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Jegyzőkönyv közgyűlésről 2020.09.02. 

Jegyzőkönyv 
 

 
a Magyar Öttusa Szövetség (székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)  

Évi Rendes és Tisztújító Közgyűléséről 

 

2020. szeptember 2.  11 óra 

 

helyszín: Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok, első emeleti nagy vívóterem  

(1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.) 

 

 

 

Bretz Gyula 11:08-kor megnyitja a Közgyűlést, köszönti a megjelent tagokat, meghívott 
vendégeket. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a program szerint a Rendes Közgyűlés következik, 
majd egy rövid szünetet követően pedig a Tisztújító Közgyűlés. 

1 perces néma csenddel megemlékezés a halottakról. 

Bretz Gyula kéri a Közgyűlés hozzájárulását, hogy az ülésről kép és hangfelvétel készülhessen. 
Bretz Gyula javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökére, dr. Gyalog Balázsra és átadja neki a 
szót.  

 

A közgyűlés egyhangúlag, 65 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazta a levezető 
elnöknek dr. Gyalog Balázst. ÉRK/2020/01.sz. határozat 

 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök a regisztráció alapján tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 
Közgyűlésen 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
  

A levezető elnök köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a küldötteket a napirendi pontokról. 
 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
• Levezető elnök (2020/24.sz elnökségi határozat alapján dr. Gyalog Balázs) 
• Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság (2020/24.sz elnökségi 

határozat alapján Kármán Sándor, dr. Govnik Máté, Király Anita, Mogyorósi 
Ildikó, Molnár Emőke)  

• Jegyzőkönyv vezető (2020/24. sz. elnökségi határozat alapján Császári Zsófi)  
• Jegyzőkönyv hitelesítők (2020/24. sz. elnökségi határozat alapján Hanzély 

Ákos, dr. Simóka Beáta) 
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2. A MÖSZ beszámolóinak és mérlegének elfogadása 
• Szakmai beszámoló 
• 2019. évi pénzügyi beszámoló és mérleg   
• 2019. évi közhasznúsági jelentés 
• 2019. évi Felügyelő bizottsági jelentés 
• 2019. évi könyvvizsgálói jelentés 

 
3. Tisztújítás 

• A Jelölő Bizottság elnöke ismerteti a bizottság tisztségviselőkre vonatkozó 
javaslatát 

• Szavazás 
 

4. Egyebek 
 
 
Hanzély Ákos szót kér. 
Tisztelettel köszönti a Közgyűlést majd jelzi, hogy véleménye szerint az Alapszabály szerint jelen 
közgyűlés összehívása, illetve a szavazatok számítása nem szabályszerűen történt. Sajnálatát 
fejezi ki, hogy a Közgyűlésen nincs kivetítő, mert könnyebb lett volna úgy részletesen átbeszélni 
az Alapszabályban lévő ellentmondásokat.  
Felolvassa a MÖSZ hatályos Alapszabályának 9 § 4. pontját az alábbiak szerint: „(4)A 
közgyűlésen minden tag egy delegálttal vehet részt, akinek egy szavazati joga van, A tagok az (5) 
bekezdésben meghatározottak szerint további 1, 2. 3. 4 vagy 5 delegálttal is részt vehetnek a 
közgyűlésen, akiknek egyenként egy szavazati joguk van. 
 
A leírtak értelmében úgy gondolja, hogy a 9 § 4. pont szerint nem lehetne itt olyan delegált, aki 
egynél több szavazatot adhatna le. Ennek értelmében javasolja, hogy a 3. napirendi pontot ne 
fogadja el a Közgyűlés. A Tisztújító Közgyűlést halasszák el, amíg a szavazat számokkal 
kapcsolatos kérdés nem tisztázódik. 
 
Hanzély Ákos dr. Gyalog Balázs ügyvéd, levezető elnök jogi állásfoglalását kéri, hiszen az előbb 
az Alapszabályból idézett pont szerint számára egyértelmű, -függetlenül attól, hogy nem 
rendelkezik jogi végzettséggel-, hogy egy delegált (természetes személy) egy szavazatot adhat le. 
 
Dr. Tibolya Péter is szót kér, és felszólalásában csatlakozik Hanzély Ákos véleményéhez. 
 
dr. Gyalog Balázs tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Magyar Öttusa Szövetség előzetes jogi 
állásfoglalást kért a szavazat számítással kapcsolatban, illetve a delegáltak számára vonatozóan, 
melyet meg is kapott. Az állásfoglalás szerint a Közgyűlés jogszerűen lett összehívva és jogilag 
semmi nem akadályozza, hogy az előzetesen meghirdetett napirendi pontok szerint kerüljön 
megrendezésre. 
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dr. Gyalog Balázs ismerteti az Elnökség javaslatát a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló 
Bizottság tagjaira: (Kármán Sándor, dr. Govnik Máté; Király Anita, Mogyorósi Ildikó, Molnár 
Emőke); majd kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
A Közgyűlés 57 igen, 0 nem; 11 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Mandátumvizsgáló és 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Kármán Sándor, dr. Govnik Máté, Király Anita, Mogyorósi 
Ildikó, Molnár Emőke. 

