
rozcyur,Bsr tncy z0xoNyv

amely k6sztilt a Magyar Sziirf Sziivets6g (a tov6bbiakban ,,Sziivets6g") 2019. mfjus 20.
napjfn, 15 6rakor a 1065 Budapest, Podmaniczky u. 14. sz6m alatt megtartott
kiizgyffl6s616l.

Jelen vannak: a Szcivets6g tagtrai a mell6kelt jelenldti iv szerint (1. szrlmri mell6klet) +
meghivottak

Szalay Baltas elnok megSllapitja, hogy az Alapszab6ly VII. fejezete B. pontj6naka)2. alpontja
6rtelm6ben a kozgyiles szabdlyszertien kertilt iisszehiv6sra. Mivel 9 tag k6pviselteti magii
szabfilyszenien, a Sz6vets6g tagjainak nem jelent meg tobb mint a fele, fgy akozgyiles nem
hat5rozatk6pes.

A megism6telt Kozgyrildst 16 6rakor megnyitja.

Szalay Balilzsjavaslatot tesz a kcizgyrildsi tisztsdgviselok szem6lyerc. Jegyzok<inyv vezet6nek
Felleg Bemadettet javasolja. Szavazatszfmllzo szemdlydre javaslat:Nagy Gyula

l/2019. (V.20.) szfmri kiizgyiil6si hatflrozatz A kiizgyiil6s egyhangflag - tart6zkod{s,
ellenszavazat n6lkiil megvrilasztja a kiizgytil6s jegyz6kiinyv vezetdj6nek Felleg
Bern a dett et, szav azatszrim Likinak Na gy Gy uk{t.

Szalay Balilzsjavaslatot tesz ajegyzSkonyv hitelesit6k szem6ly6re: javasolja megv6lasztani
Kdrtv6lyesi Mikl6st 6s Utassy Lor6ndot.

2/2019. (V.20.) sz{mri kiizgytil6si hatilrozat: A kiizgyiil6s egyhangrilag - tartrizkod{s,
ellenszavazat n6lkiil - megvflasztja a kiizgyiil6s jegyz6ktinyv hitelesit6j6nek Kiirtv6lyesi
Mikl6st 6s Utassy Lordndot.

Szalay Balins ismerteti akozgyiles tervezett napirendj6t, a tagok tital iivett, illetve kozzetett
meghiv6 (2. szimfi mell6klet) alapjin:

1. A Sz6vets6g 2018. evi tev6kenys6g6rol, illetve kcilts6gvetdserol sz6l6
besz6rnol6j6nak (m6rleg, eredmdnykimutat6s es kozhasznfis6gi jelentds) elfbgad6sa

2. A Feliigyelo Bizottsag20lS. dvre vonatkoz6 besz6rnolojzinak ellbgad6sa

3. A Fegyehni 6s Etikai Bizotts6g 2018. dvre vonatk ozo beszin"n olojdnak ellbgaddsa

4. A Szovets6g 2019. 6vi szakrnai tervdnek es koltsdgvetdsinek az ellogad6sa

5. Egyebek



3/2019. (V. 20.) szimf kiizgyiil6si hatfrozat: a kiizgytil6s egyhangrilag - tartrizkodris,
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a kiizgyffl6s napirend jfit az aLibbiak szerint:

1. A Sziivets6g 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l, illetve kiilts6gvet6s616l sz6l6
besz6mol6j{nak (m6rleg, eredm6nykimutatrls 6s kiizhasznrisrlgi jelent6s)
elfogadrlsa

2. A Feliigyel6 Bizotts 692018. 6vre vonatkoz6 beszrlmol6jSnak elfogadfsa

3. A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsr{g 2018. 6vre vonatkozl beszitmoldjinak
elfogadrlsa

4. A Sziivets6g 2019. 6vi szakmai terv6nek 6s kiilts6gvet6s6nek az elfogaddsa

5. Egyebek

1. A Szdvets69 2018. 6vi tev6kenys6g616l, illetve kiilts6gvct6s616l sz616 beszrimo16.lrinak
(m6rleg, eredm6nykimutatis 6s kiizhasznrisigi jelent6s) elfogacl:isa

utassy l,or6nd tilekoz,tatjaaKozgyilest a Sz6vets6g 2018. evi tcvdkenysdgerol:

Mtikiid6s:

Febru6r-dprilis: szekhely- es elnokvdltozits
M6jus: irj sport6gi telephely ldtreic;tte Balatonvildgoson cgy hossz[rt6vir
onkorm6nyzati bdrleti konstrukci6val

Versenyek, edz6t6borok:

