
 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
2010. 

 

*Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a 
tartózkodások aránya jelölésre kerül. 

 

A válogatott keret felkészülési programjáról és a válogatási elvekről:Az Elnökség a 2010 évi 

felkészülési tervet elfogadta (2010.01.13.) 

1./2010. számú határozat 

Javaslat a közgyűlés időpontjára, az Alapszabály módosítási javaslatok lezárására: Az 

Elnökség a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a honlapra való felkerülés és a január 31.‐e 

között bejött javaslatokat tárgyalja elfogadta (2010.01.13.) 

                2./2010. számú határozat 

Beszámoló a Versenybíró Bizottság 2009. évi működéséről  

Az Elnökség a beszámolót elfogadta (2010.01.13.)  

3./2010. számú határozat: 

Tájékoztatás  a  2010.  februári  meleg  égövi  edzőtábor  szervezéséről.  Az  Elnökség 

egyhangúlag megszavazta az edzőtábor cserét az olasz szövetséggel és megbízta a főtitkárt 

és a szövetségi kapitányt a lebonyolítással. (2010.01.13.) 

                  4./2010. számú határozat 

Tájékoztatás a versenyzőkkel kötendő marketingszerződésről  

Az  Elnökség  a  határozati  javaslatot  egyhangúan  elfogadta  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  az 

„ÖM”  helyett  „a  mindenkori  állami  sportigazgatási  szerv”  szerepeljen  a  határozatban. 

(2010.01.13.) 

5./2010. számú határozat: 

Kitüntetési  javaslat:  A Magyar  Öttusa  Szövetség  kezdeményezi,  hogy  az  Önkormányzati 

Miniszter  által  adományozható  „Magyar  Sportért  Életműdíj”  elismerésben  részesüljön 

Pálvölgyi  Miklós,  Medvegy  Iván  és  Benkő  Ákos.  Az  Elnökség  a  javaslatot  egyhangúlag 

támogatta (2010.02.10.) 



 

6./2010. számú határozat 

 

Javaslat  a WSKA  Gerevich  ösztöndíj  I.  félév  elosztásáról.  Kálnoki  Kis  Attila  ismertette  a 

javaslatot. Elmondta, hogy az ÖM támogatási rendelet még nem jelent meg, a közalapítvány 

még nem kapott  tájékoztatást a 2010. évi keretösszegről. Az ösztöndíjak kifizetése csak az 

ÖM‐WSKA szerződés után kezdődhet. A Kuratórium a  tavalyi összeggel számolva készítette 

elő  a  szövetségek  ösztöndíj  keretének  meghatározását.  Az  Elnökség  a  javaslatot 

egyhangúlag elfogadta (2010.02.10.) 

7./2010. számú határozat: 

Club  Laguna Miskolc  SE  felvétele. Az  Elnökség  a  Club  Laguna Miskolc  SE‐t  felvette  tagjai 

sorába. (2010.02.10.) 

8./2010. számú határozat: 

A  közgyűlés  anyagainak  elfogadása.  Az  Elnökség  a  2009.  évről  szóló  beszámolókat 

(szakmai, pénzügyi, egyszerűsített éves, közhasznú tevékenységről szóló), a mérleg kiegészítő 

mellékletet, a Felügyelő bizottság jelentését és a független könyvvizsgálói jelentést részletes 

tárgyalásuk nélkül egyhangúlag elfogadta. (2010.03.17.) 

9. /2010. számú határozat 

Marketing  bizottság  beszámolója  A  Marketing  bizottság  beszámolóját  az  Elnökség 

egyhangúlag elfogadta. (2010.03.17.) 

10. /2010. számú határozat 

A Dragon Aqua Sport és Szabadidős Egyesületet a MÖSZ felvette tagjai sorába (2010.03.17.) 

11. /2010. számú határozat 

A  közgyűlés  időpontjának módosítása:  Az  Elnökség,  figyelembe  véve  az  Alapszabályban 

meghatározott határidőket és a TriGránit Férfi és Női Világkupa  időpontját, a  rendes éves 

közgyűlést 2010. május 14., péntek, 14:00 órára tűzte ki. Az Elnökség a módosított időpontot 

és a közgyűlés napirendjét egyhangúlag elfogadta. (2010.04.07.) 

12. /2010. számú határozat 

Költségvetés  tervezet elfogadása. Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2010. évi 

költségvetés tervezetet a közgyűlés elé terjeszti. (2010.04.07.) 

13./2010. számú határozat 

 



 

Alapszabály módosítási  javaslatok.  „Az  elnök  a  főtitkár  feletti munkáltatói  jogkört  teljes 

mértékben, korlátozások nélkül gyakorolja.”Az Elnökség a  javaslat közgyűlés elé kerülését 6 

igen és 1 nem szavazati arányban elfogadta. (2010.04.07.) 