ÉRK/2020/02.sz. határozat 
 
 

dr. Gyalog Balázs levezető elnök felkéri a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság 
tagjait a regisztráció alapján a mandátumok vizsgálatára. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján dr. Gyalog Balázs levezető 
elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az 
érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs ismerteti az Elnökség javaslatát a jegyzőkönyvvezető személyére (Császári 
Zsófi) majd kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
A Közgyűlés 67 igen; 0 nem; 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a jegyzőkönyvvezető Császári 
Zsófi. 

ÉRK/2020/03.sz. határozat 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mert 
a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs ismerteti az Elnökség javaslatát jegyzőkönyvhitelesítők személyére (dr. 
Simóka Beáta és Hanzély Ákos). 
 
Hanzély Ákos nem vállalja a felkérést.  
 
A Közgyűlés Mészöly Gábort javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
dr. Gyalog Balázs szavazásra bocsátja a javaslatot. 
 
A Közgyűlés 61 igen; 0 nem; 7 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők, dr. 
Simóka Beáta és Mészöly Gábor. 

ÉRK/2020/04.sz. határozat 
 
dr. Tibolya Péter ismételten felszólalásra jelentkezik és előadja, hogy megítélése szerint a 
Közgyűlés szavazatainak kiszámolása nem szabályszerűen történt, illetve a Szakmai Bizottság 
döntése a pontos versenyek megnevezéséről az Alapszabályban leírtak szerint nem került 
pontos meghatározásra, illetve van esély rá, hogy az csak röviddel a Közgyűlés időpontja előtt 
került fel a honlapra.   
Felolvassa az Alapszabály releváns részét: 
 



 

 

- 4 - 

 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv közgyűlésről 2020.09.02. 

 
 

(5) A tagok által a közgyűlésre delegálható személyek számát az alábbi szabályozási 
rendszer alapján kell meghatározni. 

a) További egy delegálttal vehet részt a közgyűlésen az tag, akinek egy naptári évben a 
Szövetség versenyrendszerében feltüntetett - a Szövetség honlapján az adott évre 
vonatkozóan megkülönböztetett fontosságúként megjelölt - versenyen legalább 20 
(húsz) indulási joggal rendelkező sportoló tagja indul, és teljesíti a Szövetség szakmai 
bizottsága által meghatározott, a Szövetség honlapján közzétett adott évi minimum 
követelményeket. 

b) További egy delegálttal vehet részt a közgyűlésen az a tag, aki a közgyűlés évét 
megelőző kettő versenyszezonban a Szövetség által kiírt egyéni két-, illetve háromtusa 
versenyeken mindkét évben külön-külön, az összes érvényes indulásnak legalább a 3%-
val rendelkezik. 

c) További egy delegálttal vehet részt a közgyűlésen az a tag, aki a közgyűlés évét 
megelőző két versenyszezonban legalább egy egyéni 1-6. helyezése és legalább egy 1-3. 
csapat helyezése volt a Magyar Bajnoki szezonokban (Ifjúsági Országos bajnokság. 
Junior Országos Bajnokság, Felnőtt Országos Bajnokság!. 

d) További egy delegálttal vehet részt a közgyűlésen az a tag, akinek a közgyűlés évét 
megelőző két nemzetközi versenyszezonban érmes versenyzője volt egyéni, csapat vagy 
váltó versenyben Ifjúsági A (U191, Junior, illetve Felnőtt, Világ-, illetve Európa 
bajnokságon. 

 
 
Hanzély Ákos kéri a Közgyűlést, hogy az elhangzottak fényében mérlegelje és jól gondolja át, 
hogy megszavazzák-e a napirendi pontokat. Véleménye szerint nem tenne jót és nem szolgálná a 
magyar öttusa érdekeit, ha a Közgyűlést követően jogi vitáktól lenne hangos a sajtó. 
Javasolja, hogy vegyék fel napirendi pontnak a Tisztújító Közgyűlés törlését. 
 
dr. Gyalog Balázs tájékoztatja, hogy az Alapszabály 10 § 2. pontja szerint a „A napirendtől eltérő 
javaslatot csak abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt 
legalább 10 nappal írásban benyújtották az elnökséghez.” 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mert 
a 90 küldött 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. 
 
