
 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
2017. 

 
 

2017. január 4-i ülés határozatai 
 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2016. december 13-i  elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2017/01. sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az elkészített kapitányi pályázati kiírást hírlevélben, 
minden egyesületnek és a sajtó képviselőinek a MÖSZ Iroda kiküldi, illetve kikerül a honlapra is 
január 4-én.  A pályázat leadási határideje 2017. január 13. 12 óra, továbbá egyhangúlag elfogadta, 
hogy a 3 fős Pályázat Elbíráló Bizottság, melynek tagjai  Vörös Zsuzsanna, Takács Péter és Hanzély 
Ákos a 2017. január 20-i elnökségi ülésre javaslatot tesznek a kapitányok személyére. 
 2017/02. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a táblázatban szereplő edzők foglalkoztatását javasolja a 
Kiemelt Edző Programban. 
 2017/03. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő elnökségi ülések tervezett rendjét , az alábbiak 
szerint: január 20.; február 8.; március 8.; április 12.; május 10.; június 14.; július 14.; augusztus 2.; 
szeptember 20.; október 25.; november 15.; december 20.  
 
 2017/04. sz.határozat 
 
2017. január 4-i ülés határozatai 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. január 4-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
       2017/05. sz.határozat 

 
 

Az elnökség titkos szavazással, (egy fő nem szavazott), egyhangúlag elfogadta a Bíráló bizottság 
javaslatát, az alábbiak szerint: férfi szövetségi kapitány: Martinek János; női szövetségi kapitány: 
Kállai Ákos; utánpótlás kapitány: Szloboda József.   
        2017/06. sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az SZB összetételét az alábbiak szerint: 
szavazattal rendelkező tagok: Schumacher Ákos, Korponai István, Geleta Balázs; Mészöly Gábor, 
Kovács Tamás Gallai István (főtitkár); Martinek János (férfi szövetségi kapitány), Kállai Ákos(női 
szövetségi kapitány); (5 fő+kapitányok+főtitkár) 
 
szavazattal nem rendelkező állandó meghívottak: Szloboda József, Szegi Csaba 
állandó meghívottak: Kármán Sándor, Krasznai Gabriella 

                                                     2017/07. sz.határozat 
 



 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta , hogy a Magyar Öttusa Szövetség pályázik a 2017-es UIPM 
Kongresszus rendezési jogáért. 

2017/08. sz.határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta , hogy az Utánpótlás Koordinátor pozíciót, mely a MET-nél 
főállásban végezhető, Geleta Balázs látja el. 
         2017/09. sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag támogatja,  Gallai István tagságát a UIPM Edző Bizottságába. 
         2017/10. sz.határozat 

 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az irodában 3db számozott (1. 2. 3. ) pecsét használatával 
lehessen a hivatalos iratokat hitelesíti.  (1. a számlákra-pénzügyi 2. a szerződésekre, 3. az egyéb 
iratokra kerüljön) 
         2017/11. sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy annulálják az alábbi szövegrészt, melyet az EMMI számára 
elkészített 2017.évi sportszakmai anyag 12. oldala tartalmazott.  
 
 A hosszútávú sportágfejlesztési programunknak megfelelően folytatjuk a toborzást versenyzők és 
szakosztályok beszervezését és ezzel az elképzelt regionális rendszer alapjait kívánjuk megteremteni. 
A kisebb klubok támogatása átgondolást igényel, hiszen a pénzügyi keretek határt szabnak a 
terjeszkedésnek és a meglevőknek mindenképpen biztosítani szeretnénk a működéshez a szükséges 
támogatást.  Ezért úgy gondoljuk, hogy a költségvetés pontos számainak megismeréséig, de 
legkésőbb az első  MK fordulóig meg kell maradni a jelenlegi szakosztálylétszámnál és majd 
csak a költségvetés ismeretében kell folytatni a tagfelvételt. Ezzel egyidejűleg a támogatási 
rendszert is aktualizálni kell.  A pontos számolást, tervezést csak a támogatásunk megítélése 
után tudjuk kezdeni addig csak % formában történhet a kalkuláció. 
 
