
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2019. MÁRCIUS 20-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2019. február 20-i elnökségi ülés emlékeztetőjét.  
 2019/14. sz. határozat 
 
Az elnökség 1 nem, 1 tartózkodás és 6  igen szavazat mellett,  Kovács Saroltát jelöli meg, hogy a 
MOB számára biztosított Toyota C-HR Hybrid személygépkocsit 2020. augusztus 31-ig 
használhassa. 
 2019/15. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a NuSkin támogatottak listáját, hogy Demeter Gergely helyett 
Koleszár Mihály részesül a támogatásból.  
 2019/16. sz. határozat 
 
A Magyar Öttusa Szövetség elnöksége a Fegyelmi Bizottság által 2018092620190123 Fh. 
2019/001 sz.-on hozott határozatot megvizsgálta, azzal kapcsolatosan az alábbiakat állapította 
meg: az eljáró Fegyelmi Bizottság helyesen tárta fel a tényállást és állapította meg a Szentmihály 
SE 1 rendbeli fegyelmi vétségét.  
Tekintettel azonban a fegyelmi vétség elkövetésétől eltelt időre és arra a tényre, hogy az Újpest 
Torna Egylet korábbi kérelmét 2019.03.20. napján visszavonta, a MÖSZ Elnöksége a Fegyelmi 
Bizottság által hozott 2018092620190123 Fh. 2019/001 számú határozatot megváltoztatja 
akként, hogy a Szentmihály SE-re kiszabott fegyelmi büntetést mellőzi. 
 2019/17. sz. határozat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2019. ÁPRILIS 17-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. március 20-i elnökségi ülés emlékeztetőjét 
 2019/18. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. május 8-i évi rendes közgyűlés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint: 
 
 Napirend:  
 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása a. Levezető elnök  
 b. Mandátumvizsgálók  
 c. Szavazatszámlálók  
 d. Jegyzőkönyv vezető  
 e. Jegyzőkönyv hitelesítők  
  
 
 2. A MÖSZ beszámolóinak és mérlegének elfogadása a. Szakmai beszámoló  
 b. 2018. évi pénzügyi beszámoló és mérleg  
 c. 2018. évi közhasznúsági jelentés  
 d. 2018. évi Felügyelő bizottsági jelentés  
 e. 2018. évi könyvvizsgálói jelentés  
  
 
3. Egyéb  
 
 2019/19. sz. határozat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2019. MÁJUS 15-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2019. április 17-i elnökségi ülés emlékeztetőjét.  
 2019/20. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag támogatta, hogy 4 fő női versenyző induljon a Junior Európa-
bajnokságon. 
 2019/21. sz. határozat 
 
Hosszas egyeztetés és javaslattételek után az elnökség 1 nem szavazat mellett elfogadta, hogy a 
Junior Európa-bajnokságon Guzi Blanka, Erdős Rita, Szarka Luca és Kovács Eszter indul, illetve  4 
igen, 3 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta, hogy Kállai-Simóka Nóra és Guzi Banka 
indulnak váltóban, mix váltóban pedig Turbucz Anna és Pataki Balázs. 
 2019/22. sz. határozat 
  
Az elnökség egyhangúlag megválasztotta a Fegyelmi Bizottság 3 tagját, dr. Simóka Beáta, Vörös 
Zsuzsanna és Gallai István személyében. 
 2019/23. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az U17 Európa-bajnokság indulóit az alábbiak szerint:  
egyéni:Tóth Dorka Sára; Dobronyi Dorina; László Beáta; Kozma Réka   
váltó: Ürögi Zsófia; Dulai Kinga   
mix váltó: Basa Lili, Páczai Dávid   
egyéni: Gáll András; Vajda János; Csák Milán; Horváth Bálint   
váltó:Tamás Botond; Marosvári Ádám 
 2019/24. sz. határozat 
  

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Szloboda József módosított előterjesztését az U19 Európa-
bajnokságra vonatkozóan. Mivel Dallos Lilla még nem teljesen épült fel sérüléséből, így őt az 
eredetileg tervezett egyéni indulás helyett váltóban, míg Eszes Noémit egyéniben indítja. 

