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amely kdszi.ilt 2021. szeptember 17. napjhn,14 6rakor a Sir Lancelot Lovagi Etteremben (1065
Budapest, Podmaniczky u. 14.), a Magyar Sztirf Sziivets6g (a tov5bbiakban ,,Sztivets6g") dvi
rendes kiizgyiil6s6n.

Jelen vannak: a Szovetsegtagai a melldkelt jelenl6ti fv szerint (1. szfmri mell6klet) + venddgek

Szalay Balilzs elnok kijel6li a levezeto elndkot dr. Kov6cs A. Tam5s szemdlydben.

Dr. Kov6cs A. TamSs levezetl elnok meg6llapitja, hogy az Alapszab|ly VII. fejezete B. pontj6nak
a) 2. alpontja drtelmdben a kozgytil6s szab|lyszenien keri.ilt cjsszehiv6sra. Mivel 19 tagkdpviselteti
maght szab|lyszenien, a Szovetsdg szavazdsrajogosult tagjainak (23) megjelent tobb mint a fele,
i gy a kdzgy ile s hatdr ozatk6pe s.

Szalay Bal6zs javaslatot tesz a kozgytildsi tisztsdgviselok szemdlyere. legyzokonyvvezet6nek
Felleg Bernadettet, szavazatszilmllzonak G6dorfalvi Aront 6s Kortvdlyesi Mikl6st javasolja.

l/2021. (IX.17.) sz:lmri kiizgyiil6si hatflrozat: A Kiizgytil6s egyhangrilag - tart6zkod6s,
ellenszavazat n6lkiil - megviilasztja a Kiizgytil6s jegyz6kiinyvvezetiijlnek Felleg Bernadettet,
szav azatszf,m l6l6na k Gr{dorfalvi Aront 6s Kiirtv6lyesi Mikl6st.

Szalay Bal|zs javaslatot tesz a jegyzokdnyv hitelesftok szem6ly6re:javasolja megvdlasztani Szalay
Balilzst ds Utassy Lor6ndot.

2/2021. (IX.17.) sz6m[ kiizgyiil6si hathrozatz A Ktizgyiil6s egyhangrilag - tart6zkod6s,
ellenszavazat n6lkiil - megvflasztja a Ktizgytil6s jegyz6kiinyv hitelesitdj6nek Szalay Balizst
6s Utassy Lor6ndot.

A levezet6 elndk ismerteti a K6zgyiil6s tervezett napirendj et, atagok 6ltal 6tvett, illetve k6zzdtett
rneghiv6 (2. sz6mi mell6klet) alapj6n.

l. A Szrjvetseg2020. dvi tevdkenysdgdrol, illetve koltsdgvetdsdrol sz6l6 besz6mol6j6nak
(rndrleg, eredmdnyki m utat6s ds kdzhasznirs6gi j elent6s) elfogad6sa
2. A Fe I ti gye lo B izottsii g 2020 . 6vre vonatk ozo beszdmo I 6j Snak e I fo gad6sa
3. A Fegyelmi ds Etikai Bizotts6g 2020.6vre vonatkoz6 besz6mol6j6nak elfogad5sa
4. A Szovetseg202l. 6vi szakrnai tervdnek ds koltsdgvetdsdnek elfogad6sa
5. Elndk negvdlasztdsa
6. Alelnok megviilaszt6sa

7. Elnoksdgi tagok megv6laszt6sa

8. Feltigyelo Bizotts6g elnrikdnek megv6laszt6sa

9. Fe I iigye I o B izotts6g tagj ai nak me gv |lasztdsa
10. Egyebek

A levezeto elnok kdzli, hogy a niost cisszehiv6sra keriilo Kdzgyiil6sen teljes tisztlji:rLsrakeriil sor.
A tisztsdgviselok szemdlydre a Jelolobizotts6g tagSainll lehetett javaslatot tenni a Kozgytilds
idopontj6ig, illetve a napirendi pontok elfogad6s6ig mag6n a Kdzgyilesen is. Jeloldst csak az
6rv6nyes tagsSggal rendelkez6 tagok tehetnek.



