
 
 

 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökségének határozatai 

2018. év 

 

1/2018. január 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Budapesti Honvéd 

Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és az egyesületet 2018. január 04-től a szövetség tagjai 

sorába felveszi. Munkájukhoz az elnökség sok sikert kíván. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

2/2018. január 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Papp Norbert munkaviszonyát- a munkavállaló 

kérésére- közös megegyezéssel 2018. január 15.-i hatállyal megszünteti. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

3/2018. január 25. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a 2017-es évről készített pénzügyi 

tájékoztatót. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 



 
 

 

 

Felelős: Elnökség 

4/2018. január 25. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége tudomásul vette Haranghy Csaba 2018. január 

23-án tett írásbeli lemondását-, amit az elnökségi ülésen szóban is megerősített-, melyet a 

közgyűlés elé kíván terjeszteni. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

5/2018. január 25. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2018. február 28.-ra 17:00 órai kezdettel 

Rendkívüli Közgyűlést hív össze.  

A Rendkívüli Közgyűlés helyszíne: Császár- Komjádi uszoda tanácsterme (1023 Budapest, 

Árpád fejedelem útja 8.). 

A Rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

2. Elnök lemondása 

3. A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökének megválasztása 

Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt 

Rendkívüli Közgyűlés időpontja: 2018. március 03. 11:00 óra, helyszíne: Császár- Komjádi 

uszoda tanácsterme (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.). 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 



 
 

 

 

Felelős: Elnökség 

 

6/2018. január 25. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2018. február 28-i Rendkívüli Közgyűlés 

napirendjéhez kapcsolódóan Jelölő Bizottságot állított fel az alábbi összetételben:  

Elnök: Bartha Zsuzsánna, Tagok: Fazekas Erika, Molnár Györgyi 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

7/2018. február 06. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége megállapítja, hogy Hámori Zsuzsanna, mint a 

H2O SE sportklub képviselője 2018. február 05. napján keltezett formanyomtatványon 

kérelmezte Czékus Eszter és Czegle Fanni versenyzők alábbi versenyen történő indulását: 

- 2018. év március hónap 09-11 napján és Párizs helyszínen megrendezésre kerülő 

French Open elnevezésű nemzetközi szinkronúszó verseny. 

Az Elnökség a hatályos versenyszabályzat 14. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 

miszerint fenti versenyen a magyar válogatott csapat indulása előnyt élvez, így erre 

vonatkozóan sportszervezetek nevezését az Elnökség nem támogatja. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 



 
 

 

 

8/2018. február 06. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „3rd Greek Nireas Synchro Cup” (2018. április 21-22.) versenyre 

vonatkozóan gyermek (egyéni és páros versenyszám) és utánpótlás (egyéni és páros 

versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a Medúza 21 Sport 

Egyesülethez leigazolt versenyzők tekintetében- akik a benyújtott nemzetközi versenyzési 

kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok 

sikert kíván! 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

9/2018. február 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a rendelkezésre álló lehetőségeket 

és úgy határozott, hogy a szövetség irodája- a kényszerű költözés okán- a margitszigeti 

Holdudvar épületébe kerül áthelyezésre 2018. február 08-tól. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

10/2018. február 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a Gerevich ösztöndíj 2018. január 01.- 

december 31-ig történő felosztásáról, az alábbiak szerint: 

 Natalia Tarasova 55.000 Ft 

 Hungler Szabina 30.000 Ft 



 
 

 

 

 Rényi Luca  30.000 Ft 

 Kiss Szofi  30.000 Ft  

 Dávid Janka  30.000 Ft 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

11/2018. február 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Bálint Szonja részére, 

aki a 2018. évi SYNUS Kupán (2018. január 17-18.), Orka Kupán (2018. március 16-18) és a 

XIV. Delfin Kupán (2018. május 25-27.) a H2O SE egyesület színeiben versenyezhet, 

amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, az FTC Szinkronúszó Sportszervező és 

Sportszolgáltató Kft. is hozzájárul. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

12/2018. február 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége felkéri és megbízza Dr. Szőke Zsuzsanna 

szinkronúszó edzőt az edzőképzés, edző továbbképzés elindításának megszervezésével, 

valamint a Testnevelési Egyetemmel való kapcsolattartással. A Testnevelési Egyetemmel való 

egyeztetést követően a feladatokat az elnökség specifikálja. 

A felkérést Dr. Szőke Zsuzsanna tisztelettel elfogadja. 