A közgyűlés 57  igen; 8 nem; 3 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait. 

 
ÉRK/2020/05.sz. határozat 

  
 
A levezető elnök felkéri Gallai István főtitkárt, hogy szóban foglalja össze a már előzetesen 
kiküldött szakmai beszámolót. 
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A szakmai beszámoló az Alapszabályban leírtaknak megfelelően 15 nappal a közgyűlést 
megelőzően kiküldésre került. 

• A lehető legfontosabb, hogy jelenleg rendelkezünk már két kvótás versenyzővel, Kovács 
Sarolta és Demeter Bence személyében.  

• A 2019-es évben is méltán lehettünk büszkék a versenyrendezési kvalitásainkra.  
• Külön gratuláció a 2019. év sportolóinak: Kovács Sarolta, Kasza Róbert, Barta Luca, 

Kardos Bence, Erdős Rita, Viczián Bence 
• Sajnálatos esemény, hogy az utánpótlás kapitány kikerült a Kiemelt Edzői Programból 

 
• A 2013-óta rendelkezésre álló KSF támogatásnak köszönhetően folyamatosan bővülni 

tud sportágunk. Mivel 15 másik sportág is megkapta ezt a lehetőséget, hatalmas 
lendületet adott a magyar sportéletnek, de így felerősödött a tehetséges ügyes 
gyerekekért folytatott harc, hogy megnyerjük, megnyerjék sportágunknak. 

• A szakmai tevékenységet közel 20 oldalban részletezik a szövetségi kapitányok. 
• Őszintén bevallva nem ez volt a magyar öttusa legjobb éve, de azért Kasza Robi 5. helye a 

hazai rendezésű világbajnokságon bizonyítja klasszisát. A férfi csapat 2. helyezése is azt 
üzeni, hogy a csapattagok közül bármelyiküknek reális esélye van dobogóra állni 
világversenyen. A felnőtt nőknél sajnálatos sérülések befolyásolták szereplésüket, de a 
váltó siker kellemes meglepetés volt. A junior válogatottnál kecsegtetőek az érmes 
helyezések, mindamellett, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy a junior és a felnőtt 
mezőny teljesen más erősségű. Ifi versenyzőink statisztikája is igen bíztató, de fontos 
hangsúlyozni, hogy ez még nem a teljes öttusa. 

• Létesítményhelyzet: Sajnos egyelőre nincs előrelépés a Nemzeti Öttusa Központtal 
kapcsolatban. Szerencsére viszont több egyesületünknek is tudtunk segíteni, hogy az 
elképzelt projektjeik megvalósuljanak. Trion, SWPC, Mór, Csepel, Alba Volán, Kaposvár, 
Székesfehérvár-Bregyó; MÖSZ saját projekt és két uszodafejlesztéshez is hozzá tudtunk 
járulni a létesítmény-fejlesztésre megpályázott támogatásból.  

• Személyi feltételekben nem történt változás. 
• Versenyrendezés: Sikerült megvalósítani a valaha megrendezett legnagyobb öttusa 

eseményt. 49 országból 600 versenyző vett részt a Felnőtt Öttusa és Laser Run 
világbajnokságon. Most először társszervezőkkel az NSÜ-vel dolgoztunk a kezdeti 
nehézségek ellenére a végén már összeszokott csapatként működtünk együtt. 

• Sportdiplomácia: továbbra is az a törekvésünk, hogy a végrehajtó bizottságba legyen 
tagunk, szavazatunk. 

• Hazai kapcsolatok: Szerencsére nagyon jó és együttműködő partneri kapcsolatot ápolunk 
az EMMI Sportért felelős államtitkársággal. D. Szabó Tünde Államtitkár Asszonnyal és 
Sárfalvi Péter helyettes-államtitkárral. A MOB elnökével Kulcsár Krisztiánnal, és 
főtitkárával Vékássy Bálinttal is kifejezetten jó a kapcsolatunk, Fábián László 
sportigazgató úrral is közvetlen a viszonyunk, bármikor hívhatjuk ha segítségre, tanácsra 
van szükségünk. A MET sportigazgatója Csabai Edvin is mindig biztosít lehetőséget 
személyes egyeztetésre, amennyiben erre szükségünk van. 

• Szponzoraink: Nuskin, Peridot, Diapolo, PBT, Ford Petrányi, Székesfehérvár 
Önkormányzata. 

• Az elnökségi ülések minden alkalommal megfelelő részvételi aránnyal kerültek 
megrendezésre, így minden alkalommal határozatképes volt a szervezet. 
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• A szövetségi apparátusban nem történt változás. Ezúton is megköszöni a 
munkatársaknak a közös munkát és a vidám perceket. 

 
• A működési feltételek nem változtak csak a raktár kapacitást kellett bővíteni. 