Elozetesen az alilbbi szemdlyek lettek jelolve az egyes posztokra:

Elntik: Szalay Bal|zs
Alelntik: Gyorgy Ldszlo
Elniiks6gi tag (4 fot kell v6lasztani): Bach Krisztina, Kcirtv6lyesi Mikl6s, Koszti G6bor,
Marton Andr6s, MorvaiAdrienn, P6rtos Gyorgy, Zsililk Kinga
Feliigyel6 Bizottsdg elniik: dr. Nagy Gyula
Feliigyel6 Bizottsrigi tag(2 fot kell viiasztani): Pregun Gyula, Szl6vi Richrird, ZsililkKinga

Kdrdezi, hogy van-e esetleg tovdbbijavaslat valamelyik pozici6ra.

Javaslat nem drkezett, igy felteszi szavazdsra a napirendet.

312021. (X.17.) szhmfi kiizgyffl6si hathrozat: a Kiizgyiil6s egyhangrilag - tart6zkod6s,
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Ktizgyiil6s napirend j6t az aklbbiak szerint:

1. A Sziivets6g 2020. 6vi tev6kenys6g6r6l, illetve kiilts6gvet6s6r6l sz6l6
besz6mol6jinak (m6rleg, eredm6nykimutat6s 6s kiizhasznrisigi jelent6s) elfogadisa
2. A Felii gyel6 Bizotts6 g 2020. 6vre vonatkozb beszilmol6j rlnak elfogadisa
3. A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsfg 2020.6vre vonatkoz6 beszimol6j6nak elfogadrlsa
4. A Sziivetsbg202l.6vi szakmai terv6nek 6s kiilts6gvet6s6nek az elfogadisa
5. Blniik megv6lasztisa
6. Alelniik megvdlasztisa
7. Elniiks6gi tagok megvilasztdsa
8. Feliigyeld Bizottsr{g elniik6nek megv6lasztfsa
9. Feliigyel6 BizottsSg tagiainak megv6lasztrisa
10. Egyebek

l. A Sziivets6g2020.6vi tev6kenys6g616l, illetve kiilts6gvet6s6r6l sz616 beszimol6jrinak
(m6rleg, eredm6nykim utatis 6s kiizhasznris:igi j elent6s) elfogadrisa

A levezeto elndk 6tadja aszotSzalay Bal6zsnak.

Szalay Bal6zs: Az Elnokseg 6ltal m5jusban elfogadott besz6mol6t ds FB jelentdst mindenki
nregkapta. A szovetsdget minusz 3 mil1i6 forinttal vettem 6t. A, 2020. dvet 5,5 milli6 forintos
nyeresdggel sikertilt realiz6lnunk. A kor6bbi deficit erre az dvre is ifihizodo hatdsa miatt 2021-re
ebbo|4.327.000 Ft maradt, ekkora plusszal inditottuk ezt az dvet. Osszkoltsdgvetdsiink2020-ban
46,5 milli6 forint volt, rengeteg verseny elmaradt.

Utassy Lor6nd a 2020. dvi szakrnai besz6rnoloval egesziti ki Szalay Balins osszefoglal6.j6t,
felsorolva a fontosabb versenyeket, edzotdborokat, 6rintve az olirnpiai kvalifik6ci6 kdrddse it.
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A levezeto eln6k megkerdezi a Kdzgyillst, van-e esetleg kdrdds, dszrevdtel a szakmai vagy
pdnziigyi besz6mol6val kapcsolatban.

Miut6n nincs, felteszi szavazilsra a napirendi pontot.

