
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2020 

 
 

HATÁROZATOK A 2020. JANUÁR 8-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2019. december 17-i ülés emlékeztetőjét. 
         2020/01.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020-as évre vonatkozó Kiemelt Edző Programban javasolt 
edzőket. 

2020/02.sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Átigazolási Szabályzatot. 
         2020/03.sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a férfi és a női kapitányok által előterjesztett válogatási elveket 
a 2020-as évre. 
         2020/04.sz.határozat 

 
 

HATÁROZATOK A 2020. FEBRUÁR 12-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a január 8-i ülés emlékeztetőjét. 
         2020/05.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag a NuSkin támogatottak listáját. 

2020/06.sz.határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a „sportolói szerződést”. 
         2020/07.sz.határozat 
 
 
 
 
Az elnökség hosszas egyeztetés után egyhangúlag úgy határozott, hogy Regős Gergelyt a 
fedettpályás versenyen tanúsított magtartása miatt, írásbeli figyelmeztetésben részesíti, illetve 
eltiltja a versenyzéstől, mely büntetést 3 hónapra felfüggeszti. 
         2020/08.sz.határozat 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Gerevich 2020 előterjesztést. 

2020/09.sz.határozat 
 
 
 
 
Elektronikus szavazás, 2020. 04.16-án az elnökségnek emailen kiküldött írásos anyag 
lapján. 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Öttusa Szövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, továbbiaknak SzMSz. 

    
  2020/10.sz.határozat 

 
 

HATÁROZATOK A 2020.MÁJUS 20-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a február 12-i ülés emlékeztetőjét. 
         2020/11.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag fogadta a MÖSZ főtitkárának javaslatát a csökkentett KSF támogatás 
módosított összegeivel kapcsolatban, azzal a külön megjegyzéssel, hogy az egyesületi értesítéseknél 
külön fel kell hívni a szakosztályok figyelmét, hogy takarékosan gazdálkodjanak, hiszen van esély 
további megvonásokra is.   
         2020/12.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag felmondta a Sugovica Sportiskola és a Szentmihály SE tagsági 
jogviszonyát. 
         2020/13.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a GDPR szabályzat módosítást, mely felkerül a 
www.pentathlon.hu honlapra is. 
         2020/14.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta szakmai bizottság beszámolóját. (Héraklész lista frissítése) 
         2020/15.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött írásos anyagok alapos 
áttanulmányozása után, a 2019. évi pénzügyi beszámolót. 
         2020/16.sz. határozat 
 

 

 

http://www.pentathlon.hu/


 

 

 

 

 

 
 

HATÁROZATOK A 2020.JÚLIUS 1-JEI ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző (05.20.) ülés emlékeztetőjét 

 2020./17.sz. határozat 

 
Az elnökség 8 igen, 2 nem szavazat mellett elfogadta, hogy egy időben rendezi az Évi Rendes és a 

Tisztújító Közgyűlést. 

 2020./18.sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a MÖSZ a Közgyűlést 2020 szeptember 2-án tartja. 

 2020./19.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy nem változtat év közben a Gerevich ösztöndíj összegein. 

 2020./20.sz. határozat 

 
elektronikus szavazás 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Jelölő Bizottság elnöke Gallai István, tagjai pedig 

Martinek Patrícia és Császári Zsófia. 

 2020./21.sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Kiemelt Edző Programba a külföldön munkát vállaló 

Kovács Gábor helyére Godó Tibor kerül. 

 2020./22.sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az előzetesen írásban kiküldött az Évi Rendes és a Tisztújító 

Közgyűlésre vonatkozó szavazati arányokat. 

 2020./23.sz. határozat 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a Közgyűlés tisztségviselőit az alábbiak szerint: 

Levezető elnök: dr. Gyalog Balázs 

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság: Kármán Sándor, dr. Mátyás Dénes/dr. Govnik 

Máté; Király Anita, Mogyorósi Ildikó, Molnár Emőke 

Jegyzőkönyv vezető: Császári Zsófi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Hanzély Ákos , dr. Simóka Beáta 

 2020./24.sz. határozat 

 
 

HATÁROZATOK A 2020.SZEPTEMBER 7-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző ülés (07.01.) emlékeztetőjét. 
 2020./25.sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság összetételére tett javaslatot (3 kapitány, 
1 fő főtitkár, 11 fő egyesületi képviselő -KSC, SWPC, Trion SC, UTE, BHSE, Alba Volán SC, KSI, Alba 
Öttusa SE, MAFC, Csepel SC, Lőrinc 2000,) 
 2020./26.sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Versenyző Bizottság tagjait az Alapszabályban leírtakkal 
összhangban. (Földházi Zsófia, Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Gulyás Michelle, Guzi Blanka, 
Simon Sarolta, Barta Luca, Réti Kamilla, Marosi Ádám, Kasza Róbert, Demeter Bence, Regős 
Gergely, Bereczki Richárd, Kardos Bence, Málits István, Bruckmann Gergő) 
 2020./27.sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020-as évre vonatkozó ülésrendet. (2020.10.14.; 
2020.11.18.; 2020.12.16. szerda 15 óra) 
 2020./28.sz.határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
HATÁROZATOK A 2020.OKTÓBER 14-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta az előző (2020.09.07.) ülés emlékeztetőjét.  
                                             2020./29.sz.határozat 
  