 
• Szövetség gazdálkodásával kapcsolatban nagy büszkeség, hogy sikerült előrébb lépni. A 

2017-es évben megrendezett VK-t 0 Ft egyenleggel kezdte a MÖSZ, ami még ma is 
hihetetlen számára. 2017-ben és 2018-ban az iroda csökkentett munkabér mellett volt 
kénytelen dolgozni. Ráadásul 2018-ban érkezett egy 50 millió forintos visszafizetési 
kötelezettség amit örökölt a szövetség. Mára minden elmaradást rendezni tudtunk, sőt a 
versenyzők fel vállalt eredményességi juttatás is kifizetése került. 

 
 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mert 
a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a Szakmai 
Beszámoló elfogadását. 
 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2019. évi Szakmai Beszámolót. 

ÉRK/2020/06.sz. határozat 
 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök felkéri Bakos Balázst, hogy ismertesse a 2019. évi Pénzügyi 
Beszámolót és Mérleget. 
 
Bakos Balázs összefoglalta a 2019. évi Pénzügyi Beszámolót és Mérleget. 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mert 
a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a Pénzügyi 
beszámoló és Mérleg elfogadását. 
 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Öttusa Szövetség 2019. évi 
Pénzügyi Beszámolóját és Mérlegét. 

ÉRK/2020/07.sz. határozat 
 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök felkéri Bakos Balázst, hogy ismertesse a 2019. évi 
Közhasznúságú Jelentést. 
Bakos Balázs összefoglalta a 2019. évi Közhasznúsági Jelentést. 
 
 



 

 

- 7 - 

 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv közgyűlésről 2020.09.02. 

 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, mert 
a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
dr. Gyalog Balázs levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja 2019. évi 
Közhasznúsági Jelentés elfogadását. 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal elfogadta a 2019. évi Közhasznúsági Jelentést.   

 ÉRK/2020/08.sz. határozat 
 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök felkéri Felkéri Péntek Gábort, hogy ismertesse a 2019. évre 
vonatkozó Felügyelő Bizottsági Jelentést. 
 
Péntek Gábor röviden ismertette a Felügyelő Bizottsági Jelentést, illetve tájékoztatta a 
Közgyűlést, hogy szomorún tapasztalja, miszerint itt a Közgyűlés előtt derülnek ki olyan 
problémák, melyeket, ha időben jeleznek, akár már orvosolni is lehetett volna.  Továbbá 
elmondta, hogy az elmúlt 4 évben semmilyen üggyel kapcsolatban nem érkezett hozzá és a 
bizottság további két tagjához megkeresés. 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, 
mert a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a Felügyelő 
Bizottsági Jelentés elfogadását. 
 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság Jelentést. 

ÉRK/2020/09.sz. határozat 
 

Dr. Gyalog Balázs levezető elnök felkéri Bakos Balázst, hogy ismertesse a Könyvvizsgálói 
Jelentést. 
Bakos Balázs ismerteti a Könyvvizsgálói Jelentést. 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés továbbra is határozatképes, 
mert a 90 küldöttből 35 fő megjelent, az érvényes szavazatok száma 68. 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a 
Könyvvizsgálói Jelentés elfogadását. 
 
 
A Közgyűlés 68 igen szavazattal elfogadta a Könyvvizsgálói Jelentést. 

ÉRK/2020/10.sz. határozat 
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Dr. Gyalog Balázs levezető elnök megkéri a küldötteket, hogy a színes szavazókártyákat (piros, 
zöld, sárga) leadni szíveskedjenek, illetve kéri őket, hogy a szünetben vegyék át az új 
szavazókártyákat.  
 
12:15-12:30 SZÜNET (Tisztújító Közgyűlésre a szavazólapok kiosztása, egyéb adminisztrációs 
tevékenység)  
 

 
 

• Mandátumok leadása, leellenőrzése 
• Jelenléti ív aláírása 
• Jelölt nyilatkozatok átadása 

 
A levezető elnök 12:30-kor folytatja a Közgyűlést a tisztújítással. 

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a közgyűlési tisztségviselők változatlanok az Évi 
Rendes Közgyűléshez képest. 
A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Elnökség Jelölő Bizottságot állított fel, 
melynek elnöke Gallai István, tagjai pedig Martinek Patrícia és Császári Zsófi. 
Felkéri a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ellenőrizzék a 
mandátumokat a Tisztújító Közgyűlésre vonatkozóan. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő 
megjelent, az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
A levezető elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság jelöltekre 
vonatkozó javaslatát. Gallai István ismerteti jelölt listát. 
A levezető elnök megkérdezi, hogy a jelen lévő küldöttek kívánnak-e újabb személyt, illetve 
személyeket jelölni. 
 
