Határozatok tára 2010

2010.03.03.
Elnökségi döntés
2010. március 26. 17:00 a közgyűlés időpontja.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
2010. március 31-i határidővel kell az egyesületeknek rendezni tartozásukat a szövetség felé,
amennyiben ez nem történik meg, nem vehet részt a szövetség által kiírt versenyeken.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
A gazdasági és az irodai adminisztrációs munkakört egy személynek el kell tudnia látni. Az
elnökségi tagok közösen keresnek megfelelő végzettséggel rendelkező személyt.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
A versenyengedélyek jelenlegi díjazását megtartjuk.
Átigazolási szabályzat tervezetét az érintett bizottság a következő elnökségi ülésre alakítsa ki,
mely tartalmazza a sávos díjazást és a szankciókat.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökségi tagok az általuk vállalt eddigi szponzorokat keressék meg.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Szauder Gábor szakmai programját kapják meg az egyesületek, és véleményezzék.
Egyhangúan elfogadva.
2010.03.08.
Elnökségi döntés
Az ülések összehívása főtitkári hatáskör.
Egyhangúan elfogadva
Elnökségi döntés
Az ülést az elnök távollétében az alelnök vagy főtitkár vezeti le.
Egyhangúan elfogadva
Elnökségi döntés
93 és felette Horváth Erika (segítő: Hámori Zsuzsi és dr. Szőke Zsuzsanna)
94 és alatta Szauder Gábor (segítő: Hámori Zsuzsi)
Egyhangúan elfogadva.

2010.03.11
Elnökségi döntés
Az elnökség a sikeres budapesti EB szereplés érdekében támogatja, hogy a magyar felnőtt
szinkronúszó válogatott keretbe az utánpótlás korosztályú versenyzők is behívást
kaphassanak.
A felnőtt keretbe való behívás alól felmentést kap a Czékus Eszter-Kiss Szofi páros.
Az Eleftheria Ftouli által készített, és a szövetség tulajdonában álló csapat hosszúprogramot is
az EB-re készülő felnőtt válogatott használhatja.
Az elnökség elfogadja a felnőtt keret edzőinek szakmai javaslatát, hogy az Eb-n szabad
kombinációs kűrrel is vegyünk részt. A szabad kombinációs kűrt az Experidance zenéjére
állítják össze a válogatott edzői.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a budapesti EB előkészületei részeként készítse elő a
nemzetközi szövetség szinkronúszó bizottságai vezetőinek, Stefania Tudini asszonynak és
Igor Kartashov úrnak budapesti meghívását 2010 tavaszán.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség kifejezi szándékát, hogy a budapesti EB-re készülő válogatott felkészülésének
hátterét biztosító szakmai stáb minél egységesebb legyen. Ennek érdekében Hámori
Miklósnét bízza meg a Versenybírói Bizottság vezetésével.
Egyben megköszöni Kobolák Gabriella ezen a területen végzett eddigi munkáját és felkéri,
hogy továbbiakban a VBB tagjaként segítse a sportág fejlődését.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség felkéri a szakmai bizottságokat, hogy véleményezzék a felnőtt- és az utánpótlás
válogatott 2010 évi felkészülési programját.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség portfóliót állít össze a szponzorok számára
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség megbízza Fazekas Erikát, hogy az elnökség nevében járjon el annak érdekében,
hogy az egyesületek a tartozásaikat minél előbb befizessék a szövetség számlájára.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy dolgozzon ki egy finanszírozási rendszert, hogy a
szövetség és a válogatott keretek tagjainak egyesületei, ill. szülei milyen arányban viseljék a
válogatott felkészülésének anyagi terheit.
Egyhangúan elfogadva.

2010.06.02.
Elnökségi döntés
Külföldi útra és versenyre a résztvevők elnökségi jóváhagyással utazhatnak, és ki kell jelölni
az utazócsapat csapatkapitányát is, aki felelős az utazó csapatért, képviseli az együttest a
versenyeken. Az elnökség megszavazta, hogy 5 fő menjen ki Görögországba, az atheni
versenyre.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
Elnökségi döntés született a Szakmai Bizottság újraszervezéséről, a megbízott: Fazekas Erika.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
A Bírói Bizottság élére Hámori Miklósné helyett Kobolák Gabriellát választják, de Hámori
Miklósné is benne marad a bizottságban.
Egyhangúan elfogadva.
Elnökségi döntés
A Szakmai Bizottság július 03.-ra írjon ki EB előtti próbaversenyt valamennyi korosztály
részvételével.
Létre kell hozni az Etikai és Fegyelmi Bizottságot, a tagokra a következő elnökségi ülésen
tesznek javaslatot.
Egyhangúan elfogadva.