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Versenybíró Bizottság tagjait az alábbiak szerint: Szeles 
Tünde, Kertész Dóra, Varga Tamás, Szatmári László, Kármán Sándor (elnök) 
                                             2020./30.sz.határozat 
  

 
  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy nem változtat a Gerevich ösztöndíjasok listáján és a 
hozzájuk megállapított összegeken sem, illetve a programhoz kapcsolódó megbízási 
szerződéseken sem. 
                                             2020./31.sz.határozat 
  
  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2020-as évre vonatkozó Sport XXI. felosztási tervet.  
Az öt kritériumból a pandémia miatt kettő nem teljesülhetett 2020-ban, így ebben az esetben a 
2019. évi adatokat kerültek beszámításra. 
                                             2020./32.sz.határozat 
 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta,és támogatja a MÖSZ és a HSSZ közötti együttműködést, az 
iskolai lézeres lövészet projektre vonatkozóan. (12 iskolába való 2 napos kitelepülés, melyet négy 
alkalommal ismételnének meg). 

 2020./33.sz.határozat 

 
Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a KSI számára megítélt 60 M Ft-os 
létesítmény-fejlesztési támogatásból (lőtér kialakítása) 10 M Ft-ot Csepel kapjon a telep 
fejlesztésére.  A lőtér kialakításához szükséges sátrat a MÖSZ már megvásárolta. 

 2020./34.sz.határozat 

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az ifjúsági, a junior és a felnőtt országos bajnokságon elért 
1.-6. helyezett eredményességi támogatásának összegét. 

 2020./35.sz.határozat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta, a szakmai bizottság javaslatában szereplő C verziót az 
elkövetkező versenyekkel kapcsolatban. 

 
„C” verzió  
2020. november 6-8. junior és U19 Országos Bajnokság 
tervezett időrend  
péntek: lovaglás mindkét nemnek  
szombat: úszás, vívás, laser run az egyik nemnek  
vasárnap: úszás, vívás, laser run a másik nemnek  
2020. december 8. kedd Laser Run Mikulás Kupa  
edzés időben, reményeink szerint 9:30-11:00-ig, a BOK csarnok „B” termében  
2020. december 12-13. Évadzáró junior és U19 válogató  
a válogató mindenféleképpen lovaglással zárulna vasárnap.  
2021. január 9-10. 2020 Junior és U19 válogató (bővíthető kör) 
vagy  
2021. január 16-17. 2020 Junior és U19 válogató (bővíthető kör) 
2021. február 3-7. Junior VB (Alexandria) - tervezet  
2021. február 8-tól U19 VB (Alexandria) – tervezet  
2021. február 25-28. Nemzetközi Fedettpályás verseny  
2021. március 24-28. Világkupa 1. forduló (Budapest) 
 

 

 

2020./36.sz.határozat 

  

HATÁROZATOK A 2020.NOVEMBER 18-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSRŐL 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző ülés emlékeztetőjét, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
időközben érkezett javaslat a közelgő versenyekkel kapcsolatban is bevezetésre kerül, miszerint a 
2020. november 6-8. közötti verseny a Junior és U19 Országos Bajnokság, illetve a 2020. január 9-
10-én vagy 16-17-én megrendezésre kerülő verseny, junior és U19-es válogató verseny lesz. 

 2020./37.sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a 2020. év sportolói Marosi Ádám és Alekszejev 
Tamara. 

 2020./38.sz.határozat 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Az elnökség elfogadta a junior-felnőtt női és az utánpótlás válogatási elveket, a felnőtt férfi 
válogatási elveket átdolgozásra javasolta, a  junior  férfi válogatási elveket pedig azzal a kitétellel 
fogadta el, hogy kerüljön megjelölésre még felmérő azoknak, akik a 3 válogatón nem tudnak részt 
venni, illetve az Európa-bajnokságra legyen még lehetőség válogatásra.  
 

 

 

                                            2020./39.sz.határozat 

Az elnökség elfogadta, hogy az EMMI hivatalos állásfoglalásával összhangban, jelen helyzetben a 
Magyar Öttusa Szövetség kizárólag 2012. és annál korábban született versenyzők leigazolási 
kérelmeit teljesíti. A határozat visszavonásig érvényes. 

                                             2020./40.sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a támogatáshoz szükséges minimumszintet kibővíti az 
alábbiak szerint: 
Az indulások mellett az egyesületek képviselőinek meghatározott számú edzőképzésen részt kell 
venniük, az AKTÍV státusz eléréséhez: 

• MET által rendezett konferenciákon (20 kredit pont/év) 
• MET által szervezett egy (1 db) doppingellenes előadáson való részvétel 
• MÖSZ által rendezett konferencia max 2db /év. 

     2020./41.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy szigorúbb és gyakoribb orvosi vizsgálatnak, 
vizsgálatoknak  kell a sportolókat alávetni, kiemelten figyelve az esetleges COVID-19 utóhatásokra. 
A és B keret számára legyen hetente/kéthetente szűrés. 
           2020./42.sz. határozat 