Janu6r 9.-19. Cadiz (ESP), f-elnott edziittbor
.Ianu6r l0-18. Oman, ut6np6tl6s edzotilbor ds tesztvcrseny
Febru6r 20.- mfucius 3. Cadiz (ESP), f'eln6tt edzot6bor + Andalr-rsiar-r Olyn"rpic Weck
elnevez6su verseny
Febru6r 26. - mfucius 7. Athdn (GRE), ut6np6tl6s edzotzibor 6s verseny
M6rcius 25 - Aprilis 7. Olaszorsz6g, ifiirs6gi olimpiai kvalifik6cios Er"rr6pa-bajnoksdg
ds edzot6bor
M6rcius 23. * aprilis 7. Palma de Mallorca (ESP). f'elnott edzotabor + verscny
Jrilius 28.- auguszttrs 12. Aarhus (NL), fblnott RSX VB
Augusztus l-12. Liepaja (LAT), ut6np6tl6s Bic 'l'echno VB
Augusztus 14.-26. Sopot (POL), fblnort 6s jLurior RSX Etl
Augusztus 18.-27. Riga (i,TU), felnott ds jr-rnior Raccboard EII Eziistcrern G6clorlblvi
okt6ber 20-28. Y arkiza(GRE), u 1 5-u 1 7 ur6np6tr6s Eur6pa-bajnoks6g
November 12- 1 9 . Y arkiza (GRE), fblnott edzotitbor
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December 10-17 . Eilat (ISR), felnott edzotdbor
December 28. - Janu6r 4. Eilat (ISR), f'elnott edzotttbor

Versenyrendez6s (magyar bajnoki fordul6k)
o jfnius l-3. Als6drs, p6lyaverseny kategoriilk

' J[nius 8-10. CENTRAL EUROPEAN CUP Balatonflizf.6, p6lyaverseny
kate96ri5k

o jrinius 22-24. Balatonfiizf6, p6lyaverseny kateg6ri6l<
o j[rnius 30. - jrilius 1. Balatonvil6gos, p6lyaverseny kateg6ri6l<
o j[rlius 21. Si6fok, Gyerekbajnoks6g
. augusztus 4. Si6fok, Gyerekbajnoks6g
. augllsztus 18-20. Balatonfiizfo, p6lyaverseny kateg6ri6k
o szeptember 22-23. p6lyaverseny kateg6ri6l<
. szeptember 29. Sebess6gi Magyar Bajnoksdg

Felleg Bernadett: a penzigyi besz6rnolot emailben megki.ildttik, a 2018-as ey az aldbbi
mutatokkal foglalhat6 ossze.

o eszkozdk-forr6sok alakulSsa: 73 M > 52M
o befektetett eszkozrik 6rt6ke 6rirlsit nott, forg6eszkoz 6llorn5ny drasztikusan csokkent, likvid 6s

mobiliz6lhat6 forr6s nagyon kevds

o helyesbitds oszlopban szereplo -14,8 M Ft-os 6rt6k a2017.6vi hib6s elhat6rol6s korrekci6ja,
2018-ra tdbb bev6telt kellett volna elhat5rolni a t6rgyi eszkciz beszerz6sekndl

o sajdt t6ke negativ az el6zb 6v korrekci6ja miatt (ott sem volt 4,8 M forintos eredm6ny a 14,8 M
forintos korrekci6 miatt, hanem -10 M Ft), de a tdrgy6vi eredmdny is -1,6 M Ft

. 2018: osszes bevdtel 66 M
o 2018: cisszes kiad6s 68 M (szernelyi ardnyajelentosen megnott, emiatt 6v v6g6n drasztikus

dont6sek, szem6lyi 5llom6ny 3-16l I -re lecsokkent)

G6dorfalvi Aron: a holland edzbre ilyen szrikds k<irtilm6nyek kdzott mi6rt van ilyen
nagys6grendben sztiks6g? Cholnoky S6ra a kdnnyebb kvalihk6ci6 mellett igy sokkal tobb
t6mogat6st kap.

Kdrtv6lyesi Mikl6s: az edzor bizotts6g es az eln<iksdg reszerol is 6rz6keljiik a probl6m6t,
pr6b6ljuk Diederik felk6sztil6sben val6 rdszv6tel6t a felt6tlen sztiks6ges mdrt6kre szoritani
Szalay BalSzs mindenkinek igyeksziink megadni, amire az olimpiai kv6ta drdekdben sziiks6g
van
Utassy LorSnd: szeptember ut6n egyesiileti keretek kdzott pr6b6ljuk majd megoldani a
trimogat6st, az egy enl6s6g j egydben.

4/2019. (V. 20.) sz{mri kiizgytil6si hatilrozat: a kiizgytil6s 9 igen szavazattal, tart6zkodr{s
6s ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Sziivets 69 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l, illetve
kiilts6gvet6s616l sz616 beszrimol6jft.
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2. A Feliigyel6 Bizottsfg 2018. 6vre vonatkoz6 beszdmokijrlnak elfogadfsa

Nagy Gyula: A Feliigyel6 Bizotts6g megvizsgiita a Magyar Szorf Szovets6g 2018. evre
vonatkoz6 6ves p6nzi.igyi besz6mol6j5t. A Feliigyelo Bizotts6g meg6llapitja, hogy azMSZSZ
besz6mol6j amegbizhat6 6s val6s kdpet nyiijt a Szovetsdg vagyoni es jovedelmi helyzet6r6l.

