
 

 

 
ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2022 

 

 

HATÁROZATOK A 2022.01.12-i elnökségi ülésről 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Kiemelt Edző Programra vonatkozó javaslatot.  
 
 2022/01.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021.12.08.-i ülés emlékeztetőjét. 
 
 2022/02.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a minimum szintekre vonatkozó szabályokat. 
 
 2022/03.sz. határozat 
 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a női és férfi keret válogatási elveit. 

2022/04.sz. határozat 
 

HATÁROZAT 2022.02.03.  
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Kiemelt Edző Program módosítását. 
2022/05.sz. határozat 

 
 
 

HATÁROZATOK A 2022.02.09-i elnökségi ülésről 
 
 

Az elnökség 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a Szurka-Piszka Veterán Sportegyesület 
tagfelvételi kérelmét. 
 
 2022/06.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Four Diamond Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
 2022/07.sz. határozat 
  

 
  



 

 

 
 

 
 
 
Az elnökség napirenden kívüli pontként tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 2022-re vonatkozó 
KSF felosztás elvét. 

2022/08.sz. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag megszavazta a Szakmai Bizottság javaslatát, miszerint a bizottságból 
visszahívható az a bizottsági tag, aki a bizottsági üléseken egymás után három alkalommal nem 
jelenik meg.  
 

2022/09.sz. határozat 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2022.01.12.-i ülés emlékeztetőjét. 
 

 
         2022/10.sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a szakmai bizottság beszámolóját. 
 
 

         2022/11.sz. határozat 
 

HATÁROZAT 2022.03.03.  
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2022. évi UP program beszámolóját. 

 
 

         2022/12.sz. határozat 

HATÁROZAT 2022.03.10.  

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottságban történő személycserét 
(SPC/Fázold Henrik helyett Fázoldné Ecsédi Zsuzsa). 

2022/13. sz. határozat 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

HATÁROZATOK A 2022.03.16-i elnökségi ülésről 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2022.02.09.-i ülés emlékeztetőjét. 
 

         2022/14.sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2022 éves Gerevich ösztöndíjprogram javaslatát  

2022/15. sz. határozat 

 
Az elnökség 5/3 arányban megszavazta a Szakmai Bizottság új tagjaként Visontai Balázst  

2022/16. sz. határozat 
 

Az elnökség határozatba foglalta, hogy a 2022.02.16-án a lovardában történt eseményekről 
hivatalos feljegyzés készüljön. 

2022/17. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Öttusa Szövetség Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítási javaslatait. 

2022/18. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját. 

2022/19. sz. határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Fedettpályás Verseny beszámolóját. 

2022/20. sz. határozat 

HATÁROZATOK A 2022.04.13-i elnökségi ülésről 
 

A jelenlegi elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy távlati célként programjában szerepel a 

lóállomány megtartása a 2024-es olimpia után is. 

2022/21.sz. határozat 
 
 
 



 

 

       Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2022.03.16.-i ülés emlékeztetőjét. 
 

        2022/22.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az éves rendes és megismételt Közgyűlés megtartására 
javasolt időpontkat. Éves rendes Közgyűlés időpontja: 2022.05.16., ha szükséges, a megismételt 
Közgyűlés időpontja pedig 2022.05.31. 
 
                                                                                                                                       2022/23.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Tisztújító Közgyűlés és a megismételt Tisztújító Közgyűlés 
megtartására javasolt időpontokat. Tisztújító Közgyűlés időpontja: 2022.05.16., ha szükséges, 
a megismételt Közgyűlés időpontja: 2022.05.31. 
 
                                                                                                                                       2022/24.sz. határozat 
 
 
Az Elnökség egyhangúlag megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökeként Gallai Istvánt. 

          2022/25.sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy Bretz Gyula a lemondását követően                                
határozatlan időre a Magyar Öttusa Szövetség Tiszteletbeli Elnöke legyen. 

 
          2022/26.sz. határozat 

      Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját. 
 

          2022/27.sz. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a tervezett időponttól (2022.05.18.) eltérően, a 
közgyűlés napján (2022.05.16.) kerüljön a következő elnökségi ülés lebonyolításra. 

 

2022/28.sz. határozat 
 


