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MSSZ RENDKÍVÜLI ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYVE 

2017. szeptember 09. 
 
 
 

A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2017. szeptember 09-én (szombat) 10 óra 00 

perckor a Magyar Sport Házában tartotta 2017. évi hetedik (7.) elnökségi ülését. 

 

Jelenlévő elnökségi tagok: 

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

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

Hudák Gábor (KGY-2017.02.11. sz. határozat)  

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

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

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

Szatlóczky Zoltán (KGY-2017.02.11./12. sz. határozat, 

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

 

 

 

Nem vett részt:  

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

 

 

 

 

Megjelent meghívottak: 

Takács Mária - főtitkár 
 
10 órakor az elnökségi ülésen az elnökség tagjai közül 8 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./ U15 és U17 EB nevezésének elfogadása  
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Dobos Imre elnök 
 
2./ Junior és U23 előnevezésének elfogadása 
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Dobos Imre elnök 
 
3./ Gerevich ösztöndíj módosítás 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
4./ UP edzői Program módosítása 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
5./ Tagfelvétel   
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
6./          Nemzetközi és nemzetközi mester korosztályos minősítési szintek elfogadása 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
7./          Szabálykönyv módosítás 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
8./          Eiler Bálint bírói felterjesztése 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
9./         Egyebek 
 
 
 
Határozatképesség: 5 fő 
 
2017.09.09./66. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 
elnökségi ülés meghirdetett napirendi pontjait. 

 
 
1. napirendi pont 
 U15 és U17 EB nevezésének elfogadása  
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy előzetesen kiküldésre került a végleges nevezés 
névsora a Koszovói Utánpótlás Európa bajnokságra. Tóth Anna NYVSC versenyzője és Neal 
Péter Ózdi SFC versenyzője klubköltségen utazik. Természetesen, ha bekerülnek a legjobb 8, 
illetve 6 közé a szövetség megtéríti az egyesületek költségeit. Az elnök az ismertetés után 
szavazásra tette fel a végleges nevezés névsorának az elfogadását. 
 
  
 
Határozatképesség: 5 fő 
2017.09.09./67. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az U15 
és U17 EB nevezésének névsorát a melléklet szerint. 
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2. napirendi pont 

Junior és U23 előnevezésének elfogadása 
 Felelős: Likerecz Attila up. szövetségi kapitány, előadó: Dobos Imre elnök 
 
 
Elnök ismertette, hogy az előzetes nevezésnél minden versenyző felkerült a listára, akik a 
súlycsoport legjobbjai. Az előnevezés listája alapján a legjobb 10 közé bekerült versenyzők 
kerülnek az U20-as korosztálynál a végleges nevezés listájára, illetve azok a versenyzők 
utaznak a szövetség költségén, ezen kívül a klubköltségen utazók kerülhetnek fel a végleges 
nevezés listájára. U23-as korosztálynál a legjobb 8 közé kell bekerülni a szövetségi keretből 
utazó versenyzőnek. Természetesen itt is lehetőség van a klubköltségen való utazásra. 
 
Majd az elnök elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./68. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
melléklet szerint az U23 és U20 EB előnevezését  és a végleges nevezés feltételeit. 
 

 
3. napirendi pont 

Gerevich ösztöndíj módosítás 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az elnök ismertette hogy jelenleg két versenyző Terebesi Adrián és Kmegy Máté versenyzők 
értek el olyan eredményeket, melyek komoly fejlődést jeleznek,illetve nemzetközi szintűek. 
Az utolsó negyedévre 50-50 ezer forint Gerevich ösztöndíjban való részesülés a javaslat a 
sportszakemberek megkeresésére és javaslatára alapján. Jung Beáta versenyző pedig az 
ösztöndíj rendszerből kikerül, mivel március óta fejlődést nem tudott felmutatni, klubja nem 
ismeri a munkáját. Természetesen van lehetősége visszakerülni a rendszerbe pontszerző, vagy 
éremszerző nemzetközi eredmény esetén. 
 Majd szavazásra tette fel a javaslatot. 
 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./69. határozat A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  8 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta,hogy az utolsó negyedévre 50-50 ezer forint Gerevich ösztöndíjban 
részesüljön Terebesi Adrián és Kmegy Máté versenyző. Jung Beáta versenyző a Gerevich 
ösztöndíj rendszerből kikerül a fejlődés és eredményesség elmaradása miatt. 

