Hat ározat ok gy űj te mé ny e 2017. j úl. 20-t ól

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK GYŰJTEMÉNYE

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. július 20.
2017.07.20./1. Határozat:
Elnökség nyílt szavazással elfogadja dr. Tasi László lemondását, és ennek közgyűlés elé terjesztését.
Az elnökség felhatalmazza Elnököt, hogy dr. Tasi Lászlóval főtitkári tanácsadói munkakörben –
jelenlegi szerződésének tartalmával és időtartamával megegyező – új munkaszerződést kössön.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. augusztus 8.
2017.08.08./1.Határozat:
Berkes Péter készítsen el a Szövetség részére 390e Ft+áfa áron egy szponzori anyagot augusztus
végi határidővel.
2017.08.08./2.Határozat:
Az elnökség megbízza dr. Törös Juditot, Makszin Áront, és Dietrich Tamást, hogy az elmúlt 2 év
működésének pénzügyi, és jogi vizsgálatát kezdjék meg.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. október 17.
2017.10.17./1. Határozat:
Elnökség két napirendi pont kiegészítést egyhangúlag elfogad a meghirdetett napirendi pontokhoz
képest.
2017.10.17./2. Határozat:
Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a 10 MFt-os OTP-s hitelkeret kérelmet, de kéri a pontos
információkat főtitkártól a keret éves fenntartási költségeire, és kamataira vonatkozóan.

2017.10.17./3. Határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadja a következő 2 elnökségi ülés időpontját melyek az alábbiak:
1. November 16. 14h (MGSZ iroda)
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2. December 14 15h (MGSZ iroda) – Díjátadó Gála előtt
2017.10.17./4. Határozat:
Elnökség kéri főtitkárt, hogy kérje meg Tasi László volt főtitkárt, hogy írásban legyen szíves választ
adni arra, hogy miért történtek a túlköltések tételesen, és milyen keretből lettek (vagy tervezte)
azokat finanszírozni, és miért történtek az előre kifizetések?
(Az elnökségi ülésre készített főtitkári beszámoló szerint a kiadási oldal végösszege 259 MFt-ra
várható a tervezett 206 MFt-al ellentétben. Az MGSZ év végén a tervezetthez képest várhatóa38,
8 millió Ft kiadási többlettel zár.)
2017.10.17./5. Határozat:
Elnökség kéri főtitkárt, hogy 1 héten belül készítse el a jövő évi versenynaptár tervezetet, és
javaslatokat a helyszínekre.
2017.10.17./6. Határozat:
Elnökség személyi kérdésekben zárt tárgyalást rendelt el. Ennek eredményéről tájékoztatás később.
2017.10.17./7.Határozat
Elnökség egyhangúlag a TebeNo Kft. ajánlatát fogadja el a pénzügyi átvilágítás elvégzésére, és
megkéri főtitkárt, hogy minél hamarabb kösse meg a szerződést a céggel, és kezdjék el a munkát.
2017.10.17./8. Határozat:
Elnökség egyhangúlag jóváhagyja az alábbi bizottságok létrehozását, és vezetőiknek az alábbi
személyeket:
1. Versenyszervezési Bizottság (elnöke: Dietrich Tamás)
2. Hcp Bizottság (elnöke: Tringer László)
A Kommunikációs, és a Junior bizottságok létrehozásáról később dönt.
Az elnökség kéri a bizottságok kinevezett vezetőit, hogy állítsák össze az éves munkarendjüket, és
tagjaik javasolt névsorát a következő elnökségi ülésig.
2017.10.17./9. Határozat:
Elnökség egyhangúan jóvhagyja Lugosi Tamás profi golfozó számára a beadott kérvényében
szereplő vereny nevezési díj, és utazási költség támogatást amelynek összege 1000 euró. Lugosi
Tamás a versenyről hivatalosan elszámolást és beszámolót köteles készíteni (fotókkal kiegészítve).
Az összeget a benyújtott számlák ellenében utólagosan téríti meg a Szövetség.
2017.10.17./10. Határozat:
Felnőtt amatőr világversenyre történő utazási támogatás igénylése.
(Nagy Csaba, Kornya László, Malatyinszki Tamás, Dudás Károly, Bohács Zsolt)
Elnökség forrás hiány miatt a kérést elutasítja.
Elnökség kéri főtitkárt, hogy levélben sok sikert kívánva jelezze ezt a döntést a kérvényezők felé.
2017.10.17./11. Határozat
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Elnökség 1 nem szavazat mellett jóváhagyja (dr. Szórád József) támogatja Kovács Tituszt Kincses
Kalendáriumának támogatását 300 eFt+ áfa összeggel. A támogatásért cserébe a megfelelő
mennyiségben felajánlott oldalszámot és interjúkat kéri, valamint 15 pld-t a kiadványból.
2017.10.17./12. Határozat:
A Fucskó Tünde által junior oktatási anyag (2 füzet) grafikai és nyomdai előkészítésének költségeire
az elnökség megszavazza a Fucskó Tünde ajánlatában szereplő kb. 300 eFt+ áfás költséget.
Elnökség olyan anyagot kér ami alkalmas az azonnali nyomtatásra. (print on demand.)
ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. november 14.
2017.11.14./1. Határozat:
Elnökség egyhangúlag úgy határoz, hogy az év golfozója díj eredeti kiírásán nem változtat. A
változások a jövő évben léphetnek csak érvénybe.

2017.11.14./2. Határozat:
Az elnökség a Tringer László, és Makszin Áron által benyújtott kezdő golfozók bevonását megcélzó
‘Regisztrált golfozó” programot egyhangúan elfogadja.