A Jelölő Bizottság elnöke Molnár Emőkét javasolja Felügyelő Bizottsági tagságra. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
A levezető elnök kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy a 
közgyűlés kívánja-e a jelölti listára Molnár Emőkét Felügyelő Bizottsági tagjelöltként felvenni. 
 
Molnár Emőkét a Közgyűlés egyhangúlag, 40 szavazattal elfogadta, mint Felügyelő Bizottsági 
tagjelöltet. 

TK/2020/01.sz. határozat 
 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
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A levezető elnök szavazásra bocsátja a Jelölő Bizottság elnöke által, ill. a helyszínen jelölt 
személyek szavazólapra történő felvételét.  
 
A Közgyűlés 39 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta a Jelölő Bizottság elnöke által 
ismertetett jelölt listát. 

TK/2020/02.sz.határozat 
 
 
A levezető elnök megkérdezi, hogy a jelöltek közül valaki szeretne-e szólni a Közgyűléshez. 
(maximum 5 percben) 
 
A levezető elnök felkéri a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottságot, hogy osszák ki a 
szavazólapokat, egyúttal tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazás titkos és szavazásra bocsátja 
az elnök személyére vonatkozó javaslatot. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
A levezető elnök ismerteti, hogy érvényes szavazatnak az tekinthető, ahol a szavazólapon az erre 
kijelölt rubrikába X jel kerül, karikázás, aláhúzás egyéb jelölés érvénytelen. A szavazólapon 
egyértelműen jelöltük, hogy adott pozícióra hány fő jelölhető meg.  
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

Szavazás 
▪ elnök   választható  1 fő  

A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az eredményt. 
39 érvényes és 1 érvénytelelen szavazat mellett, Bretz Gyulát választotta a Közgyűlés a MÖSZ 
elnökévé. 

TK/2020/03. sz. határozat 
 

Mizsér Attila, általános alelnök jelölt szót kér, majd felolvassa az alábbi levelet: 
Tisztelt Közgyűlés! 
Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt 4 évben meghívott tanácsadóként 
közreműködtem az Elnökség munkájában. A 2016-os tisztújítás után megtiszteltetésnek éreztem 
az erre szóló felkérést és örömmel mondtam igent. Megosztottam ötleteimet és meglátásaimat, 
pozitívat és negatívat egyaránt, a Főtitkárral, az Elnök Úrral és az Elnökséggel is az elmúlt 4 
évben, többször, különféle körülmények között. Sok mindent tettem az öttusa népszerűsítéséért, 
kezdeményeztem és segítettem megvalósítani olyan eseményeket, amelyek elképzeléseim 
alapján egy modern felfogású, a 21. századi társadalmi igényekhez sokkal inkább alkalmazkodó 
Magyar Öttusa építését szolgálják. Mindezekről itt nem kívánok hosszasan beszélni, de a 
közeljövőben részletes felsorolással, az elért eredményekkel, valamint a tevékenységemért 
kapott tiszteletdíjak részletezésével fogok beszámolni az öttusa társadalomnak.  
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Meg fogom mutatni, hogy mit, milyen támogatással, és milyen tiszteletdíjakért tettem a szebb 
jövő érdekében. 
A közelmúltban ugyanis az öttusán belül egyre többször és egyre több embertől hallottam vissza, 
hogy a hátam mögött megalapozatlan, hamis és hazug vádakkal próbálnak engem lejáratni azok, 
akik nem nézik jó szemmel törekvéseimet. Fontos leszögezni, hogy ezeket a törekvéseket 
minden esetben egy szempont vezérelte: a Magyar Öttusa megújítása és dinamikus erősítése. 
Gondolataimat és elképzeléseimet több alkalommal, több érdekcsoporttal is megosztottam. 
 
Beszélgettem a versenyzőkkel, meghallgattam meglátásaikat, részt vettem két alkalommal a 
Versenyzői Bizottság ülésein, több órás konzultációkat tartottunk. Ennek eredménye lett az a 
megtiszteltetés, hogy ők engem jelöltek az Általános Alelnöki pozícióra, ettől remélve valami 
számukra kedvező változást. 
 
Beszélgettem szülőkkel is egy videokonferencia keretein belül. Velük is megosztottam 
elképzeléseim azon részét, ami őket leginkább érinti. Egyértelműen és egyöntetűen támogatják 
elgondolásaimat. 
Ezek fényében drámai és érthetetlen, hogy a szakmai berkeken belül nem érdeklődő kérdésekkel 
találkozom, hanem ellenséges gyanúsítgatásokkal és igaztalan vádakkal. Elmondható, hogy azok 
a kulcsemberek, akiknek a szakmai és sportági fejlődés elősegítése lenne a feladatuk, inkább 
Mizsér Attila becsmérlésével vannak elfoglalva, ahelyett, hogy a sportág fejlődésével 
foglalkoznának! 
 
