MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG
12/2016 Elnökségi ülés – 2016. 12. 15.
Elnökségi ülés határozatai
1/2016/12 számú Elnökségi Határozat (10 igen, egy tartózkodás László Dezső)
Az MVSZ elnöksége a jegyzőkönyvvezető személyét és a hitelesítésre felkért
személyeket a javaslat szerint egyhangúlag elfogadta. (jgyk.vezető: Keresztesi Éva,
jegyzőkönyv hitelesítő: László Dezső és Török Ottó)
2/2016/12 számú Elnökségi Határozat (12 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a napirendi pontok módosítását és a napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Döntés a 2015. évi létesítményfejlesztés maradványösszegének felhasználásáról.
2.) Döntés az MVSZ versenyrendszerében használható vívópengék méretéről,
korosztályonként.
3.) Döntés a 2019. évi budapesti FIE olimpiai kvalifikációs Vívó Világbajnokság egyes
szervezeti kérdéseiről
4.) Pályázat kiírása az MVSZ szövetségi kapitány és a fegyvernemi szakágak vezetőedzői
munkakőrök betöltésére.
5.) Döntés a repülőjegyek beszerzésével, vásárlásával kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárás
bíráló bizottságának személyi összetételéről.
6.) Döntés a „Sulivívó” program 2016 – 2017-es versenyrendszeréről.
7.) Tájékoztató a Honvédelmi Minisztérium felhívásáról, döntés a Honvédelmi
Sportszövetség megalapításában történő részvételről.
8.) Versenynaptár módosítása női kard fegyvernemben.
9.) Döntés a Nagykanizsai Torna Egylet, a váci Piarista Gimnázium és a törökbálinti Gerevich
Aladár Vívószakosztály felszerelés támogatás kérelméről.
10.) A BVSC-Zugló Vívószakosztály felülvizsgálati kérelmének megvitatása.
11.) A Vasas SC vívótermében megrendezett GKK Reménység verseny főbírói jelentésének
ismertetése, és az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala
12.) Tagfelvétel.
13.) Egyebek
3/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a 2015. évi létesítményfejlesztés maradványösszegének
felhasználására vonatkozó előterjesztést módosítás nélkül elfogadta. 1/2016/12 melléklet
4/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége az MVSZ versenyrendszerében az egyes korosztályokban
használható vívópengék méretére vonatkozó előterjesztést elfogadta és ezáltal módosult a
10/2014/16 és a 3/2016/10 számú elnökségi határozat. 2/2016/12 számú melléklet
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5/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a 2019. évi Vívó-világbajnokság (VB) Szervező Bizottságának
(SZB) létrehozására és elnökének kijelölésére vonatkozó előterjesztést elfogadta azzal, hogy
az SZB megbízása a VB befejezéséig, illetve teljes pénzügyi zárásáig szól. A 2019. évi Vívóvilágbajnokság Szervező Bizottságának elnöke Vékássy Bálint. Az SZB tagjait az SZB elnöke
kéri fel és bízza meg és arról írásban tájékoztatja az MVSZ elnökségét.
6/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a 2019. évi Vívó-világbajnokság (VB) Szervező Bizottsága
tekintetében az előterjesztést, miszerint az elnökének irányításával működő, a VB
megrendezésére vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével létrehozott, jogi
személyiséggel nem rendelkező testület, amely a VB megrendezésével kapcsolatban minden
kérdésben köteles és jogosult a Magyar Vívó Szövetség speciális bizottságaként, a Szövetség
nevében és helyett eljárni, a VB sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai,
szervezeti és pénzügyi döntést – az elnökség határozataiban foglalt keretek között és
korlátozásokkal – meghozni.
7/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a VB-ért felelős testület (a továbbiakban VBFT) létrehozására és
tagjainak kijelölésére vonatkozó előterjesztést elfogadta, mely szerint a 2019. évi Vívóvilágbajnokság VB-ért felelős testületének tagjai az alábbi személyek:
- elnök: Magyar Vívó Szövetség elnöke
- tagok: MVSZ főtitkára és marketing igazgatója
8/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a VBFT tekintetében az előterjesztést, miszerint a testület
jogosult két elnökségi ülés között mindazokat a döntéseket meghozni, amelyek a VB sikeres
megrendezése érdekében halaszthatatlanul szükségesek és a Szövetség alapszabálya
értelmében az elnökség hatáskörébe tartoznak és amelyek meghozatalára az SZB elnökét nem
hatalmazza fel azzal, hogy erről a soron következő elnökségi ülésen az elnökséget értesíteni
kell, szükség esetén a döntés megerősítését kérni kell.