3 igen, egy nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 



 
 

 

 

Felelős: Elnökség 

 

13/2018. február 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Swedish Open” (2018. május 18-20.) versenyre vonatkozóan 

utánpótlás (kötelező, páros, csapat, kombinációs kűr versenyszám) és junior (páros, csapat 

versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a Medúza 21 Sport 

Egyesülethez leigazolt versenyzők tekintetében- akik a benyújtott nemzetközi versenyzési 

kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok 

sikert kíván! 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

14/2018. február 15. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az Alapszabály 14. § (4) bekezdésének 

megfelelően úgy határoz, hogy az Elnökség 5/2018. január 25. sz. határozata alapján 2018. 

február 28. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napi rendjére vonatkozóan a FŐNIX 

Szinkronúszó Club Sportegyesület tag által 2018. február 12. napján beérkezett napirendi pont 

kiegészítési javaslatait elfogadja, és a közgyűlés napirendi pontjai, és így a közgyűlési 

meghívó is az alábbiak szerint egészül ki: 

 

Napirendi pontok: 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

2. Elnök lemondása 

3. A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökének megválasztása 

4. A Szövetség nevének és így az Alapszabály 2. § (1) bekezdésének módosítása 



 
 

 

 

Indoklás: FINA 2017-2021 érvényes szabálya 

 

Javaslatok:  

A Szakszövetség hivatalos idegen (angol) nyelvű elnevezése:  

Hungarian Artistic Swimming Federation 

és egyidejűleg az idegen (angol) névnek megfelelő módosítások átvezetése az Alapszabályban. 

 

5. Az Elnökség létszámának 3-9 főre történő emelése és így az Alapszabály 20. § (1) 

bekezdésének módosítása 

Indoklás:  A Szövetség megnövekedett feladati indokolttá teszi az elnökség létszámának 

bővítését. 

Javaslat:  

20. § (1) Az elnökség létszáma 3-9 fő, mely elnökből, alelnökből és tagokból áll. 

6. A MSZÚSZ további elnökségi tagjainak megválasztása a betöltetlen tisztségek 

kapcsán 

Indoklás: Az Elnökség megnövekedett feladatainak hatékony ellátása érdekében. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

15/2018. február 21. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „3rd Greek Nireas Synchro Cup”  (2018. április 21-22.) versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (páros, csapat és kombinációs kűr versenyszám) korosztályban. A 



 
 

 

 

versenyen való részvételhez az elnökség a Medúza 21 Sport Egyesülethez leigazolt 

versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra 

kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

16/2018. február 21. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az FTC Szinkronúszó S.S.Kft  

nemzetközi versenyzési kérelmét a „28th Iuventa Cup”  (2018. április 14-15) versenyre 

vonatkozóan gyermek (páros versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az 

elnökség a FTC Szinkronúszó S.S.Kft- hez  leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a 

benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A 

sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

17/2018. február 28. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy 2018. március 01-től Nagy 

Orsolyát ügyvezető igazgatónak, Kiss Juliát gazdasági vezetőnek nevezi ki. Az elnökség 

felkéri dr. Pozsgay Gábor urat, hogy ennek megfelelően a szövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására javaslatot tegyen. 

Egyhangúan elfogadva 

18/2018. február 28. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Haranghy Csaba 

lemondását követően megüresedett szövetségi Olimpiai Bizottság tagságra Gyárfás Tamás 

Urat jelöli, aki a képviseletet teljes jogkörrel látja el.  

Egyhangúan elfogadva 



 
 

 

 

 

19/2018. február 28. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a Budapesten 2018-ban 

megrendezésre kerülő Műúszó FINA Világkupa, valamint a Műúszó FINA Junior 

Világbajnokság szervezésével kapcsolatban együttműködési megállapodást köt a Bp2017 

Nonprofit Kft.-vel. A megállapodás feltételeinek kidolgozására felkéri dr. Pozsgay Gábor 

urat. 

Egyhangúan elfogadva 

 

20/2018. március 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Dr. Kovácsházy 

Eszter részére, aki a 2018. évi Orka Kupán (2018. március 16-18), a Felnőtt Országos 

Bajnokságon (2018. április 14-15.), a XIV. Delfin Kupán (2018. május 25-27.) és a Hungarian 

Open-en (2018. június 15-17.) a Veszprémi UK egyesület színeiben versenyezhet, melyhez a 

versenyző egyesülete, a Balatonfüredi USC is hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

 

21/2018. március 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Barki Zita Lídia 

részére, aki a 2018. évi Orka Kupán (2018. március 16-18) és a 2018. évi Hullám Kupán 

(2018. május 12-13.) a Medúza 21 SE egyesület színeiben versenyezhet, melyhez a versenyző 

egyesülete, az FTC is hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

22/2018. március 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Barki Laura Róza 

részére, aki a 2018. évi Orka Kupán (2018. március 16-18), az Utánpótlás Országos 

Bajnokságon (2018. április 14-15.), a 3rd Greek Nireas Synchro Cup versenyen (2018. április 



 
 

 

 

21-22.) és a Hungarian Open-en (2018. június 15-17.) a Medúza 21 SE egyesület színeiben 

versenyezhet, melyhez a versenyző egyesülete, az FTC is hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

23/2018. március 21. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az BHSE  nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Delfinik Cup”  (2018. április 14-15) versenyre vonatkozóan „Delfinik 

1”, „Delfinik 2” és gyermek (kötelező versenyszám) korosztályban. A versenyen való 

részvételhez az elnökség a BHSE-hez  leigazolt versenyzők tekintetében- akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

24/2018. március 21 sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Belvárosi Honvéd Szinkronúszó Egyesületet- 

az egyesület írásos kérésére- a szövetség tagjai sorából 2018. április 01-től törli, egyben 

felkéri a klubot, hogy a szövetség felé fennálló esetleges tartozását 2018. április 01-ig 

rendezni szíveskedjen. 

