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MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE 

HATÁROZATOK TÁRA – 2021 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 

EH 2021-01-26/01 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta Berente Judit előterjesztését a 2021. évi Gerevich Aladás- 

sportösztöndíj felosztásával kapcsolatban.  

 

 

EH 2021-02-26/01 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.  

 

EH 2021-02-26/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség Vajtó-Tilhof Ingridet egyhangúan elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek. 

 

EH 2021-02-26/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta a Sportolói Szerződés módosításait. 

 

 

EH 2021-03-03/01 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.  

 

EH 2021-03-03/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség Vajtó-Tilhof Ingridet egyhangúan elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek. 

 

EH 2021-03-03/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az SZMSZ ezen szakaszának módosítását. 

 

 

EH 2021-05-13/01 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.  

 

EH 2021-05-13/02 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség Vajtó-Tilhof Ingridet egyhangúan elfogadta jegyzőkönyv vezetőnek. 

 

EH 2021-05-13/03 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak 

beszámolóját.  

 

EH 2021-05-13/04 sz. elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2020-as év szakmai beszámolóját.  
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EH 2021-05-13/05 sz. elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a felügyelő bizottság jelentését. 
 

EH 2021-05-13/06 sz. elnökségi határozat 
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2020-as évi közhasznúsági jelentést. 
 
EH 2021-05-13/07 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a következő hároméves stratégiai tervet.  
 
EH 2021-05-13/08 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2020-as évi költségvetést. 
 
EH 2021-05-13/09 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta a 2021. évi költségtervet. 
 
EH 2021-05-13/10 sz. elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2021-es évi programtervet. 
 
EH 2021-05-13/11 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta, hogy beadásra kerüljön a WTGF felé a 
kandidálási szándéknyilatkozat. 
 
EH 2021-05-13/12 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadta Berente Judit jelölését a Világszövetség elnökségi 
tagságára.  
 

 
EH 2021-06-29/1 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta.  
 
EH 2021-06-29/2 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség Vajtó-Tilhof Ingridet egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek.  
 
EH 2021-06-29/3 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a normatív támogatás pontszámításai táblázatát.  
 
EH 2021-06-29/4 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Magyar Bajnokságon csak a versenyen résztvevő 
sportolók nevezési díját.  
 
EH 2021-06-29/5 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a spirométer megvásárlást.  
 

 
EH 2021-08-09/1 sz. elnökségi határozat  
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 
 
 



3 
 

EH 2021-08-09/2 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  
 
EH 2021-08-09/3 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (4 igen) elfogadta a részleges tisztújító közgyűlés időpontját.  
 
EH 2021-08-09/4 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan (4 igen) elfogadta a támogatási javaslatot.  
 

 

EH 2021-09-06/1 sz. elnökségi határozat  
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2021-09-06/2 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  
 

EH 2021-09-06/3 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Trapi-napi díjazottak névsorát.  

 

EH 2021-09-06/4 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta az egyesületi elnökök képzésére vonatkozó javaslatot.  

 

EH 2021-09-06/5 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a díjkedvezmény mértékét – 50%- a szervátültetett 

résztvevőknek.  

 

 

EH 2021-11-29/1 sz. elnökségi határozat  
A napirendi pontokat az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

EH 2021-11-29/2 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját.  

 

EH 2021-11-29/3 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2022. évi költségvetési tervet. 

 

EH 2021-11-29/4 sz. elnökségi határozat  
Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2022. évi programtervet.  
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KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK- 2021 

 

KH2021.05.27./1 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 

 

KH2021.05.27./2 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

KH2021.05.27./3 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Székelyné Burja Ilonát és Feszt Tímeát jegyzőkönyv 

hitelesítőnek.  

 

KH2021.05.27./4 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját.  

 

KH2021.05.27./5 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2020as év szakmai beszámolóját. 

 

KH2021.05.27./6 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését.  

 

KH2021.05.27./7 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2020-as évi közhasznúsági jelentést. 

 

KH2021.05.27./8 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontok módosítását.  

 

KH2021.05.27./9 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a a következő 3 év stratégiai tervét.  

 

KH2021.05.27./10 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2021. évi programtervet. 

 

KH2021.05.27./11 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2021. évi költségtervet.  

 

KH2021.05.27./12 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a az alapszabály módosítását.  

 

 

KH2021.09.14./1 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.  

 

KH2021.09.14./2 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek. 
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KH2021.09.14./3 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Székelyné Burja Ilonát és Feszt Tímeát jegyzőkönyv 

hitelestőnek.  

 

KH2021.09.14./4 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját.  

 

KH2021.09.14./5 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Pörzse Ferencet és Iker Lászlót a szavazatszámláló 

bizottság tagjának. 

 

 

KH2021.12.07./1 sz. közgyűlési határozat 

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

KH2021.12.07./2 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Vajtó-Tilhof Ingridet jegyzőkönyv vezetőnek. 

 

KH2021.12.07./3 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta Tóthné Pataki Csillát és Dobos Juditot jegyzőkönyv 

hitelestőnek.  

 

KH2021.12.07./4 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta az előző közgyűlés óta eltelt időszak beszámolóját.  

 

KH2021.12.07./5 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 13 igen és egy nem szavazat mellett elfogadta a 2022. évi költségvetési tervet 

azzal a kitétellel, hogy ha bármi változás állna be a támogatások összegében, újra tárgyalja a 

közgyűlés.  

 

KH2021.12.07./6 sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2022. évi közösségi programtervet. 

 

KH2021.12.07./7 sz. közgyűlési határozat 

A 2022. évi versenynaptárt a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

 


