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MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYVE 

2017. Július 14. 
 
 
 

A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2017. július 14-én (péntek) 15 óra 00 perckor a 

Magyar Sport Házában tartotta 2017. évi hatodik (6.) elnökségi ülését. 

 

Jelenlévő elnökségi tagok: 

Dobos Imre elnök (KGY-2017.02.11./9. sz. határozat) 

Tarkó László (KGY-2017.02.11./12. sz. határozat) 

Kerekes Gábor (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat) 

Schmidt László (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat) 

Hudák Gábor (KGY-2017.02.11. sz. határozat) 

Nem vett részt:  

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

2017.02.11./12. sz. határozat), Fehér Márton (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat), Herczeg 

Antal (KGY-2017.02.11./11. sz. határozat), 

 

 

 

Megjelent meghívottak: 

Takács Mária - főtitkár 
 
 
15 órakor az elnökségi ülésen az elnökség tagjai közül 5 fő volt jelen, az elnök megállapítja, 
hogy az elnökségi ülés határozatképes, majd a napirendi pontok elfogadását szavazásra tette 
fel. 
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Napirend 
1./ Olimpiai Reménységek Versenyének írásbeli beszámolójának elfogadása  
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Takács Mária főtitkár   
 
2./ Spanyolországi nemzetközi utánpótlás verseny írásbeli beszámolójának elfogadása 
 Felelős: Bálint Csaba edző, előadó: Takács Mária főtitkár 
 
3./ Sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzat 

elfogadása     
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
4./ Rendkívüli közgyűlés időpontjának és helyének kitűzése az Alapszabály Stv-hez történő harmonizálása 

miatt 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
5./ Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjának elfogadása   
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
6./          Alapszabály harmonizálása a Stv.24§ (2) bekezdés d) pontjával 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
7./         Egyebek 
 
 
 
 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./54. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 
elnökségi ülés meghirdetett napirendi pontjait. 

 
Új napirendi pontok elfogadása 
1./ Rendkívüli közgyűlésre új napirendi pont felvétele     
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
2./  Új nem szakmai tag jelölése Rendkívüli közgyűlésre 

 
3./ 2017. évi továbbadott támogatásokról döntés  
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök   
 
4./ 2017. évi keresztféléves támogatás terhére műhelytámogatás elfogadása 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./55. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
elnökségi ülés új napirendi pontjait. 

 
 
1. napirendi pont 
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 Olimpiai Reménységek Versenyének írásbeli beszámolójának elfogadása  
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Takács Mária főtitkár   
 
 
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy előzetesen kiküldésre került a beszámoló, mely 
részletesen ismertette az elért eredményeket. Szép eredmény született, mindkét nemben 
ezüstérmesek lettek a csapatok. A részletes beszámolóhoz az elnökség tagjai nem kívántak 
kérdést feltenni. Az elnök szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását. 
 
  
 
Határozatképesség: 5 fő 
2017.07.14./56. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az ORV 
beszámolóját. 

 
2. napirendi pont 

Spanyolországi nemzetközi utánpótlás verseny írásbeli beszámolójának elfogadása 
 Felelős: Bálint Csaba edző, előadó: Takács Mária főtitkár 
 
 
Elnök elmondta, hogy versenyen remek eredmények születtek, több egyéni csúcsot is 
felállítottak a versenyzők. Magát Krisztina és Bálint Csaba vezetésével utaztak ki a 
versenyzők. Kmegy Máté és Horváth Attila Fülöp emelkedett ki a résztvevők közül. Az írásos 
előterjesztést mindenki megkapta e-mailben. Kérdést, kiegészítést nem tettek a jelenlevők a 
beszámolóhoz. Majd az elnök elfogadásra javasolta a beszámolót ezután. 

 
Határozatképesség: 5 fő 
2017.07.14./57. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
Spanyolországi nemzetközi utánpótlás verseny beszámolóját. 
 

 
3. napirendi pont 

Sportrendezvények biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 
szabályzat elfogadása     

 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az elnök ismertette a kiküldött dokumentációhoz kapcsolódóan, hogy a 2016. évi 
Sporttörvény módosítása írja elő új szabályzat elkészítését, annak ellenére, hogy a szövetség 
nem tartozik a törvény hatálya alá. Tehát kötelező a szabályzat megalkotása, melyet elnökségi 
döntéssel is meg kell erősíteni. Majd szavazásra tette fel az előzőleg írásban kiküldött 
szabályzat elfogadását. 
Határozatképesség: 5 fő 
2017.07.14./58. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta a Sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos 
előírásokat tartalmazó szabályzatot.  
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4. napirendi pont 
 Rendkívüli közgyűlés időpontjának és helyének kitűzése az Alapszabály Stv-hez 

történő harmonizálása miatt 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
 
 
Az elnök elmondta, hogy az Alapszabály Stv-hez történő harmonizálása miatt Rendkívüli 

közgyűlést kell összehívni. Javaslata alapján 2017.szemtember 9-én 10 órakor a 
Sportok Házában kerül összehívásra a Rendkívüli közgyűlés. 

 
 
Határozatképesség: 5 fő 
2017.07.14./59. határozat  
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a 
Rendkívüli közgyűlés összehívására az Alapszabály Stv-hez történő harmonizálása miatt 
2017.09.09-én kerül sor, 10 órai kezdettel, a Sportok Háza 1. emeleti konferenciatermében. 

