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2017. Április 27.

A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2017. április 27-én 15 óra 00 perckor a Magyar
Sport Házában tartotta 2017. évi negyedik( 4.) elnökségi ülését.

Jelenlévő elnökségi tagok:
Dobos Imre elnök (KGY-2017.02.11./9. sz. határozat)
Tarkó László (KGY-2017.02.11./12. sz. határozat)
Herczeg Antal (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat)
Kerekes Gábor (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat)
Fehér Márton (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat)
Hudák Gábor (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat)

Nem vett részt:
Schmidt

László

(KGY-2017.02.11./11.

sz.

határozat),

Szatlóczky

Zoltán

(KGY-

2017.02.11./12. sz. határozat), Pham Ngoc Chu (KGY-2017.02.11./12. sz. határozat)

Megjelent meghívottak:
Likercz Attila utánpótlás szövetségi kapitány
Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány
Takács Mária - igazgató

15 órakor az elnökségi ülésen az elnökség tagjai közül 6 fő volt jelen, az elnök megállapítja,
hogy az elnökségi ülés határozatképes.
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Köszöntötte a megjelenteket,majd a napirendi pontok elfogadását szavazásra tette fel 4 új
napirendi felvételével.
1./

2017. évi Ifjúsági Világbajnokság beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány

2./

2017. évi 2. negyedéves szakmai terv elfogadása utánpótlás válogatott részére
Felelős és előadó: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány

3./

2017. évi Felnőtt Európa bajnokság beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány

4./

2017. évi 2. negyedéves szakmai terv elfogadása válogatott részére
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány

5./

2017. évi Diákolimpia beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc a rendező egyesület elnöke

6./

Sportolói Gerevich ösztöndíj módosításának az elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

7./

2016-2017. évi EMMI műhelytámogatás maradványról (400 000 Ft) döntés
Felelős és előadó: Takács Mária

8./

Elnökség által hozott korábbi szankciók megerősítése és kiegészítése elszámolások elmaradása kapcsán
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

9./

Döntés MOB tagságról a MOB rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás alapján
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

10./

Tájékoztató a MET-hez benyújtott mesteredzői és életmű pályázatokról
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

11./

Döntés edzői szerződés visszavonásáról
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

Új napirendi pontok
1. Szabálykönyv módosítása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
2. MEFOB beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
3. Illés János bírói felterjesztésének elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
4. MOB - Scitec támogatás
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök

Majd az elnök kérte az új napirendi pontokkal együtt azok elfogadását.
Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./38. határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az
elnökségi ülés napirendi pontjait.
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1. napirendi pont
2017. évi Ifjúsági Világbajnokság beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány

Az elnök jelezte, hogy mindenki megkapta írásban a beszámolót. Majd kérte az utánpótlás szövetségi
kapitányt, hogy ismertesse röviden a beszámolót.
Az up. szövetségi kapitány elmondta, hogy április elején zajlott le a világbajnokság. Több turnusban
utaztak ki. Kaiser János tette meg a verifikációval kapcsolatos teendőket. Második csoportot Dr.
Krivanek László vitte ki, míg a 3.-at Bálint Csaba edző.
Likerecz Attila up. szövetségi kapitány ismertette, hogy tapasztalatot szereztek a versenyzők
nemzetközi versenyen, amit a jövőben hasznosíthatnak, cél az Ifjúsági Olimpiára a kvalifikáció volt,
ami sajnos nem sikerült. A lány csapat a 22 helyen, a fiú csapat a 30. helyen végzett. Terebesi Adrián
korosztályos Európa csúcsot javított, míg a legeredményesebb Holló Szilárd volt.
Az elnök kifejezte, hogy már az előző elnökségi ülésen elmondta a vezetés, hogy rosszul lettek
felmérve a csapatok esélyei, és teljes csapatokat kiutaztatása értelmetlen volt az előzetes felmérések
alapján, ami be is igazolódott. A lányoknak is csak óriási szerencsére lett volna szüksége, hogy
kvalifikálhassanak. A felnőtt szövetségi kapitány is jelezte korábban a fiú csapatnak nincs esélye a
kvalifikálásra. A fiú csapat a várt helyezésekhez képest lényegesebben rosszabbul szerepeltek, mely a
szövetségnek 14 millió forintjába került. Továbbá a gyenge szereplés elfogadhatatlan és személy
szerint nem tartja elfogadhatónak a beszámolót. Magyarországnak is reálisan kellett volna felmérni az
esélyt úgy, mint a többi európai országnak. A kvalifikációs EB-n találkozunk minden távolmaradt
európai országgal.
Az elnök kitért a légitársaságok működésére, az étkezési szokásokra.
Majd szavazásra tette fel a beszámolót.

Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./39. határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal ( Herczeg Antal, Hudák Gábor,
Fehér Márton, Kerekes Gábor) 2 nem szavazattal( Tarkó László, Dobos Imre) fogadta el a
2017. évi Ifjúsági Világbajnokság beszámolóját.

2. napirendi pont
2017. évi 2. negyedéves szakmai terv elfogadása utánpótlás válogatott részére
Felelős és előadó: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány
Likerecz Attila tájékoztatta a megjelenteket, hogy nem készítette el a negyedéves szakmai tervet, mert
nem volt ideje. Május 10-re kell leadnia a MET-nek, addigra fog elkészülni. Dobos Imre elnök
megjegyezte, hogy ezek szerint felkészülési terv nélkül készültek eddig a fiatalok.

3. napirendi pont
2017. évi Felnőtt Európa bajnokság beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány
Az elnök jelezte, hogy mindenki megkapta írásban a napirendi ponthoz kapcsolódó beszámolót
írásban, és kérte a szövetségi kapitányt, hogy pár szóban ismertesse röviden a beszámolót.
A szövetségi kapitány elmondta, hogy a Felnőtt Európa bajnokság Splitben került megrendezésre, 2 +
4 fős csapattal mentek ki. Kitűzött terv megszerzése sikerült, Magát Krisztina és Nagy Péter
versenyzők által. Magát Krisztina 3 bronzérmet szerzett, Nagy Péter a 6. helyet szerezte meg. Bazsó
Bianka 7., Szuromi Tímea 8., Vaspöri Gábor versenyző hátrább végzett, de kettős funkció volt,
segítette a csapat versenyeztetését. Alapvetően vidám természete van, segítette a feszültségoldást.
Magát Krisztinánál mivel érezte az esélyesség terhét, fontos volt a feszültségoldás.
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Nagy Péter az Olimpia után sérülésekkel küzdött, részleges szakadás volt a vállában és térdfájdalmai
rendszeresen jelentkeztek. A sérülései miatt 10 hét volt az egész felkészülése, 5 jó gyakorlatot mutatott
be, ami megfelelt felkészülési állapotának. Péter pontszerzéséhez kellett egy kis szerencse is, de
hozzátette azt, ami kellett hozzá. A beszámolóból kimaradt a csatverseny eredménye. A férfiak 37
országból a 27. helyen végeztek. A nők a 9. helyet szerezték meg 35 résztvevő országból.
A versenyzők teljesítményét ismertette még a kapitány. Nagy Péter és Magát Krisztina már
ismertetésre került. Vaspöri Gábor 2. szakítása után bevérzett a térde. Lehetőségéhez képes küzdött.
Nem is vártuk, hogy nagyot fog emelni, a másik funkcióját pedig tökéletesen teljesítette.
Jung Beátának súlyos technikai hiányosságai voltak. Kiss Attilával,edzőjével elemeztük is. Utólag
mondta el az edzője, hogy már a versenyre 1 hete tartó megfázással jött ki.
Szuromi Timi tavaly év eleje óta veszi komolyabban a súlyemelést, rengeteget fejlődött az óta.
Edzőjével verseny előtt egyeztettünk. Az eredményét illetően ezt volt a maximális, amit ki lehetett
hozni belőle. Bazsó Bianka rendkívül motivált volt. Edzőtáborban tudott készülni. 3 egyéni csúcsot
tudott emelni, komoly potenciál van benne a jövőt illetően.
Magát Krisztina pszichoszomatikus tüneteket produkált. A csapat oldotta feszültségét. Az első
gyakorlatnál oldódott fel teljesen. Szállás és étkezés, utazás magas szintű volt, illetve kiváló minőségű.
Az elnök is ezt hallotta, hogy pozitív volt a versenyeztetés. 2 probléma volt. A megfelelő szerelés
kötelező, gondolva itt a címeres mezre, tilos a reklámozás, a Jung Beáta kartetoválását ismertette, aki a
versenyre itt ment ki.
A verseny költséghatékony volt és eredményes.
Majd a beszámolót szavazásra tette fel.

Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./40. számú határozata
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Felnőtt Európa
bajnokság beszámolóját.

4. napirendi pont
2017. évi 2. negyedéves szakmai terv elfogadása válogatott részére
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány
Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány tájékozatta az elnökséget, hogy Polgár Mirjam bent maradt a B
keretben. Molnár Boglárka kiesett a Savária Kupán, és ki is került a válogatott keretből. Reméljük,
hogy sikerül visszakerülnie majd. Elsősorban klub edzőkre hárulnak a feladatok ebben az időszakban.
Költséghatékonyság miatt nem tervezett a szövetségi kapitány központi edzőtábort. Jung Beáta
technikai képzése valósul meg ebben az időszakban, amiről már korábban egyeztettünk. Nagy Péter
versenyző CSB selejtezőn vesz részt, majd Meißenben vesz részt nemzetközi versenyen Bazsó
Biankával, ahová Vaspöri Gábor is elkíséri őket, melyet írásban is jeleztek már. Az időszak
legfontosabb feladata az edzettségi formák megtartása, hogy a következő negyedévben a VB
felkészüléshez megfelelő szintről indulhassanak.
Majd az elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./41. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Felnőtt válogatott keret
2017. évi második negyedéves szakmai tervét.
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5. napirendi pont
2017. évi Diákolimpia beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Gyurkovics Ferenc a rendező egyesület elnöke
Az elnök jelezte, hogy előzőleg a beszámoló kiküldésre került. Majd tájékoztatta az elnökséget, hogy
az edzők elmondták a véleményüket telefonon. Túlnyomó részt pozitív vélemény hangzott el. Óriási
tehetségek mutatták meg magukat. Rendezéssel is nagyjából elégedettek voltak, bírói küldéssel némi
problémák adódtak személyi ellentétek miatt. Erre legközelebb figyelni kell. Az MKB BANK
képviselője maximálisan elégedett volt a rendezéssel. A szerződés feltételeinek a szövetség
messzemenően eleget tett. A Diákolimpia elérte célját. Komoly feltételeket támasztottak a rendezést
illetően a Diáksport Szövetség részéről. A helyszínen az ellenőrük is jelen volt. Maga a rendezvény a
sportág fejlesztését szolgálja, mert szívesen jönnek a gyerekek a sportágban, mert a tanulmányaikhoz
felsőbb szinten pluszpontokat kapnak. Ha ebből csak néhány gyerek marad meg a sportág számára,
már volt pozitív hozománya a verseny rendezésének.
Majd az elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.

Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./42. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2017. évi
Diákolimpiáról szóló beszámolót.

6. napirendi pont
Sportolói Gerevich ösztöndíj módosításának az elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Molnár Boglárkát a klubja teljesen leírta,
szabadon igazolható. A válogatott keretnek jelenleg nem tagja, ezáltal a felszabadult 30 000
Ft Gerevich ösztöndíját a Felnőtt EB-n legeredményesebben szereplő versenyzőnek adjuk át,
aki Magát Krisztina, illetve Holló Szilárd versenyző neve is felmerült.
Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./43. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a Molnár
Boglárka versenyző után felszabaduló 30 000 Ft Gerevich ösztöndíjat,a Felnőtt EB
legeredményesebb versenyzője, Magát Krisztina kapja meg,de mellette Holló Szilárd
neve is felmerült.

7. napirendi pont
2016-2017. évi EMMI műhelytámogatás maradványról (400 000 Ft) döntés
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Nyíregyházi egyesületnél megmaradt
támogatásról van szó, melynek összege 400 000 Ft. Az elnök úr véleménye szerint Magát
Krisztina egyesületét javasolja a támogatásra. Mivel Krisztina az EB felkészülésre nem kapott
semmilyen támogatást és, hogy lehetősége legyen a továbbiakban folyamatosan készülnie,
mindenképpen Krisztinának, illetve egyesületének kell biztosítani a támogatást.
Majd szavazásra tette fel a javaslatot.
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Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./44. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a visszamaradt
400 000 Ft-t az NYVSC után- az EMMI műhelytámogatásból Magát Krisztina egyesülete, a
Testvériség SE kapja.

