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MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE 

HATÁROZATOK TÁRA – 2015 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

EH 2015-01-19/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a sportfegyelmi szabályzat módosítását. 

 

EH 2015-01-19/02 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 1 tartózkodás és 4 igen szavazattal megválasztotta Tilhof Ingridet a 

sportfegyelmi bizottság tagjává. 

 

EH 2015-01-19/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 1 tartózkodás és 4 igen szavazattal megválasztotta Rimóczy Gábort a 

sportfegyelmi bizottság tagjává. 

 

EH 2015-01-19/04 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal megválasztotta dr. Rideg Ákost a sportfegyelmi 

bizottság tagjává. 

 

EH 2015-01-19/05 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a Szervezetei és Működési Szabályzat 

módosítását. 

 

EH 2015-01-19/06 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Pénzkezelési szabályzat módosítását.  

 

 

EH 2015-02-18/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 3 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadja a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2015. 

évre vonatkozó felosztását. 

Ösztöndíjas edzők: Jung Andrásné és Korányi Zsolt. 

Ösztöndíjas sportolók: Jakab Ivett, Tilhof Ingrid és Székelyné Burja Ilona. 

 

 

EH 2015-04-09/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2014. évi szakmai beszámolót. 

 

EH 2015-04-09/02 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2014. évi közhasznúsági jelentést. 

 

EH 2015-04-09/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a sportszakemberi szabályzatot. 
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EH 2015-04-09/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a válogatási kvótarendszert. 

 

 

EH 2015-06-04/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (4 igen) elfogadta Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek. 

 

EH 2015-06-04/02 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (4 igen) elfogadta a napirendi pontokat. 

 

EH 2015-06-04/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (4 igen) elfogadta a válogatott keret névsorára tett javaslatot. 

Asztalitenisz: Krucsó Zsolt, Szendi János, Tóth Attila, Kóka Zoltán, Tóth Irma, Almagro Carmen 

Atlétika: Zilaj Csaba, Gelencsér Róbert, Jánka Sándor, Venyercsán László, Velkey-Guth Ádám 

Bowling: Soós Sándor, Kövér Hajnalka, Hasznos Szabina, Lukács Alajosné 

Röplabda: Gyöngyösi Attila, Orbán Attila, Necz Viktor, Baranyai Andor 

Tenisz: Kégel Tamás, Jeszenkovits Judit, Hegyesi László 

Tollaslabda: Jung Andrásné, Hanyu Zsuzsanna, Luib István 

Úszás: Gyurkó Alexandra, Medve Jánosné, Jakubovics Péter, Nádasdy József 

 

EH 2015-06-04/04 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (4 igen) megszavazta Kóródi Istvánt a válogatottba.  

 

 

EH 2015-09-10/1 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a XX. Szervátültetettek Világjátékán elért 

eredmények értékelését. 

 

EH 2015-09-10/2 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a XX. Szervátültetettek Világjátékán elért 

eredmények után járó eredményességi jutalom felosztását. 

 

 

EH 2015-10-12/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a Gerevich-sportösztöndíj 2015-ös évre vonatkozó 

kiegészítésének felosztási javaslatát. 

A Szövetség, egyszeri, 700.000Ft összegű ösztöndíj kiegészítést kap, melyből dr. Tóth 

Szabolcs csapatorvos részére 300.000 forint kerül átcsoportosításra, a fennmaradó 400.000 

forintot pedig a 2015. július 1-től december 31-ig terjedő időszakra sportszakemberek között 

kerül kiosztásra. 
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EH 2015-12-02/01 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak 

beszámolóját. 

 

EH 2015-12-02/02 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a 2016. évi költségvetési tervet. 

 

EH 2015-12-02/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a 2016. évi programtervet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK- 2015 

 

KH2015.01.14./1 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés egyhangúan (19 igen) elfogadta a napirendi pontokat. 

 

KH2015.01.14./2 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés egyhangúan (19 igen) elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjainak 

Kotáné Cziegler Andreát és Tóth Irmát.  

 

KH2015.01.14./3 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés 16 igen, 1 érvénytelen és 2 be nem érkezett szavazattal Berente Juditot 

választotta 5 évre elnöknek.  

 

KH2015.01.14./4 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés 18 igen, 1 tartózkodás mellett Tilhof Ingridet választotta 5 évre 

alelnöknek.  

 

KH2015.01.14./5 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés 13 igen szavazattal Székelyné Burja Ilonkát választotta 5 évre elnökségi 

tagnak.  

 

KH2015.01.14./6 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése egyhangúan (19 igen) szavazattal elfogadta Berente Judit indítványát.  

 

 

KH2015.05.06./1 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan (14 igen) elfogadta. 

 

KH2015.05.06./2 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját egyhangúan (14 

igen) elfogadta.  

 

KH2015.05.06./3 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése a 2014-es évről a szakmai beszámolót egyhangúan (14 igen) elfogadta. 

 

KH2015.05.06./4 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése a számvizsgáló bizottság jelentését egyhangúan (14 igen) elfogadta. 

 

KH2015.05.06./5 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés a közhasznúsági beszámolót egyhangúan (14 igen) elfogadta. 



5 
 

 

KH2015.05.06./6 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése a sportszakemberi szabályzatot egyhangúan (14 igen) elfogadta. 

 

 

KH2015.06.25./1 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlése 20 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az alapszabály módosítását. 

 

 

KH2015.12.09./1 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

KH2015.12.09./2 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

KH2015.12.09./3 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés Székelyné Burka Ilonát és Mezei Anikót jegyzőkönyv hitelesítőnek 

egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

KH2015.12.09./4 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját egyhangúan (15 igen) 

elfogadta. 

 

KH2015.12.09./5 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés Berente Judit elnök tiszteletdíjának 20%-os emelését egyhangúan (15 

igen) elfogadta. 

Tisztelet díj összege: bruttó 240.000 Ft. 

 

KH2015.12.09./6 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés a 2016. évi költségvetési tervet egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

KH2015.12.09./7 sz. közgyűlési határozat 

Az MSZSZ közgyűlés a 2016. évi programtervet egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

 

 

 

 