2010.06.17.
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége helybenhagyja korábban hozott döntéseit,
melyek az alábbiak:
 1./2010 Határozat
Az elnökség a sikeres budapesti EB szereplés érdekében támogatja, hogy a magyar felnőtt
szinkronúszó válogatott keretbe az utánpótlás korosztályú versenyzők is behívást
kaphassanak.
A felnőtt keretbe való behívás alól felmentést kap a Czékus Eszter-Kiss Szofi páros.
Az Eleftheria Ftouli által készített, és a szövetség tulajdonában álló csapat hosszúprogramot is
az EB-re készülő felnőtt válogatott használhatja.
Az elnökség elfogadja a felnőtt keret edzőinek szakmai javaslatát, hogy az Eb-n szabad
kombinációs kűrrel is vegyünk részt. A szabad kombinációs kűrt az Experidance zenéjére
állítják össze a válogatott edzői.
Egyhangúan elfogadva.
 2./2010 Határozat
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a budapesti EB előkészületei részeként készítse elő a
nemzetközi szövetség szinkronúszó bizottságai vezetőinek, Stefania Tudini asszonynak és
Igor Kartashov úrnak budapesti meghívását 2010 tavaszán.

Egyhangúan elfogadva.

 3./Határozat
Az elnökség kifejezi szándékát, hogy a budapesti EB-re készülő válogatott
felkészülésének hátterét biztosító szakmai stáb minél egységesebb legyen. Ennek
érdekében Hámori Miklósnét bízza meg a Versenybírói Bizottság vezetésével.
Egyben megköszöni Kobolák Gabriella ezen a területen végzett eddigi munkáját és
felkéri, hogy továbbiakban a VBB tagjaként segítse a sportág fejlődését.
Egyhangúan elfogadva.
 4./2010 Határozat
Az elnökség felkéri a szakmai bizottságokat, hogy véleményezzék a felnőtt- és az
utánpótlás válogatott 2010 évi felkészülési programját.
Egyhangúan elfogadva.
 5./2010 Határozat
Az elnökség portfóliót állít össze a szponzorok számára
Egyhangúan elfogadva.
 6./2010 Határozat
Az elnökség megbízza Fazekas Erikát, hogy az elnökség nevében járjon el annak
érdekében, hogy az egyesületek a tartozásaikat minél előbb befizessék a szövetség
számlájára.
Egyhangúan elfogadva.
 7./2010 Határozat
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy dolgozzon ki egy finanszírozási rendszert, hogy a
szövetség és a válogatott keretek tagjainak egyesületei, ill. szülei milyen arányban viseljék
a válogatott felkészülésének anyagi terheit.
Egyhangúan elfogadva.
 8./2010 Határozat
Külföldi útra és versenyre a résztvevők elnökségi jóváhagyással utazhatnak, és ki kell
jelölni az utazócsapat csapatkapitányát is, aki felelős az utazó csapatért, képviseli az
együttest a versenyeken. Az elnökség megszavazta, hogy 5 fő menjen ki Görögországba,
az atheni versenyre.
Egyhangúan elfogadva.
 9./2010 Határozat
Elnökségi döntés született a Szakmai Bizottság újraszervezéséről, a megbízott: Fazekas
Erika.
Egyhangúan elfogadva.

 10./2010 Határozat
A Bírói Bizottság élére Hámori Miklósné helyett Kobolák Gabriellát választják, de
Hámori Miklósné is benne marad a bizottságban.
Egyhangúan elfogadva.