8. napirendi pont
Elnökség által hozott korábbi szankciók megerősítése és kiegészítése elszámolások
elmaradása kapcsán
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Előző olimpiai időszakban volt olyan elnökségi döntés, aki nem tud elszámolni,annak nem
tudunk folyósítani támogatást. A papírmunkának és az adminisztrációnak meg kell lenni az
elszámolásokhoz. Ahol problémák vannak versenyzőkkel, vagy egyesülettel oda nem tudunk
folyósítani támogatást informálta az elnök az egybegyűltakat.

9. napirendi pont
Döntés MOB tagságról a MOB rendkívüli közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosítás
alapján
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kérdéses napirendi pontban határozatot hozni
nem kell. Miután a MOB új Alapszabálya nem változtatott a delegálható küldöttek számán
ezért marad minden a régiben.

10. napirendi pont
Tájékoztató a MET-hez benyújtott mesteredzői és életmű pályázatokról
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök elmondta, két életmű pályázat érkezett be. A Magyar Súlyemelő Szövetség mindkét
pályázatot támogatta. Az elnök véleménye, hogy nem volt jó ötlet, hogy egyszerre került
benyújtásra egy klubtól a 2 pályázat, mert gyengítik egymást. Bagócs János és Likerecz János
edzőkről van szó.

11. napirendi pont
Döntés edzői szerződés visszavonásáról
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
- Az elnök közölte az elnökség felé, hogy az egyik edzőnél flottában lévő telefon volt kint.
119 000 Ft költséget kellett befizetni a szolgáltatónak túlszolgáltatás miatt. Az edző vállalta a
költségbefizetést és visszaadta a telefont, mivel napokra lebénult a szövetségen belül a
kommunikálás.
- Másik probléma, ami felmerült egy másik edzővel kapcsolatban a következő volt:e-mailt
kaptunk edzői szerződés miatt, melyet az államtitkárság felé benyújtottunk. Az
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államtitkárasszony közölte, hogy nem kell erőltetni a szerződést a leírtak alapján, mivel sem a
juttatás, sem az elvégzendő munka nem állt egymással egálban az edző szerint.

1. új napirendi pont
Szabálykönyv módosítása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az IWF szabályváltoztatása alapján a nőknél is a
kezdősúlyoknál a nevezési összetett eredménytől mínusz 20 kg eltérés lehet. Ennek
megfelelően változtatjuk a mi Szabálykönyvünk 19.§ 2/m pontját az alábbiak szerint:
„Ha egy súlycsoport versenyét – a nagy létszám miatt – több csoportban rendezik (A-B
csoport, erősorrend alapján) és a versenykiírás is úgy rendelkezik, alkalmazható a 20 kg-os
szabály: a kezdősúlyokból adódó összetett eredmény nem lehet kevesebb, mint a nevezési
összetett eredmény mínusz 20 kg.”
Határozatképesség: 6 fő
2017.04.27./45. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a melléklet szerinti
Szabálykönyv változást, ami harmonizál az IWF szabályzatával.

2. új napirendi pont
MEFOB beszámolójának elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Határozatképesség: 6 fő
A MAFC rendezte meg az idei évben a MEFOB versenyét a szokásos emelt színvonalon.
Jelentős volt az indulók száma. Igaz a versenyeken elért eredményeket másképp
kommunikálták az egyesületek. Majd az elnök szavazásra tette fel.
2017.04.27./46. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a MEFOB –ról készült
beszámolót.

3. új napirendi pont
Illés János bírói felterjesztésének elfogadása
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
Az elnök ismertette, hogy a Bíró bizottság javaslata alapján történik a felterjesztés. Illés János
bírói felminősítését kérték III. osztályról I. osztályra. Majd kérte az elnökséget az elnök a
javaslat elfogadására.

Határozatképesség: 6 fő
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2017.04.27./47. számú határozat
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Illés János bírói
felminősítését III. osztályról I. osztályra.

4. új napirendi pont
MOB - Scitec támogatás
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök
A MOB két fő megjelölését kérte az igénybe vehető Scitec támogatásra, melyről értesítette a
szövetséget. Az elnök jelezte, hogy a korábbi támogatások azért nem valósultak meg, mert a
versenyzők nem regisztráltak a Scitec megadott felületén. Az elnök tájékoztatta az elnökséget,
hogy emeltetni szeretné a támogattak számát a MOB-nál, amiért közbenjár majd.
De mindenképpen a két legeredményesebb versenyző (Magát Krisztina és Nagy Péter) a jelölt
a támogatás igénybe vételére.
Budapest, 2017. április 27.
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