       2019/25. sz. határozat 
 

HATÁROZATOK A 2019. JÚNIUS 19-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. május 15-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 

       2019/26. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Szervező Bizottság tárgyalja újra a Felnőtt Európa-
bajnokság indulóinak névsorát 

       2019/27. sz. határozat 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a junior világbajnokság előterjesztését az alábbiak szerint: 
Guzi Blanka, Gulyás Michelle, Barta Luca egyéniben, Dallos Lilla, Erdős Rita és Kállai-Simóka Nóra 
váltóban. Kardos Bence, Szép Balázs, Gaál András, Bernáth Bálint egyéniben, és Katona Bálint, 
Salga Gergő pedig váltóban áll rajthoz. A legjobb magyar férfi indul a mix váltóban, aki a 
helyszínen kerül megnevezésre. 

       2019/28. sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy gondolja újra az 
U17/U19 VB előterjesztését. 

       2019/29. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a versenyzőknek a nemzetközi versenyekre való kiutazás 
előtt egy nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen vállalják, hogy a szövetségi kapitány által megjelölt 
napon utaznak a versenyre majd onnan haza is.  

       2019/30. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2019. évre vonatkozó Héraklész listát. 

       2019/31. sz. határozat 
 
Az elnökség 2 nem, 1 tartózkodás és 8 igen mellett elfogadta, hogy a 2019. június 19-i elnökségi 
ülésen elhangzottak alapján Földházi Zsófia átigazolás ügyében keletkezett iratok a Fővárosi 
Törvényszékre való benyújtásának kapcsán, esetleg okirattal való visszaélés tárgyában vizsgálatot 
indít.   

       2019/32. sz. határozat 
 

elektronikus úton történt szavazás 

 
A Felnőtt Eb kerettel kapcsolatban 7 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett az elnökség elfogadta a 
Szakmai Bizottság döntését, miszerint a szövetségi kapitány ne változtasson az előzetesen 
kihirdetett kereten.  Így Kardos Bence - az eredeti terv szerint -, nem indul váltóban sem. 
Kerettagok: egyéni: Kasza Róbert, Demeter Bence, Marosi Ádám, Regős Gergely váltó: Málits István, 
Bereczki Richárd mix: Szabó Illés 
 

      2019/33. sz. határozat 
 

Az Elnökség 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett a Szakmai Bizottság döntésével összhangban a 
női szövetségi kapitány javaslatát fogadta el, miszerint Földházi Zsófia akkor indulhat a Felnőtt 
Európa-bajnokságon, ha kiutazik Minszkbe egy nemzetközi versenyre, illetve részt vesz egy orvosi 
vizsgálaton, mely minden másik kerettag számára kötelező. 
Kerettagok: egyéni: Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Gulyás Michelle, Földházi Zsófia vagy Guzi 
Blanka. váltó: Réti Kamilla, Guzi Blanka vagy Barta Luca mix: Simon Sarolta 
 

       2019/34. sz. határozat 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Az Elnökség 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Szakmai Bizottság döntését, 
miszerint az utánpótlás kapitány nem változtat az U17/U19 VB kereten, vagyis Erdős Rita 
váltóban indul.  
Kerettagok: U19 lány egyéni: Kovács Eszter, Szarka Luca, Szűcs Dóra, Dallos Lilla váltó: Erdős 
Lilla/Eszes Noémi mix váltó: Kállai-Simóka Nóra, U19 fiú egyéni: Viczián Bence, Szakály Bence, 
Gyurka Márk Manó, Gábor Gergely váltó: Szentprónai Dominik, Bárány Péter mix: Katona Bence 
U17 lány egyéni: Tóth Dorka, Dobronyi Dorina, László Bea, Kozma Réka váltó: Ürögi Zsófi, Dulai 
Kinga mix: Basa Lili  
U17 fiú egyéni: Gáll András, Vajda János, Csák Milán, Horváth Bálint váltó: Tamás Botond, 
Marosvári Ádám mix: Páczai Dávid 

       2019/35. sz. határozat 
 
Az Elnökség egyhangúlag megválasztotta a Fegyelmi Bizottság 3 tagját dr. Simóka Beáta, Bretz 
Gyula és dr. Gyalog Balázs személyében. 
               2019/36. sz. határozat 
 
 
 

HATÁROZATOK A 2019. JÚLIUS 16-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. június 19-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
               2019/37. sz. határozat 
 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta Kállai Ákos, női szövetségi kapitány előterjesztését a felnőtt 
Európa-bajnokságra vonatozóan, miszerint egyéniben Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Gulyás 
Michelle és Földházi Zsófia indul, mix váltóban Simon Sarolta, női váltóban pedig Réti Kamilla és 
Guzi Blanka. 
               2019/38. sz. határozat 
 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Geleta Balázs lemondása utána, Szakmai Bizottság új 
tagja Burcsa Szabolcs. 
               2019/39. sz. határozat 
 
 