Hadd említsem a legkirívóbb negatív példát! A Tisztelt Elnökség és a Szakmai Bizottság egy 
február 7-én írt levelemmel nem volt képes tisztességesen, komolyan és érdemben foglalkozni 
az elmúlt 7 hónap alatt. Hét hónap is kevés volt ahhoz, hogy a sportág vezetősége egy olimpiai 
bajnok felvetéseit és előremutató javaslatait megtárgyalja, véleményezze és az öttusa  
fejlesztésének szolgálatába állítsa! Egy biztos, ilyen „működésből” nem lehet győztes sportágat 
építeni! 
Amikor meghallottam, hogy Simicskó István talán megnyerhető sportágunk számára, azonnal 
léptem és megkerestem őt. Azt gondolom, hogy elgondolásaimnak és programom elemeinek volt 
közük ahhoz, hogy elkezdett érdeklődni a Magyar Öttusa jövője iránt. Ő elkezdett egy munkát, 
Bretz Elnök úrral és másokkal is egyeztetett, kereste a megoldást ahhoz, hogy egy tisztújítás után 
sportágunk új szakaszt nyithasson a történelemkönyvünkben. Közben jómagam is jártam Bretz 
Elnök Úrnál két alkalommal, Simicskó Istvánnal folyamatosan folytattam az eszmecserét, de 
ezen kívül is sokakkal beszélgettem, edzőkkel, egyesületi képviselőkkel, érdekelt, ki hogyan látja 
a helyzetet, hogyan képzeli a jövőt. 
Mostanra sajnos azt kellett megállapítanom, hogy kezdeti reményeim és elképzeléseim nem 
nyertek teret, az engem becsmérlők mindent megtettek azért, hogy ők maradjanak nyeregben. 
Nem tisztességes csatákat vívtak, hanem hátba lőttek hazugságaikkal. A kérdés csak annyi: ezt 
megúszhatják? Tényleg ők futják a Magyar Öttusa következő négy évének köreit is? És ha igen, 
mi lesz a versenyzők motivációjával? Mi lesz a kisegyesületekben rejlő elfojtott és kiaknázatlan 
lehetőségekkel és rejtett tartalékokkal? Hogyan lesz fenntartható az öttusa magyarországi 
felépítménye, amelyben minden egyesület tisztázott szerepekben és világos célokért 
tevékenykedik. 
És hogyan valósítja meg ez a felépítmény a szövetség stratégiáját? És hol van a stratégia? Látott 
valaki ilyet? Milyen stratégiával kampányoltak az engem becsmérlők? 
 
Súlyos kérdések, ezeket már rég meg kellett volna válaszolni! 
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Nagy baj van!!! 
 
Kedves Versenyzők, emlékszem a márciusi találkozónkra. Meséltetek az érzéseitekről, az 
öttusával kapcsolatos elképzeléseitekről és sajnos nem energiával teli, tettre kész és sikeréhes 
fiatalokat láttam. Sokkal inkább kissé keserű, az öttusa távlataiban bizonytalan, és segítséget 
kereső versenyzőket. Talán ezért történt, hogy elképzeléseim megismerése nyomán döntő 
többséggel engem jelöltetek az Általános Alelnöki posztra. A Ti bizalmatok azonban haragot 
váltott ki irányomban és intenzív lejárató kampány indult ellenem. 
 
Nagy baj van!!! A tisztességes kampányolás „jutalma” a hazug és megalapozatlan becsmérlés. 
 

 
Négy évvel ezelőtt egy írásom jelent meg a Nemzeti Sportban, Energia áramlás és paradigma-
öttusa címmel. Ott kifejtettem, és ma is érvényes a vállalkozói hitvallásom: ott érdemes dolgozni, 
ahol szívesen fogadják, megbecsülik és értékesnek látják a tudásomat, tapasztalataimat. Az ilyen 
közegben jó dolgozni, mert óriási motivációt ad a felém irányuló bizalom és megbecsülés, 
valamint az, hogy segíthetek másoknak fejlődni. Ahol ez hiányzik, ott nincs motiváció. 
A Magyar Öttusa mai viszonyai és az új Elnökség várható összetétele alkalmatlan arra, hogy én 
motiváltan tudjak dolgozni a sportág fejlődéséért. 
 
