
1 
 

 
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

2021. 
 
 

Elektronikus szavazás 

2021. január 8. 13 óra 

 

MSSZ/1/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta az új eredményességi 

kormányrendelet szerinti megemelt összeg és az előzőleg kifizetett állami jutalom 

különbözetének kifizetési javaslatát a 2020. évi wroclawi 10m-es Európa-bajnokság sikeres 

versenyzői és edzői részére. 

Elnökségi ülés 

2021. január 25. (online-ZOOM) 

 

MSSZ/2/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek 

Győrik Csabát és Molnár Lászlót. 

MSSZ/3/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen és 1 tartózkodással elfogadta a 2021. évi 10m-es 

EB-n részt vevő magyar válogatott összetételének javaslatát. 

MSSZ/4/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a 2021. évi MSSZ 

Küldöttgyűlés időpontját: 2021. május 10. 13 óra (tartalék nap: 2021. május 17. 13 óra) 

MSSZ/5/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a megbeszélt 

módosításokkal a 2021. I féléves elnökségi üléstervet. 

MSSZ/6/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen és 1 fő tartózkodással elfogadta az MSSZ 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

MSSZ/7/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen és 1 fő tartózkodással elfogadta a 2021. évi 

sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseket. 

MSSZ/8/2021 . sz. E. H. Az elnökség 13 fő igen és 2 fő nem szavazattal elfogadta, hogy a Puska 

Szakbizottság tagjai közé bekerüljön Joó Éva. 

MSSZ/9/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen és 1 tartózkodással elfogadta az MSSZ 

Bizottságok személyi összetételére vonatkozó javaslatot.  

MSSZ/10/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta az MPB felé benyújtandó 

2021. I negyedévi Gerevich Aladár sportösztöndíj felosztási javaslatot, amely szerint Dávid 
Krisztina 70.000, -Ft/hó, Gurisatti Gyula pedig 30.000,-Ft/hó ösztöndíjban részesüljön. 

MSSZ/11/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a 2021. évi Héraklész keret 
javaslatot. 

MSSZ/12/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen 1 tartózkodással elfogadta az Acélzivatar  

Sportegyesület tagfelvételét (Hajdú -Bihar megye, taglétszám: 10 fő, szakág:  puska, pisztoly, 

korong) 
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MSSZ/13/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a Fekete Sólyom Lövész 

Sportklub tagfelvételét (Pest megye, taglétszám: 10 fő, szakág: szituációs) 

MSSZ/14/2021 . sz. E. H. Az elnökség 13 fő igen 2 fő tartózkodással elfogadta a Terem Lövész 

Szabadidő SE tagfelvételét (Budapest, taglétszám: 10 fő, szakág: szituációs) 

 

Elektronikus szavazás 
2021. január 30. 12 óra 

MSSZ/15/2021 . sz. E. H. Az elnökség 13 fő igen szavazattal elfogadta az MSSZ Fedettpályás 25-

50m-es Országos Bajnokság, puska-pisztoly (felnőtt) versenykiírását. (Nemzeti Lőtér, 1106 

Budapest, Fehér út 9-11, 2021. március 5-7.) 

MSSZ/16/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen és 1 fő nem szavazattal elfogadta, hogy a 10m-es 

Országos Bajnokságon a vegyespárosok nevezésénél egy egyesület kettőnél több csapatot is 

indíthasson. 

 

Elektronikus szavazás 
2021. február 12. 12 óra 

 

 

MSSZ/17/2021 . sz. E. H. Az elnökség 17 fő igen szavazattal elfogadta a Gerevich Aladár-

sportösztöndíj 2021. I. félévi keretösszeg felosztási javaslatot. 