 
 
 

       2017/12. sz.határozat 
 

2017. február 8-i ülés határozatai 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. január 4-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2017/13. sz.határozat 

 
Az elnökség 6 igen, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem vett részt a szavazásban) elfogadta a 2017. 1. 
félévre vonatkozó Gerevich-ösztöndíj összegeket.   
 2017/14. sz.határozat 
 
 
 
 



 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. program keretén belül kapott 19 millió forintos 
támogatási összeg felosztási elveit, a támogatási kategóriákat és azok pontos összegeit. 
         2017/15. sz.határozat 
 
Az elnökség 6 igen és 5 nem szavazat mellet elfogadta, hogy az elnökség által kijelölt pályázatokat 
elbíráló bizottság a pályázat eredményével kapcsolatban csak javaslatot terjeszt az elnökség elé, a 
végleges döntést azonban az elnökség hozza meg. 
 2017/16. sz.határozat 
 
(elektronikus szavazás) Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a félévre tervezett továbbadott egyesületi 
támogatási összegeket. 
 2017/17. sz.határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2017. évre vonatkozó alap és eredményességi támogatásra 
vonatkozó kritériumokat. 
 2017/18. sz.határozat 
elektronikus szavazás 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2017. évre vonatkozó projektterveket a hozzájuk tartozó 
összegekkel, az írásos anyag alapján 
 2017/19. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2017. évre vonatozó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az 
Edzői Életút Program bővítésére létrehozott Utánpótlás Edzők Programjába javasolt öttusa edzőket 
 2017/20. sz.határozat 
 
 
2017. március 8-i elnökségi ülés határozatai 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2017. február 8-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2017/21. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta  a MÖSZ átdolgozott Számviteli Szabályzatát.   
         2017/22. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017/16. sz. határozatot revideálja és kiegészíti az 
alábbiak szerint:  
Az elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag elfogadta, hogy a MÖSZ által kiírt 
pályázatok elbíráló bizottságának tagjai: Mizsér Attila, Fábián László, Gallai István, Kármán Sándor, 
Bretz Gyula legyen, illetve elfogadta, hogy a Bíráló Bizottság a pályázatok értékelésben dönt, az 
eredményről csak tájékoztatja az elnökséget. 
      2017/23. sz.határozat 
 
Az elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadta, hogy a tanulmányi 
eredményességi pályázatok elbírálásában a három szövetségi kapitány közösen dönt. 
       2017/24. sz.határozat 
  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az írásban kiküldött 2017. évre vonatkozó válogatási elveket 



 

 

(férfi, női, utánpótlás). 
 2017/25. sz.határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy Komlódy Zsolt halálával, a számára megítélt Gerevich 
ösztöndíjat Mészöly Gábor kapja meg. 
              2017/26.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az írásban megérkezett egyesületi lemondó nyilatkozatokat.  
             2017/27.sz. határozat 
 
2017. április 12-i  elnökségi ülés határozatai 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. március  8-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2017/28. sz.határozat 

 
2017. május 10-i elnökségi ülés határozatai 

 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. április 12-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
     2017/29. sz.határozat 

 
 
A Magyar Öttusa Szövetség Elnöksége a Szakmai Bizottság jóváhagyását követően, elfogadta a 
szövetségi kapitányok előzetesen benyújtott előterjesztését a Drzonkowban megrendezésre kerülő 
4. világkupa fordulóra. 
                  2017/30. sz. határozat 
 

A Magyar Öttusa Szövetség Elnöksége a Szakmai Bizottság jóváhagyását követően, elfogadta a 
szövetségi kapitányok előzetesen benyújtott előterjesztését a 2017. évi Junior Európa-
bajnokságra, mely Barcelona-ban 2017. június 24. és július 1. között kerül megrendezésre. 
                   2017/31.sz. határozat 
 

A Magyar Öttusa Szövetség Elnöksége a Szakmai Bizottság jóváhagyását követően, elfogadta az 
utánpótlás kapitány által előzetesen benyújtott előterjesztését a 2017. évi U17 Európa-
bajnokságra, mely Pazardzhik-ban 2017. június  28. és július 3. között kerül megrendezésre. 
                   2017/32.sz. határozat 
 
 

2017. június 13-i elnökségi ülés határozatai 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. május 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 

 

 

  2017/33. sz. határozat 

A SZB javaslata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta az egyesületi, nemzetközi utazásokkal 



 

 

kapcsolatos határozatot. 

