
 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
2013. 

 
 
 
Az Elnökség az éves ülésrendet egyhangúan elfogadta. 

- 1./ 2013. számú határozat 

-  

Az Elnökség az éves versenynaptárt egyhangúan elfogadta. 

- 2./ 2013. számú határozat 

 

Az Elnökség a Jelölő Bizottságra tett előterjesztést egyhangúan elfogadta. 
Tagok: Deák Ferenc 
Kállai Ákos  Elnök 
Korponai István 
Mészőly Gábor 
Takács Péter 

- 3./ 2013. számú határozat 

-  

Az állami edzők bérezésére vonatkozó javaslat szerint alapján az Elnökség az 1. számú 
mellékletben csatolt táblázatot fogadta el. 

- 4./ 2013. számú határozat 

-  

Az edzők és versenyzők Gerevich ösztöndíj felosztását az Elnökség a 2. számú mellékletben 
csatolt táblázat alapján szavazta meg.  

- 5./ 2013. számú határozat 

-  

Versenybírói Bizottság előterjesztése alapján Varga Tamást az Elnökség egyhangúan 
megválasztotta a Versenybírói Bizottság elnökévé.  

- 6./ 2013. számú határozat 

 

Marketing Bizottság elnökévé Hanzély Ákost az Elnökség egyhangúan megválasztotta. 

- 7./ 2013. számú határozat 

 

A 2013-as évtől érvényes versenyengedély díjára vonatkozó előterjesztést az Elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

- 8./ 2013. számú határozat 

 



 

Az Elnökség a közgyűlés időpontját egyhangúan megszavazta. 

- 9./ 2013. számú határozat 

 

A Civil törvény módosításából adódó Alapszabály módosítási javaslatokat az Elnökség, mint a 

közgyűlés egyebek napirendi pontját egyhangúan elfogadta 

- 10./ 2013. számú határozat 

 

Az Elnökség a kiegészített közgyűlési napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 

- 11./ 2013. számú határozat 

 

Az Elnökség a bizottsági beszámolókat egyhangúan megszavazta. 

- 12./ 2013. számú határozat 

 

MOB tagság (visszahívás illetve új jelöléssel kapcsolatos előterjesztést  az Elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

- 13./ 2013. számú határozat 

 

A módosítási indítványokkal az elnökség a sportágfejlesztési stratégiát elfogadta.  

- 14./ 2013. számú határozat 

 

Műhelytámogatás felosztására tett javaslat elfogadása Az elnökség a javaslatot egyhangúan 
elfogadta. 

- 15./ 2013. számú határozat 

 

Közgyűlési anyagok elfogadása Az Elnökség a Szakmai beszámolót egyhangúan elfogadta. 

- 16./ 2013. számú határozat 

Az Elnökség a Pénzügyi beszámolót egyhangúan elfogadta. 

- 17./ 2013. számú határozat 

-  

Elnökség 4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozattal megszavazta, hogy a 
Volán Fehérvár rendezze a Junior vb-t.  

- 18./ 2013. számú határozat 

-  

Gerevich sportösztöndíj 2013. II. félévi felosztását az Elnökség egyhangúan elfogadta.  

19./ 2013 számú határozat. 

 



 

 

 

 

Sportágfejlesztési stratégia  

Beruházás nem a szövetségen keresztül finanszírozódik 

1. Állami edzők: a MOB-hoz kerülnek át. A munkáltatóknál augusztus 31-vel szűnik meg a 
munkaviszonyuk és veszi át őket a MOB. 

2. Beszerzés       35.000.000.- Ft 

a. 40 db precíziós tábla versenyre 

b. 7 db ló vásárlása 

20./ 2013 számú határozat 

 

3. Sporteszköz beszerzés    17.550.000.- 

a. edzőtáblák    50 db 

b. konténer vásárlás   40 db 

c. légpisztolyok 

21./ 2013 számú határozat 

4. Sportdiplomácia     3.000.000.- 

a. Konferencia 

b. nemzetközi kapcsolat építés 

c. kongresszus költségei 

22./ 2013 számú határozat 

5. Felnőtt válogatott versenyeztetése  45.000.000.- 

23./ 2013 számú határozat 

 

6. Edzői, versenybírói továbbképzés  675.000.- 

a. Manchester  

b. egyéb továbbképzés 

24./ 2013 számú határozat 

7. Marketing kommunikáció   4.150.000.- 

a. új lógó kialakítására pályázat írása 

b. látvány világ javítása 

25./ 2013 számú határozat 

 

8. Fogyatékkal élők    2.150.000.- 



 

26./ 2013 számú határozat 

 

9. Műhelytámogatás    112.000.000.- 

A felosztást az 1. számú melléklet tartalmazza 

27./ 2013 számú határozat 

 

Utánpótlás támogatás felosztása. Sportágfejlesztési stratégia az Elnökség a Bíráló bizottság 
javaslatát, a fentiek figyelembevételével egyhangúan elfogadta. 
 

28./ 2013 számú határozat  

Gerevich ösztöndíj javaslat 
A Szakmai bizottság javaslatát, az Elnökség részéről a javaslat elfogadását 3 fő támogatta, a 
többség a versenyzők keretének megemelésére szavazott.  
Az Elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett a mellékelt ösztöndíj felosztási javaslatot fogadta 
el. 

     29. /2013. számú határozat 
Ifjúsági Olimpia Kvalifikációs válogatási elvek elfogadása 
Az Elnökség az előterjesztést 7 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

      30. / 2013. számú határozat 

  

 

 

 