412021. (IX.17.) szSmri kiizgyiil6si hatilrozatz a K6zgyttl6s egyhangrilag - tart6zkodris,
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Sztivets6g 2020.6vi tev6kenys6g6r6l, illetve ktilts6gvet6s6r6l
sz6l6 beszrlmol6jit, egyrlttal j6vfhagyja a Sziivets6g - az Elniiks6g hltal 2021. mr{jus 29.
napjtin elfogadott - 2020. 6vi beszimol6j6t.

2. A Felii gyel6 Bizottsf g 2020. 6vre vonatkoz6 beszitmol6j 6nak elfogadfsa

dr. Nagy Gyula: a 3 tagi Feliigyelo Bizotts6g a Szovetsdg mrikcid6sdt, gazddlkodilsilt
szabflyszeriinek ds kiegyensrilyozottnak tafi.ja, az FB minden ehidksdgi illdsre meg volt hivva.

A levezeto elnok rnegkerdezi aKozgyilest, van-e esetleg kdrdds, dszrevdtel a napirendhez.

Miut6n nincs, felteszi szavazdsra a napirendi pontot.

512021. (X.17.) sz6mri kiizgyiit6si hatilrozat: a Kiizgyiil6s egyhangrilag - tart6zkodr{s 6s
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Feliigyel6 Bizottsig 2020.6vre vonatkoz6 besz6mot6j6t.

3. A Fegyelmi 6s Etikai Bizottsrlg 2020.6vre vonatkoz6 beszdmol6j{nak elfogadfsa

A Fegyelmi ds Etikai Bizotts5g besz6mol6ja felolvas6sra keriil. Beszrimol6juk szerint a magyar
szrirfspo rt fe gye I m i ds eti kai vetii lete pd lda6rtdkrik6nt j el I em e zheto.

A levezeto elnok megkerdezi aKdzgyilest, van-e esetleg kdrdds, 6szrevdtel a napirendhez.

Miut6n nincs, felteszi szavazdsra a napirendi pontot.

6/2021. (X.17.) szfmri kiizgyiil6si hatirozat: a Ktizgyiil6s egyhangflag - tart6zkod6s 6s
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Fegyelmi 6s Etikai Bizottsrlg 2020. 6vre vonatkozl
beszimol6j6t.

4. A sziivets6g202l.6vi szakmai terv6nek 6s kiilts6gvet6s6nek elfogad6sa

42021. dvi szakmai tervekr6l Szalay Balirzs 6s Utassy Lor6nd tdjekoztat-ia a Kozgyilrldst:

Szalay Bal6zs: a koltsdgvetdsiirrk nagys5grendileg l0 rnilli6 forirTttal tobb, rr,int tavaly, ebbol 44
rnilli6 Ibrint az 6llarni tdmogat6s, 6tlioztunk 4,3 rnilli6 forintot. Rdszletesen isrnerteti a I<6ltsdgvetdsi
terv tdteleit.

Utassy Lor6nd: osszefbglal.ia az ev szakmai felkdsziildsdrrek 6s versenyeztetdsdnel< jellenrzoit, fobb
tendenciiit, eredrn6nyeit ds neh6zsdgeit.



A levezeto elnok megkerdezi aKozgyilest, van-e esetleg kdrdds, dszrevdtel a napirendhez.

Miutrin nincs, felteszi szavazilsra a napirendi pontot.

712021. (X.17.) szimri kiizgyiil6si hatilrozat: a Kiizgytil6s egyhangrilag - tart6zkod6s 6s
ellenszavazat n6lkiil - elfogadja a Sziivets6g 2021.6vi szakmai terv6t 6s ktilts6gvet6s6t.

5. Elniik megv6lasztilsa

A 812020. (VILl0.) sz6mir kozgyill6si hardrozattal a Magyar Szcjrf Szovetsdg a regrr6l6 vezeto
tisztsdgviselok rnand6turn5t meghosszabbftotta202l. m6rcius 31-rol 2021. szeptember 30-ig. Az
Alapszabdly drtehndben a rnand6tum lej6rt6val rneg l<ell v6lasztani a vezeto tisztsdgviselol<et a
kovetkezo olimpiai cikh-rs vdgdig, 2025. ndrcius 3 l-ig.