A nemzetközi versenynaptárban szereplő, Magyar Öttusa Szövetség által akkreditálható 

versenyeken egyesületenként, a következő létszámban számolható el költség a KSF támogatás 

keret terhére: 

• 1 vagy 2 egyesületi versenyző esetében 1 edző részvételi költsége számolható el 
• 3 vagy 4 egyesületi versenyző esetében maximum 2 edző részvételi költsége számolható el 
• 5 vagy ennél több egyesületi versenyző esetén egyedi elbírálás kérhető további edzők 

akkreditálásához, melyet a mindenkori főtitkár bírál el 
Amennyiben a Szövetség az érintett egyesületből delegál edzőt, abban az esetben is maximum 2 fő 

részvételi díja számolható el a KSF támogatásból (ebből 1 fő a Szövetség által delegált és 1 fő 

egyesület által delegált) 

Ezen felül a klub annyi főt utaztat „turistaként” amennyit szeretne, akinek az utazási költségei az 

egyesületet terhelik, de a KSF támogatásból nem elszámolható. (nem akkreditálható, az utazást és 

minden egyebet magának szervez) 

 2017/34. sz. határozat 

 

A SZB előterjesztése alapján az elnökség egyhangúlg elfogadta az Ifi A (U19) VB-re és az Olimpiai 

Kvalifikációs versenyre utazók névsorát. Az Ifi A (U19) Eb-re utazók névsorát a VB után tárgyalják 

 2017/35. sz. határozat 

 

Bretz Gyula elnök úr javaslata alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta és támogatja, hogy a 

Magyar Öttusa Szövetség tagja legyen a Honvédelmi Sportszövetségnek. 

 2017/36. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlg elfogadta, hogy a műhelytámogatás 15%-át lehessen ösztöndíjra költeni. 

 2017/37. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a SZB új tagja Eszes János legyen. 

 2017/38. sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a felnőtt Eb-re utazó női és férfi csapatot, illetve a felnőtt VB-
re utazó női keretet. A VB-re utazó férfi csapat ismertetésére az Eb után kerül sor. 
 2017/39. sz. határozat 

 

 
 



 

 

Az elnökség egyhangúlag támogatja a BHSE területén megvalósuló bővítést és fejlesztést 60 M 
Forint értékben. (a projekt részletes leírás külön dokumentumban megtekinthető) 
                 2017/40. sz. határozat 
 
2017. augusztus 3-i elnökségi ülés határozatai 
 
Az elnökség A MÖSZ elnöksége egyhangúlag támogatja, hogy az Edző Életút Program- Utánpótlás 
Edzői Programban,  Dombóvárról edzőváltás miatt Virovecz Richárd helyett Fehérvári Levente 
kerüljön be, illetve a Győrből visszakerült kvótát Bencze Andrea az Alba Öttusa SE képviseletében 
használja fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 2017/41. sz. határozat 

 
A Magyar Öttusa Szövetség elnökség egyhangúlag jóváhagyta, hogy a 2017. évi Felnőtt Öttusa 
Világbajnokságon ezüstérmet szerző Földházi Zsófia és szintén ezüstérmet nyerő Kasza Róbert 
edzői, és segítői eredményességi jutalomban részesüljenek,  az alábbiak szerint: Takács Péter KSI 
vívóedző, Schumacher Ákos KSI futóedző,  Karácsony Gyula KSI lövő edző, Kállai Ákos MÖSZ női 
szövetségi kapitány, Martinek János MÖSZ férfi szövetségi kapitány, Balaska Zsolt MÖSZ lovas 
edző, Magyary István MÖSZ vívóedző, Berka Imre MÖSZ masszőr) 
 2017/42. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. június 13-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 