Egyhangúan elfogadva 

 

25/2018. március 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Szakmai Bizottság összetételét- az Edzői 

Fórum egyhangú javaslatára- 2018. március 23-tól az alábbiakban határozza meg: 

Elnök: Horváthné Kovács Erika 

Tagok: Az MSZÚSZ mindenkori szövetségi kapitánya, Aranyossy- Nagy Zsófia, Árkovics 

Petra, Faraga Szilvia, Laski Vivien, Molnár Andrea 

A MSZÚSZ jelenleg hatályos SZMSZ-e alapján a bizottság feladatai a következők: 

 előkészíti az Elnökség sportággal összefüggő sportszakmai döntéseit, 



 
 

 

 

 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a döntések sportszakmai végrehajtását, 

 véleményezi az Elnökséghez vagy az MSZÚSZ irodájának eljuttatatott szakmai 

kérdéseket, szakanyagokat, javaslatot tesz ezek hasznosítására, 

 ellenőrzi az elnökség által elfogadott szakmai határozatok, programok megvalósulását, 

betartatását, 

 részt vesz a sportszakmai célok eléréséhez szükséges képzési rendszer és az ahhoz 

kapcsolódó versenyrendszer kidolgozásában és működtetésében, 

 javaslatot tesz az MSZÚSZ elnökségének a sportszakmai célok eléréséhez szükséges 

támogatási és ösztönzési rendszerek kidolgozására, működtetésére. 

 Ellátja a támogatási rendszer felett szakmai felügyeletet és koordinációt, 

 Elvégzi a szakmai munkával kapcsolatos adminisztráció kezelését: 

a) válogatottak edzéslátogatásának százalékos kimutatása 

b) hazai és nemzetközi versenyeredmények speciális 

dokumentációja,kimutatások,statisztikák elkészítése 

c) minősítő rendszer dokumentációja  

 a hazai versenynaptár elkészítése 

 a versenyeken használt gyakorlatok egységesítése,meghatározása, megszövegezése  

 véleményt nyilvánít és szakmai javaslatot tesz azokban a kérdésekben, melyekben az 

Elnökség erre felkéri 

 Félévente írásbeli szakmai beszámolót terjeszt elő az MSZÚSZ Elnökségnek 

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal elfogadva 

 

26/2018. március 27. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az BVSC- Zugló nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Swedish Open Youth Championships”  (2018. május 18-20.) 

versenyre vonatkozóan utánpótlás (páros, csapat és kombinációs kűr versenyszám) és junior 

(egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr versenyszám) korosztályban. A versenyen való 

részvételhez az elnökség a BVSC-Zuglóhoz  leigazolt versenyzők tekintetében- akik a 

benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A 

sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

 

 



 
 

 

 

27/2018. március 28. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Orka SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka”  (2018. június 21-24.) versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (kötelező, páros és kombinációs kűr versenyszám) korosztályban. A 

versenyen való részvételhez az elnökség az Orka SE -hez leigazolt versenyzők tekintetében- 

akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek-  hozzájárul. A 

sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

28/2018. április 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a H2O SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka” (2018. június 21-24.) versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (kötelező, egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr versenyszám) és 

junior (egyéni, csapat és kombinációs kűr versenyszám) korosztályban. A versenyen való 

részvételhez az elnökség a H2O SE -hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

29/2018. április 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2018. május 09-én 17:00 órai kezdettel tartja 

éves rendes közgyűlését, melynek helyszíne: Holdudvar (1007 Margitsziget). 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

2. Napirendi pontok elfogadása 

3. A szövetség 2017. évi szakmai beszámolója (Összefoglaló a mögöttünk álló esztendő 

eredményeiről) 

4. Elnöki beszámoló 

5. Ellenőrző Testület beszámolója 

6. Pénzügyi beszámoló (mérleg, közhasznúsági jelentés) 

7. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony a sportág jövőjéről 



 
 

 

 

8. Térhódítás - A szövetség bekapcsolódása a FINA és a LEN munkájába 

9. Elnökválasztás 

10. Az Elnökség létszámának 3-15 főre történő emelése és így az Alapszabály 20. § (1) 

bekezdésének módosítása 

11. A szövetség további elnökségi tagjainak megválasztása a betöltetlen tisztségek 

kapcsán (maximum: 15 fő) 