4. napirendi pont 
 UP edzői Program módosítása 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
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Az elnök elmondta, hogy teljesítés hiánya miatt eláll Kovács Attila utánpótlás edzői 
szerződésétől a szövetség, miután a sportágunkban mérhető munkát nem végzett. 
Helyette Csizmazia Gábor edző kerül a programba. Majd kérte az előterjesztés 
elfogadását. 

 
 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./70. határozat  
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, teljesítés 
hiánya miatt eláll Kovács Attila utánpótlás edzői szerződésétől a szövetség, miután a 
sportágunkban mérhető munkát nem végzett. Helyette Csizmazia Gábor edző kerül a 
programba.  

 
 
 
5. napirendi pont 
 Tagfelvétel   
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
Budafoki Küzdősport Egyesület részéről érkezett tagfelvételi kérelem, ahol Marton Endre 
versenyző- edző kezdi meg szakmai működését. A tagfelvételhez beérkeztek a szükséges 
dokumentumok, továbbá a kért hiánypótlások is. A dokumentumok  ellenőrzésre kerültek, 
melynek alapján nincs akadálya a tagfelvételnek. 
 
Majd szavazásra tette fel az elnök a tagfelvételt. 
 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./71. határozat 
 A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Budafoki Küzdősport Egyesület tagfelvételét. 
  
 

 
6. napirendi pont 
               Nemzetközi és nemzetközi mester korosztályos minősítési szintek elfogadása 

Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
   
A Magyar Súlyemelő Szövetség nemzetközi és nemzetközi mester korosztályos minősítési 

szintjei átdolgozásra kerültek a jelenlegi nemzetközi eredmények figyelembe vételével a 

Technikai bizottság által. 

 Sok szempontot figyelembe véve ösztönző szintek kerültek kialakításra,melyet a szakmai 

szívesen fogadott-szólt hozzá Schmidt László elnökségi tag az előterjesztéshez. 

 Egyéb hozzáfűzés nem érkezett az előterjesztéshez, majd szavazásra tette fel az elnök a 

módosítást. 

Határozatképesség: 8 fő 
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2017.09.09./72. határozat 
 A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Nemzetközi mester korosztályos minősítési szintek módosítását. 
  
 

7. napirendi pont 
Szabálykönyv módosítás 

 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
Az elnök ismertette, hogy az országos bajnokságok hátrányára nem lehet sem kiemelt , sem 
minősítő versenyt rendezni a bajnokság hétvégéjén. 
A javasolt változás: 
- Az Országos Bajnokságok megrendezésével egy időpontban nem lehet rendezni más 
versenyt az országban.(sem minősítő versenyt, sem kiemelt versenyt.) 4. §.2. pont h pontja 
- Az Országos Bajnokságok nevezési határideje 20 nappal a verseny előtt lezárul. 
Majd az elnök elfogadásra javasolta a változtatást.8§.8. pont 
 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./73. határozat  
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Szabálykönyv módosítást a melléklet szerint.  
 

8. napirendi pont 
               Eiler Bálint bírói felterjesztése 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
A Bíró Bizottság felterjesztette Eiler Bálintot I. osztályú bírói minősítésre, és kéri az 
elnökséget, hogy támogassa a bírói felterjesztést. Az elnök a javaslatot elfogadását kérte. 
Elnök javasolta új napirendi pont felvételét a Rendkívüli közgyűlésre 
 
Határozatképesség: 8 fő 
2017.09.09./74. határozat  
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Eiler 
Bálint I. osztályú bírói minősítését.  
 

9. napirendi pont 
Egyebek 
Fehér Márton elnökségi tag tájékoztatta az elnökséget, hogy Pécsen szakmai konferencia 
megrendezésére kerül sor a „Pécs Város bajnoksága” kiemelt versennyel egybekötve. 
A rendezvényt közösen a Pécsi Tudományegyetemmel szervezi az egyesület. Javasolja,hogy a 
fizetett edzők körében kötelező legyen a részvétel. Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy 
az EMMI felé a szakmai programon belül szerepel továbbképzés, melyet az államtitkárság 
jóváhagyott. A szövetségnél prioritása ennek a rendezvénynek van. 
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