 11./2010 Határozat
A Szakmai Bizottság július 03.-ra írjon ki EB előtti próbaversenyt valamennyi korosztály
részvételével.
Létre kell hozni az Etikai és Fegyelmi Bizottságot, a tagokra a következő elnökségi ülésen
tesznek javaslatot.
Egyhangúan elfogadva.
12./2010 Határozat
Az Európa Bajnokságon Stumpf Kata és Kovács Dorottya páros indul.
Czékus Eszter, Kiss Szofi előúszóként versenyen kívül szerepelnek az Eb-n
Az Európa Bajnokságon szóló versenyszámban Radványi Dóra indul.
Továbbá az Elnökség módosította korábbi 1./2010-es Határozatát: Szabad kombinációs
kűrben résztvevőt nem indítunk.
Egyhangúan elfogadva.
13./2010 Határozat
Elnökségi döntés kell minden kiadáshoz, kötelezettségvállaláshoz. Az elnökség döntése
nélkül vállalt kötelezettségért az elnökség utólag nem áll jót. A Szinkronúszó Szövetség
nevében aláírási joggal az elnök rendelkezik. Pénzintézetnél átutalásokhoz Szimandl László
és valamelyik elnökségi tag együttes aláírása szükséges.
Egyhangúan elfogadva.
14./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség hazai és külföldi versenyekre csapatvezetőt nevez ki, aki
felelős a csapat szerepléséhez kapcsolódó valamennyi szervezési feladatért (nevezési díjak,
utazás, szállásköltségek ellenőrzéséért, valamint a méltó megjelenésért és viselkedésért).
Egyhangúan elfogadva.
2010.07.14.
15./2010 Határozat
Az elnökség 2010-es budapesti EB-vel kapcsolatos döntései:
 A Szövetség a válogatott versenyzők számára július 30-tól augusztus 9-ig tíz éjszakára
összetartás címén szállást és étkezést biztosít 14 főre.
 Az elnökség megbízza Hertzka Andrást a budapesti Európa-bajnokság sportágigazgatói feladataival.
 Továbbá az elnökség megerősíti a 2010. június 14.-én elhangzottakat, mely szerint
Horváth Erika kérésének megfelelően, 350.000 Ft-ot biztosít a felnőtt csapat,
budapesti Európa-bajnokságra készítendő kűr-dresszeire.
Egyhangúan elfogadva

16./2010 Határozat
Az elnökség minden egyes versenyre külön-külön reprezentációs költséget határoz meg.
A hazai és külföldi versenyekre az aktuális időpontokban csapatvezetőt nevez ki –
amennyiben a szövetség gazdasági kerete ezt lehetővé teszi -, aki felelős a csapat
szerepléséhez kapcsolódó valamennyi szervezési feladatért (nevezési díjak, utazás,
szállásköltségek ellenőrzéséért, valamint a méltó megjelenésért és viselkedésért).
17./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség hivatalos bejegyzésével az elnökség megerősíti az
átmeneti szakaszban hozott elnökségi döntéseit. Azzal a kitéttel, hogy az egyik tagegyesület
kifogást emelt a közgyűlés (2010-03-26) megtartásával kapcsolatban. A közgyűlés későbbi
időpontban lesz összehívva. Az Elnökség Horváth Erika és Szauder Gábor részére az elmúlt
időszakra - EB felkészülés és eredményesség, külföldi versenyek és világbajnoksági
felkészülés és eredményesség -, munkavégzés, etika, példamutatás, eredményesség
függvényében jutalmat adhat. Horváth Erika megbízása a budapesti Eb-t követő írásos
beszámoló leadása után 2010. augusztus 31-én lejár.
18./2010 Határozat
Az elnökség jóváhagyja a felnőtt és az utánpótlás korú válogatottak 2010. évi
versenyprogramját, 2011. augusztus 31.-ig bezárólag.
A felnőtt válogatott nemzetközi versenyei:
 Duna Kupa
 Loano
 Budapest EB
Az utánpótlás válogatott nemzetközi versenyei:
 Duna Kupa
 Loano
 Athen
 Junior EB
 COMEN
 Junior VB
 Felnőtt EB- előúszóként
A 2010. szeptembertől kezdődő versenyidőszakra, a leendő Szövetségi Kapitány és az
Elnökség egyeztetése alapján kerül összeállításra a versenyprogram és a korosztályok
meghatározása.
Egyhangúan elfogadva

