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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
2015. 

 
 
Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjét az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

01./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság által már jóváhagyott Átigazolási 

Szabályzatot.        02./ 2015. határozat 

A Szakmai Bizottság előzetes jóváhagyásával előterjesztett patrónus 2 programot, 

melynek elbíráló bizottsága a Szakmai Bizottság,  az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

03./ 2015. határozat 

A Szakmai Bizottság előzetes jóváhagyásával előterjesztett  oldalági beiskolázási 

programot, melynek elbíráló bizottsága a Szakmai Bizottság, az elnökség egyhangúlag 

elfogadta.        04./ 2015. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a 2015. évi Masters Európa-bajnokságnak Győr 

városa adjon otthont.      05./ 2015. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a versenybírói díjat 100 Ft-tal, 1000 Ft-ra emelik. 

Hatályba lépés: 2015. január 1.      06./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az előzetesen írásban, versenybíró bizottsági 
tagságáról lemondó Molnár Gábor helyett, Rajszki Lászlót, aki egyben elvállalta a 
versenybíró küldés feladatkörét is,  a Versenybíró Bizottság tagjai közé választja. 

     
07./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a „Rio2016 Olympic Schoraship for athletes” (Rio”2016 
Versenyzői ösztöndíj) pályázatra előterjesztett sportolók névsorát. 
(Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Kovács Sarolta, Demeter Bence, Kasza Róbert, Marosi 
Ádám, Tibolya Péter). 
         08./ 2015. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a január 21-i elnökségi ülés emlékeztetőjét.  

09./2015 határozat 
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Az előzetesen írásban kiküldött szakmai bizottsági tájékoztatót az elnökség egy 
tartózkodás mellett elfogadta.  

10./2015 határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Patrónus 1. program kiírása feleljen meg az 
elszámolási szabályzatnak. A szempontrendszer is ez alapján kerüljön kidolgozásra. 
         11./2015 határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő  három elnökségi ülés időpontját az 
alábbiak szerint:  

• április  15. szerda  12:00 

• május 13.  szerda 12:00 

• június 17.  szerda 12:00       

                       12./2015 határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a tavalyi előterjesztés alapján, újra Demeter 

Józsefet és Takács Pétert terjeszti fel a mesteredzői címre. 

13./2015 határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag támogatja a felvetést, miszerint a Földi László birtokában lévő  
kb. 10.000 db papír alapú fényképet digitalizálni kell, illetve a fotón látható személyeket be 
kell azonosítani. A pontos végrehajtásról, anyagi támogatásról később dönt.   
 

14./2015 határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a Diáksport Szövetséggel, az eddig csak szóbeli 
megállapodást követően,  írásos megállapodást kössön. 
   

15./2015 határozat 
 
Elektronikus szavazással az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. évi Rendes 
Közgyűlés elé terjesztett írásos anyagokat, az alábbiak szerint: 
 
Beszámoló a Szakmai Bizottság 2014.évi tevékenységéről 
Beszámoló a MÖSZ Versenybíró Bizottságának és a Versenybírók 2014. évi tevékenységéről 
Beszámoló a Masters Bizottság munkájáról 2014. 
Beszámoló a Versenyzői Bizottság munkájáról 2014 
A Magyar Öttusa Szövetség Elnökségének 2014. évi ülésrendje 
2014. évi eredmények 
2014. évi éremtáblázat 
Független könyvvizsgálói jelentés  
Felügyelő Bizottság jelentése 



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
2014. évi költségvetés terv/tény 
2015. évi költségvetés terv 
Szakmai beszámoló 2014. 
 
         16./2015. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző (2015.05.22.) elnökségi ülés emlékeztetője
         17./2015. határozat  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülést 2015. 07 .22-én 13 
órától tartja.        18./2015. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta, hogy a MÖSZ logója kerüljön levédésre. 

19./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, miszerint egy olyan szerződést kell 
előkészíteni, mely pontos iránymutatást ad a versenyzőnek és egyúttal a  vállalásaikról,  
kötelezettségeiről, illetve azok jutalmazásának mértékéről.   

20./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a felnőtt Világbajnokság előterjesztését, mely szerint 
az utazó csapat az alábbi: Tibolya P., Tomaschof S., Ormándi R. ,Szávai L., Marosi Á., 
Demeter B., Réti K.; Földházi Zs., Kovács S., Alekszejev T.,Harangozó B.,.  