9/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a VBFT és az SZB elnök legkésőbb
2017. márciusában a Magyar Vívó Szövetség elnökének vezetésével létrehozza a Társadalmi
Grémiumot a VB szervezését támogató szervezetek, intézmények vezető személyiségeinek
részvételével
10/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy az SZB elnök által kialakított SZB
felépítését a VBFT hagyja jóvá, a jóváhagyott SZB felépítés alapján az SZB tagjait az SZB
elnöke kéri fel és bízza meg azzal, hogy a tagok felmentésére, a kinevezésükre irányadó
szabályokat kell alkalmazni.
11/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége az SZB működésére vonatkozó előterjesztést egyhangúlag
elfogadta, miszerint az SZB a VB-t megelőzően legalább három havonta tájékoztatja a
Magyar Vívó Szövetség elnökségét az előkészületekről, a Magyar Vívó Szövetség Felügyelő
Bizottsága részt vesz a folyamatok ellenőrzésében, az SZB elnöke köteles legalább havonta a
2

VBFT-t tájékoztatni a VB előkészületeiről, amennyiben a Szövetség elnökének álláspontja
szerint a VB előkészületei nem a jelen határozatnak vagy nem a VB rendezésére vonatkozó
nemzetközi előírásoknak megfelelően, illetőleg bármely más okból nem megfelelően
zajlanak, köteles soron kívül tájékoztatni a VBFT-t a VB szervezésének helyzetéről, az SZB
elnök köteles az SZB vezetőivel tartandó operatív értekezletre a VBFT tagjait tanácskozási
joggal meghívni.
12/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy az SZB elnöke jogosult az egyes
szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt, megbízottat, vállalkozót,
szervezetet felkéri, vele a szerződéseket letárgyalni, azokat szerződéskötésre előkészíteni
azzal, hogy a közreműködők kiválasztása során, szükség esetén a közbeszerzésről szóló
hatályos törvény, illetőleg a Magyar Vívó Szövetség Közbeszerzési Szabályzatának
alkalmazásával kell eljárni, melynek során az éves szinten vagy esetileg hárommillió forintot
maghaladó értékű beszerzések, megbízások, megrendelések esetén a VBFT jóváhagyása
szükséges.
13/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a VB költségvetését a Vívó
Szövetség költségvetésétől elkülönítetten, illetőleg külön fejezetben kell kezelni azzal, hogy a
VB valamennyi bevétele a VB költségvetési fejezetét illeti, a VB valamennyi kiadása pedig a
VB költségvetési fejezetét terheli, mely költségvetés végrehajtásáért az SZB elnöke, a
végrehajtásnak a szövetségi költségvetéssel történő összhangjáért a Magyar Vívó Szövetség
főtitkára felelős. A VB szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi műveletek
végzésére a Magyar Vívó Szövetség bankszámláján belül alszámlát kell elkülöníteni, amely
felett a rendelkezési jog az alábbiak szerint alakul:
a) Csampa Zsolt elnök és Vékássy Bálint SZB elnök
b) Polgár Pál főtitkár és Vékássy Bálint SZB elnök
c) Vékássy Bálint SZB elnök és Mézes Erika gazdasági vezető
14/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, miszerint a VB-hez
kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi:
a) jelentős nemzetközi szerződések és a Magyar Vívó Szövetség egészét érintő átfogó
kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető szerződések: Csampa Zsolt elnök, Vékássy Bálint
SZB elnök
b) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal
járó szerződések, a VB megrendezésében közreműködő partneri szerződések, amennyiben a
VB költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek:
Csampa Zsolt elnök, Vékássy Bálint SZB elnök
c) a költségvetésben tervezett mértékű megrendelések, szerződések, együttműködési
megállapodások, az SZB működtetéséhez szükséges jognyilatkozatok: Vékássy Bálint
15/2016/12 számú Elnökségi Határozat(13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy pályázatot ír ki a szövetségi
kapitányi, a 6 szakági fegyvernemi vezetőedzői, 6 szakági junior és 6 szakági kadet edzői
munkakörök betöltésére. A munkakörök betöltésével kapcsolatos pályázati kiírásra vonatkozó
előterjesztést az elnökség azzal a módosítással fogadta el, hogy a Bíráló Bizottság létszáma 7
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fő (Somlai Béla, Szlovenszky Lajos, Nagy Tímea, Tuschák Katalin, Imre Géza, Török Ottó és
dr. Szepesi László), és a bizottság által kiválasztott és alkalmasnak tartott vezetőedző
jelöltnek javaslattételi lehetősége ne legyen a szakágban kiválasztásra kerülő, pályázatot
beadott utánpótlás edző személyére, továbbá egy személy több pályázatot is beadhat-továbbá
az elnökség a fegyvernemi vezetőedzők valamint utánpótlás vezetőedzők posztjának
betöltésére vonatkozó, előterjesztésben szereplő pályázat szövegét akként módosították, hogy
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az edzői munkakörben szerzett 4 éves tapasztalat, a
szövetségi kapitányi poszt betöltésére kiírandó pályázat szövegét akként módosították, hogy a
pályázat elbírálásánál előnyt jelent az edzői munkakörben szerzett 10 éves tapasztalat.