Ezért kedves Versenyzők, tisztelt Versenyzői Bizottság! A megértésetekre számítok, amikor 
hivatalosan bejelentem, hogy lemondok a Tisztelt Közgyűlés előtt a Ti bizalmatokkal kiérdemelt 
Általános Alelnöki jelölésemről. Megrendítő ezt kimondani! 
Sok feladat vár rám az üzleti életben, a hazai és nemzetközi sportban, ezeket folytatom és újakat 
is fogok találni. Olyan munkák ezek egytől egyig, amelyekben kimagasló motivációval tudok 
dolgozni. Ezt keresem mindenhol, mert így öröm a munka és öröm az élet.  
 
Fájdalom, hogy a Magyar Öttusa jelen állapotában erre alkalmatlan. 
De van hozzátok egy utolsó üzenetem. Mindig álljatok ki magatokért, kitartóan, bátran és 
határozottan! Törekedjetek mindenben a maximumra, legyetek tisztelet tudóak, de soha ne 
adjátok fel, mert így válhattok világklasszis öttusázóvá! Kívánom nektek, hogy sikerüljön a 
csúcsra érnetek, pipáljatok le minket, régi bajnokokat is! Ti vagytok a legfontosabbak, ezt sose 
feledjétek! Nem a vezetők, nem az edzők, hanem Ti csináljátok az öttusát! Éppen ezért mindig 
tegyétek meg a következő lépést, kitartóan, bátran és határozottan, hogy a legtöbbre vihessétek! 
Csináljatok újra aranyérmes Magyar Öttusát, Hajrá Magyar Öttusa! 
 
Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a lehetőséget levelem felolvasására, az újonnan megalakuló 
Elnökségnek jó munkát és eredményes működést kívánok! 
 
      ---- 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az általános alelnök személyére vonatkozó javaslatot. 
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Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

▪ általános alelnök választható  1 fő 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az eredményt. 
33 igen szavazat mellet Vörös Zsuzsannát választotta a Közgyűlés a MÖSZ általános alelnökévé. 

2020/04.sz.határozat 
 
Simicskó István szót kért. 
Beszéde elején gratulált Bretz Gyula elnök úrnak újbóli elnökké választásához és elmondta, hogy 
nagyon megtisztelőnek tartja, hogy jelölése érkezett elnöki pozícióra is, de ez alkalommal csak 
az alelnöki pozícióra való jelölést fogadta el. 
Ahogy az előzetes felszólalásokból érezhető, van mit tenni az öttusában, az öttusáért, de biztos 
benne, hogy ha ez a kis család összefog, akkor csodákra képes. A széthúzás biztosan nem segíti a 
munkát sem a sportolók, sem a vezetőség számára.  Véleménye szerint és ezt személyes 
tapasztalatai is alátámasztják, hogy az öttusázók sokoldalú, okos és tehetséges emberek és biztos 
benne, hogy a kritikai észrevételek is csak az öttusa sport érdekeit szolgálják. 
Egyelőre még nem érti pontosan a feszültség szakmai okát, de amennyiben bekerül az 
elnökségbe igyekszik minél hamarabb tájékozódni az okokról és minden erejével azon lesz, hogy 
orvosolják a problémát. Saját magának támogatói és segítő szerepet szán, hisz a központban 
mindig a versenyzők állnak és minden sportági szakszövetség célja és feladata a versenyzők 
számára az ideális körülmények megteremtése.  
 
Cicerót idézve a jó beszéd megpróbál tanítani és cselekvésre sarkallni. Megválasztása esetén 
azon fog dolgozni,  hogy a következő generációk majd ezt a nagy múltú és fantasztikus ikonokkal 
büszkélkedő sportág,  elnökségét a tetteik alapján ítéljék meg.   
A Szakmai Beszámolóban elhangzottak alapján, melyet a Tisztelt Közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott, egyértelműen látszik, hogy zajlik a szorgos munka a Magyar Öttusa Szövetségben. 
Felgyorsuló világunkban viszont az újításokra is nyitottnak kell lenni, különös tekintettel arra, 
hogy ez lehet a záloga az öttusa olimpiai programon való fennmaradásának.  
Bízik benne, hogy a MÖSZ a Honvédelmi Sportszövetséggel, melynek Simicskó úr az elnöke, 
szoros együttműködés jöhet létre, hiszen a tervek szerint minden járásban Honvédelmi 
Sportközpontok kerülnek kialakításra, melyből 5 helyszínen zajlik is már az építkezés. Ezek a 
létesítmények különböző méretű lőterekkel, közösségi terekkel, vívótermekkel és küzdősportra 
alkalmas termekkel rendelkeznek majd. 
Szeretné kihangsúlyozni, hogy egy aktív és cselekvő időszak következik, melyben mindenkire 
szüksége van a magyar öttusa sportnak, ahol a személyes konfliktusokat fontos lenne félretenni. 
 