12. A szövetség 2018. évi  pénzügyi terve és felépítésének struktúrája 

13. A szövetség 2018. évi szakmai terve az elnök e tárgyú szándékai: 

.szakmai bizottság (előterjesztő: Horváth Erika) 

.edzői fórum (előterjesztő: Erdős Eszter) 

.utánpótlás bizottság (javaslat a bizottság elnökének megválasztására) 

.válogatott célkitűzései (Natalia Tarasova) 

 

A Közgyűlés napirendjéhez kapcsolódóan az elnökség Jelölő Bizottságot állított fel az alábbi 

összetételben:  

Elnök: Bartha Zsuzsánna, Tagok: Fazekas Erika, Molnár Györgyi 

Egyhangúan elfogadva 

 

30/2018. április 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a PSN Zrt. nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka” (2018. június 21-24.) versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (kötelező, páros versenyszám) és junior (egyéni és kombinációs kűr 

versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a PSN Zrt. -hez 

leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen 

felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

31/2018. április 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség Elnöksége megállapítja, hogy Molnár Andrea, az Orka SE 

sportklub képviseletében 2018. április 16. napján keltezett formanyomtatványon kérelmezte 

az Orka SE versenyzőinek alábbi versenyen történő indulását utánpótlás korosztályban: 



 
 

 

 

• 2018. év június 08-10. napján és Bécs helyszínen megrendezésre kerülő Austrian 

Youth Open elnevezésű nemzetközi szinkronúszó verseny. 

Az Elnökség a hatályos versenyszabályzat 14. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 

miszerint fenti versenyen a magyar válogatott csapat indulása előnyt élvez, így erre 

vonatkozóan sportszervezetek nevezését az Elnökség nem támogatja. 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

 

 

32/2018. április 25. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Synchro Sopron SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka” (2018. június 21-24.) versenyre 

vonatkozóan junior (páros versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az 

elnökség a Synchro Sopron SE-hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

33/2018. május 03. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BHSE nemzetközi versenyzési 

kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka” (2018. június 21-24.) versenyre vonatkozóan  

utánpótlás (egyéni, páros, csapat, szabad kombinációs kűr versenyszám) és junior (egyéni 

versenyszám) korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a BHSE-hez 

leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen 

felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

 

34/2018. május 04. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség 

2017. évi szakmai beszámolóját és a 2018. évi szakmai tervét, melyeket az elnökség a 2018. 

május 09-i közgyűlés elé kívánja terjeszteni elfogadásra. 

 

Egyhangúan elfogadva. 



 
 

 

 

 

 

35/2018. május 04. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség 

2018. évi költségvetési tervezetét, melyet az elnökség a 2018. május 09-i közgyűlés elé kíván 

terjeszteni elfogadásra. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

36/2018. május 08. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség, Northford Consulting 

által készített 2017. évi pénzügyi beszámolóját (mérleg, közhasznúsági jelentés), melyet a 

2018. május 09-i közgyűlés elé kíván terjeszteni elfogadásra. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

 

37/2018. május 08. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Hevesi Réka részére, 

aki a budapesti FINA World Series (2018. május 18-20.) versenyen a Medúza 21 SE 

egyesület színeiben versenyezhet, amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, a SYNUS SC is 

előzetesen, írásban hozzájárul. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

38/2018. május 14. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Turi Sára és Baptsán 

Réka részére, akik a Primorje Syncro Rijeka (2018. június 21-24.) nemzetközi szinkronúszó 

versenyen a H2O Synchro SE egyesület színeiben versenyezhetnek (junior korosztály- páros, 

csapat és kombinációs kűr versenyszám), melyhez a versenyzők egyesülete, a Synchro Sopron 

SE előzetesen, írásban hozzájárult. Jelen határozattal a szövetség 32/2018. április 25. sz. 

határozata hatályát veszti. 

 

Egyhangúan elfogadva 



 
 

 

 

39/2018. május 17. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Barbara Kimberli 

Pálma részére, aki a XIV. Delfin Kupán (2018. május 25-27.) az Aqua SE egyesület színeiben 

versenyezhet, amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, az FTC előzetesen, írásban 

hozzájárul.  

 

Egyhangúan elfogadva 

 

 

40/2018. május 22. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a szövetségi Magyar 

Olimpiai Bizottság tagságra a szövetség elnökét, Balogh Sándor Urat jelöli, aki a képviseletet 

teljes jogkörrel látja el. Ezzel egy időben az elnökség a 18/2018. február 28. sz. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

 5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

 

41/2018. május 23. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Szepesi Jázmin 

részére, aki a XIV. Delfin Kupán (2018. május 25-27.) az BHSE egyesület színeiben 

versenyezhet, amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, a SYNUS SC előzetesen, írásban 

hozzájárul.  