16/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a repülőjegyek beszerzésével, vásárlásával kapcsolatban kiírt
közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának személyi összetételére vonatkozó előterjesztést az
alábbiak szerint egyhangúan elfogadta.
Bíráló Bizottságban biztosított szakértelem
-Pénzügyi szakértelem: Mézes Erika
-Közbeszerzési szakértelem: Boczkó Gábor
-Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Bolvári Boglárka
-Jogi szakértelem: dr. Máttyus Ádám
17/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a „Sulivívó” program 2016-2017-es versenyrendszerére vonatkozó
előterjesztést módosítás nélkül, egyhangúlag elfogadta.3/2016/12 számú melléklet
18/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a Honvédelmi Minisztérium felhívásáról szóló tájékoztatást
egyhangúlag elfogadta.
19/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége egyhangúan elfogadta a Honvédelmi Sportszövetség
megalapításában történő részvételre vonatkozó előterjesztést, mely szerint a szövetség részt
kíván venni a Honvédelmi Sportszövetség megalapításában, s egyben felhatalmazta a
szövetség elnökét, hogy azt alapító tagként aláírja.
20/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a női kard fegyvernemben a versenynaptár módosításra
vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta.
-2016/2017-es válogató versenyeknél a helsinki szatellit verseny helyére- ugyanolyan
szorzószámmal-a bekerül a február 25-i bécsi U23 európai körverseny.
21/2016/12 számú Elnökségi Határozat (13 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a váci Piarista Gimnázium és a törökbálinti Gerevich Aladár
Vívószakosztály felszerelés támogatás kérelmére vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint
egyhangúlag elfogadta.
-Piarista Gimnázium Vác kérelmének tárgya:
- 4 db elektromos kesztyű
30 600.- 4 db mellvédő lányoknak
23 760.- 2 db találatjelző gép, dobok és vezetékek
519 180.- 4 db kard lamé, fej-és testvezetékekkel
179 100.4

Összesen: 752 640.- Ft
-TTC Gerevich Aladár Vívó Szakosztály kérelmének tárgya:
- 15-20 db vívóplasztron
17 350.- Ft egységárral számolva
Összesen: 260 250-347 000.- Ft
22/2016/12 számú Elnökségi Határozat(12 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a BVSC-Zugló Vívószakosztály felülvizsgálati kérelmét
megvitatta és a felülvizsgálni kért 14/2016/1 számú Elnökségi határozatot-mely az a Magyar
Vívó Szövetség által finanszírozott nemzetközi versenyeken sportolók számára juttatott
napidíjak össze összegét szabályozza, az alábbiakkal egészíti ki.
-A Magyar Vívó Szövetség junior és kadet korosztályos nemzetközi válogató
versenyeken a sportolók részére félpanziós ellátást biztosít.
23/2016/12 számú Elnökségi Határozat (10 igen, 2 tartózkodás Török Ottó és Somlai
Béla)
Az MVSZ elnöksége a Vasas SC vívótermében megrendezett GKK Reménység verseny
főbírói jelentését megismerte és ezzel kapcsolatban a következő döntést hozta. Polgár Pál
főtitkár és László Dezső, a Technikai Bizottság vezetőjének javaslata alapján meghozott
elnökségi határozatig a Vasas SC az MVSZ versenyrendszerében kiírt versenyt nem
rendezhet.
24/2016/12 Elnökségi Határozat (12 igen, egyhangúlag)
Az MVSZ elnöksége a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület tagfelvételi
kérelmét egyhangúlag elfogadta.
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