2017.11.14./3. Határozat
Dietrich Tamás benyújtja a Versenyszervezési Bizottság programtervét és időrendjét.
Az elnökség a program –és időtervet egyhangúan elfogadja.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. november 28.
2017.11.28./1. Határozat:
Elnökség a fenti módosításokkal a november 14.-i jegyzőkönyvet egyhangúlag (6 igen) elfogadja.
A november 14-i jegyzőkönyv hitelesítője Dietrich Tamás.
A november 28-i jegyzőkönyv hitelesítője Tringer László.
2017.11.28./2. Határozat:
Elnökség a fenti 8 személyt fogadja el a 2017.év golfozójának, és őket az év végi Díjátadó gálán
díjazásra javasolja.
A „Hall of Fame” (Hírességek Csarnoka díj) kategóriában az elnökség 2017-ben nem jelöl senkit.
A 2017. év nyertesei az alábbi golfozók:
1. Férfi felnőtt: Rózsa Dávid
2. Női felnőtt: Vadkerti Adél
3. Junior fiú: Závaczki Bálint
4. Junior lány: Kis Pollett Karolina
5. Senior férfi: Horváth Joseph
6. Senior női: Wieser Takács Zsuzsa
7. Mid-Am férfi: Meznerics Gergely
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8. Profi kategória: Lugosi Tamás
2017.11.28./3. Határozat:
Elnökség a beadott írásos anyagot egyhangúan (6 igen) elfogadja, és kéri főtitkárt, hogy megfelelő
formába öntve jövő héten küldje ki a kluboknak. A pályázathoz a szükséges önerő mértéke 30%
kell legyen. A pályázat beadási határideje 2018 január 31-e.
2017.11.28./4. Határozat
Az írásban előterjesztett és az elnökség számára megküldött 2018-as Versenynaptár a következő
2 kiegészítéssel egyhangúan (6 igen) elfogadva:
1. Klubcsapat Bajnokság okt. 6-7: Tata, Old Lake GC
2. Szuperkupa-Golfünnep (időpont, helyszín rendben), anyagi források biztosítása és
pontos névhasználat további tárgyalások függvényében Rózsa Istvánnal.
2017.11.28./5. Határozat:
Elnökség a PC Caddy irányvonalat fogadja el elsődlegesen és egy összehasonlító ár/kondíciók
táblázat legyártását és kluboknak történő (mihamarabbi) megküldését rendeli el. Amennyiben a
klubok 60%-a is ezt fogadja el akkor születhet meg a végső elnökségi döntés is.
2017.11.28./6. Határozat:
Elnökség egyhangúan (6 igen) megszavazza Pál István újságíró (mint tartalom szolgáltató)
alkalmazását megbízási szerződés keretében, 2018. január 1-től 2 hónap próbaidővel határozott
időre 2018. dec. 31-ig.
Elnökség egyhangúan megszavazza az SNTV egy éves előfizetés megvásárlását. (Képanyag, film
anyag.)
Elnökség egyhangúan megszavazza az új web-oldal elkészítését. Határidő: 2018. január 31.
Elnökség egyhangúan megszavazza Karvász Dániel fotósként (eseti megbízásos alapon, napidíj
ellenében) alkalmazását a szövetség eseményeire.
ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2017. december 14.
2017.12.14./1. Határozat:
Az elnökségi a napirendi pontokat, és a kiegészítéseket egyhangúan megszavazza.
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Tringer Lászlót szavazza
meg.
2017.12.14./ 2. Határozat:
Elnökség az előző elnökségi ülés (2017. december 1.) egyhangúlag (4 igen) elfogadja.
A november 14-i jegyzőkönyv hitelesítője Tringer László.
A december 1-i jegyzőkönyv hitelesítője Dietrich Tamás.
2017.12.14./3. Határozat:
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Elnökség eldönti, hogy a 3 software közül az Eagle-t már elveti. A bent maradt két résztvevő a PC
caddy és a Golfbox, és e kettő közül fog dönteni de még további információkra van szüksége a
felelős döntés meghozatalához.
Kéri főtitkárt, hogy ezeket gyűjtse össze, hogy legkésőbb január közepéig erről döntés születhessen,
akár email-es szavazás formájában is.
Elnökség a fentieket egyhangúlag megszavazza.
2017.12.14./4. Határozat:
Főtitkár előterjeszti a 2018. év új szövetségi kapitányi pályázatát.
Elnökség a mellékelt pályázati kiírást elfogadja. Elnökség kéri főtitkárt, hogy a pályázatot küldje ki
a magyar golfedzőknek. A pályázat beadási határideje 2017. december 31. A pályázat eldöntése
legkésőbb január 31-ig meg kell történjen.
2017.12.14./5. Határozat:
Az újonnan elkészült szövetségi Pénzügyi szabályzat kiegészítéseként az elnökség a szabályzattal
összhangban lévő de részletesebb pénzkezelési előírásokat készített.
Elnökség a beterjesztett szabályzatot változtatás nélkül egyhangúan elfogadja.
2017.12.14./ 6. Határozat:
Elnökség Badai Dóra részére egyhangúan megszavazza a 13. havi fizetést.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018. 01.24:
2018.01.24./ 1. Határozat:
Az elnökségi a napirendi pontokat, és a kiegészítéseket egyhangúan megszavazza.
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Dietrich Tamást szavazza
meg
2018.01.24./2. Határozat:
Az elnökség a 2017.december 14-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét egyhangúan elfogadja, Tringer
László hitelesítésével.
2018.01.24./3. Határozat
Az elnökség Tringer Lászlónak a PC caddyvel történő megegyezésre a következő maximális árakig
történő tárgyalás lehetőségét adja:
13 pályával rendelkező klub: 1100 euró / klub /év
1 pálya nélküli klub:
550 euró / klub /év
Szövetségi modul:
2500 euró / év
létszám függő modul:
2 euró / fő /év
ranglista programozás:
képzési díj:

3000 euró / év /egyszeri díj
3750 euró / év / egyszeri díj
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Tee-time foglalási modul: 7000 euró / év / 2 éven keresztül – utána döntés, hogy tovább fizetjüke?
Tee-time foglalás modul: 3000 euró / egyszeri installációs díj
A szövetség a klubok 1100 euró / éves díjának az 50%-át az első két évben vállalja.
Elnökség kéri, hogy Tringer László és Makszin Áron még egyeztessenek a jövő héten további
esetleges árkedvezmények eléréséről a PC Caddy-vel. A végső döntést jövő héten a végső kiküldött
árak függvényében történjen meg. Tringer László javasolja, hogy az idő rövidsége miatt ez emailes szavazással legyen!
Elnökség kéri, hogy a végső döntés után azonnal kezdődjön el a szerződés kötés, és a betanítás
valamint az installáció.
Elnökség a végső döntés meghozatala után felhatalmazza Szivek Norbert elnököt a szerződés
megkötésére.
Elnökségi a fenti határozatot egyhangúlag megszavazza.
2018.01.24./4. Határozat:
2018. február 1-től a junior szövetségi kapitány Hahn Roland. Alkalmazása megbízási (vállalkozási)
szerződés keretében 2018. dec.31-ig szól, további egy éves meghosszabbítási lehetőségekkel.
Hahn Roland munkáját segítendő egy Junior Bizottság felállítását kéri az elnökség melynek tagjai:
Jonahtan Mannie, (Bizottság vezetője) Tringer László, Makszin Áron.
Elnökség kéri főtitkárt, hogy a kaptiány részére a szerződést és a munkaköri leírást február 1-ig
készítse el.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúan megszavazza.

