
                                                                    H a t á r o z a t o k  

                                                          a 2011. október 5-i ülésről 

1. Az elnökség a 2007. évben hozott 113/2007 számú (2007. április 13.) és a 116/2007 számú 

(2007. április 13.) elnökségi határozatban szereplő átigazolási díjakat és versenyengedély 

kártya díjat megerősítette, azon nem változtatott.  

Felelős: IÁG bizottság és szövetségi iroda 

 

2. Az elnökség a Budapesten, 2011.október 27-30-ig tartandó bíróképzés részvételi díjra 4 napra 

12000,- az összeg a nem látogatott napok számával nem csökkenthető. Érdeklődési jellegű 

részvétel esetén 6000,- Ft összeget fogad el. A FINA és a LEN listán résztvevő bíróknak ez az 

összeg az 50 %-os támogatást tartalmazza. 

Felelős:  VBB és szövetségi iroda 

 

Az elnökség a külföldi bírók alacsony létszáma miatt, módosította a magyar bírók képzési 

díját 3500,- Ft-ra, körtelefon egyeztetéssel. 

Felelős: VBB és szövetségi iroda 

 

3. Az elnökség az IÁG Bizottság javaslata alapján munkahelyi elfoglaltsága miatt Petrovai Anna 

elnököt felmenti elnöki tisztségéből, de továbbra is a bizottság tagja. Elnöknek megszavazza 

Bartha Zsuzsannát, aki eddig a bizottság tagja volt. Kérjük a különböző okmányokon és 

honlapon a módosítás elvégzését. 

Felelős: szövetségi iroda 

 

4. Az elnökség a versenyszabályzatot egyhangúlag elfogadja. 

A versenynaptár az őszi versenyekkel kiegészítve november 1-ig kerül elfogadásra és 

kihirdetve. 

Felelős: Edző Bizottság, szövetségi iroda 

 

5. Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a szövetség anyagi helyzetének javítása érdekében, 

külső személyekkel és szponzorszerző cégekkel is felveszi a kapcsolatot, akiknek jutalékot 

kíván adni, a hozott összeg 25-50 %-a között. 

A szponzorcégekkel a közvetlen kapcsolattartást Szabó Géza elnökségi tag vállalta. 

Felelős: Szabó Géza elnökségi tag, szövetségi iroda 

 

6. Az elnökség az egyesületek tartozása miatt, a 2011. október 8-i csillagversenyen még nem 

korlátozza a részvételt, de az ezt követő novemberi csillagversenyen csak akkor indulhat az 

egyesület versenyzője, ha az egyesületnek nincs tartozása a szövetség felé. 

Felelős: szövetségi iroda, könyvelő 

 

7. Az elnökség 2010. évben hozott olyan döntést, Főtitkár előterjesztése alapján, hogy 

korlátozza a céges mobiltelefonok használatát. Cseh Krisztiánnál és Szauder Gábornál lévő 

telefon havi 10.000,- Ft-ban,  Szimandl László főtitkárnál lévő telefont 15.000,- Ft-ban. 

Az ezen felül történő beszélgetést fent nevezetteknek számla ellenében be kell fizetni a 

szövetség pénztárában. Ez a határozat kimaradt a határozatok tárából. Az elnökségi tagok 



egyöntetű megerősítése után, az elnökség ezt a határozatot visszamenőleg alkalmazza a 

2010. év áprilisától kezdődően. 

Felelős: szövetségi iroda, 

 

8. Az elnökség a Gerevich Alapítvány támogatási javaslatát módosítja. A feltételek egyeztetése 

után. Határidő: következő elnökségi ülés 

Felelős: szövetségi iroda 

 

Határozatok a 2011. október 20-i elnökségi ülésről 

1. Az elnökség felszólítja Ábrahám Csabát, hogy a GYVSE rendezze tartozását a szövetség felé. 

Ezzel példát mutatva a többi egyesületnek. 

Felelő: Ábrahám Csaba 

 

2. Azok az egyesületek amelyek 2011. október 25-ig nem rendezik teljes tartozásukat a 

szövetség felé, nem kapnak rajtengedélyt külföldi versenyen való induláshoz. Erről a 

szövetség értesíti a külföldi verseny rendezőit. Erről a határozatról az egyesületek egyesével 

is értesíteni kell. 

Felelős:szövetségi iroda 

 

3. Az ismert okok miatt a Gerevich ösztöndíj fölosztását az alábbiak miatt módosítja az 

elnökség: Kiss Szofi 30.000Ft, Czékus Eszter 170.000Ft, Szauder Gábor  100.000Ft. 

Czékus Eszter és Kiss Szofi versenyzését csak akkor támogatja a szövetség, ha a szülők is 

befizetik az általuk jóváhagyott, olimpiáig szóló támogatásukat. 

Felelős: szövetségi iroda 

 

4. Amennyiben a Főtitkár által, az elnökség elé e-mailben előterjesztett javaslatokra a kiadást 

követő nap délelőtt tíz óráig nincs reagálás, abban az esetben a Főtitkár javaslata az elnökség 

által elfogadottnak tekintendő. 

Felelős: elnökség, főtitkár 

 

5. Az elnökség megbízza dr. Szentimrey Mária ügyvédnőt, tegyen javaslatot, hogy a Blikkben 

megjelent cikkel kapcsolatban a szövetség tegyen e jogi lépéseket. 

Felelős: szövetségi iroda, Dr. Szentimrey Mária 

 

6. A szövetségi iroda minden anyagot adjon át dr. Szentimrey Mária ügyvédnőnek, ami a 2010-

es EB-vel kapcsolatban keletkezett. 

Felelős: szövetségi iroda, Dr. Szentimrey Mária 

 

7. Az elnökség megbízza dr. Szentimrey Máriát, hogy a jelenleg dr.Berényi Viktor által képviselt 

ügyeket vegye át, dr. Berényi Viktor ügyvéd úrtól pedig vonjuk meg a meghatalmazást, és 

köszönjük meg munkáját. 

Felelős: szövetségi iroda 

 



8. Az elnökség a FINA bíróképzésen résztvevő külföldi bírók részére 2011. október 27-én 

vacsorával egybekötött fogadást tart. 

Felelős: VBB, elnökség 

 

9. Dr. Szentimrey Mária kapjon tájékoztatást az egyesületek tartozásairól, továbbá Budai Gyula 

leveléről. 

Felelős: szövetségi iroda 

 

 

 

 

 

 


