkozni kellene t6bbet.

Szalay Baliizs: fblltos elkuldniteni az A illetve B kateg6riis versellyz6ket, az iddsebb sportol6k
nern szdvcts6gi c6lkateg6ria, 6k az cgyesiileteknek kell hogy fizcsscnck.

Mafton Andrds: ezt ne a szdvcts6gtdl kell v[r'ni, hanem az egycsiilct rcndczzcn i]yen
versenyeket.

Ul6s bezarva: l6:50 petckor

Kelt: Budapesterl, 201 8. rnrijus 14. [apj6n
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Mell6kletek:
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