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Magyar Súlyemelő Szövetség 2017. szeptember 09.-i Rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve 

MAGYAR SÚLYEMEL Ő SZÖVETSÉG 

2017.  09.  09- i  RENDKÍVÜLI  KÖZGY ŰLÉSÉSNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

Helyszín:  Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  

 I. emeleti konferencia terem 

Időpont: 2017. szeptember 09. 10:00      

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

2017.09.09. 10:00 

Szűcs József ismerteti a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését: az összes lehetséges 86 

küldöttből érvényesen regisztrált 22 fő, tehát a közgyűlés Határozatképtelen 26 %-os 

részvétellel.  

 

Mivel a közgyűlés határozatképtelen a közgyűlés 1 órával el lett halasztva. 

 

 

2017.09.09. 11:00 

Szűcs József ismerteti a Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését: az összes lehetséges 86 

küldöttből érvényesen regisztrált 22 fő. 

A közgyülés az Alapszabály szerint az eredeti időponthoz képest 1 órával később ugyanolyan 

napirenddel, ugyanarra a helyszínre összehívott közgyűlés a megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképesnek minősül. 

 

Dobos Imre a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke megnyitja a Közgyűlést, köszönti a 

megjelenteket.  
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1. Levezető elnök megválasztása 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadta levezető elnöknek Dobos Imrét, 

a Szövetség elnökét. 

 

 

2. Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság 

tagjának Mittó Balázst. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság 

tagjának Szűcs Józsefet. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mandátumvizsgáló Bizottság 

tagjának Fábik Bélát. 

 

 

3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Antal 

 

 

4. Szavazatszámlálók megválasztása 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Fábik Bélát. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Mittó Balázs. 

A Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Máthé Józsefet. 

 

 

5. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 

A Közgyűlés 20 igen szavazattal 2 tartózkodással elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Magát János és Kalmár Armand küldötteket. 
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Napirendi pontok elfogadása 
 

1. Alapszabály harmonizálása a Stv.24§(2) bekezdés d)  pontjához 
 
2. Új nem szakmai elnökségi tag megválasztása 

 
 

KGY-2017.09.09./14. sz. határozat 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2017. évi 

szeptember 09. rendkívüli  közgyűlés napirendi pontjait. 

 

 

 

1. Alapszabály harmonizálása a Stv. 24.§ (2) bekezdés d) pontjához 
 
Az Ügyészség kérésének megfelelően a Szövetség a Sporttörvényhez 
harmonizálja az Alapszabályát. A harmonizáláshoz szükséges Alapszabály 
változtatást az elnökség megtárgyalta, elfogadta és a rendkívüli közgyűlés 
anyagával kiküldésre került. 
A kiküldött dokumentumot mindenki megkapta, akinek a küldöttek közül  
hozzászólása van kizárólag ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan, az tegye 
meg. 
 
 
Eredeti változat: 

23.§. 1) Az Elnökség létszáma 10 fő, akik közül 8 főt a Közgyűlés választ, a Közgyűlés (a 

szövetség elnöke, mint sportszakmai tag mellett) 5 főt szakmai munkájuk, szakmai 

indokok alapján a 20. § (2) bekezdése szerint 4 évre választ (szakmai tag), további 3 fő 

megválasztására 4 évre – a szövetség gazdasági érdekeinek figyelembe vételével – a 

szövetség támogatói, illetve a támogatók képviselői közül kerül sor (nem szakmai tag). Az 

Elnökség az elnök javaslata alapján, a jelenlévő tagok 2/3-os többségének szavazata 

alapján jogosult további 1 fő elnökségi taggá (Elnökség által választott tag) történő 

megválasztására. Az Elnökség által választott tag mandátuma az Elnökség által történő 

visszahívásig, legfeljebb az olimpia évét követő év első rendes közgyűléséig tart. A 

szövetség elnöke az Elnökség sportszakmai tagja. 
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Javasolt változat az Alapszabály módosításra a Stv.24 §(2) bekezdés d) pontjához 

harmonizálva: 

 

23.§. 1)  Az Elnökség létszáma 10 fő, akik közül 9 főt a Közgyűlés választ, a Közgyűlés 

(a szövetség elnöke, mint sportszakmai tag mellett) 5 főt szakmai munkájuk, szakmai 

indokok alapján a 20. § (2) bekezdése szerint 4 évre választ (szakmai tag), további 4 fő 

megválasztására 4 évre – a szövetség gazdasági érdekeinek figyelembe vételével – a 

szövetség támogatói, illetve a támogatók képviselői közül kerül sor (nem szakmai tag). A 

szövetség elnöke az Elnökség sportszakmai tagja. 

 
 
A Közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot: 

KGY-2017.09.09./15. sz. határozat 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta az 

alapszabály módosítást.  

 
 

2. napirendi pont 

Új nem szakmai elnökségi tag megválasztása 
 
 

Szűcs József a Jelölő Bizottság elnöke ismertette, hogy kinek a jelölése érkezett meg, és 

került elfogadásra. 

Nem szakmai elnökségi tagnak egy jelölés érkezett: Dr. Dénes Ákos 

 

Ezután a Közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot: 

KGY-2017.09.09./16. sz. határozat 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Jelölő Bizottság által 

beterjesztett jelöltek listáját. 

 

 
Titkos Szavazás 
 
A szavazási procedúra titkos. 

A szavazólapok bedobása után a Szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, 

majd Fábik Béla a Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti az eredményt. 
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A nem szakmai elnökségi tag tisztségre 22 leadott szavazatból 22 érvényes volt. 

 
KGY-2017.09.09./17. sz. határozat 

A Közgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Dénes 

Ákos nem szakmai elnökségi taggá történő megválasztását  

 
 
 
 

 

Budapest, 2017.szeptember 09. 

 

 

   

Sipos Antal 
Jegyzőkönyvvezető 

PH Dobos Imre 
Levezető elnök 

   

Magát János 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 Kalmár Armand 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


