
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2018 

 
HATÁROZATOK A 2018. JANUÁR 4-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. év ülésrendjét az alábbiak szerint: január 4.; február 
8.; március 8.; április 5.; május 10.; június 7.; július 12.; szeptember 3.; október 4.; november 5.; 
(decemberi időpont később kerül meghatározásra). 
 2018/1. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a Sport XXI. szakmai tervet a 2018-as ére vonatkozóan. 

 2018/2. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2018-as évre vonatkozó NuSkin támogatottak listáját. 

 2018/3. sz. határozat 

 

Az elnökség engedélyezi, hogy Zs. Tóth Anna indulhasson a 2018. január 25 és 28. között 

Budapesten megrendezésre kerülő fedettpályás nemzetközi versenyen. 

 2018/4. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. évre vonatkozó KEP előterjesztést. 

 2018/5. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. évre vonatkozó (felnőtt/junior férfi. női, illetve az 

utánpótlás válogatási elveit. 

 2018/6. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. évre vonatkozó KSF felosztás elveit. 

 2018/7. sz. határozat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2018. FEBRUÁR 8-i ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. január 4-i ülés emlékeztetőjét. 

                                               2018/8. sz. határozat 

Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta, a Búvársuli SE és a Szentmihály SE tagfelvételi 

kérelmét.   

 2018/9. sz. határozat 

 
 

Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta, a Versenybíró Bizottság beszámolóját, az írásos 

anyagban szereplő versenybírói díj emelésének javaslatára később, az anyagi lehetőségektől 

függően visszatérnek, de elvi síkon támogathatónak találják. 

 2018/10. sz. határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2018./1.félévre vonatkozó Gerevich ösztöndíjban részesülők névsorát és a 

megállapított összegeket. 

 2018/11. sz. határozat 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2018. MÁRCIUS 8-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. február 8-i  elnökségi ülés emlékeztetőjét 

 2018/12. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Évi Rendes Közgyűlés időpontját és helyszínét, az alábbiak 

szerint:  

2018. május 14. hétfő 11 óra, Magyar Sport Háza földszinti nagy tárgyaló. 

 2018/13. sz. határozat 

  

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Esztergomi Triatlon Klub tagfelvételi kérelmét 

 2018/14. sz. határozat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját, a bírói díjak 10%-os 

emelését és a formaruha szabályzatot. 

 2018/15. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag  elfogadta, hogy az IOC és a Toyota partneri szerződés keretében, a MOB 
számára biztosított személyképkocsik közül egyet, Kasza Róbert  kapjon meg tartós használatra, 
2020. augusztus 31-ig. 
               2018/16. sz. határozat 
 
 

HATÁROZATOK A 2018. ÁPRILIS 5-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. március 8-i elnökségi ülés emlékeztetőjét 

 2018/17. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a RÓMAI SE tagfelvételi kérelmét.  

 2018/18. sz. határozat 

 

HATÁROZATOK A 2018. MÁJUS 10-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. április 5-i elnökségi ülés emlékeztetőjét 

 2018/19. sz. határozat 

 
Az elnökség elfogadta a szakmai bizottság beszámolóját az alábbiak szerint: 
2018-ban minden felnőtt versenyen kötelező a 800 Newtonos vívó felszerelés, 2019-ben minden 
felnőtt és junior versenyen, 2020-ban minden felnőtt, junior és U19-es versenyen, 2021-ben pedig 
minden felnőtt, junior, U19 és U17-es versenyen, illetve hogy összehívja a Fegyelmi Bizottságot, 3 
versenyző miatt,  a Felnőtt OB-n történt események miatt. 
 2018/20. sz. határozat 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kállai Ákos női szövetségi kapitány javaslatát egy időközi 

felmérő megszervezésével kapcsolatban. 

 2018/21. sz. határozat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Az elnökség 1 tartózkodás és 10 igen szavazat mellett elfogadta a szakmai bizottság javaslatát, a 
június 7-i  fizikai állapotfelmérővel kapcsolatban, az alábbiak szerint: 
Női keret 
Szintek: 
               Összes laser run idő:                                                 13.27.00 

               Minimum tiszta (lövészet nélkül) futó idő:       12.33.00 

A tiszta futó idő a 3”50’-es 1000 méterre van kiírva, amelyhez 17s van hozzáadva, kompenzálva a 
lövészethez való befutást, illetve kiállást.  Így a 3200 méteres táv szintideje 12”16, melyhez a 17s 
hozzáadódik, így jön ki 12”33’-re. 
Minden versenyzőnek külön időmérője lesz, akik a futó és lövő időt is külön fogják mérni.  
 

