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MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYVE 

2018. január 26. 
 
 
 

A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2018.január 26-án (péntek 15 órakor a Magyar 

Sport Házában tartotta 2018. évi első (1.) 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) 

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

Nem vett részt:  

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), 

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

Dr. Dénes Ákos (RKGY-2017.09. 09. /17. sz.. határozat) 

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

 

Megjelent meghívottak: 

Takács Mária - főtitkár 
 
15 órakor az elnökségi ülésen az elnökség tagjai közül 4 fő volt jelen, az elnök megállapítja, 
hogy az elnökségi ülés határozatképtelen. 
 
16 órakor  a  megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes az elnökségi ülés. 
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Napirend 
1./ Tagszervezet törlése 

Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
2./ Tagszervezet kilépése    
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
 
3./  Tagszervezet felvétele 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
4./ 2018. évi bírói jelentkezések elfogadása világbajnokságokra, Európa bajnokságokra 
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
5./ Szabálykönyv módosítás elfogadása Technikai bizottság felterjesztése alapján  
 Felelős: Máthé József Technikai bizottság tagja előadó: Dobos Imre elnök 
 
6./ Egyebek 
 
  
 
 
Határozatképesség: 4 fő 
2018.01.26./1. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az 
elnökségi ülés meghirdetett napirendi pontjait. 

 
1. napirendi pont 

Tagszervezet törlése  
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök  
  
 
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Alapszabályunk szerint az a sportegyesület  aki 
előző évben nem indít versenyzőt az MSSZ hivatalos versenyrendszerében törlésre kerül.A 
LIKSE sportegyesület így kerül törlésre. Majd kérte az elnök a törlés elfogadását. 
 
Határozatképesség: 4 fő 
2018.01.26./2. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
LIKSE Sportegyesület törlését.   

 
 
 
2. napirendi pont 

Tagszervezet kilépése  
 Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 

 
A Győri Rekard SE képviselője, Németh Gyöngyi írásban jelentette be a Rekard SE kilépését 
a tagszervezetek közül, melyet szintén az Alapszabály tesz lehetővé. 
Majd elnök kérte a kilépés elfogadását. 
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Határozatképesség: 4 fő 
2018.01.26./3. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége  4 szavazattal egyhangúlag elfogadta a Rekard SE 
kilépését. 
 

 
3. napirendi pont 
Tagszervezet felvétele 
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az elnök ismertette, hogy a kilépett Rekard SE a Győri Atlétikai Club új szakosztályaként 
folytatja további működését, mely egyesület tagfelvételét kérte. Miután az új egyesület 
benyújtotta a megfelelő dokumentumokat, így a tagfelvételnek nincs akadálya. Ezúton elnök 
kérte a tagfelvétel elfogadását. 
 
Határozatképesség: 4 fő 
2018.01.26./4. határozat  
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Győri 
Atlétikai Club tagfelvételét. 

 
4. napirendi pont 
2018. évi bírói jelentkezések elfogadása világbajnokságokra, Európa bajnokságokra 
Felelős és előadó: Dobos Imre elnök 
A jelentkezések alapján Réz Attila: Taskent - Junior világbajnokság,Fábik Béla: Ashgabat –

Felnőtt világbajnokság, de a Tiranai EB elmaradása miatt Fábik Béla jelentkezése törlésre 

került az EB-re. 

 
 
 
Határozatképesség: 4 fő 
2018.01.26./5. határozat  
Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2018. 
évi bírói jelentkezéseket az alábbiak szerint: Réz Attila: Taskent - Junior világbajnokság, 
Fábik Béla: Ashgabat- Felnőtt világbajnokság. 

 
5. napirendi pont 
Szabálykönyv módosítás elfogadása Technikai bizottság felterjesztése alapján  
Felelős: Máthé József Technikai bizottság tagja előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az elnök ismertette, hogy a Technikai bizottság előterjesztése előzőleg kiküldésre került . A 
változtatás az emeltetés szabályának módosításáról szól,azzal a kiegészítéssel, hogy az 
emeltetés a leírtak szerint nemzetközi versenyen valósulhat meg, mivel Magyarországon plusz 
3 fő technikai munkatárs  szükséges  hozzá. A hazai versenyeken marad az eddigi 
lebonyolítási mód. Majd az elnök kérte a módosítás elfogadását. 
 
Határozatképesség: 4 fő 
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2018.01.26./6. határozat 
 A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
Szabálykönyv változtatást a javasolt kiegészítéssel.  
 

 
 
Egyebek 
A Versenyzői bizottságba történő jelölésről érkezett levél az IWF-től. Az elnökség 
egyhangúlag a legeredményesebb versenyzőt javasolta ,Magát Krisztinát az IWF versenyzői 
bizottságába. 
 
 
Budapest, 2018.január 26. 
 
 
 