A negativ eredm6nyre tekintettel 2019-ben jobban meg kell szoritani a koltsdgvet6st, m6g
fesze sebb gazddlko dits sziiksd ges.

A FelUgyel6 Bizotts6g javasolja a Kdzgyril6snek, hogy a T6rsas6g magyar sz6mviteli
szabvdnyok szerint k6szitett, 2018. december 31-dre vonatkoz6 beszitmolojat (Kettos
kdnyvvitelt vezeto szervezet egyszertisitett 6ves besz6mol6ja 6s kozhasznris6gi mell6klet,
M6rleg, Eredm6ny-kimutat6s) fogadj a el.

5/2019. (V. 20.) szdmf kiizgyfil6si hatlrozat: a kiizgyiil6s egyhangflag - tart6zkoclfs 6s
ellenszavazat n6lki.il - elfogadja a Feltigyel6 Bizottsrig 2018. 6vre vonatkoz6 beszdmol6j6t.

3. A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsrlg 2018. 6vre vonatkoz6 beszitmolt6jr{nak elfogadrlsa

A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsiig besz6mol6ja emailen kiki.ilddsre keri.ilt.

6/2019. (V. 20.) szf mri kiizgyiil6si hatiroaat: akdzgyfilils 8 igen szavazattal- I tart6zkodris
mellett, ellenszavazat n6lkfil - elfogadja a Fegyelmi 6s Etikai Bizottsdg 2018. 6vre
vonatkoz6 besz6mol6jf t.

4. A Sziivets69 2019. 6vi szakmai terv6nek 6s kiiltsdgvet6sdnek az elfbgadrisa

Utassy Lor6nd tdjekoztatja a Kozgyirlest a Szdvetsdg 2019. dvi szakmai terveirol:

o Tov6bbra is legfontosabb c6l a Toki6i OIimpi6ra valo I<ijut6s.

edzot6borok 6s versenyek az olimpiai ..A" I<eret rdsz6rc. lzrael.
errnek 6rclek6ben za1lanal< az

Spanyolorsz6g, O I aszorszirg.

a

a

a

CSEHORSZAC NU. EB K6t CZiiSt.

Hazai baj noksiig ford u I6i

Garda RSX VB hulcsfbntoss:ig[t, r-rt6na tov6bbi tcrvel< a l<valillk6cio fiiggv6ny6ben.
UtSnp6tl6s kicsit hritt6rbe szoml, de ok is vel'seuyeznek, illetve a szovetsdg deszltap6ly6zatoh
segitseg6vel pr6brilja az utirnp6tkis nevel6st segfteni klub szinteu.

o Okt6ber vdge - nov eleje: Techno VB Cadiz.
o Kis szeles freestyle: nyitni jobban az,,amatordk" f-eld, p6nzdijah,'['V kozvetites.

Moln6r Akos: mit tesz a szovetseg annak erdek6ben. hogy a szlaiom versenyeker"r tobben
vegyenek reszt?
Kortvdlyesi Mikl6s: lehet, hogy nern volt j6 dont6s, hogy osztrdk versenyeken legyen a Magyar
Bajnoks6g, de tavaly nagyon rosszul srilt el a megbizott egyesiilct renclez6senek visszamondfsa.
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Utassy Lor5nd: a szelviszonyok miatt nagyon kdrtilm6nyes a rendez6s szlalorn kateg6ridban es
az enged6lyeztetdsi procedura 6s a tervezett lebonyolit6s m6d.ja ellehetetlenftette a
felelossdgtelj es szervezest.
P6rtos Gytirgy: a szcivets6gnek kell versenyeket rendezni, az egyesiiletek nem alkalmasak erre.
Marton Andr6s: jobb, ha az egyestiletek rendeznek, mert hozzit tudnak rakni valamit, ami
nepszenisiti a versenyt.
Szalay Bal6zs: a tervekhez mdg hozzdtenne, hogy az OK.T-s kepzds mellett id6n elindul a
Testnevel6si Egyetem en az egyetemi-foiskolai szintri szakedzo kdpzds + a 2020-as Raceboard
vB megrendezdsdvel kapcsolatban me gkez dtak az 6rdemi e gyezteteseket.

A Szovetsdg2019.6vi kolts6gvet6s6nek tervezete elektronikus riton kiktild6sre kertilt.

712019. (V.20.) szdmri kiizgyiildsi hatirozat: akdzgyiills 6 igen szavazattal,2 tart6zkodhs
mellett elfogadja a Sziivets6g2019.6vi szakmai terv6t 6s kiilts6gvet6s6t.

5. Egyebek

Ulds bez6rva: 17:00 6rakor

Kelt: Budapesten, 2019. mdjus 20. napjdn

--(-
Felleg Bernadett

a jegyz6ktinyv vezet6je

a jegyz6kiinyv hitelesitdje

Mell6kletek:

1. sz. mell6klet: Jelenl6ti iv
2. sz. mell6klet: Krizgytil6si meghiv6

Utassy Lordnd
a jegyzfikdnyv hitelesit6j e

a kiizgyiil6s levezet6 elniike


