
MSSZ RENDKÍVÜLI LNÖKSÉGI ÜLÉS 
JEGYZŐKÖNYVE 

2018.október 24. 
 

A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2018. október 24-én (szerda) 10.00  órakor a 

Magyar Sport Házában tartotta 2018. évi nyolcadik (9.) elnökségi ülését. 

Jelenlévő elnökségi tagok: 

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

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

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

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

Nem vett részt:  

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

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

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

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

 

Megjelent meghívottak: 

Takács Mária - főtitkár 
10 órakor az elnökségi ülésen az elnökség tagjai közül 3 fő volt jelen, az elnök megállapítja, 
hogy az elnökségi ülés határozatképtelen.. 
11 órakor az elnökségi ülés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül. 
 
 
Napirend 
1./ 2018. évi Felnőtt világbajnokság előnevezéséről tájékoztatás 
 Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
  
2./ 2019. évi nemzetközi bírói  utazási támogatás mértékének meghatározása 
 Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
 
3./ Férfi bírók részvételének szabályozása hazai kiemelt versenyeken 

Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
 
4./ Tagfelvétel 

Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 



 
 
 
5./ Szakosztályi értékelés módosítása 2019. évre 

Felelős és Előadó: Takács Mária főtitkár 
 
 
 
6./  Egyebek 
 
Határozatképesség: 4 fő 
2018.10.24./49. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
elnökségi ülés meghirdetett napirendi pontját. 
 
 
1./ Napirendi pont 
2018. évi Felnőtt világbajnokság előnevezéséről tájékoztatás 
Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
  
Elnök ismertette a megjelentettekkel, hogy új kvalifikálási rend lépett életbe. Egyéni 
kvalifikációra nyílt lehetőség a tokiói Olimpiára. A két EB érmes versenyző mellett Jung 
Beáta, a szövetségi kapitány javaslatára, kapott lehetőséget a kiutazó csapatban részt venni. 
Mindkét EB érmes versenyzőnk megkapta a maximális felkészülési lehetőséget az 
eredményes felkészüléshez. Magát Krisztina két alkalommal vett részt nemzetközi 
edzőtáborban, Egyiptomban, míg Nagy Péter Spanyolországban edzőtáborozott. 
Kiutazó csapattagok Versenyzők: Jung Beáta, Magát Krisztina, Nagy Péter 
Kísérők: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány, Haragos Attila edző, Dr. Krivanek László 
orvos, Dobos Imre csapatvezető. Majd kérte az elnökség tagjait, hogy a végleges nevezést 
fogadják el ebben a formában. 
 
 
Határozatképesség: 4 fő 

2018.10.24./50. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag megszavazta, hogy a 2018. évi 
Világbajnokság kiutazó csapattagjai az alábbiak: 
Versenyzők: Jung Beáta, Magát Krisztina, Nagy Péter 
Kísérők: Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány, Haragos Attila edző, Dr. Krivanek László 
orvos, Dobos Imre csapatvezető. 
 
  
2./Napirendi pont 
2019. évi nemzetközi bírói utazási támogatás mértékének meghatározása 
Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
 
Elnök ismertette, hogy a nemzetközi bírók nemzetközi versenyeken és kontinentális 
bajnokságokon való részvételüknek a kiutazási támogatását egységesíti a szövetség. 
Évente, fejenként, maximum 50 000 Ft utazási költségtámogatást nyújt a szövetség a 
nemzetközi bírók részére, melyet a következő évre átvenni nem lehet. Majd kérte az 
elnökséget a javaslat elfogadására. 
 
 



 
 
 
Határozatképesség: 4 fő 

2018.10.24./51. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a nemzetközi bírók 
nemzetközi versenyeken és kontinentális bajnokságokon való részvételének az utazási 
támogatásának az  egységesítését az alábbiak szerint: 
Évente, fejenként, maximum 50 000 Ft utazási költségtámogatást nyújt a szövetség a 
nemzetközi bírók részére, melyet a következő évre átvenni nem lehet.  
 
3./Napirendi pont 
Férfi bírók részvételének szabályozása hazai kiemelt versenyeken 
Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
 
Több klub megkeresésének és kérésének eleget téve a  férfi bírók részvétele szabályozásra 
kerül a hazai kiemelt versenyeken a költséghatékonyság miatt. A javaslat lényege, hogy 
jelenleg 56 aktív férfi bíró van, akik kiemelt versenyen részt vehetnek. Évente 3 alkalommal 
vehet részt 1-1 kiemelt versenyen a megfelelő bírói minősítéssel rendelkező  férfi bíró. 
Majd kérte az elnök, hogy az elnökség a javaslatot fogadja el. 
 
