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MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE 

HATÁROZATOK TÁRA – 2020 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 

EH 2020-02-07/01 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan (5 igen) elfogadta. 

 

EH 2020-02-07/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-02-07/03 sz. elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a Téli Világjátékra utazó válogatott keret tagjaira 

tett edzői javaslatot: 

Kőműves Luca, Végh Ágota, Berente Judit, Szendi János, Gelencsér Róbert, Mátyás László, 

Szervánszky Zsolt. 

 

EH 2020-02-07/04 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a Téli Világjáték előkészületeinek beszámolóját. 

 

EH 2020-02-07/05 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a Gerevich sportösztöndíj 2020. első félévére 

vonatkozó felosztását.  

 

EH 2020-02-07/06 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta az éremjutalomban részesült sportolókra 

vonatkozó javaslatot. 

 

EH 2020-02-07/07 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a sportolói szerződés módosítását. 

 

 

EH 2020-03-23/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-03-23/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

 

EH 2020-04-14/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-04-14/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  
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EH 2020-04-14/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az adományozó programra vonatkozó kitételeket.  

  

 

EH 2020-04-21/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-04-21/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-04-21/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a maszkokra tett elosztási javaslatot. 

  

 

EH 2020-05-18/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-05-18/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-05-18/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a támogatás felosztási rendszert. 

 

 

EH 2020-06-15/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-06-15/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-06-15/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Berente Judit előterjesztését az ösztöndíj-felosztással 

kapcsolatban.  

 

 

EH 2020-08-10/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-08-10/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

EH 2020-08-10/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a tervezett napirendi pontokat. 
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EH 2020-08-10/04 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2019. évi szakmai beszámolót. 

 

EH 2020-08-10/05 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját. 

 

EH 2020-08-10/06 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az előző évi közhasznúsági jelentést. 

 

EH 2020-08-10/07 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a második féléves programtervet. 

 

 

EH 2020-08-31/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-08-31/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-08-31/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Trapi-napok kedvezményes részvételi díjainak összegét.  

 

 

EH 2020-09-02/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-09-02/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-09-02/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Trapi-napi kitüntetettek névsorát. 

 

 

EH 2020-11-20/01 sz. elnökségi határozat 

A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2020-11-20/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

EH 2020-11-20/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az adományozó programra vonatkozó kitételeket.  

 

EH 2020-11-20/04 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan támogatta Berente Judit javaslatát a pályázattal kapcsolatban.  
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KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK- 2020 

 

KH2020.01.14./1 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (15 igen) elfogadta, hogy az ülésről hangfelvétel készül. 

 

KH2020.01.14./2 sz. közgyűlési határozat 

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan (15 igen) elfogadta. 

 

KH2020.01.14./3 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv 

vezetőnek. 

(Tartózkodott: Vajtó-Tilhof Ingrid) 

 

KH2020.01.14./4 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (15 igen) elfogadta Jeszenkovits Juditot és Gelencsér Róbertet 

jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

KH2020.01.14./5 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás mellett egyik tagszervezetét kizárta a tagjai közül. 

(Tartózkodott: Tari Tamás)  

 

KH2020.01.14./6 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (16 igen) elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait. 

(Szűcs Mátyásné, Kovács Kata, Kissné Diner Andrea) 

 

KH2020.01.14./7 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (16 igen) megszavazta a 2019. december 12-i közgyűlés 

határozatainak megerősítését.  

 

 

KH2020.09.03./1 sz. közgyűlési határozat 

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan (14 igen) elfogadta.  

 

KH2020.09.03./2 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv 

vezetőnek.  

 

KH2020.09.03./3 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Székelyné Burja Ilonát és Tóthné pataki Csillát 

jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

KH2020.09.03./4 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (14 igen) elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak 

beszámolóját. 
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KH2020.09.03./5 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (14 igen) elfogadta a 2019. évi szakmai beszámolót. 

 

KH2020.09.03./6 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (14 igen) elfogadta a felügyelőbizottság jelentését.  

 

KH2020.09.03./7 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan (14 igen) elfogadta a 2019. évi közhasznúsági jelentést és pénzügyi 

beszámolót. 

 

KH2020.09.03./8 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés a II. féléves programtervet egyhangúan, 14 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

 

 

 

 

 