2018.01.24./5. Határozat:
Az EGA kártyákat 2018-ban a Szövetség saját hatáskörben adja ki. A honlapról letölthető adatlapok
kitöltése valamint az éves tagdíj Szövetséghez történő beérkezése, és a klub visszaigazolása után a
kártyák postán kerülnek kiküldésre. Vagy az igénylő saját címére, vagy kérésére az anyaklub részére.
A beadott adatlap minta a fent említett 2 rubrikával legyen kiegészítve, és a honlapról letölthető
formában elérhetővé téve.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag megszavazza.
2018.01.24./6. Határozat:
A Ranglista versenyekre is a Szövetség delegálja és fizeti a bírókat a következő egységes
napidíjakkal:
a) St. Andrews-i végzettség 30 eFt / nap
b) Magyar bírói végzettség: 25 eFt / nap
A bírók utiköltség térítését a Ranglista versenyekre szövetség nem vállalja.
Elnökség kéri főtitkárt, hogy a Bíró Bizottság elnökét tájékoztassa fentiekről.
Elnökség a fenti határozatot egyhangúan megszavazza.
2018.01.24./7. Határozat:
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Elnökség a mellékelt szakvélemény szerint megállíapítja, hogy a versenyen érvényes hivatalos
óvási időben a versenyző semmilyen észrevételt és kifogást nem tett. Kérése így a
versenyszabályzat, és a versenykiírás értelmében nem vehető figyelembe, ezért Juhász Sándor
kérését elutasítja.
Elnökség a fenti határozatot egyhangúlag megszavazza.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018.02.15:
2018.02.15./1. Határozat:
Az elnökségi a napirendi pontokat, és a kiegészítéseket egyhangúan megszavazza.
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Dietrich Tamást szavazza
meg.
2018.02.15./2. Határozat
Elnökség 6 igennel egyhangúan az előző elnökségi ülés benyújtott jegyzőkönyvét elfogadja.
2018.02.15./3. Határozat:
Az elnökség a fenti kiegészítésekkel kéri főtitkárt, hogy a költségvetést javítsa. Ezen tételekkel
javítva a 2018-as költségvetés Bevételi és Kiadási oldalainak főösszege:
Bevételi fő összeg: 209 410, Kiadási fő összeg: 212 413
Elnökség felkéri főtitkárt, hogy a Szövetség működését a közgyűlésig ezen előzetes költségvetés
szerint biztosítsa. Az éves közgyűlésre előterjesztendő változat a következő elnökségi ülésen
véglegesítendő. Az elnökség a fenti határozatot egyhangúan megszavazza.
2018.02.15./4. Határozat:
Elnökség az idei közgyűlés időpontját 2018. április 19-re, délelőtt 11h-ra tűzi ki.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag megszavazza.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018.03.29:
2018.03.29./1. Határozat:
Az elnökségi az Egyebek napirendi pontokat 2. napirendi pontként tárgyalja. Az Egyebek
napirendi pontban a követekzők kerülnek megtárgyalásra:
- Váczi János lemondott elnökségi tagságáról. Helyett az elnökség javasoljon új jelölteket.
- Az előző ülésen a Kezdők versenye napirendi pont nem lett tárgyalva, ezt tárgyaljuk meg.
- Elnök úr adjon rövid tájékoztatást a szponzorációs támogatások állásáról
Elnökség a fenti javaslatot egyhangúan elfogadja és a fenti pontokat elsőként tárgyalja.
2018.03.29./2. Határozat
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Andrási Miklóst szavazza
meg.
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2018.03.29./3. Határozat
Elnökség egyhangúan a kezdők versenyének szövetségi szintű rendezését nem támogatja, mert ezt
a klubok feladatának tartja.
2018.03.29./4. Határozat
Elnökség 5 igennel egyhangúan az előző elnökségi ülés benyújtott jegyzőkönyvét elfogadja.
2018.03.29./5. Határozat:
Elnökség az idei közgyűlés ÚJ időpontját 2018. május 17. délelőtt 11h-ra tűzi ki, a Sportok
Háza földszinti rendezvény termében.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag megszavazza.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018.05.04:
2018.05.04./1. Határozat:
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.
A napirendi pontok előtt Acél Andrea új Szövetségi munkatárs bemutatkozása történik meg.
2018.05.04./2. Határozat
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Tringer Lászlót szavazza
meg.
2018.05.04./3. Határozat
Elnökség az előző ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadja.
2018.05.04./4. Határozat:
A következő elnökségi ülés időpontja: 2018. május 10. 16.30h.
Helyszíne: Bp. 1146 Istvánmezei út 1-3. MGSZ Iroda
2018.05.04./5. Határozat:
A HCP Bizottság élére elnökség a mai naptól kezdődően egyhangúlag Horváth Róbertet, a Bíró
Bizottság élére pedig egyhangúan Lugosi Balázst választja meg. (Lugosi Balázs díjazása havi 50eFt
lehet.)
2018.05.04./6. Határozat
Az írásban előterjesztett kluboktól beérkezett igények alapján az elnökség a range labdák elosztását
2018-ban a következő mennyiségben hagyja jóvá a klubok részére:

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018.05.10:
2018.05.10./1. Határozat:
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúan elfogadja, a javasolt változással azaz a Hcp Bizottság
elnökének bemutatkozása lesz az 1. napirendi pont.
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2018.05.10./2. Határozat
Elnökség jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek pedig Andrási Miklóst szavazza
meg.
2018.05.10./3. Határozat
Az elnökség egyhangúan (5 igen) elfogadja az ET 2018-as jelentését, és az abban megfogalmazott
Intézkedési tervet, melyet 2018. június 1-től hatályba léptet. A terv megvalósulásának felelősei az
Elnök és a Főtiktár.
2018.05.10./4. Határozat:
Az elnökség az előterjesztett Mérleget és Közhasznúsági jelentést az előző főtitkár szóbeli
kiegészítéseivel korrigálva egyhangúan elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek javasolja.
2018.05.10./5. Határozat:
Elnökség a 2018-as költségvetési tervet a következő módosítássokkal fogadja el egyhangúan (5
igen) és tartja alkalmasnak a közgyűlés elé terjesztésre:
1. Mind a bevételi mind a kiadási oldalon szereplő tételeket nettó és bruttó sorokra bontva is
szerepeltesse a főtitkár. Az áfa tartalom, illetve az állami támogatásoknál nem szereplő áfa
tiszta és világos lesz. Az így korrigált végleges sorokat az elnökség tagjainak kedd 12.00h-ig
email-ben a főtitkár küldje meg végső elfogadásra.
2018.05.10./6. Határozat:
Elnökség a fenti módosítással egyhangúan elfogadja és a Közgyűlés elé terjeszthetőnek tartja a
beterjesztett 2018. év Szakmai tervet.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2018.05.17: (Közgyűlés előtt):
2018.05.17./1. Határozat:
Elnökség a fenti napirendi pontot egyhangúan elfogadja.
Jegyzőkönyv vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek Andrási Miklóst kéri fel.
2018.05.17./2. Határozat
Az elnökség egyetért azzal, hogy Elnök úr dr. Váczi János lemondott elnökségi tag helyett Závaczky
Zoltánt terjeszti elő új elnökségi tagnak. Ezen kívül elnökségi egyetért azzal is, hogy legyen
előterjesztve a közgyűlés elé egy Alapszabály módosítás miszerint az elnökség létszámát 7 főről 8
főre emeljék fel. Erre azért van szükség, mert Flesch Tamás urat is javasolják a Közgyűlésnek új
elnökségi tagként történő felvételre.
Elnökség jelen lévő tagjai a fenti javaslatot egyhangúan megszavazzák.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS- 2018.06.12:
2018.06.12./1. Határozat:
Elnökség a meghívóban kiküldött napirendi pontokat egyhangúan elfogadja, jegyzőkönyv
vezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek Andrási Miklóst választja.
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2018.06.12./2. Határozat:
Elnökség felhívja a klubok figyelmét a Versenyszabályzat fokozott betartására. Erről MGSZ
publikálni fog egy tájékoztatást, amely tartalmazni fogja a szankciókat is. A tájékoztatást Dietrich
Tamás írja meg.
2018.06.12./3. Határozat:
Elnökség sürgősen kéri és egyhangúan megszavazza egy Excel táblában manuális módszerrel
elkészítendő ranglista létrehozását és publikálását az MGSZ honlapján. Ez egy átmeneti de
működő megoldás kell legyen a PC Caddie-ben elkészülő végleges ranglista program
befejezéséig. Főtitkár vállalja a táblázat elkészítését.
ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.09.06.
2018.09.06./1. Határozat:
Elnökség egyhangúan megszavazza, a napirendi pontok eredetihez képest a fentiek szerinti
megváltoztatását, úgy, hogy az 1. napirendi pont Kötél Balázs meghallgatása legyen.
2018.09.06./2. Határozat:
Versenyszervezési bizottság, 2019. szövetségi versenyek előzetes menetrendje - Az elnökség a
beadott anyagot és annak időrendjét egyhangúan elfogadta.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.10.01.
2018.10.01. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek dr. Szórád Józsefet javasolja, akiket az Elnökség
egyhangúlag megszavaz.
2018.10.01. / 2. Határozat:
Az Elnökség a szeptember 6-i Elnökségi Ülés JK-ének átdolgozását egyhangúlag megszavazza. (8/8)
2018.10.01. / 3. Határozat:
Az Elnökség Acél Andreát, Puskás Évát, Bodor Tibort és dr. Lehel Lászlót Bíró Bizottsági tagoknak
egyhangúlag elfogadja.
2018.10.01. / 4. Határozat:
Elnökség egyhangúlag megszavazza az Átigazolási Szabályzat elkészítését, és elkezdésére felkéri a
Főtitkárt.
2018.10.01. / 5. határozat:
Az Elnökség egyhangúlag, (dr. Bábos Réka távozása után) 7 igennel megszavazta az állandó
Könyvizsgáló alkalmazását, és kéri Főtitkárt, hogy szerezzen be ajánlatokat.
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ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.10.10.
2018.10.10. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Tringer Lászlót javasolja, őket az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2018.10.10. / 2. Határozat:
Az Elnökség a korábbi JKV-ek (június 12., szeptember 6., október 1., október 10.) elfogadását a legközelebbi
ülésre halasztja.
2018.10.10. / 3. Határozat:
Az Elnökség felkéri a Bíró Bizottságot és a Versenyszervező Bizottságot, hogy rendkívüli ülésen vizsgálják
meg a Klubcsapatbajnokságon történteket és jelentésüket küldjék meg az Elnökségnek. Az Elnökség a
határozatot egyhangúlag megszavazza. (Závadszky Zoltán korábban távozott.)
2018.10.10. / 4. Határozat:
Az Elnökség a 4. Napirendi pontként jegyzett Főtitkári tájékoztatót a következő Elnökségi Ülésre
halasztja. Az Elnökség jelen lévő tagjai ezt egyhangúlag megszavazzák.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.11.07.
2018.11.07. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Dietrich Tamást javasolja, őket az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2018.11.07. / 2. Határozat
Az Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
2018.11.07. / 3. Határozat:
Az Elnökség a korábbi JKV-eket (június 12., szeptember 6., október 1., október 10.) egyhangúlag elfogadja.
2018.11.07. / 4. Határozat:
Elnökség egyhangúlag felhatalmazást ad az Elnök úrnak, hogy tárgyaljon és pontosítson a
versenyszervezéssel kapcsolatban Jakobi Andrással, a titkársági adminisztratív munkával kapcsolatban pedig
Badai Dórával.
2018.11.07. / 5. Határozat:
Elnökség tudomásul veszi és köszöni, hogy a felkért bizottságok által az ügy kivizsgálásra került, és a
jelentések el lesznek küldve a Versenybizottságnak. Az eredményt a Szövetség a honlapján kommunikálja.
Egyhangúlag elfogadva.
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2018.11.07. / 6. Határozat:
Elnökség a 2019. évi versenynaptárat egyhangúlag elfogadja.
2018.11.07. / 7. Határozat:
Elnökség 6 igen, 1 ellenszavazattal elfogadja 2 fő nemzetközi golfvizsgára való küldését.
2018.11.07. / 8. Határozat:
Elnökség egyhangúlag kijelenti, hogy a Könyvizsgáló kérdésében szeretne előre menni, de a személyt illetően
még további ajánlatokat várnak, így a megküldött ajánlatokkal kapcsolatban nem hoznak döntést.
2018.11.07. / 9. Határozat
Új szabálykönyv példányszámról nem született döntés.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.11.28.
2018.11.28. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Tringer Lászlót javasolja, őket az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2018.11.28. / 2. Határozat
Az Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
2018.11.28. / 3. Határozat:
Az Elnökség a korábbi JKV-et (november 7.) egyhangúlag elfogadja.