--------- 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az alelnökök személyére vonatkozó javaslatot. 
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Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 

▪ alelnök   választható  2 fő 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az eredményt. 
Andrási Pétert 31 igen és dr. Simicskó Istvánt 39 igen szavazattal választotta a Közgyűlés a 
MÖSZ alelnökeivé. 
 
 
Beke Zsuzsa az UTE és a SWPC jelöltje szót kért, majd elmondta, hogy sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy a bemutatkozó anyagát nem kapták meg a küldöttek, pedig fontos lett volna, 
hisz az új jelöltek önéletrajzának ismeretében tudnának, tudtak volna megalapozott döntést 
hozni. 
 
 
Dr. Gyalog Balázs levezető elnök, elnézést kér az okozott kellemetlenségért de egyúttal jelzi, 
hogy minden jelöltnek lehetősége nyílik bemutatkozni, ahogy a szavazás előtt erre fel is hívta a 
Közgyűlés figyelmét. 
Beke Zsuzsa a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős 
vezetője. A Marketing és Média szaklap „legsikeresebb marketing kommunikációs vezetői” Top 
50 listáján 2016-ban a 7., 2017-ben pedig a 3.helyezést érte el, a Forbes Magazin által minden 
évben összeállított „legbefolyásosabb nők” listáján pedig az első tízben szerepel. Megítélése 
szerint kapcsolatai és szakmai tapasztalata alapján hasznosan tudná elősegíteni a magyar öttusa 
márka építését. Szívesen vállalja az elnökségi tag pozíciót. 
 

----- 
 

Hanzély Ákos szót kér, és megkérdezi Martinek Jánost és Kállay Ákost, hogy nem érzik-e 
összeférhetetlennek, hogy egyszerre szövetségi kapitányok is és elnökségi tagok is.  
Martinek János és Kállay Ákos elmondja, hogy nem érzik összeférhetetlennek a két pozíciót, 
hiszen sem a törvény sem pedig a MÖSZ Alapszabálya nem tiltja azt, illetve amikor személyüket 
érintő kérdésről esik szó az elnökségi ülésen, akkor nem szavaznak.  
 

----- 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 30 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 40. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az elnökségi tagok személyére vonatkozó javaslatot. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
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▪ tag   választható  7-11 fő 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az 1. forduló eredményét. 
 
Eszes Jánost 29, Kállai Ákost 30, Martinek Jánost 33, Dr. Simóka Beátát 37, Mészáros Attilát 
30, Szabó Györgyöt 31, Takács Pétert 31, dr. Vidoven Árpádot 32 igen szavazattal választotta a 
Közgyűlés az elnökség tagjai közé. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 28 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 38. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az elnökségi tagok személyére vonatkozó 2. fordulós 
javaslatot. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti a 2. forduló eredményét. 
38 szavazat (2 fő távozott)  
További jelöltek nem kapták meg a szavazatok 50%-át +1-et. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 28 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 38. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az elnökségi tagok személyére vonatkozó 3. fordulós 
javaslatot. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti a 3. forduló eredményét. 
38 szavazat  
További jelöltek nem kapták meg a szavazatok 50%-át +1-et. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 27 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 37. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja az elnökségi tagok személyére vonatkozó 4. fordulós 
javaslatot. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
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A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az 4. forduló eredményét. 
37 szavazat  (1 fő távozott) 
További jelöltek nem kapták meg a szavazatok 50%-át +1-et. 
 
Levezető elnök megállapítja, hogy az Alapszabály 11. § (8) bekezdése alapján több forduló nem 
tartható az elnökségi tagok vonatkozásában. 
 
A levezető elnök megállapítja, hogy a Tisztújító Közgyűlés határozatképes, mert 27 fő megjelent, 
az érvényes szavazatok száma pedig 37. 
 
Levezető elnök szavazásra bocsátja a felügyelő bizottsági tagok és a felügyelő bizottsági elnök 
személyére vonatkozó javaslatot. 
 
Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság kiosztja a szavazólapokat, bemutatja az üres 
szavazó urnát, amit a szavazás elött leplombálnak, majd begyűjtik a szavazólapokat és felnyitva az 
urnát megszámolják a szavazatokat, amiről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
 

▪ Felügyelő Bizottság választható  3 fő (1 fő elnök, 2 fő tag) 
A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság vezetője ismerteti az eredményt. 
Péntek Gábort 39 igen szavazattal választotta a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökévé. 
Krasznai Gabriellát 38 igen és Molnár Emőkét 38 igen szavazattal a Közgyűlés a Felügyelő 
Bizottság tagjaivá választotta. 
 
IV. Egyebek/ Hozzászólások   
 
A levezető elnök megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás hiányában a közgyűlés 
befejezhető és 15:00-kor bezárja a Közgyűlést. 
 
Budapest, 2020. szeptember 11. 
 
 

 

 