21./ 2015. határozat 

Az elnökség 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a az Ifi A Európa-bajnokság 
előterjesztését, mely szerint az utazó csapat az alábbi: Zs. Tóth A.; Simon S.; Boros A. ; 
Varga E.; Palkovics K.; Kardos B.; Burcsik B.; Salga G,.; Mikó D.;  
         22./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúan elfogadta az előzetesen írásban kiküldött Junior EB beszámolóját 
az alábbi eredményekkel:  Simon Sarolta: egyéni 2. csapat 1. mix 2. 
  Boros Alexandra: egyéni 8. csapat 1. 
  Zs Tóth Anna: egyéni 11. ; csapat 1.  
  Palkovics Karolina: egyéni 34.; váltó 1. 
  Ormándi Rebeka: váltó 1. 
  Regős Gergely: egyéni 5. csapat 4. 
  Strobl Krisztián: egyéni 11.; csapat 4. 
  Horváth Norbert: egyéni 22.; csapat 4. 
  Fröhlich Tamás: egyéni 19. 
  Bruckmann Gergő: mix 2. ; váltó 5. 

Tomaschof Soma: váltó 5. 
                   23./2015. határozat  
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Az elnökség az írásos anyag és a szóbeli kiegészítés alapján egyhangúlag elfogadta a 

Világkupa 4. beszámolóját.  

24./ 2015. határozat 

Az elnökség az írásos alapján egyhangúlag elfogadta az Olimpia kvalifikáció és válogatás 

elveit.         25./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a tapasztalatok alapján, kielemezve és alaposan 

megvizsgálva azokat,  a  2015-2016-os tanévben a Magyar Öttusa Szövetség  nem fog részt 

venni a  Kéttusa Diákolimpia programjában. 

Illetve az elnökség megállapodott abban, hogy kidolgoz egy olyan helyettesítő 
versenyrendszert mely hasonló korú és érdeklődésű gyerekeket vonz. 

    

  26./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy azok az egyesületek, melyek nem tartják be az 

előre kiírt elszámolási határidőket, többszöri figyelmeztetés után sem, úgy a szövetség 

szerződésben leírtaknak megfelelően inkasszálással fogja szankcionálni  az adott 

egyesületeket.        27./ 2015. határozat 

 
elektronikus szavazás: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a junior világbajnokság előterjesztését az alábbiak 
szerint: 
Boros Alexandra (egyéni);Ormándi Rebeka(női váltó);Palkovics Karolina (női váltó);Simon 
Sarolta(egyéni); Zs. Tóth Anna(egyéni, vegyes váltó) ; Fröhlich Tamás (egyéni) ; 
Bruckmann Gergő(ffi váltó) ; Horváth Norbert (vegyes váltó) ; Regős Gergely (egyéni); 
Strobl Krisztián (ffi váltó, egyéni) 
Tomaschof Soma (egyéni).       

28./ 2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a felnőtt Európa-bajnokság előterjesztését az alábbiak 
szerint: 
Alekszejev Tamara (egyéni vegyes váltó) ; Harangozó Bence (vegyes váltó, ffi váltó); Málits 
István(ffi váltó); Ormándi Rebeka(női váltó); Szávai Liliána (női váltó); Kasza Róbert 
(egyéni); Demeter Bence (egyéni); Demeter Gergely (egyéni); Marosi Ádám(egyéni); 
Kovács Sarolta(egyéni); Földházi Zsófi (egyéni). 

29./ 2015. határozat 
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Az elnökség egyhangúlag elfogadta és támogatta azt a javaslatot, hogy pályázatot hirdet  
öttusa szakosztályok számára, melynek célja sportágunk fejlesztése valamint az öttusa 
népszerűsítése.  Az Öttusa utánpótlás és Sportág fejlesztő pályázattól várható, hogy segít 
beindítani új fejlesztő kezdeményezéseket valamint a már beindított új alternatív 
lehetőségeket támogatja a megvalósítás folyamatában. 

         30./2015. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. évre vonatkozó KSF felosztási elvet. 

31./2015. határozat 

 

Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a 2015. november 6-8. között 
megrendezésre kerülő UIPM évi rendes Közgyűlésére a kiutazó magyar delegáció: dr. 
Simóka Beáta, Császári Zsófi, Bretz Gyula) 

32./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülésen a 2015. július 22-i 
elmaradt ülés napirendi  pontjait tárgyalja. 
 