2018.11.28. / 4. Határozat:
Elnökség halaszja a 3 napirendi pontot (Szakmai program 2019.) azzal a feltétellel, hogy még a 2018-as
évben megtárgyalásra kerül és határozat születik az elfogadásáról. Egyhangúlag elfogadva.

2018.11.28. / 5. Határozat:
Pluszban három különdíjat ítél oda az Elnökség Az Év Golfozója 2018-as kiíráson túl. Ezek: Az Év Junior
Golfozója Különdíj, Az Év Profi Golfozója Különdíj női és férfi kategóriában. Egyhangúlag elfogadva.

2018.11.28. / 6. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a szövetségi versenyek helyszínének listáját.
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2018.11.28. / 7. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a CBA felfüggesztését a 2019-es évre és javasolja a megfelelő
kommunikációt ezzel kapcsolatban.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2018.12.17.
2018.12.17. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Andrási Miklóst javasolja, őket az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2018.12.17. / 2. Határozat
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
2018.12.17. / 3. Határozat:
Az Elnökség a korábbi JKV-et (november 28.) egyhangúlag elfogadja.

2018.12.17. / 4. Határozat:
Elnökség 1) Az Év Golfozója Díj 2019, 2) Ranglistakiírás 2019., 3) Junior Ranglistakiírás 2019.
dokumentumokat egyhangúlag elfogadta.

2018.12.17. / 5. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2019. évi Költésvetési Terv 168.825.000 Forintos kiadását azzal, hogy
soronként

ellenőrzésre

kerül,

hogy

milyen

esetleges

tartalékok

vannak,

melyek

allokálván

Műhelytámogatásra fordíthatók.
2018.12.17. / 6. Határozat:
Elnökség egyhangúlag támogatja Dr. Krasznai András és Dr. Lehel László mandátumának
meghosszabítását, és a Fegyelmi Bizottságtól javaslatot kér a Bizottság további tagjának/tagjainak
személyére.
2018.12.17. / 7. Határozat:
Elnökség egyhangúlag megszavazza az Edzőbizottság megalakulását, mely elnökének Tringer Lászlót
elfogadja.
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2018.12.17. / 8. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot, hogy a Turkovics Ilona levél Fegyelmi Bizottsági ügy, így a
Fegyelmi Bizottság vizsgálja ki.
2018.12.17. / 9. Határozat:
Elnökség egyhangúlag megválasztja az OTP banki utalásokhoz az Elnök úr távolléte alatt aláíró joggal
rendelkező elnökségi tagot, Andrási Miklóst.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.02.12.
Az elnökségi ülés létszám hiány miatt határozat képtelen volt. Az ülésen hozott határozatokat a
03.08-i ülésen az elnökség tudomásul veszi.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.03.08.
2019.03.08. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Tringer Lászlót javasolja, őket az Elnökség egyhangúlag
megszavazza. (5/5)
2019.03.08. / 2. Határozat:
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. (5/5)
2019.03.08. / 3. Határozat:
Elnökség a korábbi JKV-et (december 17.) egyhangúlag elfogadja.
(A február 12-i JKV csak tájékoztatás, mivel az Elnökség azon az ülésen nem volt határozatképes, így azt
csak tudomásul veszi az Elnökség, nem szükséges elfogadni.)

2019.03.08. / 4. Határozat:
Elnökség a 2019. Költségvetési Tervet egyhangúlag elfogadja, melyet beterjeszteni kíván a 2019. májusában
tartandó Közgyűlésen és úgy ítéli, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete stabil, a tavalyi évvel közel egyező.
2019.03.08. / 5. Határozat:
Elnökség a Közgyűlés helyszínét és időpontját egyhangúlag elfogadja.
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2019.03.08. / 6. Határozat:
Elnökség az applikáció szükségességét egyhangúlag elfogadja.

2019.03.08. / 7. Határozat:
Elnökség Jakobi Andrást mint Versenyigazgatót egyhangúlag elfogadja.
2019.03.08. / 8. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a Magyar Diáksport Szövetséggel történő együttműködést. A téma
minden Elnökségi ülés Egyéb napirendi pontjai között szerepeljen.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.03.27.
2019.03.27. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Flesch Tamást az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2019.03.27. / 2. Határozat:
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
2019.03.27. / 3. Határozat:
Elnökség a Versenyszabályzat kiegészítéseit egyhangúlag elfogadja.

