
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2019 

 
HATÁROZATOK A 2019. JANUÁR 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
A Magyar Öttusa Szövetség 2016/26. számú az öttusa sportág nyilvántartási, igazolási és 
átigazolási szabályzat 5.§ (4) bekezdését az alábbiakkal egészíti ki. 
“Amatőr sportoló igazolása, átigazolása esetén az átadó sportszervezetet minden esetben nevelési 
költségtérítés illeti meg. Nevelési költségtérítés jár akkor is, ha az amatőr sportoló 
sportszerződése bármilyen okból megszűnt és akkor is, ha az amatőr sportoló tagsági jogviszonya 
megszűnt, vagy azzal nem rendelkezett. Amennyiben az átvevő sportszervezet nevelési 
költségtérítés fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szövetség jogosult külön 
határozattal a nevelési költségtérítés összegét az átvevő sportszervezetet megillető támogatásból 
levonni és a levont összeget az átadó sportszervezet részére megfizetni.” 
A 2016/26. számú Elnökségi határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal maradnak érvényben.  
 2019/01. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. évi Kiemelet Edző Program edzőinek listáját. 
 2019/02.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbiak  szerint a 2019. évi elnökségi ülésrendet. 
 2019/03. sz. határozat 
2019. évi elnökségi ülésrend ELFOGADOTT  
2019. február 20. szerda 15 óra  
2019. március 20. szerda 15 óra  
2019. április 17. szerda 18 óra Székesfehérvár  
2019. május 15. szerda 15 óra  
2019. június 19. szerda 15 óra  
2019. július 17. szerda 15 óra  
2019. augusztus 14. szerda 15 óra  
2019. szeptember 18. szerda 15 óra  
2019. október 16. szerda 15 óra  
2019. november 20. szerda 15 óra  
2019. december később kerül meghatározásra  
KÖZGYŰLÉS: 2019. MÁJUS 8. 
 

 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Etikai Kódexet. 
 2019/04. sz. határozat 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját, mely határozat alapján 
módosításra kerültek az érintett szabályzatok. 
 2019/05. sz. határozat 
 
Az elnökség 7 igen és 2 tartózkodás mellett visszautasította az UTE panaszát, és egyben 
megerősítette, hogy Kármán Sándor az Átigazolási Bizottság nevében jogszerűen járt el Földházi 
Zsófia átigazolási/igazolási ügyében.  
 2019/06. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag hozzájárul, hogy a Magyar Öttusáért Alapítvány alapítójaként, hogy a 
Masters sportolók támogatására beérkező támogatási összegeket az Alapítvány befogadhatja. 
 2019/07. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. évi létesítményfejlesztési terveket az előzetesen 
megküldött írásos anyag alapján. 
 2019/08. sz. határozat 
 

 

HATÁROZATOK A 2019. FEBRUÁR 20-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. január 23-i ülés emlékeztetőjét. 
 2019/09. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a UIPM kérésének megfelelően a Felnőtt Öttusa 
Világbajnokság egy nappal korábban kezdődjön, azaz 2019. szeptember 2-8. között kerüljön 
megrendezésre. 
 2019/10. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a Gerevich-ösztöndíj felosztást a 2019. évre. 
 2019/11. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a Star Sportakadémia egyesület kizárását. 
 2019/12. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a Sugovica SE tagfelvételi kérelmét. 
 2019/13. sz. határozat 
 