 
Elektronikus szavazás 

2021. március 1. 13 óra 
  

 MSSZ/18/2021 . sz. E. H. Az elnökség 11 fő igen, 4 nem és 1 tartózkodott szavazattal elfogadta, 

hogy a 2020. évi MSSZ Fedettpályás (25 - 50m) Országos Bajnokságon (2021. március 5-7.) a 
benevezett ifjúsági sportolók indulhassanak a kettővel feljebb lévő korcsoportban, illetve a 
szabad lőállások mértékéig ezt a lehetőséget adjuk meg a határidőig  nem nevező 
egyesületeknek is. 

 

Elektronikus szavazás 
2021. március 11. 15 óra 

 

MSSZ/19/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen szavazattal elfogadta a válogatási elveket 

pisztoly és puska versenyszámokban a 25-50-300 m-es eszéki Európa-bajnokságra. 

(Eszék-Horvátország, 2021. május 20-június 05.)  
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Elnökségi ülés 

2021. március 29. (online-ZOOM) 

MSSZ/20/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta az elnökségi ülés levezető 

elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/21/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/22/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Kissné Oroszi Editet és Sinka Lászlót.  

MSSZ/23/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta, hogy az Indiai Világkupán 

történt ügy kivizsgálására Fegyelmi Bizottság alakuljon. 

MSSZ/24/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a Fegyelmi Bizottság 

tagjának Dr. Ványai Lászlót. 

MSSZ/25/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a Fegyelmi Bizottság 

tagjának Boros Györgyöt. 

MSSZ/26/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a Fegyelmi Bizottság 

tagjának Nagy Györgyöt. 

MSSZ/27/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta az MSSZ 2021. pénzügyi 

tervezetét (első olvasat).  

MSSZ/28/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a 23 darab MSSZ 2021. évi 

Országos Bajnokságának versenykiírásait. 

MSSZ/29/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen elfogadta, Pongrátzné Vasvári Erzsébet kis 

változtatásával az MSSZ 2021. évi Korong Országos Bajnokságának versenykiírását. 

MSSZ/30/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen és 1 fő tartózkodással elfogadta a Diákolimpia 

versenykiírását azzal a feltétellel, ha a jelenlegi Covid-19 miatti korlátozás feloldásra kerül 

(2021. május 15. Gyöngyös). 

MSSZ/31/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a Markaz Községi Sport 

Lövészklub (Heves Megye-Markaz) tagfelvételi kérelmét. 

MSSZ/32/2021 . sz. E. H. Az elnökség 15 fő igen és 1 fő tartózkodással elfogadta a T-BODY 

Fittnes Sportegyesület (Heves Megye-Eger) tagfelvételi kérelmét. 

MSSZ/33/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a 2021. évi MSSZ 

Küldöttgyűlés ONLINE, ZOOM programon keresztül legyen megtartva 2021. május 10-én 13 

órakor.  (határozatképtelenség esetén szintén online: 2021. május 17. 13 óra). 
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MSSZ/34/2021 . sz. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta, hogy az alábbi egyesületek 

megszűnés miatt kizárásra kerüljenek (8 db egyesület): Mecsek Lőklub, Gyulai Szabadidős 

Lövész Egyesület, Gyöngyösoroszi LK, Török Ignác Gimn. Gödöllői Diáksport Egyesület, 

Visegrádi Erdész Lövészklub, Piliscsévi Lk, Bonyhádi  LK, Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 

Sport Egyesület. 

Elnökségi ülés 

2021. április 20 . (online-ZOOM) 

 

MSSZ/35/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta az elnökségi ülés levezető 

elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/36/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/37/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Sinka Lászlót és Kéri Attilát. 

MSSZ/38/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy az első napirendi 

pont a 2021. évi eszéki EB válogatott összetételének jóváhagyása legyen. 

 

MSSZ/39/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy az eszéki 10 m EB-n  

Komáromi Panna (KSI) visszalépése helyett Osváth Réka induljon. 

MSSZ/40/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki EB induló 

korong csapatösszetételét. 

MSSZ/41/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki EB induló puska 

és pisztoly lista részvevő indulók számát, azzal a kitétellel, hogy a pontos csapatösszetételt a 3. 

válogató verseny után, rendkívüli elnökségi ülésen szavazzák meg (2021. 04. 27én). 