 2018/22. sz. határozat 

 
 
Az elnökség 1 tartózkodás és 10 igen szavazat mellett elfogadta, hogy amennyiben Burcsik 
Barnabás nem teljesíti a szövetségi kapitány által szabott feltételeket, (írásos javaslat alapján) 
úgy a Junior EB-n való indulási joga visszavonásra kerülhet. 
 2018/23. sz. határozat 

 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület részleges 
forrás átcsoportosításának kérelmét, melyet a BMSK Zrt-hez nyújt be. Eredetileg a MÖSZ-ön 
keresztül a BHSE lőtér fejlesztésére 60 M Ft-t állt rendelkezésre a BMSK-nál.  A forrás a meglévő 
lőtér tervezési munkáinak első ütemére, valamint a Nemzeti Sportközpontokkal közös 
beruházásra, a most épülő vívócsarnok befejező munkálataira fordítaná. 
A lőtér fejlesztésre a BHSE 2017-2020. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programjának 
megvalósításához szükséges intézkedésről kormány előterjesztést nyújtott be. Ennek módosított 
változata, amely már tartalmazza a lőtér fejlesztést, ismét beadásra kerül.  
 2018/24. sz. határozat 

 

 
 

HATÁROZATOK A 2018. JÚNIUS 7-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2018. május 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét 

 2018/25. sz. határozat 

 
Az elnökség 9 nem és 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy nem tudja a Szentmihály SE 
írásban közölt, Zs. Tóth Anna junior válogatottságához kapcsolódó kéréseit teljesíteni. 
 
 

 

2018/26. sz. határozat 



 

 

 

 

 

 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját.  

(U17_U19 és Junior EB előterjesztéseket).   

 2018/27. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnökségi ülésrendet az alábbiak szerint:  

2018. július 12. csütörtök         HELYETT           2018. július 11. szerda 15 óra 

2018. szeptember 3. hétfő        HELYETT           2018. szeptember 5. szerda 15 óra 

2018. október 4. csütörtök       HELYETT           2018. október 3. szerda 15 óra 

2018. november 5. hétfő           HELYETT           2018. november 7. szerda 15 óra 

 2018/28. sz. határozat 

 
 

HATÁROZATOK A 2018. JÚLIUS 11-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
 

 
Az elnökség 2 módosítás mellett elfogadta az előző elnökségi ülés emlékeztetőjét. A módosított 
emlékeztető kiküldésre kerül ezen emlékeztetővel együtt. 
 2018/29. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2018. évre vonatozó létesítmény-fejlesztési terveket. 
 2018/30. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta,  a Junior Európa-bajnokság eredményességi támogatását az 
edzőkre vonatkozóan. 
 2018/31. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag megválasztott a Fegyelmi Bizottság tagjait. (dr. Simóka Beáta, dr. 
Gyalog Balázs, Gallai István) 
 2018/32. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a szakmai bizottság beszámolóját (Lovasképesítő, Felnőtt EB 
keret, Felnőtt VB keret, Junior VB keret, Edzőtáborok dátuma-résztvevői, YOG résztvevők) 
 2018/33. sz. határozat 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Szakmai Bizottságban Szegi Csaba helyett Belák János  
képviselteti magát. 
 2018/34. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag a Felnőtt Európa-bajnokság eredményeségi támogatására tett 
javaslatot. 
 2018/35. sz. határozat 
 
 

Az elnökség egyhangúlag  elfogadta az előző elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2018/36. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a GDPR tervezetét, mely  egyidejűleg fel is kerül a honlapra. 
 2018/37. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy szeptember 19-i ülés emlékeztetőjét. 
 2018/38. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Testnevelési Egyetemmel -öttusa edzői szakon folyó 
képzéssel kapcsolatos írásos együttműködésen nem kíván változtatni a felkérés ellenére sem. 
Ragaszkodik az eredeti feltételekhez.  
 2018/39. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Mészáros Emma KSI versenyzője utólagosan 
megkaphassa érmét és az MK 5. fordulóján elért eredménye ne kerüljön törlésre. 
 2018/40. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a MÖSZ „Etikai és gyermekvédelmi szabályzatát”, mely 2018. 
október 18-tól a honlapon is megtalálható. 
 2018/41. sz. határozat 
 