 
 
 
5. napirendi pont 
 Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjának elfogadása   
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Alapszabály harmonizálása a Stv.24§ (2) bekezdés 

d) pontjával történik, mely alapján a Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabályának 23.§1) 

pontját kell harmonizálni a Sporttörvényhez az Ügyészség elrendelése alapján. 

Javasolt napirendi pont:  
Alapszabály harmonizálása a Stv.24§ (2) bekezdés d) pontjához 
 
Majd szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását. 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./60. határozat 
 A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Rendkívüli közgyűlés napirendi pontját az ügyrendi napirendi pontokon kívül:  
1. Alapszabály harmonizálása a Stv.24§ (2) bekezdés d) pontjához 
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6. napirendi pont 
          Alapszabály harmonizálása a Stv.24§ (2) bekezdés d) pontjával 
          Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
A Magyar Súlyemelő Szövetség Alapszabályának 23.§1) pontját kell harmonizálni a 

Sporttörvényhez, mint az az előző napirendi pontnál is jelzésre került.. Az Alapszabály 

módosítására az írásos előterjesztést megkapta mindenki időben, e-mailben, mondta el az elnök 

úr. Egyéb hozzáfűzés nem érkezett ,majd szavazásra tette fel az Alapszabály módosítást. 

 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./61. határozat 
 A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Rendkívüli közgyűlés napirendi pontjához tartozó Alapszabály módosító elterjesztést. 
  
 

1.Új napirendi pont 
 

Rendkívüli közgyűlésre új napirendi pont felvétele     
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
Elnök javasolta új napirendi pont felvételét a Rendkívüli közgyűlésre 
Új napirendi pont:  
Új, nem szakmai tag megválasztása  
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./62. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta a Rendkívüli közgyűlés új napirendi pontját: Új, nem szakmai tag 
megválasztása  
  
 

2. Új napirendi pont 
 
 Új nem szakmai tag jelölése Rendkívüli közgyűlésre 
            Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
Elnök javasolta, hogy új, nem szakmai tagnak Dr, Dénes Ákos tiszteletbeli elnököt terjessze 
elő az elnökség. 
Majd szavazásra tette fel a javaslatot.  
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./63. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta,hogy  a Rendkívüli közgyűlésen Dr. Dénes Ákos úr kerüljön jelölésre 
új, nem szakmai elnökségi tagnak.  
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3. Új napirendi pont 
 
 2017. évi továbbadott támogatásokról döntés  
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
Elnök ismertette,hogy javaslata alapján a 2017. évi támogatásból 3 000 000 forint kerül 
felosztásra 7 műhely között. 
A elosztás szempontjai között legfőbb meghatározó elem a tavalyi eredményesség, illetve az 
idei felnőtt EB és az ifjúsági világbajnokság eredményessége, ezért a következő felosztást 
terjeszti elő: 
- Szegedi EAC-700 000 Ft- Indokolás: Nagy Péter versenyző olimpiai szereplése és a Felnőtt 
EB 6. helyezése 
 
- Testvériség SE-500 000 Ft- Indokolás: Magát Krisztina- 2017. EB 3. hely 
 
-Haladás VSE-300 000 Ft- Indokolás: Polgár Mirjam versenyző- 2016. Junior EB 5. hely 
 
- Vállalkozók SE-300 000 Ft- Indokolás:Molnár Boglárka versenyző- 2016. évi Junior EB 6. 
hely 
 
- Tiszaújvárosi SSZSE- 300 000 Ft- Indokolás: Jung Beáta versenyző- 2016. évi Főiskolás 
VB 2. hely 
 
-Tiger SE- 300 000 Ft-Indokolás: Szuromi Tímea versenyző-  2017. évi Felnőtt EB 8. hely 
 
-Ózdi SFC- 300 000 Ft- Indokolás: Terebesi Adrián versenyző-2017. évi Ifjúsági VB 
korosztályos Európa csúcs 
 
Az ismertetés után az elnökség részéről hozzászólás nem történt,majd az elnök szavazásra 
tette fel a javaslat elfogadását. 
 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./64. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta a 2017. évi továbbadott támogatásokról az alábbi döntést: 
Szegedi EAC-700 000 Ft 
Testvériség SE -500 000 Ft 
Haladás VSE-300 000 Ft 
Vállalkozók SE- 300 000 Ft 
Tiszaújvárosi SSZSE-300 000 Ft 
Tiger SE- 300 000 Ft 
Ózdi SFC-300 000 Ft 
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4. Új napirendi pont 
 
 2017. évi keresztféléves támogatás terhére műhelytámogatás elfogadása 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
A 2017. évi keresztféléves támogatás terhére a műhelytámogatás elosztásának legfőbb 
szempontja a szakosztályi aktivitás az első félévben, továbbá az egyesület nemzetközi 
eredményessége, Héraklész válogatottak száma, illetve a Sport XXI. Programban való 
aktivitás. 
A melléklet alapján az elnök javaslatot tett a szakosztályok támogatására, majd szavazásra 
tette fel a felosztás elfogadását. 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.07.14./6. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  5 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta,a 2017. évi keresztféléves támogatás terhére a műhelytámogatás 
felosztását a melléklet szerint.  
 
 
 
Budapest, 2017. július 14. 
 
 
   
 
 
 
  
 