MSSZ/42/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a 2021. évi kiegészített, 

végleges költségvetést. 

MSSZ/43/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a 2021. évi 

Küldöttgyűlést mindenképpen online, Zoom alkalmazáson keresztül rendezzük meg. 

MSSZ/44/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a 2021. évi Küldöttgyűlés 

mandátumszámláló biztosának Nagy Mátyást. 

MSSZ/45/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a 2021. évi Küldöttgyűlés 

levezető elnökének Dr. Mihály Istvánt. 

MSSZ/46/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta az MSSZ Alapszabály 

módosítási javaslatát. 

 

MSZ/47/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület (Szombathely, képviselő: Dr. Polgár Tibor) 

tagfelvételi kérelmét. 
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MSSZ/48/2021 . sz. E. H. : Az elnökség 18 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az  IT 

Lövész Sportegyesület (Budapest , képviselő: Nagy Árpád) tagfelvételi kérelmét. 

MSSZ/49/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta Nagy Béla javaslatát, a 

lőtér hitelesítési díj emelését 25.000 Ft-ra. 

MSSZ/50/2021 . sz. E. H. : Az elnökség 18 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az MSSZ 

versenyeztetési és versenyzési szabályzatát, amely a korong és a target sprint szabályzatot  

egyelőre nem tartalmazza. 

MSSZ/51/2021 . sz. E. H. : Az elnökség 15 fő igen és 1 tartózkodással  elfogadta, hogy a II. fokú 

Fegyelmi Bizottság, jelen esetben az elnökség, a továbbiakban zárt körben ülésezik. 

Rendkívüli Elnökségi ülés 

2021. április 27 . (online-ZOOM) 

 

MSSZ/52/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az elnökségi ülés levezető 

elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/53/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek 

Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/54/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Petró Sárát és  Győrik Csabát. 

MSSZ/55/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló női pisztolyos csapatnévsort. 

 

MSSZ/56/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló férfi pisztolyos csapatnévsort. 

 

MSSZ/57/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló férfi puskások csapatnévsort. 

 

MSSZ/58/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló női puskások csapatnévsort. 

 

MSSZ/59/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló mix csapatösszetételét: Pekler Zalán-Horváth Lea és Sidi Péter-Zwikl-Veres 

Kata. 

 

MSSZ/60/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokság csapatvezetője Sinka László legyen. 

 

MSSZ/61/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokság csapatvezető helyettese Molnár László legyen. 

 

MSSZ/62/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló junior férfi pisztolyos csapatnévsort. 
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MSSZ/63/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló junior női pisztolyos csapatnévsort. 

 

MSSZ/64/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló junior női puskások csapatnévsort. 

 

MSSZ/65/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló junior férfi puskások csapatnévsort. 

 

MSSZ/66/2021 . sz. E. H. Az elnökség 12 fő igen szavazattal elfogadta az eszéki Európa-

bajnokságra induló junior mix csapatösszetételét. 

 

Rendkívüli Elnökségi ülés 

2021. május 10. (online-ZOOM) 

 

 

MSSZ/67/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi ülés 

levezető elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/68/2021 . sz. E. H.  Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/69/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi ülés 

jeyzőkönyv hitelesítőinek Kéri Attilát és Sinka Lászlót.  

MSSZ/70/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a Delhi Világkupán 

történt pozitív doppingvizsgálati eredménnyel kapcsolatban fegyelmi vizsgálat induljon. 

 

MSSZ/71/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a Fegyelmi Bizottság 

tagja legyen Dr. Ványai László. 

 

MSSZ/72/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a Fegyelmi Bizottság 

tagja legyen Dr. Mihály István. 

 

MSSZ/73/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy a Fegyelmi Bizottság 

tagja legyen Nagy Béla. 