14./2010. számú határozat 

„Alapszabály  módosítási  javaslatok:  A  Versenyzői  bizottság  vezetője,  állandó 

meghívottként, szavazati jog nélkül, részt vehet az elnökségi üléseken. A Versenyzői bizottság 

vezetőjét, minden  évben,  a  felnőtt A  és B  keret  versenyzői  önmaguk  közül  választják.” Az 

Elnökség  a  fenti  javaslatok  közgyűlés  elé  kerülését  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag 

támogatta (2010.04.07.) 

15./2010. számú határozat 

UIPM  technikai  delegált  jelölése.  AZ  Elnökség  4  igen,  2  nem  és  2  tartózkodással 

megszavazta, hogy a mai ülésen hozzanak döntést. (2010.06.02.) 

16./2010. számú határozat 

UIPM technikai delegált jelölése. Az Elnökség Szatmári Lászlót jelöli a Technikai bizottságba. 

(2010.06.02.) 

17./2010. számú határozat 

2010.  szeptember 15‐től  kezdődően a  versenyeken  és  edzéseken  tanúsított  szabályellenes, 

fegyelmezetlen  viselkedés  fegyelmi  vétségnek minősül, melynek  kivizsgálására az  Elnökség 

ad hoc fegyelmi bizottságot hoz létre. (2010.09.15) 

18./2010. számú határozat 

Eb  beszámoló:  A MÖSZ  Elnöksége  értékelte  a  2010‐es  debreceni  öttusa  EB  rendezését.  A 

Főtitkár  beszámolója  és  a  helyszíni  tapasztalatok  alapján megállapította,  hogy  a  verseny 

rendezési  színvonala  méltatlan  volt  a  korábbi  években  megszokott  magyarországi 

színvonalhoz. A kudarc szakmai, szervezeti és hozzáállásbeli hiányosságok miatt következett 

be, de  fontos  tényező volt a helyszín  relatív  távolsága az öttusa központoktól  is. A negatív 

tapasztalatokat  a  jövőben  mindenképpen  figyelembe  kell  venni  nemzetközi  verseny 

helyszínének meghatározásakor és a szervezés folyamatában (2010.09.15) 

19./2010. számú határozat 

 

 



 

Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy Műhelytámogatásra 4,5 millió forint kiosztásra 

kerüljön. (2010.09.15.) 

20./ 2010. számú határozat 

Az  Elnökség  egyhangúlag  megszavazta,  hogy  a  versenyzők  eredményességi  támogatása 

kifizetésre kerüljön. (2010.09.15.) 

21./ 2010. számú határozat 

Az  Elnökség  egyhangúlag megszavazta, hogy 3  fő utazzon a UIPM Kongresszusára,  két  fő 

költségeit a MÖSZ állja. Szabó Lajos magára vállalta költségeinek fizetését. (2010.09.15.) 

22./ 2010. számú határozat: 

Év sportolója 

Felnőtt korosztályban:    Marosi Ádám    Gyenesei Leila 

Junior korosztályban:     Demeter Bence  Kovács Sarolta 

Elnökség az előterjesztést egyhangúlag elfogadta (2010.10.13.) 

23./ 2010. számú határozat 

Az  Elnökség  egyhangúlag megszavazta, hogy 3  fő utazzon a UIPM Kongresszusára,  két  fő 

költségeit a MÖSZ állja. Szabó Lajos magára vállalta költségeinek fizetését. (2010. szept. 15. 

elnökségi döntés). Miután Kálnoki Kiss A. munkavégzés alól mentesítve lett, egy új delegáltat 

kellett  kijelölni.  Elnökség  az  alábbi határozatot  hozta,  dr.  Simóka Bea  utazik,  amennyiben 

akadályoztatva van, Molnár Gábor helyettesíti. (2010.10.13.) 

24./ 2010. számú határozat 

HONLAP: Egy korábbi felvetésre, miszerint egy közös nyitó oldal köszöntse az öttusa családra, 

illetve a MÖSZ eredeti honlapjára  látogatókat és azon keresztül haladna tovább a  látogató 

általa kiválasztott honlapra. Elnökség az előterjesztést egyhangúan megszavazta. 

25./ 2010. számú határozat 

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány a Magyar Öttusa Szövetség ösztöndíj keretösszegét 

2010.  július  1‐jétől  december  31‐ig  havi  450.000  forinttal  megemeli.  A  kör  e‐mailben 

szétküldött új felosztási javaslatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. (2010.10.13.) 

26./ 2010. számú határozat 



 

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány a Magyar Öttusa Szövetség ösztöndíj keretösszegét 

2010. szeptember 1‐jétől december 31‐ig havi 150.000 forinttal megemeli. A kör e‐mailben 

szétküldött új felosztási javaslatot az Elnökség egyhangúan megszavazta. (2010.12.06.) 

27./ 2010. számú határozat 

 

 

 
 


