
JEGYZŐKÖNYV 

 

 
amely 2013. január 14. napján, a Magyar Szörf Szövetség tisztújító közgyűlésén készült, a MOM Park 

Bevásárlóközpontban (1123 Budapest, Alkotás u. 53.) található Paulaner Sörház különtermében: 

 

A közgyűlés nyilvános, jelen vannak a Szövetség tagjainak képviselői a külön lapon felvett jelenléti ív 

szerint. A Szövetség 27 tagjából összesen 22 tag van jelen. A megjelent tagok mindegyike szervezeti vagy 

érvényes meghatalmazással rendelkező képviselője útján képviselteti magát. A megjelentek számára 

tekintettel a közgyűlés határozatképes. 

 

György László mint a Szövetség alelnöke köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. 

 

Ezt követően György László alelnök napirenden kívül felkéri Pártos Györgyöt, hogy a leköszönő elnökség 

nevében a közgyűlés előtt adja át Majthényi Szabolcs díjazottnak a 2012-es 35. jubileumi magyar 

szörfbajnoki szezon alkalmából létrehozott „Magyar Szörfsportért” díjat. 

 

A díj ünnepélyes átadását követően György László javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöknek őt, 

jegyzőkönyvvezetőnek dr. Utassy Viktóriát, jegyzőkönyv-hitelesítőknek dr. Molnár Ákost és dr. Nagy 

Gyulát, valamint szavazatszámlálónak Cholnoky Sárát, Gádorfalvi Áront és Kárpáti Tamást válassza meg. 

 

Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot: 

 

1/2013. Határozat 

 

A közgyűlés levezető elnöknek György Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Utassy Viktóriát, 

jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Molnár Ákost és dr. Nagy Gyulát, míg szavazatszámlálónak Cholnoky 

Sárát, Gádorfalvi Áront és Kárpáti Tamást választja meg. 

 

A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják. 

 

(1) A LEKÖSZÖNŐ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA 

 

a) A napirendi pontok ismertetése után a levezető elnök megállapítja, hogy a Szövetség vezető 

tisztségviselőinek megbízatása 2012. december 31-én lejárt, ezért új vezető tisztségviselőket szükséges 

választani. Javasolja továbbá, hogy a közgyűlés utólag fogadja el és hagyja jóvá mindazt a 

tevékenységet, amelyet az elnökség tagjai megbízatásuk lejárta után a mai napig a Szövetség nevében 

kifejtettek. 

 

A javaslat megvitatását követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő 

határozatot: 

 

2/2013. Határozat 

 

A közgyűlés egyhangúlag megállapítja, hogy az Elnökség megbízatása 2012. december 31-én 

lejárt, ezért utólag elfogadja és jóváhagyja mindazt a tevékenységet, amelyet az Elnökség tagjai 

megbízatásuk lejárta után a mai napig a Szövetség nevében kifejtettek. 
 

b) Ezt követően György László mint a Szövetség leköszönő alelnöke, valamint Utassy Loránd mint a 

Szövetség leköszönő főtitkára beszámol a Szövetség 2008-2012 évek folyamán végzett 

tevékenységéről, ismerteti az elért eredményeket, a Szövetség által megoldott feladatokat. 

 Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot: 

 

3/2013. Határozat 

 

A közgyűlés egyhangúlag tudomásul veszi és elfogadja a Szövetség leköszönő elnökségének a 2008-

2012 évekre vonatkozó beszámolóját. 
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(2) TISZTÚJÍTÁS 

 

a) Koszti György indítványozza, hogy a vezető tisztségviselők megválasztására titkos szavazással kerüljön 

sor. Koszti György indítványához a jelenlévők egyhangúlag csatlakoznak, majd a közgyűlés meghozza 

a következő határozatot: 

 

4/2013. Határozat 

 

A közgyűlés 20 igen, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a vezető 

tisztségviselők megválasztására titkos szavazással kerül sor. 
 

b) Koszti György a Gradus Szörf Klub Sportegyesület képviseletében indítványozza, hogy az új vezető 

tisztségviselők megválasztására a napirendtől eltérően csak a soron következő, márciusi rendes 

közgyűlésen kerüljön sor, és a közgyűlés a mai napon csak a leköszönő elnökség mandátumának 

megfelelő meghosszabbításáról döntsön. Az indítványt a jelenlévők – az Alapszabály vonatkozó 

rendelkezéseinek figyelembevételével – részletesen megtárgyalják, majd a közgyűlés meghozza a 

következő határozatot: 

 

5/2013. Határozat 

 

A közgyűlés 1 igen, 17 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett Koszti Györgynek a vezető 

tisztségviselők megválasztására vonatkozó indítványát elveti. 
 

c) A jelölőbizottsággal történt egyeztetést követően a levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a 

jelölőlistára felkerült jelöltek személyéről, majd kiosztják a megfelelően hitelesített szavazócédulákat. 

Lezajlik a szavazás, amelynek eredményét a szavazatszámlálók a következők szerint állapítják meg: 

 

- Az Elnökség esetében minden jelenlévő 22 tag érvényesen szavazott, és elnöknek 20 szavazattal 

Kruchina Károlyt, alelnöknek 20 szavazattal György Lászlót, illetve főtitkárnak egyhangúlag 

Utassy Lorándot választották meg. További elnökségi tagok: 21 szavazattal Pártos György, 19 

szavazattal Körtvélyesi Miklós, 18 szavazattal Koszti György, valamint 12 szavazattal Varga 

Gábor. 