 

MSSZ/74/2021 . sz. E. H. Az elnökség 18 fő igen szavazattal elfogadta, hogy 10m-es, 25/50/300 m-

es és a koronglövő Európa-bajnokságon (Eszék (Osijek), 2021. 05. 20-06.06.) a csapatvezető 

jogosult a csapattal kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára. 

 

 

Rendkívüli Elnökségi ülés 

2021. május 12. (online-ZOOM) 

MSSZ/75/2021. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés levezető elnökének Nagy György elnök urat. 
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MSSZ/76/2021. E. H.  Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/77/2021. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Sinka Lászlót és Kéri Attilát. 

MSSZ/78/2021. E. H.: A Magyar Sportlövők Szövetsége fegyelmi eljárás megindítását 

rendeli el Sidi Péter sportlövővel szemben a Fegyelmi Szabályzat 2. §. (e) pontjába 

ütköző cselekményének alapos gyanúja miatt és egyben az Elnökség úgy döntött, hogy 

fegyelmi határozat meghozataláig terjedő időre a sportlövő sporttevékenység folytatása 

alól felfüggeszti Sidi Péter sportlövőt.  

A határozatot az elnökség 14 igen 1 nem és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

MSSZ/79/2021. E. H.:  Az Elnökség a 2021. május 10-én felállított Fegyelmi Bizottságot 

bízza meg jelen ügyben történő fegyelmi eljárás lefolytatásával. 

A határozatot az elnökség 15 igen és 1 tartózkodással fogadta el. 

 

Elnökségi ülés 

2021. június 14. (online-ZOOM) 

 

MSSZ/80/2021. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés levezető elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/81/2021. E. H.  Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/82/2021. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal elfogadta a rendkívüli elnökségi 

ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy Bélát és Kissné Oroszi Editet. 

MSSZ/83/2021. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az 

elnökség Sidi Péter fellebbezésével kapcsolatosan a másodfokú fegyelmi tanácsot 2021. 

június 21-én 12.00 órára összehívja Zoom alkalmazáson keresztül, amelyre meghívót 

kap az érintett és jogi képviselője és az elsőfokú fegyelmi bizottság elnöke is. 

MSSZ/84/2021. E. H. Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Győrik 

Csaba beszámolóját a 2021. évi 10M-es, valamint a 25-50M és 300 M-es Európa-

bajnokságokról. 

 

MSSZ/85/2021. E. H.:  Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat tagjának Major Veronikát 

(BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub). Versenyszámai: női légpisztoly, női 

sportpisztoly 

 

 

MSSZ/86/2021. E. H.:  Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat tagjának Mészáros Esztert 
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(GEAC). Versenyszámai: női légpuska, női szabadpuska 3x40 összetett, légpuska vegyes 

páros 

 

 

MSSZ/87/2021. E. H.:  Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat tagjának Péni Istvánt 

(UTE). 

Versenyszámai: férfi légpuska, férfi szabadpuska 3x40 összetett, légpuska vegyes páros 

 

 

MSSZ/88/2021. E. H.:  Az elnökség 13 fő igen 2 tartózkodással megszavazta a XXXII. 

Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat tagjának Pekler Zalánt (Komáromi 

VSE). Versenyszámai: férfi légpuska, férfi szabadpuska 3x40 összetett 

 

 

MSSZ/89/2021. E. H.:  Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat hivatalos kísérőjének Kissné 

Oroszi Editet. Akkreditációs kategóriája: AO 

 

 

MSSZ/90/2021. E. H.:  Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat hivatalos kísérőjének  

Győrik Csabát. Akkreditációs kategóriája: AO 

 

 

MSSZ/91/2021. E. H.: Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag megszavazta a 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat hivatalos kísérőjének  

Szucsák Lászlót. Akkreditációs kategóriája: ATO 

 

MSSZ/92/2021. E. H.: Az elnökség 14 fő igen 1 tartózkodással megszavazta a XXXII. 

Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat hivatalos kísérőjének tartalék 

helyen Sinka Lászlót. 

 

MSSZ/93/2021. E. H.: Az elnökség 14 fő igen 1 tartózkodással  megszavazta a XXXII. 