Egyhangúan elfogadva 

42/2018. május 23. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Aranyossy- Nagy 

Zsófia részére, aki a XIV. Delfin Kupán (2018. május 25-27.) és a VIII. Hungarian Openen 

(2018. június 15-17.) a Balatonfüredi USC színeiben versenyezhet, amennyiben ehhez a 

versenyző egyesülete, a BVSC- Zugló előzetesen, írásban hozzájárul.  

Egyhangúan elfogadva 



 
 

 

 

43/2018. május 23. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Aquatic Group SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Primorje Synchro Cup Rijeka” (2018. június 21-24.) versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (kötelező, páros és szabad kombinációs kűr versenyszám) 

korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség az Aquatic Group SE-hez leigazolt 

versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra 

kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

44/2018. május 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Csöppű Dalma 

részére, aki a VIII. Hungarian Openen (2018. június 15-17.) a BHSE színeiben versenyezhet, 

amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, a Medúza 21 SE előzetesen, írásban hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

45/2018. május 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Valenta Réka részére, 

aki a Primorje Synchro Cup versenyen (2018. június 21-24.) a Medúza 21 SE színeiben 

versenyezhet, amennyiben ehhez a versenyző egyesülete, a BHSE előzetesen, írásban 

hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

 

46/2018. május 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határoz, hogy az ügyvezető igazgatói és a 

gazdasági vezetői pozíciót ideiglenesen a főtitkár alá rendeli és felkéri dr. Pozsgay Gábor 

ügyvéd urat, hogy a határozatban foglaltak szerint a szövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzatát módosítsa.  

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 



 
 

 

 

47/2018. május 30. sz. határozat 

A 2018. évi Gyermek Országos Bajnokság tapasztalatai alapján az elnökség azt a határozatot 

hozta, hogy a 2018/2019 szezontól szövetségi támogatásban kizárólag az a tagszervezet 

részesülhet, aki a Gyermek Országos Bajnokságon csapat versenyszámban minimum egy 

csapatot kiállít. A szövetség a lehetőségei szintjén ehhez minden támogatást megad. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

 

48/2018. május 30. sz. határozat 

A Testnevelési Egyetemmel történt egyeztetés alapján a szövetség Szauder Gábor urat 

javasolja szinkronúszás sportágban az MSc képzés vezetésére. 

5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva 

 

49/2018. május 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri dr. Pozsgay Gábor urat, hogy a 

szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát a Sportolói Bizottsággal, valamint a Média 

Bizottsággal és feladatrendszerükkel egészítse ki és erre tegyen javaslatot az elnökség felé. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

 

50/2018. június 08. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége egyszeri rajtengedélyt ad Aranyossy- Nagy 

Zsófia részére, aki a VIII. Hungarian Openen (2018. június 15-17.) a Veszprémi  UK 

színeiben versenyezhet, melyhez a versenyző egyesülete, a BVSC- Zugló  előzetesen, 

írásban hozzájárult. Ezzel egyidejűleg az elnökség 42/2018. május 23.  számú 

határozatában, a Hungarian Open versenyre vonatkozó döntés hatályát veszti. 

  

Egyhangúan elfogadva 

 

 

 



 
 

 

 

51/2018. június 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadva Natalia Tarasova szövetségi kapitány 

javaslatát az alábbi sportolók/ egységek számára biztosít előúszási lehetőséget a 2018. évi 

FINA Junior világbajnokság alkalmával: 

• Egyéni szabad program- Gács Boglárka (HUN) 

• Egyéni technikai program- Rozmán Vanessza (H2O SE) 

• Páros szabad program- Apáthy Anna, Szabó Anna Viktória (HUN) 

• Páros technikai program- Csöppű Dalma, Valenta Réka (Medúza 21 SE- 

BHSE) 

• Csapat szabad program- Utánpótlás válogatott 

• Kombinációs kűr- Utánpótlás válogatott 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

52/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a 

2017/2018-as szezonban érvényes minősítési rendszert, valamint ezen időszak adatait alapul 

véve készítse el a 2017/2018-as egyesületi rangsort 2018. augusztus 31-ig. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

53/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség módosított Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, amit 2018. július 04-től hatályba is helyezett. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

54/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta és 2018. július 04-től hatályba 

helyezte a szövetség módosított Gyermekvédelmi szabályzatát és Sportegészségügyi 

szabályzatát. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 



 
 

 

 

55/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Sportolói Bizottság felállítása mellett döntött. 

A bizottság elnökének Rényi Lucát, míg tagoknak Stumpf Katát és Nyírfás Rebekát 

választotta. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

56/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének Dr. 

