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ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
2016. 

 
 
 
 2016/1. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 
 2016/2. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi ülés dátumát (2016.02.18. 12 
óra)  
 
 2016/3. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. évre vonatkozó, Kállai Ákos utánpótlás 
szövetségi kapitány által  előzetesen kiküldött utánpótlás válogatási elveket. 
 
 2016/4. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. évre vonatkozó, Pálvölgyi Miklós szövetségi 
kapitány által  előzetesen kiküldött felnőtt válogatott felkészülési és válogatási elveit. 
  
elektronikus szavazás 
 2016/5. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előzetesen írásban kiküldött 2016. évre vonatkozó 
KSF költségtervet. 
 
 
 
 
 
 2016/6. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016.01.25-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 
 2016/7. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi ülés dátumát (2016.03.17. 12 
óra) 
 
 2016/8. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előzetesen írásban kiküldött Átigazolási 
Szabályzatot. 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2016/9. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az évi rendes Közgyűlés helyszínét, időpontját és 
támáit, az alábbiak szerint: 

 helyszín: MSH földszinti nagytárgyaló 
 időpont: 2016. május 30. hétfő 11:00 
 témák: 

 
 2016/10. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Gerevich ösztöndíjból részesülők névsorát és a 
hozzájuk rendelt összeget. 

 Marosi Ádám; Kasza Róbert; Földházi Zsófia; Kovács Sarolta; Demeter Bence; 
Tibolya Péter; Demeter Gergely; Alekszejev Tamara; Harangozó Bence; Málits 
István; Regős Gergely; Tomaschof Soma; Strobl Krisztián 

 Bognár Gábor; Szegi Csaba; Komlódy Zsolt; Mészöly Gábor; Cornidesz Edit 
 

 

 2016/11. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. február 16-i  elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 

 2016/12. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülést 2016. április 28-án 
tartja. 
 

 2016/13. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az előzetesen írásban kiküldött Sport XXI. szakmai 
anyagot. 
 

 2016/14. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a tagfelvételt követő 1.5 évben az új egyesület 
még nem jogosult szövetség által adható támogatásra.  A harmadik KSF  félév után van 
lehetőség csatlakozni a támogatási rendszerhez. A támogatásból kizárt egyesületek a 
kizárást követő negyedik félévben juthatnak először támogatáshoz.  
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 2016/15. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az írásos előterjesztés alapján a 2016. évi KSF 
szakosztályi támogatási szerződés kiegészítését. (szavatossági jog) 
 

 2016/16. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a MÖSZ fenntartsa magának a jogot, hogy 
maga válassza ki azokat a személyeket, akikkel együtt kíván dolgozni. Az elnökség 
javasolja és támogatja, hogy mindazokat a személyeket, akik öttusa illetve szövetség 
ellenes magatartást tanúsítanak, a Magyar Öttusa Szövetség ne foglalkoztassa. 
 

  

   2016/17. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta ez előző  (2016.03.17.) elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 
 

                                                                                                                             2016/18. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a következő elnökségi időpontját: 2016.05.30. 10:00 

 
 

 2016/19. sz. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beszámolókat és azok mellékleteit, az alábbiak szerint. 
 Szakmai Beszámoló és annak mellékletei 

             1. számú melléklet  Szakmai Bizottság beszámolója (2015.) 
              2. számú melléklet  Versenybírói Bizottság beszámolója (2015.) 
              3. számú melléklet  Masters Bizottság beszámolója (2015.) 
              4. számú melléklet  Versenyzői Bizottság beszámolója (2015.) 
              5. számú melléklet  A MÖSZ Elnökségének 2015. évi ülésrendje 
              6. számú melléklet  Versenyzők eredményessége (2015.) 