2019.03.27. / 4. Határozat:
Elnökség a március 8-i JKV-et a fent említett módosítással egyhangúlag elfogadja.
2019.03.27. / 5. Határozat:
Elnökség a Közgyűlésre benyújtandó 2018. évi Mérleg és Könyvvizsgálói jelentést a fenti
kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadja.

2019.03.27. / 6. Határozat:
Elnökség egyhangúlag úgy szavazott, hogy 2019-ben nem indít az EOHT-re lány csapatot és a
jövőben az objektív, pontrendszer szerinti válogatást támogatja.
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2019.03.27. / 7. Határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja a kiosztott írásos anyagot az előterjesztett tagdíjakkal.

2019.03.27. / 8. Határozat:
Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a golfbírók vizsgarendszerével kapcsolatos előterjesztést.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.05.03.
2019.05.03. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Dietrich Tamást az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.

2019.05.03. / 2. Határozat:
Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

2019.05.03. / 3. Határozat:
Elnökség a március 27-i JKV-et egyhangúlag, feltételesen elfogadja. (4+1/5, azaz négy fő
jelenlétével, egy fő írásos szavazatával – akkor lép hatályba, ha a távolmaradt elnökségi tagok közül
nem emel senki sem kifogást.)

2019.05.03. / 4. Határozat:
Elnökség jelenlévő tagjai dr. Lehel Lászlót mint Bíró Bizottsági elnököt egyhangúlag megszavazzák
(4/4), ettől függetlenül írásos szavazásra kerül sor.

2019.05.03. / 5. Határozat:
Elnökség a 2018. évi Szakmai és Pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadja, dr. Szórád József
felvetésével, miszerint a nettó és bruttó összegeket külön kell feltüntetni.
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2019.05.03. / 6. Határozat:
Elnökség a 2019. évi Szakmai és Pénzügyi tervet egyhangúlag, elfogadja.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.06.27.
2019.06.27. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Andrási Miklóst az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.

2019.06.27. / 2. Határozat:
Elnökség a május 16-i JKV-et egyhangúlag elfogadja azzal a feltétellel, hogy Dietrich Tamás az ülés
végéig jelzi, ha bármi ellenvetése lenne.

2019.06.27. / 3. Határozat:
Elnökség a műhelytámogatás kalkulációjával kapcsolatosan kiküldött táblázatot egyhangúlag
elfogadja azzal a feltétellel, hogy a klub/egyesület csak úgy kaphatja meg a támogatást, ha
rendelkezik a PcCaddie számára szünetmentes működést biztosító géppel. Ha az áttelepítésnek
további költsége van, akkor 100 euró költség erejéig az a szövetség fedezi (klubonként maximum
egy ilyen lehet).

2019.06.27. / 4. Határozat:
Elnökség a Simple Pay online fizetési rendszer bevezetését egyhangúlag elfogadja.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.09.26.
2019.09.26. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek dr. Bábos Rékát az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
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2019.09.26. / 2. Határozat:
Elnökség a június 27-i JKV-et egyhangúlag elfogadja.

2019.09.26. / 3. Határozat:
Elnökség a 2020. évi szövetségi versenynaptárt az alábbi módosításokkal egyhangúlag elfogadja.
-

A Match Play Bajnokság egy héttel előbbre kerül.

-

A Pro-Am verseny április 12-13-ra tolódik.

-

A Winter Cup nem Grand Slam (a besorolása változik).

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.11.04.
2019.11.04. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Tringer Lászlót az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.

2019.11.04. / 2. Határozat:
Elnökség a Rendkívüli az elnökségi ülés napirendi pontjának módosítását egyhangúlag javasolja.

2019.11.04. / 3. Határozat:
Elnökség a Hungarian Winter Cup 2020 Bajnokságot egyhangúlag Grand Slam-nek ítéli, és nem
változtat a versenykiírásán.

2019.11.04. / 4. Határozat:
Elnökség a 2020. évi versenynaptárt egyhangúlag elfogadta.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2019.12.11.
2019.12.11. / 1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Dietrich Tamást az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
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2019.12.11. / 2. Határozat:
Elnökség a 2019. november 4-i és november 7-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét, mely egy darab dokumentum,
egyhangúlag elfogadja.
2019.12.11. / 3. Határozat:
Elnökség a 2020. évi golfbíró képzés kiírását egyhangúlag elfogadja.

2019.12.11. / 4. Határozat:
Elnökség a 2020. évi TARS-ra két fő delegálását egyhangúlag elfogadja.

2020:
ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2020.02.27.
2020. 02.27/1. Határozat:
Jegyzőkönyvvezetőnek Acél Andreát, hitelesítőnek Tringer Lászlót az Elnökség egyhangúlag
megszavazza.
2020. 02.27/2. Határozat:
A beterjesztett Versenyszabályzatokról az elnökség ezen az ülésen még nem dönt mert azokban
még javításokat kell elvégezni. A végső döntést – a javítások elvégzése, kiküldése és beépítése után
– elektronikus formában március 3-án (kedden) hozza meg.
2020. 02.27./ 3. Határozat:
Elnökség az előző ülés jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadja.
2020. 02.27./ 4. Határozat:
Az elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a Szövetség a WHS-t 2021 január 1-től vezeti be. Ezen
kívül teljes mértékben elfogadja a HCP és Course Rating bizottság által a főtitkár és a versenyszervezési
bizottság elnöke számára megküldött anyagban megadott válaszokat az EGA számára.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2020.06.03.

2020.06.03./1. Határozat:
A közgyűlési anyagok elfogadását és megtárgyalását az elnökség a következő ülésre halasztja.
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2020. 06.03./2. Határozat:
Az elnökség úgy dönt, hogy visszahívja az összes szakmai bizottság (Versenyszervezési, Bíró, Fegyelmi, és
Hcp Course Rating) elnökeit és tagjait. Az új elnökök kijelölésére pályázatot ír ki, melyet a hungolf.hu oldalán
meghirdet. A pályázókat a következő elnökségi ülésen (lehetőség szerint 03.20-a körül) személyesen is
meghallgatja. A jelenlegi bizottságok elnökei és tagjai jogfolytonossággal 2020. június 30-ig maradnak
hivatalban.
2020.06.03./3. Határozat:
Az elnökség – az EGA Team Shield verseny kivételével – egyhangúan elfogadja a junior szövetségi kapitány
által beterjesztett Covid-19 helyzet miatt módosított 2020. évi Junior szakmai programot. Az EGA Team
Shield versenyre történő utazás jóváhagyása annak további vizsgálatát (utazók, esélyek, költségvonzat)
követően kerülhet sor.
2020.06.03./4. Határozat:
Az elnökség egyhangúan elfogadja az online szabályvizsga rendszer bevezetését és annak felállítására július
30-i határidőt szab meg.
2020. 06.03./5. Határozat:
Az elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a június 19-re kiírt éves rendes közgyűlést elhalasztja, és erről
haladéktalanul tájékoztatja a tagszervezeteit. Ok: a rendezvény helyszínén még nem biztosítható a 65 év
felettiek biztonságos elhelyezése és részvétele (covid-19 miatt).
2020.06.03./6. Határozat:
Az elnökség kéri annak megvizsgálását, hogy az új klubtagok miként mentesülhetnének az első éves EGA
kártya díjfizetése alól, a klubtagok számának növelése érdekében. (2021-től.)