Ugrin Tamást választja. Az elnökség a bizottság korábbi elnökének, Dr. Fábry Györgynek 

eddigi munkáját köszöni. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

 

57/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége kifejezi azon szándékát, hogy Natalia Tarasova 

szövetségi kapitány 2018. augusztus 31-én lejáró szerződését meghosszabbítsa.  A szerződés 

előkészítésére, a szövetségi kapitánnyal történő megállapodásra és a szerződés- 2018-as 

Junior világbajnokságot megelőző- megkötésére az elnökség felkéri Balogh Sándor elnök 

Urat  

Az elnökség továbbá felkéri Natalia Tarasova szövetségi kapitányt, hogy 2018. augusztus 31-

ig küldje meg a szövetségi iroda részére a válogatottak versenyeztetési tervét a 2018/2019-es 

szezonra vonatkozóan, minden korosztályt érintően. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

58/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri Natalia Tarasova szövetségi kapitányt, 

hogy 2018. augusztus 31-ig készítse el és küldje meg a szövetségi iroda részére szakmai 

beszámolóját a 2017/2018-as szezonról és a 2018-as év fő versenyeiről (Junior EB, Junior 

VB, Felnőtt EB). 

Az elnökségi kéri továbbá a szövetségi kapitányt, hogy a 2020-as olimpiai felkészülési 

programját is küldje meg a szövetség részére 2018. augusztus 31-ig. 



 
 

 

 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

59/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri Kobolák Gabriellát, hogy a Versenybíró 

Bizottság koncepcióját 2018. augusztus 31-ig készítse el és küldje meg a szövetségi iroda 

részére. Továbbá a szövetségi kapitány által későbbiekben megküldésre kerülő 

versenyeztetési terv alapján a Versenybíró Bizottság tegyen javaslatot a válogatottal 

nemzetközi versenyekre utazó bírók személyére. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

60/2018. július 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége szakfelügyelői pályázatot ír ki. A pályázati 

felhívás a szövetség honlapján (www.mszusz.hu) kerül közzétételre. A pályázatok benyújtási 

határideje 2018. július 31. 

Egyhangúan elfogadva. 

 

61/2018. július 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség előterjesztett 

Adatkezelési szabályzatát és kapcsolódó mellékleteit, amit 2018. július 30. nappal hatályba is 

helyezett. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

62/2018. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadja a Szakmai Bizottság által átdolgozott 

egyesületi minősítési rendszert, melyet 2018. szeptember 13-tól hatályba helyez, így a 

2018/2019-es versenyszezonra már érvényes. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

 

 

http://www.mszusz.hu/


 
 

 

 

63/2018. szeptember 12. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Szakmai Bizottság által elkészített 

és előterjesztett „Versenyrendszer 2018-2021” elnevezésű szakmai anyagot és a 2018/2019-es 

versenyszezontól hatályba is helyezte azt. Amennyiben a 2018. szeptember 15-i versenybíró- 

Edzői Fórum megbeszélés eredményeként módosító javaslat érkezik, azzal kiegészítésre kerül 

az anyag. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

64/2018. szeptember 12. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2018. évi Magyar Kupát 

a Duna Arénában rendezi meg. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

65/2018. szeptember 12. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Szakmai Bizottság elnöke és az 

Edzői Fórum vezetője által előterjesztett javaslatot a szövetség 2019-es versenynaptárára 

vonatkozóan, azzal a kiegészítéssel, hogy a LEN és FINA naptár ismeretében változtatás 

lehetséges. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

66/2018. szeptember 12. sz. határozati javaslat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Jurenka Krisztinát, mint a szakfelügyelő 

pozícióra egyedüliként pályázó szakember személyes egyeztetésre invitálja. Ennek 

leszervezését a szövetségi iroda koordinálja. 

 

Egyhangúan elfogadva 

 



 
 

 

 

67/2018. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2018. utolsó negyedévére vonatkozóan (2018. 

október 01- december 31.) módosította korábbi, a Gerevich ösztöndíj felosztással kapcsolatos 

határozatát (10/2018. február 09. sz. határozat) az alábbiak szerint: 

 Natalia Tarasova    55.000 Ft 

 Rényi Luca   60.000 Ft 

 Dávid Janka   30.000 Ft 

 Hungler Szabina   30.000 Ft 

 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

68/2018. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta Natalia Tarasova szövetségi kapitány 

beszámolóját a LEN Junior Európa- bajnokságról, a FINA Junior világbajnokságról, a LEN 

Európa- bajnokságról, valamint a COMEN Cup-ról. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

69/2018. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a szövetségi kapitánnyal egyeztetve, 

meghatározta azon versenyek körét, melyen a nemzeti válogatott 2018. december 31-ig 

bezárólag részt kíván venni. 

Az érintett versenyek korosztályonként: 

Utánpótlás korosztály: Olympic Hopes (SVK) 

Junior/ felnőtt korosztály korosztály: Christmas Prize (CZE) 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

70/2018. szeptember 12. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy benyújtja pályázatát 2019-

es FINA Artistic Swimming Development School rendezésre. 