Az Elnoki pozicio betcjltdsdre egyetlerr szerndlyre drkezett jel6lds: Szalay Ballzs szen,dlydben.
Megv6laszt6sa esetdn elv6l lal i a a tisztsdget.

A levezeto elnok felkdri a jeloltet bemutatkoz6 beszdde megtaftfusdra

Szalay Bal6zs: fo cdlorn a stabilit6s megteremtdse. Egyik ldnyeges eredmdnyiink a felszerelds
t5rnogat6si program az egyesiiletek feld, ezt a lovoben is folytatni szeretndm. A felszerelds
beszerzds tov6bbra is priorit6s, ennek drdekdben infrastrutrira-fejlesztdsi program kdsztilt. A
j ovoben az F.dzobizotts6gt6 I mdg ko mo lyabb szakmai munkiira sz6m f tok.

Ezt kdvetoen a levezeto elnok kdri a tagokat, hogy titkos szavazis irtjSn dontsenek arr6l, hogy
Szalay Balflzst kiv6njSk-e megviiasztani a Szovetsdg elnok6nek.

A titkos szavazds lebonyolit6s6t ds a szavazalok cjsszesz6ml6l6sit kovetoen a szavazatszdmlill6k az
al6bbi eredmdnyt hirdettdk ki: Szalay Ballzsra l9 igen szavazatdrkezett.

812021. (IX.17.) szimri kiizgytil6si hatLrozat: a Kiizgyiil6s 19 igen szavazattal a 2021. okt6ber
1-i6t6l 2025. mfircius 31-ig terjed6 hatirozott idritartamra a Magyar Sziirf Sztivets6g
Elniik6v6 megvflasztja Szalay BaL{zst.

Szalay Bal|zs az Elndki tisztsdgre t6rtdn6 megv6laszt6s6t koszdnettel elfogadja.

6. Alelniik megvilaszt:isa

Az Alelnoki pozici6 betoltdsdre egyetlen szen'rdlyre erkezettjelolds: Gyorgy Liszlo szemdlydben.
Megv6laszt6sa eset6n elv6llalja a tisztsdget.

Erre tekintettel a levezeto elnok felkdri Gyorgy Lbszlot bernutatkoz6 beszdddnek megtart6s6ra.

Gyorgy Ldszlo: visszatdr6 vagyok a Szovets6g 6letdben, a jovo dvtol kezdve tobb idot tLrdok
forditani szeretett sport6gamra. Fontosnak tartom a munkamegoszt5st az elnoksdgerr beliil.
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Ezt kcivetoen a levezeto elntik kdri a tagokat, hogy titkos szavazis ritj6n dontsenek arr6l, hogy
kiv6nj rlk-e rnegv6l asztan i Gyorgy Ldszlot a Szciv ets6g ale I no kdnek.

A titkos szavazds lebonyolit6s6t ds a szavazatok osszesz6ml6l6sbt kovetoen a szavazatszdmliiok az
al6bbi eredmdnyt hirdettdk ki: Gyorgy Ldszl6ra 19 igen szavazaterkezett.

912021. (IX.17.) sz6mrt kiizgyiil6si hatirozat: a Kiizgytil6s 19 igen szavazattal a 2021. okt6ber
1-i6tdl 2025, mhrcius 31-ig terjed6 hatirozott id6tartamra a Magyar Sziirf Sziivets6g
Alelntik6v6 megvrilasztj a Gyiirgy Liszl6t.

Gyorgy Ldszlo az Alelndki tisztsdgre tdrtdno rnegv6laszt6s6t krjszonettel elfogadja.