ELNÖKSÉGI ÜLÉS – 2020.06.26.

2020.06.26./1. Határozat:
Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek Papp Zsófiát, hitelesítőnek Andrási Miklóst, távozása
után pedig Tringer Lászlót bízza meg, és megállapítja a napirendi pontok sorrendjét.
2020.06.26./2. Határozat:
Az elnökség (4 igen 1 nem 1 tartózkodás arányban) az ülést zárt üléssé nyilvánítja.
2020. 06.26./3. Határozat:
Az elnökség az éves közgyűlés új időpontját 2020. július 30-a délelőtt 11.00h-ra tűzi ki. (Helyszín:
Continental City Golf Club, Budapest.) Az elnökség a következő elnökségi ülés időpontját 2020. július 16ra tűzi ki. (MGSZ iroda.)
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2020.06.26./4. Határozat:
Az elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy az elnökségi jegyzőkönyvek ettől az időponttól kezdődően
nyilvánosak lesznek a honlapon.
2020.06.26./5. Határozat:
Az ellenőrző testület vizsgálata alapján és javaslatára az elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy Acél
Andrea szóbeli lemondása ellenére bíró bizottsági tag maradt április és május hónapokra, és részére a bíró
bizottsági havi díjak kifizetendők.
2020.06.26./6. Határozat:
Az elnökség a kiírt szakmai bizottságok elnöki pályázatainak elbírálása, valamint a helyszínen személyesen
megjelent jelentkezők meghallgatása után a bizottságok élére a következő elnököket nevezi ki július 1-i
hatállyal:
1.
2.
3.
4.

Bíró Bizottság elnöke: Gágyor Gábor
Versenyszervező Bizottság elnöke: Dietrich Tamás
Hcp és Course Rating Bizottság elnöke: Horváth Róbert
Fegyelmi Bizottság elnöke: dr. Krasznai András

ELEKTRONIKUS ÚTON HOZOTT HATÁROZATOK GYŰJTEMÉNYE
2018:
2018. 02. 26./ 1. Elnökségi Határozata – Gerevics ösztöndíj kiosztására
Az MGSZ elnöksége a főtitkár tájékoztatása, valamint a Junior Szövetségi kapitány ajánlásai
alapján a 2018-ban esedékes Gerevics ösztöndíj tárgyában a következő egyhangú döntést
hozta:
2018-ban a Gerevics ösztöndíjban részesül 3 junior korú lány és fiú versenyző:
Fiúk:
Závaczki Bálint
Greff Bálint
Rózsa Dániel
Lányok:
Tóth Maya
21

Hat ározat ok gy űj te mé ny e 2017. j úl. 20-t ól

Jancsik Renáta
Kiss Pollett Karolina
2018. 03. 06./ 1. Elnökségi Határozata – 11,1 MFt-os klubtámogatás kifizetésére
Az MGSZ elnöksége a 2017. május-i közgyűlésen kivetített táblázat és ígéret alapján email-es
szavazás formájában jóváhagyja a közgyűlésen jóváhagyott 11 MFt összegű támogatás
kluboknak történő kifizetését.

2018. 04. 17./ 1. Elnökségi Határozata – Közgyűlési meghívó kiküldése tárgyában
Az MGSZ elnöksége a mai napon jóváhagyta a 2018. május 17-i éves rendes Közgyűlésre
kiküldendő Meghívó szövegét és napirendi pontjait.
2018. 03. 22./ 1. Elnökségi Határozata – Versenyszabályzatok elfogadására
Az MGSZ elnöksége a Versenybizottság munkája alapján, a beküldött és leegyeztetett anyagok
alapján - email-es szavazás formájában a következő Szabályzatokat egyhangúan elfogadta:
1.
2.
3.
4.

MGSZ Versenyszabályzat 2018.
MGSZ Ranglista szabályzat 2018. (Felnőtt, és Senior)
MGSZ Junior Ranglista szabályzat 2018.
MGSZ Junior Tour versenykiírás 2018.

2018. 05. 25./ 1. Elnökségi Határozata – Golfkocsi használat szabályzat kiegészítés
Az MGSZ elnöksége a Versenybizottság egyhangú javaslata alapján - email-es szavazás
formájában a Versenyszabályzat 19. pontját (Golfkocsi használat) a következő 5. alponttal
egészíti ki:
"Egy adott verseny versenybizottsága (ha a verseny nem ad ranglista pontot) jogosult engedélyezni
egyedi esetekben az adott versenyre vonatkozóan a golfkocsi használatot olyan orvosi papírokkal
alátámasztott esetekben, ami nem tartozik a 19. 2. pont hatálya alá. Ebben az esetben az adott
verseny Versenybizottsága dönt a díjazásba történő beszámításról is."

2018. 07. 31./ 1. Elnökségi Határozata – Honlap (hungolf.hu) karbantartás és fejlesztés
Az MGSZ elnöksége a hungolf.hu domain címen üzemeltetett honlapjának karbantartására
2018. július 1-től Panyik Krisztiánt bízza meg, 5 ezer Ft-os óradíjas (havi) elszámolásban ¼
órás egységekben számlázva. A további részleteket megbízási szerződés keretében határozzák
meg.
2018. 07. 31./ 2. Elnökségi Határozata – Junior Nyári táborok
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A Budapest Highland Golf Klub kérésére a junior táborokra szánt klub keretet szeretnék
megemelni mert sokkal több táborozó gyerek edzését valósítják meg mint tervezték. A kérés
szerint augusztus végére elérik a 130-140 főt és ennek a támogatását kérik a Szövetségtől
biztosítani.
Az elnökség email-ben a fenti kérést jóváhagyta.
Az elfogadást igazoló email-ek másolatai valamint jelen határozathoz mellékletként csatolva.

2018. 07. 31./ 3. Elnökségi Határozata – EMMI 2016. december nagy támogatás új felosztása
és annak beadása módosításra
A 2016-ban kapott EMMI 232 MFt-os támogatásból a Szövetség rendelkezésére álló 112
MFt-ot 2019 februárjáig kell véglegesen elszámolni. Az elszámolhatóság okán a z eredeti
sorok beosztását az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá az elnökség.
2018. 11. 21./ 1. Elnökségi Határozata – Máriavölgy Zrt. részére a Junior Golf Akadémia
szálláshely beruházásra fennmaradó 64 MFt összegű támogatás átutalása.
Az MGSZ elnöksége a mai napon email-es határozathozatallal jóváhagyta a Máriavölgy Zrt.
részére a Junior Golf Akadémia szálláshely beruházásra 2016-ban megítélt 100 MFt-os
EMMI-s támogatásból fennmaradó 64 MFt összeg átutalását.
2018. 12. 04./ 1. Elnökségi Határozata – Év Golfozója díjak névsora és Év
Legeredményesebb Klubja jóváhagyás
Az MGSZ elnöksége a 2018. évi „Év Golfozója” kiírás alapján a határozathoz csatolt 1.sz.
mellékletben foglalt golfozók névsorát és nyertes golf klubot email-es határozathozatallal a
mai napon jóváhagyta.
2019. 01. 18./ 1. Elnökségi Határozata – EGA kártya regisztráció változtatása
A főtitkár által 2018. január 18-án email-ben kiküldött előterjesztésre a fenti kérdéssel
kapcsolatban az elnökség 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az határozatot hozza:
Az EGA kártya regisztrációja 2019. január 1-től ismét a klubok recepcióján történjen, ne
közvetlenül az Szövetség honlapján keresztül.
2019.01.18./2. Elnökségi határozat – Ladies Club Trophy 2019. helyszín meghatározása.
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A főtitkár által 2018. január 18-án email-ben kiküldött előterjesztésre a fenti kérdéssel
kapcsolatban az elnökség 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az határozatot hozza:
A Ladies Club Trophy 2019. évi fordulójának versenyhelyszíne: Balatonudvari Golf Club.