 

Egyhangúan elfogadva 



 
 

 

 

71/2018. szeptember 18. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Little Frogs” (Szlovákia, 2018. október 20.) versenyre vonatkozóan 

gyermek korosztályban, valamint kezdő kategóriában. A versenyen való részvételhez az 

elnökség a Medúza 21 SE-hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

72/2018. szeptember 18. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Orka SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Little Frogs” (Szlovákia, 2018. október 20.) versenyre vonatkozóan 

kezdő kategóriában. A versenyen való részvételhez az elnökség az Orka SE-hez leigazolt 

versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra 

kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

73/2018. október 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége- egyeztetve a Szakmai Bizottság elnökével és a 

Versenybíró Bizottsággal- az alábbi szakembereket delegálja a Belgrádban 2018. október 26-

28-án megrendezésre kerülő LEN Clinic-re: Rényi Luca, Temesi Szandra, Molnár Andrea, 

Faraga Szilvia, Vándor Csilla, Vízi Judit, Takács Kornél, Várnai Zsuzsa, Kobolák Gabriella. 

A képzésen résztvevők a közeljövőben egy szövetségi szakmai képzés keretén belül 

számolnak be a LEN Clinic-en elhangzottakról. 

Egyhangúan elfogadva 

 

74/2018. október 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a H2O SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „XIX. Crystal Cup” (Belgrád, 2018. december 1-2.) versenyre 

vonatkozóan gyermek korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a H2O SE-



 
 

 

 

hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen 

felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

 

75/2018. október 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BVSC- Zugló nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Olympic Hopes” (Szlovákia, 2018. november 17-18.) versenyre 

vonatkozóan gyermek és utánpótlás korosztályban. A versenyen, gyermek korosztályban való 

részvételhez az elnökség a BVSC- Zuglóhoz leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a 

benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul.  

Utánpótlás korosztályban ugyanakkor, az elnökség a hatályos versenyszabályzat 14. § (6) 

bekezdésében foglaltakra tekintettel, miszerint fenti versenyen a magyar válogatott csapat 

indulása előnyt élvez, így erre vonatkozóan sportszervezetek nevezését az Elnökség nem 

támogatja. 

Egyhangúan elfogadva 

 

76/2018. október 08. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta az Aquatic Group SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Christmas Prize” (Prága, 2018. november 30- december 02.) 

versenyre vonatkozóan utánpótlás korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség 

az Aquatic Group SE-hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi 

versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az 

elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

77/2018. október 08. sz. határozat 



 
 

 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „XIX. Crystal Cup” (Belgrád, 2018. december 1-2.) versenyre 

vonatkozóan gyermek korosztályban. A versenyen való részvételhez az elnökség a Medúza 21 

SE-hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott nemzetközi versenyzési 

kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és edzőiknek az elnökség sok 

sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

78/2018. október 16. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BVSC- Zugló nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Christmas Prize” (Prága, 2018. november 30- december 02.) 

versenyre vonatkozóan utánpótlás és felnőtt korosztályban. A versenyen való részvételhez az 

elnökség a BVSC- Zugló-hoz leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

79/2018. október 16. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Christmas Prize” (Prága, 2018. november 30- december 02.) 

versenyre vonatkozóan utánpótlás és felnőtt korosztályban. A versenyen való részvételhez az 

elnökség a Medúza 21 SE- hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a benyújtott 

nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak és 

edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

80/2018. október 18. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy az utánpótlás válogatott 

élére, szövetségi kapitánynak Elizaveta Stepanova-t nevezi ki a 2018/2019-es szezonra. 

Egyhangúan elfogadva 

 



 
 

 

 

81/2018. október 18. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felülvizsgálta az utánpótlás válogatott 2018. 

december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó nemzetközi versenyeztetését. A jelentősen 

elhúzódó bürokráciai problémák miatt- melynek következtében Elizaveta Stepanova csak a 

napokban kapta meg magyarországi vízumát-  az elnökség úgy határozott, hogy az utánpótlás 

válogatott tisztes felkészülése és helytállása az idő rövidsége miatt nem biztosítható, így a 

csapat a 2018. november 17-18-án esedékes Olympic Hopes nemzetközi versenyen nem vesz 

részt. 

Fentiek értelmében a Magyar Szinkronúszó Szövetség tagszervezetei 2018. október 25-ig még 

benyújthatják nemzetközi versenyzési kérelmüket a hivatkozott versenyre. 

Az 2018-as Olympic Hopes versennyel kapcsolatban a BVSC- Zugló által korábban 

benyújtott és elutasított kérelmét az elnökség felülbírálta, így a klub részvételéhez hozzájárul 

utánpótlás korosztályban is. 