              7. számú melléklet  Éremtáblázat (2015.) 
 2015. évi pénzügyi beszámoló és mérleg 
 2015. évi közhasznúsági jelentés 
 2015. évi Felügyelő bizottsági jelentés 
 2015. évi könyvvizsgálói jelentés 
 

 2016/20. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány által összeállított 
világbajnokságra utazó sportolók listáját az alábbiak szerint: Málits István, Strobl Krisztián (ffi 
váltó); Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Kovács Sarolta (egyéni,csapat) Demeter Bence, Kasza 
Róbert, Marosi Ádám, (egyéni, csapat) Tibolya Péter (egyéni); Alekszejev Tamara, Málits István 
(vegyes váltó) 
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elektronikus szavazás: 

         2016./21.sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Öttusa Szövetség pályázatot hirdessen 
„KSF 2016./2. félév” címmel, az öttusa szakosztályok számára, melynek célja az öttusa 
sport fejlesztése, valamint további népszerűsítése” 
 
 2016./22. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Sebők Dorina Anitát a MÖSZ előterjeszti 
Gerevich-ösztöndíjas segéd lovasedzőként  2016. július 1-től. 
 

 2016./23. sz. határozat 
Az elnökség 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta, a Riói Olimpiára utazó 
csapatot az alábbiak szerint: 
Nőknél:  Földházi Zsófia Fruzsina, Kovács Sarolta; tartalék :Alekszejev Tamara. 
Férfiaknál: Demeter Bence, Marosi Ádám, tartalék pedig Kasza Róbert. 
 

                                                                                                                                                                                                                           

2016./24. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. évi Felnőtt Világbajnokság eredményességi 
támogatásával kapcsolatban felmerült edzők névsorát, az alábbiak szerint:  
1.       Demeter József a Volán Fehérvár SE technikai vezető, 
2.       Vörös Zsuzsa a Volán Fehérvár SE szakosztály igazgató, 
3.       Korponai István a Volán Fehérvár SE vívóedző, 
4.       Szloboda József a Volán Fehérvár SE úszóedző, 
5.       Vitéz László a Volán Fehérvár SE futóedző, 
6.       Papanitz Zoltán a Volán Fehérvár SE lövő edző, 
7.       Sós Attila a Volán Fehérvár SE lovas edző 
8.       Pálvölgyi Miklós MÖSZ szövetségi kapitány, 
9.       Balaska Zsolt MÖSZ lovas edző, 
10.    Berka Imre MÖSZ masszőr, 
 
elektronikus szavazás: 
 

                                                                                                                          2016./25. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Riói Olimpiára utazó kísérők listáját az alábbiak 
szerint: Pálvölgyi Miklós, Magyary István, Balaska Zsolt, Berka Imre, Korponai István, 
Karácsony Gyula. 
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         2016/26.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta az Átigazolási Szabályzatot az előzetesen 
megtárgyalt módosításokkal. 
 
 

2016/27.sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a 2016.évi Szófiában megrendezésre kerülő felnőtt 
Európa-bajnokság előterjesztését, az alábbiak szerint: 
férfi váltó:          Tibolya Péter, Marosi Ádám 
női váltó:            Alekszejev Tamara, Boros Alexandra 
vegyes váltó:    Simon Sarolta,  Strobl Krisztián 
férfi egyéni:       Demeter Bence, Kasza Róbert, Tibolya Péter, Strobl  Krisztián 
női egyéni:         Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta, Boros Alexandra 
 
 

   
    
 2016/28.sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Ifjúsági EB és VB-re utazó csapatot az alábbiak 
szerint:  
Barta Luca: egyéni, csapat 
Varga Eszter egyéni, csapat 
Strobl Anita egyéni, csapat 
Gulyàs Michelle: egyéni, váltó 
Sarcia Borbála: váltó 
 
Burcsik Barnabás: egyéni, csapat 
Szép Balázs: egyéni, csapat 
Kardos Bence: egyéni, csapat 
Gaál András egyéni VB, váltó Eb 
Salga Gergő: váltó VB, egyéni EB 
Hegedűs László: váltó 
 
 
 
 

2016/29. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az  egyes kimagasló sporteredmények állami 
jutalmáról szóló 200/2013. (VI.13.) Korm. Rendelet szerinti állami jutalomra való 
jogosultság megállapítása iránti eljáráshoz szükséges adatokat tartalmazó listát. 
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elektronikus szavazás 
 
 

2016/30. sz. határozat 
Az elnökség eghangúlag elfogadta a 2016. évi Felnőtt Európa-bajnokság eredményességi 
támogatásával kapcsolatban felmerült edzők névsorát, az alábbiak szerint. A Felnőtt 

Európa-bajnoki ezüstérmes versenyző Kasza Róbert felkészítésében résztvevő 

sportszakemberek és edzők a következők voltak: 
 