 

- A Felügyelő Bizottság esetében 21 tag adta le érvényes szavazatát, és elnöknek 21 szavazattal dr. 

Nagy Gyulát, felügyelő bizottsági tagoknak pedig 21 szavazattal Papp Zoltán Gyulát, illetve 21 

szavazattal Pregun Gyula Attilát választották meg. 

 

- A Fegyelmi és Etikai Bizottság esetében minden jelenlévő 22 tag leadta érvényes szavazatát, és 

elnöknek 21 szavazattal Vető Márton Andrást, fegyelmi és etikai bizottsági tagoknak pedig 22 

szavazattal Takács Mátét, illetve 22 szavazattal Kováts Györgyöt választották meg. 

 

A fentiek alapján a közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

 

6/2013. Határozat 

 

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 22 leadott szavazat mellett Elnöknek 20 

szavazattal Kruchina Károlyt (szül: Budapest, 1980.08.12., a.n.: Dél Edit, cím: 1125 Bp. Zalai út 6/c, 

szigsz: 885889 LA), 20 szavazattal György Lászlót (szül.: Budapest, 1957.11.10. a.n.: Harcsa Julianna, 

sz.ig.szám: 862312IA, cím: 1125 Budapest Dániel út 8/b.), főtitkárnak egyhangúlag Utassy Loránd 

Leventét (szül.: Szeged, 1976.07.19., an.: Pazár Eszter Magdolna, sz.ig.szám: 535448KA, 1012 Budapest, 

Logodi u. 29. I/6.), valamint további elnökségi tagoknak 21 szavazattal Pártos Györgyöt (szül.: 

Budapest, 1970.06.29., an.: Nádudvari Kiss Katalin, sz.ig.szám: 257935JA, 1037. Budapest, Bécsi út 314/C, 

5/21), 19 szavazattal Körtvélyesi Miklóst (szül.: Budapest, 1976.02.07., a.n.: Radnai Kinga, sz.ig.szám: 

964598LA, cím: 1122 Bp, Határőr út 58), 18 szavazattal Koszti Györgyöt (szül.: Szarvas, 1951.01.27., an.: 

Kis Vig Mária, sz.ig.szám: 969127IA, 1203 Budapest,Kossuth Lajos utca 83.), valamint 12 szavazattal 

Varga Gábort (szül.: Budapest. a.n.: Molnár Andrea Éva, sz.ig.szám: 165352EA, cím: 2481 Velence 
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Sárgaföldes út 54.) választja meg 2016. december 31-ig. 

 

7/2013. Határozat 

 

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 21 leadott szavazat mellett a Felügyelő Bizottság 

elnökének 21 szavazattal dr. Nagy Gyulát (szül.: Budapest, 1952.01.04., an.: Schmidtbauer Margit, 

sz.ig.szám: 188827HA, 1147 Budapest, Ilosvai S. P. u. 91.), tagoknak pedig 21 szavazattal Papp Zoltán 

Gyulát (szül.: Budapest, 1949.06.21.. a.n.: Földes Vilma, sz.ig.szám: 531433MA, cím: 1213 Budapest, 

Fácános utca 8.), illetve 21 szavazattal Pregun Gyula Attilát (szül.: Miskolc, 1965.03.07., a.n.: Lukács 

Ilona, sz.ig.szám: 053268PA, cím: 2112 Veresegyház Hegyalja u. 1.) választja meg 2016. december 31-ig. 

 

8/2013. Határozat 

 

A közgyűlés a tisztújítás keretében, zárt szavazással, 22 leadott szavazat mellett a Fegyelmi és Etikai 

Bizottság elnökének 21 szavazattal Vető Márton Andrást (szül.: Budapest, 1984.05.18., a.n.: Abonyi Judit 

Viktória, sz.ig.szám: 878619LA, cím: 1112 Budapest, Menyecske utca 23.), tagoknak pedig 22 szavazattal 

Takács Mátét (szül.: Budapest, 1980.03.23., a.n.: dr Farkas Ildikó, sz.ig.szám: 880478KA, cím: 1164 

Budapest, Szabadföld út 66.), illetve 22 szavazattal Kováts Györgyöt (szül.: Devecser, 1952.11.07. a.n.: 

Nagy Emerencia, sz.ig.szám: 425658 DA, cím: 8400 Ajka, Újélet u. 18/A/1) választja meg 2016. december 

31-ig. 

 

A nevezettek a megválasztást köszönettel elfogadják. 

 

(3) EGYEBEK 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés által megvitatandó egyéb kérdés nem merült fel. 

 

A napirendi pontok megtárgyalását követően György László levezető elnök berekeszti a közgyűlést. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

---------------------------------------------------- 

dr. Utassy Viktória 

jegyzőkönyvvezető 

 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

dr. Molnár Ákos dr. Nagy Gyula 

  jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

Az elnökség nevében: 

 

-------------------------------------------------- 

György László 

 Alelnök 