1. Előző (2015.06.22.) elnökségi ülés emlékeztetőjének elfogadása (írásos anyag)

         Martinek János 

2. Következő elnökségi ülés időpontjának meghatározása  Martinek János 

3. Budapesti Sport Unió      dr. Réczei Géza 

4. Andrási és Tsa. Ügyvédi irodával kapcsolatos aktuális helyzet (írásos anyag) 

Császári Zsófi 

5. Beszámoló a Felnőtt VB-ről (írásos anyag)   Pálvölgyi Miklós 

6. Beszámoló az Ifi A EB-ről (írásos anyag)    Kállai Ákos 

7. Ifi B EB előterjesztés (írásos anyag)    Kállai Ákos 

8. Versenyzők premizálása (Sportág népszerűsítési különdíj) dr. Réczei Géza 

9. KSF elszámolási konferencia     dr.Réczei Géza 

10. VK4 Kecskemét, pénzügyi beszámoló    Kármán Sándor 

11. KSF átalakítás (írásos anyag)    Fehér Noémi 

12.  Egyéb (szponzorok, Diákolimpia) 

 33./2015. határozat 
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Elektronikus szavazás 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az egyes kimagasló sporteredmények állami 
jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Öttusa Szövetség 
továbbra is a junior korcsoportot szeretné jutalmazni. 
 
         34./2015. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag, elfogadta a Szakmai Bizottság írásos javaslatát, a lovas  „A” 
illetve „B” kategóriás vizsga rendszerének módosításával kapcsolatban. Az írásos anyag 
kiküldésre kerül a szakosztályok számára, illetve a honlapon is megtalálható lesz. 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                          35./2015. határozat 
 
Az elnökség  7 igen, 1 nem, és 0 tartózkodás mellett, elfogadta a Szakmai Bizottság írásos 
javaslatát, a 2016. évi U15 korosztály versenyeztetési szabályzatával kapcsolatos 
módosításokat. Az írásos anyag kiküldésre kerül a szakosztályok számára, illetve a 
honlapon is megtalálható lesz.                                                              

36./2015. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előző (2015.06.22.) elnökségi ülés emlékeztetőjét.

         37./2015. határozat  

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülést 2015.december 10-én 

16 órától tartja, közvetlenül az MÖSZ Évzáró ünnepség előtt, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem tárgyalójában.      38./2015. határozat 

 

Az előzetesen kiküldött, Pálvölgyi Miklós által készített írásos anyag alapján, a Felnőtt VB-

ről szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

39./2015. határozat 

Az előzetesen kiküldött, Kállai Ákos által készített írásos anyag alapján, az Ifi A szóló 

beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

40./2015. határozat 

Az előzetesen kiküldött, Kállai Ákos által készített írásos anyag alapján, az Ifi B EB-ről 

szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

41./2015. határozat 
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Az előzetesen kiküldött, Kállai Ákos által készített írásos anyag alapján, a Junior VB-ről 

szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

         42./2015. határozat 

Az előzetesen kiküldött, Pálvölgyi Miklós  által készített írásos anyag alapján, a felnőtt EB-

ről szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

43./2015. határozat 

Az előzetesen kiküldött, Kállai Ákos által készített írásos anyag alapján, az Ifi A VB-ről 

szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta  

         44./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a szerződés összeállítása után, azt Hanzély Ákos 

illetve a MÖSZ jogásza dr. Dobránszky Tamás számára a MÖSZ iroda megküldi. Majd az ő 

javaslataikkal, korrektúrájukkal, módosításaikkal  kerülne kiküldésre a szakosztályok felé. 

Továbbá az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a végleges szerződés aláírásának 

határideje: 2015. december 31. 

         45./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a VK4 Kecskemét beszámolóját.  

46./2015. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Molnár Györgyöt visszahívja a MOB tagságról és 

helyette Martinek Jánost delegálja. 

         47./2015. határozat 

Az elnökség 10 igen,1 nem,0 tartózkodás mellett  jóváhagyta, hogy a Kiemelt Edző 
Programban résztvevő edzők listáját nem módosítja, a kategóriákat változatlanul hagyja, 
így továbbra is a már a 2015. évben  javasolt edzőket szerepelteti a programban. 

48/2015. határozat 

Az elnökség, a MÖSZ irodai alkalmazottak jelenlegi jutalmazási rendszerét, 9 nem és 2 igen  
szavazat mellett, nem támogatja.      

49./2015.határozat 
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Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta, hogy a 2015. év öttusázója címet az alábbi sportolók 
kapják: Utánpótlás lány: Zs. Tóth Anna; Utánpótlás fiú: Szép Balász, Junior lány: Simon 
arolta, Junior férfi: Strobl Krisztián; Felnőtt női: Kovács Sarolta, Felnőtt férfi: Kasza Róbert.
         50./2015. határozat 
 