19./2010 Határozat
Az elnökség a FINA és/vagy LEN listán szereplő bírók nemzetközi képzésének költségeihez
50%-al hozzájárul, utólagosan.
Egyhangúan elfogadva

2010.08.17.
20./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2010. június 1-től megbízás alapján
foglalkoztatja Szauder Gábort 2010. augusztus 31.-ig. 2010. szeptember 1-től szövetségi
kapitányi státuszba helyezi 2012. augusztus 24-ig. Az Elnökség megszavazott továbbá egy fő
segédedzői státuszt, melynek betöltési határideje nincs kikötve. A szövetségi kapitány
szakmai feladatához kapcsolódó feltételeket az elnökség, a lehetőségeihez képet támogatja.
Szauder Gábor szerződés tervezetét Fazekas Erika, Dr. Horváth Péter ügyvéddel átnézi, hogy
jogilag és a szövetségre nézve helytálló-e.
21./2010 Határozat
Az Elnökség elfogadta az Edző Bizottság által benyújtott, 2010. évre szóló versenynaptárt,
mely az alábbi időpontokat és verseny megnevezést tartalmazzák:
Október 2.
Flanders kvalifikáció (13 év és fiatalabbak) + Csillag verseny (4 korosztály)
Október 16-17.
Országos Bajnokság (4 korosztály)
December 11-12 Magyar Köztársaság Kupa (4 korosztály)
22./2010 Határozat
Az Átigazolási Bizottság által benyújtott ÁIG szabályzatot az elnökség
-

Versenyengedély kérőlap
Nyilvántartási Szabályzat tervezet
Szülői nyilatkozat átigazolási eljáráshoz
Szülői nyilatkozat leigazoláshoz

vonatkozásában elfogadta.
23./2010 Határozat
Budapesti Úszó EB szervezőinek díjazását az elnökség megállapította és azt egyhangúan
elfogadta
2010.09.07.
24./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Budapesti Honvéd Sportegyesületet tagjai közé felveszi.
Szavazás: egyhangú igen
25./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Sellők Rekreációs Szinkronúszó Közhasznú
Sportegyesületet tagjai sorába felveszi.
Szavazás: egyhangú igen
26./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a KÓPÉ Úszó és Vízilabda Sportegyesület tagfelvételi
kérelmét elutasította.

Indoklás: Az egyesületek bejegyzésének meg kell felelnie a 2004. évi I törvény 16.§-ban
előírtaknak. Az egyesület által benyújtott dokumentum nem alkalmas ennek igazolására.
Szavazás: egyhangú igen
27./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Flamingó Pécsi Szinkronúszó Sportegyesület
tagfelvételi kérelmét elutasította.
Indoklás: Az egyesületek bejegyzésének meg kell felelnie a 2004. évi I törvény 16.§-ban
előírtaknak. Az egyesület által benyújtott dokumentum nem alkalmas ennek igazolására.
Szavazás: egyhangú igen
28./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2010. október 8.-ra Közgyűlést hív össze, 16 órai
kezdettel a Komjádi uszoda tanácstermében.
Szavazás: egyhangú igen

29./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége 2011. augusztus 31-ig változatlanul hagyja a
versenyengedély kártya, az átigazolási és leigazolási díjakat. Továbbá felkéri Ábrahám
Csabát, Szimandl Lászlót és Bartha Zsuzsannát, hogy készítsenek új díjszabást az azt követő
időszakra.
Szavazás: egyhangú igen

30./2010 Határozat
Az Elnökség elfogadta a szövetségi kapitány felkészülési tervét a 2010/11-es szezonra, és
felkéri a válogatott mellé koreográfusnak Eleftheria Ftouli-t. A honoráriumát illetően is
megegyezés született.
A koreográfus feladata 2010-11-es versenyszezonra 1db szóló kűr elkészítése, mely felnőtt,
junior és utánpótlás korosztályban is használható, 1db páros hosszú program elkészítése mely
használható felnőtt, junior és utánpótlás korosztályban. A 2011-12-es versenyszezonra 2 db
koreográfia elkészítése, melyek a magyar páros olimpiára való felkészülését szolgálják. A
megbízás keretén belül 2010-ben 3 hetet, 2011-ben 10 hetet dolgozik Magyarországon. A
munkavégzéshez szükséges feltételeket és a koreográfus utazási és tartózkodási költségeit a
Szövetség biztosítja.
Szavazás: egyhangú igen
31./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége felkéri Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagnak
Fazekas Erikát, Haranghy Csabát és Dr. Horváth Pétert. Megkéri a Bizottságot, hogy az
alakuló ülésüket tartsák meg, és az ügyrendjüket készítsék el.
Szavazás: egyhangú igen
32./2010 Határozat