Takács Péter MÖSZ vívóedző, 

Karácsony Gyula MÖSZ lövő edző, 

Schumacher Ákos MÖSZ futóedző, 

Kovács Gábor MÖSZ úszóedző, 

Balaska Zsolt MÖSZ lovasedző, 

Berka Imre MÖSZ masszőr, 

 
 
 
elektronikus szavazás 

2016/31. sz. határozat 
Az elnökség, az előzetesen kiküldött írásos anyag alapján egyhangúlag elfogadta a Sport 
XXI. program  szakmai irányelveit, illetve a programmal kapcsolatos célkitűzéseket és 
alapelveket. 
 
         2016/32.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlg elfogadta a Junior VB előterjesztést, az alábbiak szerint:  
 
         2016/33. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött napirendi pontokkal, azzal a 
módosítással, hogy 9. napirendi pontnak felvették a „Közgyűlés előkészítése” pontot, így 
az Egyebek pont a 10. lett. 
1.Gerevich ösztöndíj                                                                                (írásos anyag) Martinek János 
2. Riói Olimpia értékelése                                                                      (írásos anyag) Pálvölgyi Miklós 
3. UIPM Kongresszus részvétel és jelölés                                           (írásos anyag) Martinek János 
4. Hidász utcai lovarda                                                                           (írásos anyag) dr. Simóka Beáta 
5. Iroda költözésének lehetősége                                                        (írásos anyag) Kármán Sándor 
6. KSF felosztás                                                                                         (írásos anyag) Gallai István 
7. Évzáró időpontjának, helyszínének meghatározása                 (írásos anyag) Martinek János 
8. Verseny beszámolók elfogadása (Ifi a EB; VB; Ifi B EB)           (írásos anyag) 
9. Közgyűlés előkészítése, időpont, helyszín meghatározása           

Martinek János 
 

10. Egyebek   
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         2016/34. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a 2016. IV. negyedévre vonatkozó Gerevich-ösztöndíj 
felosztást, az írásos javaslat alapján.  
 
              2016/35. sz. határozat 
Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta a 2016. Riói jelentést, az elektronikus úton kiküldött 

anyag alapján. 
 
                2016/36. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a UIPM Tisztújító Kongresszusán a Magyar Öttusa 
Szövetséget az alábbi személyek képviseljék: Bretz Gyula, dr. Simóka Beáta, Martinek János, 
Hanzély Ákos.  
 
                 2016/37. sz.határozat 
Az elnökség elvi hozzájárulását adta, hisz nincs más lehetősége, a foglaló/kaució kifizetésére, de 
egyhangú véleményt fogalmazott meg, melynek alapján UIPM-től írásos állásfoglalást kell kérni a 
versenyrendezés sikerességét minősítő szempontrendszerről, illetve esetlegesen fizetési haladékot 
vagy fizetési könnyítést kér a UIPM-től. 

 
                 2016/38.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy amennyiben az ígéretnek megfelelően a Kincsem Park 
lesz az öttusa új otthona, úgy a tervezett mobil lóboxok megvásárlása szükségtelen. 
 
                   2016/39.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elvetette az előzetes írásos anyag alapján az iroda és a raktárak egy 
helyre költöztetését a Bosnyák utcába. Megfogalmazta igényét, egy olyan raktár felkutatására, 
ahol minden egy helyen tárolható, illetve egy plusz helyiség bérlésének lehetőségét az MSH-ban.  
 
 
                             2016/40.sz.határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az előzetesen kiküldött írásos anyag alapján, a KSF összegeket 
a 2. félévre. 

 
                   2016/41.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Öttusa Évzáró 2016. december 15-én 18 órától a 
MOHA Házban  ( 1146 Budapest, Gizella út 42-44.) kerül megrendezésre. 

 
          2016/42.sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött írásos anyag alapján az Ifi A EB; az Ifi A 
VB és az  Ifi B EB beszámolóját. 
 

           2016/43.sz.határozat 
Az elnökség egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Magyar Öttusa Szövetség Tisztújító 
Közgyűlését, 2016. december 5-én, 14 órától a Magyar Sportok Háza földszinti tárgyalójában 
tartja. 