 2017/43. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi junior világbajnokság férfi keret előterjesztését az 
alábbiak szerint:  
Regős Gergely (egyéni; mix váltó), Szép Balázs (egyéni), Bereczki Richárd (egyéni), Tomaschof 
Soma (váltó) Farkas Martin (váltó). 
 2017/44. sz. határozat 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi felnőtt világbajnokság férfi keret tagjait, az 
alábbiak szerint:  
Demeter Bence (egyéni), Demeter Gergely (váltó, mix váltó); Harangozó Bence (egyéni); Kasza 
Róbert (egyéni); Marosi Ádám (egyéni); Tomaschof Soma (váltó). 
 2017/45. sz. határozat 

 
Az elnökség 10 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2017. U19-es Európa-bajnokság 
előterjesztését, az alábbiak szerint:  
Gulyás Michelle (egyéni, női váltó); Barta Luca (egyéni, női váltó); Sarcia Borbála (egyéni); Kiss 
Virág (egyéni), Turbucz Anna (mix váltó); Szép Balázs (egyéni, férfi váltó); Burcsik Barnabás 
(egyéni, férfi váltó); Válik Ferenc (egyéni); Viczián Bence (egyéni), Salga Gergő (mix váltó) 
 
 2017/46. sz. határozat 

 
 
 



 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy törli azon érmet szerző versenyzők eredményét, akik 
érintett versenyen nem várják meg az eredményhirdetést, díjátadást. A csapatversenyben is 
minden érintett versenyző jelen kell, hogy legyen az eredményhirdetésen. Csak a megjelent 
versenyzőknek adunk át  érmet. 

2017/47. sz. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a féléves áttekintés után felszabadult győri UP edzői 
programban elfoglalt helyre Bencze Andrea kerüljön. Az átcsoportosítások után pedig havi 35.000 
Ft támogatás Sebők Dorinához kerüljön. 
 2017/48. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag támogatta, az etikai bizottság megalakulását az alábbi tagokkal: Gallai 
István, Szabó György és Andrási Péter. A bizottság feladata a sportágban aktuálisan felmerülő 
etikai ügyek kivizsgálása, megtárgyalása. 
 2017/49. sz. határozat 

 
A 2017. szeptember 20-i elnökségi ülés határozatai 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. augusztus 3-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 

 2017/50. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. évi  felnőtt világbajnokság női és férfi keretre 
vonatkozó beszámolóját, az előzetesen megküldött írásos anyag alapján. 

      2017/51. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött írásos anyag alapján, a 2017. évi Sport 
XXI. programot. 
                                                                                                                                          2017/52. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az előzetesen kiküldött  írásos anyag alapján, a versenyzői 
megállapodás változásait. 
 2017/53. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az Alapszabály módosítással kapcsolatban a Rendkívüli 
Közgyűlést 2017. október 24-én 11órától tartja a Magyar Sport Házának földszint tárgyalójában. 
 2017/54. sz. határozat 

Az elnökség 1 tartózkodás és 8 igen szavazat mellett elfogadta, hogy az először megrendezésre 
kerülő U24-es Európa-bajnokság részvételi költségét 50%-ban a szövetség, 50%-ban pedig az 
adott egyesület vállalja. 
                                                                                                                                           2017/55. sz. határozat 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2017. szeptember 20-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 
 2017/56. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az U24 EB beszámolóját. 
 2017/57. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az ORV beszámolóját 
 2017/58. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a MÖSZ benyújtja pályázatát a 2018 Laser City Tour-ra 
illetve a 2019. évi Laser Run Világbajnokság rendezési jogára. 
 2017/59. sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a szakmai bizottság javaslatait az alábbiak szerint: 
 