Az elnökség döntése alapján a Magyar Szinkronúszó Szövetség Dr. Pesti Imre helyett Dr.
Kornya Lászlót delegálja a Magyar Olimpiai Bizottságba.
Szavazás: egyhangú igen
2010. 11. 02.
33./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a 2010-es Európa-bajnokságra vásárolt kűrruhákat kéri
beszolgáltatni a szövetség irodájába az érintett sportolóktól 2010. november 26-ig.
Szavazás: egyhangú igen
34./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége meghatározta a koreográfus tiszteletdíjának
folyósítási dátumait.
Szavazás: egyhangú igen
35./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség felülvizsgálva korábbi határozatát, Szauder Gáborral
2010. november 1.-től köt szerződést.
Szavazás: egyhangú igen
36./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség vállalja, hogy amint érkeznek be támogatások kifizeti
Szimandl Lászlónak a gépkocsi térítését.
Szavazás: egyhangú igen
37./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyetért a Bíró Bizottság javaslatával a 2010.
november 20-21-én, Budapesten tartandó bíróképzést illetően, és annak 9000 forintos
részvételi díjával.
Szavazás: egyhangú igen
38./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége hozzájárul, hogy a Kiss Szofi, Czékus Eszter,
Szauder Gábor egység eleget tegyen az amerikai meghívásnak 2010. november 28.- december
10. közt, és edzőtáborozáson vegyen részt. Ezen edzőtáborozásnak anyagi vonzata a
szövetség részére nincs.
Szavazás: egyhangú igen
39./2010 Határozat
A 2010. évi Magyar Köztársaság Kupa helyszíne Budapest lesz.
Szavazás: egyhangú igen
40./2010 Határozat

A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Kaposvári Atlétikai Clubot tagjai közé felveszi.
Szavazás: egyhangú igen
41./ 2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség a Kópé Úszó-, Vízilabda Sportegyesületet tagjai közé
felveszi.
Szavazás: egyhangú igen
42./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megbízza Szimandl László főtitkárt, hogy
Szauder Gábor munkaszerződését írja alá.
2010.12.16.
43./2010 Határozat
Az elnökségi tagok megállapították a segédedző honoráriumát mely vállalkozási szerződés
keretében, 2011. január 01.-től. Továbbá a válogatottal történő külföldi utazásainak költségét
térítheti a Szövetség. A szerződés 2010 decemberében aláírandó.
Egyhangúan elfogadva
44./2010 Határozat
Az Edző Bizottság által módosított 2011-es versenynaptárat, és 2011-es versenykiírásokat a
Szövetség egyhangúan elfogadta.
Egyhangúan elfogadva
45./2010 Határozat
Az elnökség az Etikai és Fegyelmi Szabályzatot egyhangú szavazással elfogadta.
46./2010 Határozat
A Szövetség támogatói közt felsorolja, megjeleníti (hivatalos levélpapír, honlap, molino) a
Pomo D’oro éttermet, akik a koreográfus étkezését biztosítják, annak itt tartózkodásakor.
Egyhangúan elfogadva
47./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Flamingó Pécsi Szinkronúszó
Sportegyesületet a Szövetség tagjai közé egyhangú szavazással felveszi.
Egyhangúan elfogadva
48./2010 Határozat
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Cseh Krisztián munkájával meg van elégedve,
ezért társadalmi státuszból 2011. január 03-tól állományba helyezi irodavezető munkakörben,
határozatlan időre. A bérét illetően is megállapodás született. A szerződése aláírható.
Egyhangúan elfogadva
49./2010 Határozat
Dr. Pesti Imre elnök úr felhatalmazására Dr. Berényi Viktor ügyvéd úr látja el a szövetség
képviseletét a Lang-perben. A megbízási díját illetően is megállapodás született.