2019:
2019. 02. 26./ 1. Elnökségi határozata a Junior Programmal (2019) kapcsolatban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége a 2019. 02.12-én előterjesztett 2019. évi Junior
Programot és a 2019. évi Junior Válogatott Programot az elnökség elfogadja.
2019. 02. 26./ 2. Elnökségi határozata az Olimpiai keret támogatásával kapcsolatban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége a 2019. 02.12-én előterjesztett 2019. évi Olimpiai keret
támogatási felosztását elfogadja. (Rózsa Csilla 13 MFt, és a felnőtt férfi keret 3 tagjának 1-1
MFt alap támogatás, és további 1-1 MFt ha Olimpiai pontszerző tour-ra bejutnak.
(Eredményességi kritériumhoz kötött.)
2019. 02. 26./ 3. Elnökségi határozata Versenyszabályzattal kapcsolatban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége a 2019. 02.12-én előterjesztett 2019. évre vonatkozó
Versenyszabályzatát - az alábbi módosításokkal elfogadja:
1. flight szó helyett “játék csoport” kifejezés használata (a flight szerepeljen de csak
zárójelben az egyértelműség kevéért)
2. score kártya heylett “eredménykártya” szó használata (score kártya szerepelje de szintén
zárójelben)
3. Versenybizottság tagja ajánlás szerint játékos ne legyen, csak akkor ha máshogy nem
oldható meg.
4. A visszautalandó nevezési díjak határideje ne 1 hét hanem 2 hét legyen.
2019. 02. 26./ 4. Elnökségi határozata a Gerevics ösztöndíjjal kapcsolatban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége a 2019. 02.12-én előterjesztett Gerevics Aladár ösztöndíj
felosztását – az alábbi juniorok számára elfogadja:
1. Závaczki Bálint 350 eFt / év (29 eFt/hónap)
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2. Kötél Bence

350 eFt / év (29 eFt/hónap)

3. Czerneczki Laura 350 eFt / év (29 eFt/hónap)
4. Berkenyei Daniella 350 eFt / év (29 eFt/hónap)
2019. 02. 26./ 5. Elnökségi határozata
A 2019. 02.12-én előterjesztett dr. Gergely Ferenc egykori elnök és tiszteletbeli elnök
emlékünnepség szövetség általi megtartását, és megrendezését 6 igennel és 2 tartózkodással
elfogadja. Az emlékünnep dátumának kitűzését későbbre halasztja.

2019. 04. 01./ 1. Elnökségi határozata – OTP rendelkezésre állási hitelkeret igénylése
A Magyar Golf Szövetség elnöksége 2019. április 1-i egyhangú határozatával az OTP
rendelkezésre állási hitelkeret igénylését kérvényezi.
Az ügy lebonyolításával megbízza a főtitkárt.
2019. 05.10. /1. Elnökségi határozata – Közgyűlési anyagok beterjeszthetősége
A Magyar Golf Szövetség elnöksége 2019.05.10-én a május 3-án tartott elnökségi ülés
résztvevői, valamint Szórád József email-ben tett javaslataival kiegészítve az éves rendes
Közgyűlésünkre előterjeszthetőek. (2018. évi Pénzügyi terv és Mérleg, Szakmai beszámoló,
2019. Pénzügyi terv, és Szakmai terv.)
2019. 05.29. /1. Elnökségi határozata – Junior kategória pontozásával kapcsolatban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége 2019.05.29-én hozott határozata szerint a Junior
kategóriát érintő pontozás az alábbiak szerint változik meg:
A Matchplay bajnokságon a Felnőtt kategóriában induló juniorok kapják meg az 1. sz.
mellékletben szereplő pontokat. A junior kategóriában indulók az 1.sz. mellékletben szereplő
ranglista pontoknak - minden helyezés esetén - a 0,7 x-ét kapják meg.
Pl: Junior kategória I. helyezettje: 2000 pont x 0,7 = 1400 pont. II. helyezettje: 1750 pont x
0,7 = 1225 pont. stb.
2019. 05.31. /1. Elnökségi határozata – A Match Play Bajnokság elhalasztásával kapcsolaban
A Magyar Golf Szövetség elnöksége az 2019. 05.31-i határozata értelmében a rossz időjárásra
és a pálya esőzések miatti rossz állapotára tekintettel a bajnokságot – változatlan helyszínnel
szeptember 12-13-14-re halasztja.
2019. 10.15 /1. Elnökségi határozata – Gerevich ösztöndíjban részesítettek névsorának
változásával kapcsolatban
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A Magyar Golf Szövetség elnöksége a Gerevics Aladár-sportösztöndíj 2019. IV. negyedéves
támogatását az alábbi junior játékosoknak ítéli:
2019. október 1. és december 31. között kedvezményezett versenyzők:
Berkenyei Daniella
Jaczkovics Emma
Závaczki Bálint
ifj. Sárközi Richárd

2019.10.24 /1. Elnökségi határozata – Az EGA Womens Club Trophy költségvetésének
jóváhagyására
A Magyar Golf Szövetség elnöksége a 2019. 10.24-i határozatában jóváhagyja az EGA WCT
verseny megrendezése során felmerült többlet költségek kifizetését.

2020. év:
2020.01.07 /1. Elnökségi határozata – Az EGA kártya díjának megemeléséről

A Magyar Golf Szövetség elnöksége fenti sorszámú határozatában jóváhagyja az EGA
kártya éves díjának emelését évi 10 eFt-ról 15 eFt-ra. (Junioroknak 18 év alatt továbbra is
ingyenes.)
2020.01.07 /2. Elnökségi határozata az új tag felvételét szabályozó dokumentum frissítésével
kapcsolatban

A Magyar Golf Szövetség elnöksége a fenti sorszámú határozatában jóváhagyja az új tag
belépését szabályozó dokumentumok frissítését.
2020.02.04 /1. Elnökségi határozata – A Continental City Golf Club felvételével kapcsolatban

A Magyar Golf Szövetség elnöksége a fenti sorszámú határozatában – megvizsgálva a belépés
feltételeinek teljesülését - jóváhagyja a Continental City Golf Club tagszervezetek közé történő
felvételét.
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2020.02.04 /2. Elnökségi határozata – A Haladó Golf Tanfolyam beindításával kapcsolatban

A Magyar Golf Szövetség elnöksége a fenti sorszámú határozatában jóváhagyja a Felnőtt Golf
Tanfolyam (a Kezdő Tanfolyamra épülő 2. fokozat) 2020. évben történő beindítását. A
Tanfolyam részvételi díja 44.900 /Ft/fő. Emellet jóváhagyja a Kezdő Golf Tanfolyam árának
29.900 Ft-ról 39.900 Ft/fő-re történő emelését.
2020. 03.02./1. Elnökségi határozata a Versenyszabályzat elfogadásával kapcsolatban

A Magyar Golf Szövetség elnökségi a fenti sorszámú határozatában elfogadja a 2020.02.27-i
elnökségi ülésen elhangzottak szerinti kérésekkel és írásos kiegészítésekkel javított 2020. évi
Versenyszabályzatot.
2020.05.05./1. Elnökségi határozata az új Versenynaptár időpontjairól:
Az elnökség a fenti sorszámú elektroikus úton lefolytatott szavazása és határozata alapján a 2020. évi
(Covid-19 helyzet miatt megváltozott) új szövetségi versenyek időpontjait az alábbiakban jelölte ki:
1. Magyar Kupa - Pannónia GC. - június 27-28.
2. Magyar Amatőr Bajnokság - Balaton GC - július 24-25-26.
3. Nyílt Match Play Bajnokság - Kisoroszi/Magyar GC - augusztus 28-29-30.
4. Nyílt Junior Bajnokság - Pannónia GC - augusztus 18-19-20. (változatlan)
5. Nyílt Mid-Am Bajnokság - Zala Spirngs GC - szeptember 4-5-6. (változatlan)
6. Nyílt Senior Bajnokság - Balaton GC - szeptember 15-16-17.