• U12-es korosztályban az úszás táv 100 m-re csökken 
• Utánpótlás OB; U24-es korosztályú legyen 
• Háromtusa váltó OB-n csak akkor lehet bajnokot hirdetni, ha korosztályonként 

minimum 4 csapat elindult 
• Elit váltó kvalifikációjában 3 indulásból 3 számít, de 2 indulással is lehet jogot szerezni 

az ELIT bajnokságon való részételre, amennyiben ezzel megelőz olyan váltót, akiknek 3 
indulása van 

• U17-es korosztályban, amennyiben az adott versenyző a 3 sorozatból legalább 1 
alkalommal nem teljesíti 50mp-en beül a lövészetet, akkor az ő eredménye nem kerül 
beszámításra, hisz nem éri el a minimum szintet 

• Gallai István előzetesen kiküldött írásos anyaga alapján, elfogadták az alaptámogatás 
módosítását 

 
 
 

20  indulás alatt nincs támogatás 20  indulás alatt nincs támogatás 

20-60 indulás között  I. kategória (600 e Ft/félév) 20-45 indulás között  I. kategória (300 e Ft/félév) 

61-110 indulás között II. kategória (900 e 
Ft/félév) 

46-65 indulás között II. kategória (600 e Ft/félév) 

111- 200 indulás között III. kategória (1.3 M 
Ft/félév) 

66- 120 indulás között III. kategória (900 e 
Ft/félév) 

201 indulás fölött IV. kategória (1.5 M Ft/félév) 
121- 200 indulás között IV. kategória (1.3 M 
Ft/félév) 

 201 indulás fölött V. kategória (1.5 M Ft/félév) 

 
• A pályázat elbíráló bizottság főtitkári javaslatra jelentős változás esetén (indulási 

aktivitás) változtathat az alaptámogatáson a II. féléves támogatás kiértesítése előtt.  
• 2018 ban. U11 50pontról indul, U12 55pontról indul, U13 60pontról indul, U14 

65pontról indul.  
• Külföldi állampolgár eredményét abban az esetben számoljuk, ha hazai klubba van 

igazolva és életvitel szerűen (3 hónap/év) itt tartózkodik és edz. Így 50% ranglista 



 

 

pontot adunk nekik az egyéni versenyekben. Csapatversenynél a külföldi versenyzőre 
jutó ranglista pontok 50%-a illeti meg az egyesületet. Itt feltétel az életvitelszerű itt 
tartózkodás.  

2017/60. sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2018. évi létesítményfejlesztési terveket. 
 2017/61.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, a 2017. október 30-i ülés emlékeztetőjét.  
                                              2017/62.sz. határozat 

 

Az elnökség 10 igen és  1 tartózkodás mellett elfogadta a szakmai bizottság javaslatát, miszerint 
az az egyesület jogosult KSF támogatásra, aki aktív egyesületi státusszal rendelkezik. Az 
egyesületek onnantól rendelkeznek aktív státusszal, ha minimum 2 évig folyamatosan és aktívan is 
részt vettek a MÖSZ versenyrendszerében. Aktív státusz eléréséhez legkevesebb 20 érvényes 
indulásra van szükség egy versenyévadban. Valamint minimum három versenyen, versenyenként 
három érvényes indulással képviseltetni kell magukat a MÖSZ versenyrendszerében évenként. A 
versenyévad kezdete előtt a MÖSZ köteles megjelölni az éves versenynaptárban és közzétenni a 
honlapon azoknak a versenyeknek az időpontját, ahol az érvényes indulások megszerezhetők az 
aktív státusz eléréséhez. Az érvényes indulások számolásánál alkalmazni kell az aktuális minimum 
szintek táblázatát.   
                                              2017/63.sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag  elfogadta  szakmai bizottság javaslatát a 2017. év sportolója címekre 
az alábbi kategóriákban: utánpótlás lány: Gulyás Michelle, utánpótlás fiú: Burcsik Barnabás; 
junior lány: Simon Sarolta, junior fiú: Regős Gergely, felnőtt nő: Földházi Zsófia, felnőtt férfi: Kasza 
Róbert. 
                                              2017/64.sz. határozat 
 