7. Elndks6gi tagok megv6lasztdsa

Az elnoksdgi tags6gi pozici6ra a tagok 7 szemelytjeldltek: Bach Krisztina, Kortvdlyesi Mikl6s,
Koszti G6bor, Marton Andr6s, Morvai Adrienn, P6rtos Gyorgy, Zsililk Kinga. Megv6lasztSsuk
esetdn rnindannyian elv6l lal j6k a tisztsdget.

A levezeto elnok kdri a tagokat, hogy titkos szavazds Litj6n dontsenek arr6l, hogy kiket kiv6nnak
rrregv6lasztani a Szovetsdg Elndksdgi tagi6nak. 4 szemdly rnegvdlasztdslra keriil sor. A
szavaz6lapokon minden szavazasra jogosult tag legfeljebb 4 szemelyt tSrnogathat, neviik
feltiirrtet6sdvel. Kevesebb szavazatot lehet drvdnyesen leadni, 4-ndl tobb szavazat nem 6rv6nyes.

Amelyik jelolt szeretne bemutatkozni, megadjuk a lehetos6get.

Gridorfalvi Aron: a Wind Sport ClLrb jeloltjdt, Bach Krisztin6t szeretndm bemutatni ds kdrem
megv6laszt6s6nak t6rnogat5s6t.
Pdrtos Gyorgy: 3 f6bb teriilet kord osszpontositan6l<: tomegsport, dlsport, egyesliletek. F.zt az
anyaegyesiilet neveloegyesi.ilet - klub h6romszdgben szeretndm kezelrri. Tovribbi priorit6s az
dlversenyz6knek tartal6k f'elszereldsek finanszirozdsa, illetve karriertervezds a versenyzokreszere.
Zsil|k Kirrga: a Szitakoto SE edzoje vagyok, kor6bban szovetsdgi ut6np6tliis edzo is, m6s
sporl6gb6l vett mint6k alap.l6n a forr6steremtds terliletdn tudndk segiteni.

A titkos szavazds lebonyolit6s6t ds a szavazatok cisszeszdml6l6sdt kovetoen a szavazatszdmlllok az
al6bbi e redmdnyt hirdett6k ki, me Iy szerint az egyes jeloltek a kovetkezo szdmu drvdnyes szavazatot
kapt6k:

. Bach Krisztina: 6

o Kortvdlyesi Mikl6s: l7
. Koszti Cabor: l5
r Marton Andr6s: 8
o Morvai Adrienn: l3
o Piirtos Gyorgy: 10

o Zsilik Kinga: 3
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1012021. (IX.17.) sz6m[ ktizgyiil6si hatilrozatz a Kiizgyiills a 2021. okt6ber 1-j6t6l 2025.
mfrcius 31-ig terjedo hatirozott id6tartamra a Magyar Szdrf Sztivets6g Elntiks6gi tagiaiv6
megvr{lasztja Kdrtv6lyesi Mikl6st, Koszti Gibort, Morvai Adriennt 6s PSrtos Gydrgytit.

A megvrilasztott elnciksdgi tagok a tisztsdgre tcjrtdn6 megvblaszt6sukat kcjszdnettel elfogadj6k.

8. Feliigyel6 Bizotts6g elniik6nek megv6lasztfsa

A Feliigye16 Bizotts6g Elnoki poziciojinak bet6ltdsdre egyetlen szemdlyre 6rkezettjelol6s: dr. Nagy
Gyula szemdlydben. Megv6laszthsa esetdn elv6llalja a tisztsdget.

dr. Nagy Gyula rnegtartja bemutatkoz6s5t.

A levezeto elnok kdri a tagokat, hogy titkos szavazS"s irtj5n dontsenek arr6l, hogy dr. Nagy Gyulit
kiv6njSk-e rnegv6lasztani a Feliigyelo Bizotts6g eln6k6nek.