Nyári Olimpiai Játékokon résztvevő magyar csapat hivatalos kísérőjének  tartalék 

helyen Kisvárdai Istvánt. 

 

MSSZ/94/2021. E. H.: Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 

MSSZ elnökségének a 2021. évi II.  féléves üléstervét. 

 

MSSZ/95/2021. E. H.: Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 

parasportlövők Gerevich Aladár ösztöndíj elosztási javaslatát, illetve az esetleges állami 

jutalom személyi névsorát a sportszakemberekre vonatkozóan is, amelyet Karácsony 

Gyula szakágvezető javasolt. 

 

MSSZ/96/2021. E. H.: Az elnökség 15 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tokiói 

olimpia utáni esetleges állami jutalmazás személyi névsorára tett javaslatot a 

sportszakemberek vonatkozásában. 
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MSSZ/97/2021. E. H.: Az elnökség 14 fő igen és 1 tartózkodással elfogadta az eszéki EB 

eredményei után az állami jutalmazásra tett eredményességi javaslatot sportolói és 

sportszakemberek vonatkozásában. 

 

 

MSSZ/98/2021. E. H.: Az elnökség 10 fő igen és 5 tartózkodással elfogadta a gyorstüzelő  

ifi pisztolyosok feljebb indulását felnőtt Országos Bajnokságon junior és felnőtt 

versenyszámban. 

Elnökségi ülés 

2021. június 21. (online-ZOOM) 

 

MSSZ/99/2021. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 

elnökségi ülés levezető elnökének Nagy György elnök urat. 

 

MSSZ/100/2021. E. H.  Az elnökség 16 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 

elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Horváth Ágnes irodavezetőt. 

MSSZ/101/2021. E. H. Az elnökség 16 fő igen szavazattal elfogadta a elnökségi ülés 

jegyzőkönyv hitelesítőinek Kissné Oroszi Editet és Pál-Plichta Györgyit. 

MSSZ/102/2021. E. H. Az másodfokú fegyelmi tanács 16 fő igen szavazattal egyhangúlag 

megválasztotta a másodfokú fegyelmi tanács elnökének Nagy Györgyöt. 

MSSZ/103/2021. E. H. A másodfokú fegyelmi tanács 11 fő igen 1 nem és 2 tartózkodással 

megszavazta, hogy Sidi Pétert eltiltsák. 

MSSZ/104/2021. E. H. A másodfokú fegyelmi tanács az elkövetett fegyelmi vétség miatt 

11 fő igen 2 nem és 1 tartózkodással a Magyar Sportlövők Szövetsége Fegyelmi 

Szabályzatának 3. §. (1) bekezdésének f. pontja alapján Sidi Pétert 2 évi időtartamra 

eltiltja a versenyzéstől, edzőtáborban való részvételtől, edzésen való részvételtől és 

edzéstől. 

MSSZ/105/2021. E. H. A Az elnökség 16 fő igen szavazattal megszavazta a 2021. évi 

Műhelytámogatás felosztási javaslatot, amelyben csak olyan egyesületek szerepelnek, 

akik a 2020. évi támogatással elszámoltak. 

MSSZ/106/2021. E. H. A Az elnökség 16 fő igen szavazattal megszavazta a 2021. évi 

Sport XXI. felosztási javaslatot 

 

Elektronikus szavazás 
2021. június 25. 12 óra 

 
MSSZ/107/2021 . sz. E. H. Az elnökség 11 fő igen szavazattal elfogadta a Gerevich Aladár 

sportösztöndíj 2021. II. félévi felosztási javaslatát. 
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Elektronikus szavazás 
2021. július 2. 12 óra 

 
 

 

MSSZ/108/2021 . sz. E. H. Az elnökség 14 fő igen szavazattal elfogadta a Tisza Volán SC 

(Csongrád Megye, székhely: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22., képviselő: Kővári Árpád) 

tagfelvételi kérelmét. 
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