Egyhangúan elfogadva 

 

82/2018. október 31. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BHSE nemzetközi versenyzési 

kérelmét a „XIX. Crystal Cup” (Belgrád, 2018. december 1-2.) versenyre vonatkozóan 

gyermek korosztályban (egyéni, páros, csapat és kombinációs kűr versenyszám). A versenyen 

való részvételhez az elnökség a BHSE-hez leigazolt versenyzők tekintetében-, akik a 

benyújtott nemzetközi versenyzési kérelmen felsorolásra kerültek- hozzájárul. A sportolóknak 

és edzőiknek az elnökség sok sikert kíván! 

Egyhangúan elfogadva 

 

83/2018. november 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megkéri Natalia Tarasova szövetségi kapitányt, 

hogy tegyen szakmai kiegészítést a moszkvai edzőtáborról készített beszámolójával 

kapcsolatban, minden edzésnap vonatkozásában. 

Egyhangúan elfogadva. 

 



 
 

 

 

84/2018. november 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy kénytelen lemondani az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának Olympic Hopes (2018. november 17-18.) versenyre 

vonatkozó támogatásáról, azzal indokolva, hogy a bürokráciai nehézségek miatt az utánpótlás 

válogatott edzője, Elizaveta Stepanova nem tudta szeptemberben megkezdeni munkáját, így a 

csapat felkészülésnek kezdése november közepére módosult, ami- a verseny időpontját 

figyelembe véve- nem teszi lehetővé a válogatott részvételét a hivatkozott versenyen. 

 

Egyhangúan elfogadva. 

 

85/2018. november 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Szakmai Bizottság javaslata alapján a 2018-as 

év felfedezettjének Gács Boglárkát (BHSE), az év szinkronúszójának Dávid Jankát (Római 

Sz.SE) választotta. A sportolóknak (és edzőiknek) szeretettel gratulál az elnökség és további 

szép sikereket kíván. 

Egyhangúan elfogadva 

 

86/2018. november 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége támogatja a 2019. évi FINA Műúszó „Super 

Final” esemény budapesti megrendezését és felhatalmazza Balogh Sándor elnök Urat, hogy az 

ezzel kapcsolatos szerződést aláírja. 

3 nem szavazattal és egy tartózkodással a határozat elutasításra került 

 

87/2018. december 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2017/2018-as szezon egyesületi ranglistája 

alapján műhelytámogatásban részesíti az első nyolc helyezett klubot az alábbi összegekkel: 

 

1. BHSE   450.000 Ft 



 
 

 

 

2. H2O SE   400.000 Ft 

3. Medúza 21 SE  350.000 Ft 

4. BVSC- Zugló   300.000 Ft 

5. SYNUS SC   250.000 Ft 

6. Kapos Dynamic SE  200.000 Ft 

7. Orka SE   150.000 Ft 

8. Aquatic Group SE  100.000 Ft 

 

3 igen szavazattal és egy nem szavazattal elfogadva 

 

88/2018. december 03. sz. határozat 

Balogh Sándor elnök Úr informálta az elnökséget, hogy tájékozódott a 2019. évi FINA World 

Series Super Final költségeiről a szerződés ismeretében. Ezzel összhangban elnök úr 50 millió 

forintról szóló költségvetést terjesztett elő. Elnök úr tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy 

konzultált az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért felelős államtitkárával, aki az 

esemény költségvetését 50 m Ft összegig elfogadta és támogatja, valamint tekintettel a 2025-

ös és 2027-es FINA VB pályázatra azon lesz, hogy további támogatást biztosítson az 

eseményhez. Elnök Úr tájékoztatja az elnökséget, hogy a támogatási összeget és a 

költségvetést figyelembe véve a szövetséget nem terheli plusz költség a rendezvény 

megszervezésével. 

Egyhangúan elfogadva 

 

89/2018. december 03. sz. határozat 

Balogh Sándor elnök Úr tájékoztatta az elnökséget, hogy egy orosz sportoló hazánkban 

szeretné folytatni tanulmányait és versenyengedélyért is folyamodna. 

Az elnökség felhatalmazza Balogh Sándor urat, hogy folytasson tárgyalásokat a sportolóval és 

az orosz szövetséggel a részletek feltárására. 

 



 
 

 

 

Egyhangúan elfogadva 

 

90/2018. december 03. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megtárgyalta a BVSC- Zugló kérelmét és Zelen 

Csenge részére, a 2018.évi Honvéd Mikulás Kupa versenyre (2018. december 15-16.) 

vonatkozóan egyszeri rajtengedélyt ad, mellyel a hivatkozott versenyen a BVSC- Zugló 

színeiben vehet részt, amennyiben ehhez előzetesen a sportoló jelenlegi egyesülete, az 

Aquatic Group SE hozzájárul. 

Egyhangúan elfogadva 

 

 