A titkos szavazds lebonyolitris6t ds a szavazatok osszeszSml5l6s6t koveto en a szavazatszdml|lok az
al6bbi eredmdnyt hirdett6k ki: dr. Nagy Gyul6ra 19 igen szavazaterkezett.

ll/2021. (IX.17.) szfmri kiizgyiil6si hatflrozat: aKdzgyfills l9 igen szavazattala202l. okt6ber
1-i6t6l 2025. mfircius 31-ig terjed6 hatilrozott id6tartamra a Magyar Sziirf Sziivets6g
Feliigyel6 Bizottsfg6nak elniik6v6 megvr{lasztja dr. Nagy Gyulit.

Dr. Nagy Gyula a Feltigyel6 Bizotts6g Elndki tisztsdgdre tortdno megv6laszt6s6t koszonettel
elfogadja.

9. Feliigyel6 Bizottsig tagjainak megvdlasztfsa

A Feltigyelo Bizotts5gi lagi poziciora 3 szemdlyre drkezett jelol6s: Pregun Gyula, Szlf:i Rich6rd,
zsil6"k Kinga. Mcgv6laszt6sr"rk esetdn mindhdnran elv6llalj6k a tisztsdget.

A levezeto elntik kdri a tagokat, hogy titkos szavazas irt"l6n dontsenek arr6l, hogy melyik kdt jeloltet
kivrinj6k megv6lasztani a Szovetsdg Feliigyelo Bizotts6ga2 tagtrlnak. A szavaz6lapokon minden
szavaz6,srajogosult tag legfeljebb 2 szemdlyt t6mogathat, neviik feltiintet6sdvel.

A titkos szavaz|s lebonyolitSs6t ds a szavazatok osszesz6rnl616s6t koveto en a szayazatsz|ml|lok az
al6bbi eredrndnyt hirdettdk ki: az egyes jeldltek a kovetkezo szdnl drvdnyes szayazatot kapt6k:

. Pregun Gyula: l3
o Szl6vi Rich6rd: l0
o ZsllLk Kinga: l5



1212021. (X.17.) szimri kiizgyiil6si
mircius 31-ig terjed6 hatirozott
Bizottsrigfnak tagi aiv6 megv6lasztja
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hathrozatz a Kiizgyiilfls a 2021.
id6tartamra a Magyar Sziirf

Pregun Gyukit 6s Zsilik King6t.

okt6ber l-i6t6l 2025.

Sziivets6g Feltigye16

A megv6laszlott szem6,lyek a tiszts6gre tortdno rnegv6lasztdsukat koszonettel elfogadj6k.

8. Egyebek

Utassy Lor6nd a 2022. 6vet is drinto tervekrol beszdl: t6bb egyeztetetds is zajlik tov6bbi 6llami
tSrnogat6sokmegszerzdse 6rdekdben. A tdli felkdsztilds Cholnoky S6ra kor6 dsszpontosul, minden
v6logatott kerettag esetdben az eronl6t, izomtdmeg fejlesztdse lesz a kovetkezo idoszak
legfontosabb feladata. A jdvo dvi versenynaptir m6g kialakulatlan.

Szalay Bal6zs: nem esett sz6 mdg arr6l, hogy 2022. mdjus6ban Raceboard Vil6gbajnoks6got
rendeziink a Spartacus VE kdzremiikodds6vel.

G6dorfalvi Aron k6rdezi,hogy az Edz6bizotts6g tud-e boviilni? Szalay Ballzs ezt megerositi, ds

mindenkdpp javasolni fogja.

Ulds bezrlrv a: 16:14 6rakor

Kelt: Budapest, 2021. szeptember I 7.
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Felleg Bernadett
a jegyz6kdnyv vezet6je

Utassy Lorind
a jegy z6kdnyv hitelesit6j e

Mell6kletek:

1. sz. melldklet: Jelenldti iv
2. sz. melldklet: Kozgyiilesi meghfv6

Dr. Kov6cs A. Tam6s
iil6s levezet6 elniike

a jegy zdkdnyv h itelesit6j e