Határozatképesség: 4 fő 

2018.10.24./52. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a férfi bírók részvételének 
szabályozását a hazai kiemelt versenyeken ( a kiemelt minősítésű országos bajnokságokat is 
beleértve)az alábbiak szerint.: 
Évente 3 alkalommal bíráskodhat 1-1 kiemelt versenyen a megfelelő bírói minősítéssel 
rendelkező férfi bíró. 
 
4./Napirendi pont 
Tagfelvétel 
Felelős és Előadó: Dobos Imre elnök 
 
Az Oroszlányiak Városi Sport Klubja kér tagfelvételt. Az egyesület elnöke kerekes Gábor 
elnökségi tag, aki lemondott korábbi egyesületénél az elnöki posztról. Új egyesületet alapított, 
ahol a súlyemelő szakosztály kér tagfelvételt a szövetségbe. A tagfelvételhez szükséges 
dokumentumokat a szövetséghez benyújtották, azok tartalmi és formai követelményei 
ellenőrzésre kerültek. A hiánypótlásokat is benyújtotta a klub. Az elnök a tájékoztatást 
követően kérte az egyesület tagfelvételét. 
 
Határozatképesség: 4 fő 

2018.10.24./53. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta az Oroszlányiak Városi 
Sport Klubja sportegyesület tagfelvételét. 
 
5./Napirendi pont 
Szakosztályi értékelés módosítása 2019. évre 
Felelős és Előadó: Takács Mária főtitkár 
 



A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség új pontszámítási rendszere kerül bevezetésre a Sinclair 
pontszámítás helyett 2019. évtől az MSSZ-nél. Az új pontrendszer a mindenkori 
súlycsoportban elért világcsúcsot veszi alapul a számításhoz. Ehhez kerülnek viszonyításra a 
magyar versenyzők eredményei is. A szakosztályi pontversenyben ezek adódnak majd össze. 
Másik fontos momentum a szakosztályi értékeléseknél, hogy kizárólag a minősített 
versenyzők eredményei számítanak be a pontversenybe. Az ismertetés után az elnök kérte a 
javaslat elfogadást az elnökségtől. 
 
Határozatképesség: 4 fő 

2018.10.24./54. határozat 
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta , hogy 2019. évtől az IWF 
pontrendszere kerül bevezetésre az MSSZ.nél a versenyzői értékeléseknél , továbbá a 
szakosztályi pontversenybe a minősített versenyzők eredménye számít. 
 
 
6./Napirendi pont 
Egyebek 
 

- Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy az Ifjúsági Olimpiára kvótát szerző női 
versenyzők egyiptomi edzőtáboron vesznek részt. Likerecz Attila up. szövetségi 
kapitány jelezte, hogy nem kíván részt venni kísérőként az edzőtáboron. Márkus 
Erzsébet edző lesz a csapatvezető. Az egyik sportoló részvételéhez nem járult hozzá a 
szülő, így 4 fő versenyző utazik ki. Boros Viktória ,Stróbl Fanni, Eszenyi Fanni és 
Illés Dóra. A fentiekhez hozzáfűzés nem érkezett egyhangúlag elfogadta az elnökség 
az elmondottakat. 

- A másik tájékoztatóban az elnök ismertette, hogy Zalakaroson edzőtovábbképzés tart a 
szövetség a MOB által biztosított keretek között. 1 egyesület -1 főt delegált. 
Meghatározott létszám kontingenst biztosított a MOB, annak is eleget tett a szövetség. 
A MACS előadója, a TF-ről Lénárt Ágota, továbbá keretorvosunk jelezte vissza 
előadóként a részvételt. Az elmondottakhoz hozzászólás nem érkezett  az elnökség 
egyhangúlag elfogadta az elmondottakat. 

-  
Az elnök az ülést majd bezárta. 
Budapest, 2018. október 24. 
 
Kiadvány hiteléül: 
 ........................................... ..................................... 
 Takács Mária Dobos Imre  
 Jegyzőkönyvvezető Elnök 