(változatlan)

7. Nyílt Felnőtt Bajnokság - Old Lake GC, Tata - szeptember 25-26-27.
8. Klubcsapat Bajnokság - Kisoroszi GC - október 3-4.
9. Golfünnep - Pannónia GC - október 10-11.

2020. 05.18./1. Elnökségi határozat az éves közgyűlés időpontjáról és helyszínéről
Az elnökség a fenti sorszámú elektronikus úton meghozott határozatában az éves rendes közgyűlés
időpontját június 19-e délelőtt 11.00h-ra tűzi ki a Continental City Golf Clubba.
2020. 05.19./1. Elnökségi határozat a CBA eltörléséről
Az elnökség a fenti sorszámú elektronikus úton meghozott határozatában 2020-ban is folytatólagos
jelleggel eltörli a CBA használatát.
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2020. 06.22./1. Elnökségi határozat a Magyar Kupára a bírók kijelöléséről
Az elnökség a fenti sorszámú elektronikus úton meghozott határozatában 2020. évi Magyar Kupa
versenyre dr. Lehel Lászlót, Buna Edvint, és Rakács Györgyöt jelöli ki bíróknak.

2020. 06.26./1. Elnökségi határozat az elnökségi ülés Jegyzőkönyv vezetőről
Jegyzőkönyv vezető Papp Zsófia, hitelesítő Andrási Miklós.
2020. 06.26./2. Elnökségi határozat Zárt ülésről:
A mai elnökségi ülést zárt üléssé nyilvánítja az elnökség, mert személyi kérdések is napirendre kerülnek.
2020. 06.26./3. Elnökségi határozat az elnökségi jegyzőkönyvekről:
Az elnökség egyhangúlag megszavazza az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek nyilvánosságra
hozatalát.
2020. 06.26./4. Elnökségi határozat az éves Rendes Közgyűlés időpontjáról:
Az éves Rendes Közgyűlés új időpontja: július 30. 11:00 óra (Continental City Golf Club.)
A következő Elnökségi ülés időpontja: július 16.(MGSZ Iroda.)
2020. 06.26./5. Elnökségi határozat a Bizottságok elnökeiről:
A bizottságok vezetőinek névsora a szavazás eredménye alapján:
•

Fegyelmi bizottság:
Dr. Krasznai András

•

Versenyszervező bizottság:
Dietrich Tamás

•

Course rating bizottság:
Horváth Róbert:

•

Bíró bizottság:
Gágyor Gábor
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2020. 07.16./1. Elnökségi határozat az elnökségi Jegyzőkönyv vezetőről:
Jegyzőkönyv vezető Papp Zsófia, hitelesítő Flesch Tamás.
2020. 07.16./2. Elnökségi határozat a Bizottságok névsoráról:
Az Elnökség a kinevezett Bizottsági elnökök javaslatai szerint egyhangúlag jóváhagyja a Bizottsági
tagok alábbi névsorait:
Verseny bizottság. Jakobi András, Rózsavölgyi János, Révész Tamás és Tringer László.
Fegyelmi bizottság Muskovszky Gábor (új tag), dr. Lehel László és Hahn Árpád.
Hcp és Course rating bizottság tagjaira: Bodor Tibor és Buna Edvin.
2020. 07.16./3. Elnökségi határozat új elnökségi tag felvételéről:
Az Elnökség megszavazza az új elnökségi tag (dr. Schaller Baross Ernő) előterjesztését a közgyűlés
napirendi pontjai közé, és támogatja megválasztását.
2020. 07.16./4. Elnökségi határozat a következő elnökségi ülés időpontjáról:
A következő elnökségi ülés a Közgyűlés előtt 1 órával a Continental City Golf Clubban lesz.
2020. 07. 30./1. Elnökségi határozat az elnökségi ülés Jegyzőkönyv vezetőjéről:
Jegyzőkönyvvezetőnek Makszin Áront, hitelesítőnek Andrási Miklóst az Elnökség megszavazza.
2020. 07. 30./2. Elnökségi határozat a közgyűlés elé terjeszthető 2020. évi költségvetésről:
Elnökség megtárgyalja, és a 2020. évi Közgyűlés elé terjeszthetőnek fogadja el a 2020. évi szövetségi
költségvetést.
2020. 09.24./1. Elnökségi határozat napirendi pontok, és a jegyzőkönyv vezető elfogadásáról:
Elnökség elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat, és Jegyzőkönyv vezetőnek Papp Zsófiát
választja.
2020.09.24./2. Elnökségi határozat a PC Caddie szerződésről:
Elnökség (4 nemmel és 1 igennel) arról dönt, hogy a PC Caddie szerződést nem mondja fel.
2020.11.20. /1. (Online elnökségi ülés) - Elnökségi határozat a napirendek elfogadásáról:
Elnök úr megállapítja, hogy az ülés határozat képes, valamint Elnökség egyhangúan elfogadja az ülésre
előterjesztett napirendi pontokat.
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2020.11.20./2. Elnökségi határozat új junior kapitányi pályázat kiírásáról:
Elnökség egyhangúan elfogadja elnök úr javaslatát arra vonatkozóan, hogy 2021. január 1-től új
szövetségi kapitányi pályázatot írjon ki az MGSZ. A kiírás előkészítésével megbízza főtitkárt, és Tringer
Lászlót.
2020.11.20./3. Elnökségi határozat az Év Golfozója előterjesztett névsor elfogadásáról:
Elnökség egyhangúan elfogadja az előterjesztett „Év Golfozója” neveket, és Rózsa Dávidot a Pannónia
Golf Club amatőr játékosát kiemelkedően sikeres pályafutása lezárása alkalmából különdíjra javasolja.
2020.11.20./4. Elnökségi határozat a 2021. évi Szövetségi Országos Bajnokságok időpontjairól és
helyszíneiről
Elnökség egyhangúan elfogadja az előterjesztés szerinti 2021. évi Szövetségi Bajnokságok helyszíneit
és időpontjait.
2020.11.20./5. Elnökségi határozat az OTP rendelkezésre állási hitelkeret (10 MFt/év) 2021. évi
meghosszabbításáról:
Elnökség egyhangúan elfogadja az OTP hitelkeret meghosszabbítását a 2021. évre.

2020.11.20./6. Elnökségi határozat a PC Caddie-vel történő szerződés módosításról:
Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a PC Caddie cég részére a 4. éves díjat 100%-ban fizessük
meg (teljes szolgáltatást kérve a 2021. évre) így az 5. évben felmondható a szerződés.
Az új szoftver bevezetését, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötését, valamint az új GDPR
szabályzat megírását előkészítendő 3 fős delegációt jelöl ki, mely az elnökből, főtitkárból és dr. Törös
Juditból áll.
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