
 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökségének határozatai 

2016. év 

 

 

1/2016. január 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a fellépő adminisztrációs problémák miatt 

Faraga Szilvia helyett Árkovics Petrát javasolja Gerevich ösztöndíjra, havi 65.000 forintos 

mértékben 2015 utolsó negyedévére. A 66/2015. szeptember 01. sz. határozat egyéb 

felosztása változatlan. 

 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva. 

Felelős: Elnökség 

 

2/2016. január 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a 2016. évi German Open 

(Bonn) versenyen a válogatott részt vegyen páros (rövid és hosszú program) és csapat (rövid 

és hosszú program) versenyszámban (Összesen 17 fő-12 fő sportoló, 5 fő kísérő- a résztvevők 

köre a technikai igazgató és a szövetségi kapitány döntése alapján került kijelölésre). A 

delegáció elszállásolása a verseny szervezői által kijelölt szálláson történik. Az utazáshoz a 

résztvevő versenyzők hozzájárulása is szükséges, mely az egy főre jutó költség 10%-a, vagyis 

sportolónként 25.000 Ft, melyet a szövetség részére 2016. február 29-ig a szövetség 

irodájában (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) kell befizetni. 

 

5 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 



 

 

3/2016. január 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött arról, hogy a 2016. évi French Open 

(Párizs) versenyen a válogatott részt vegyen páros (rövid és hosszú program) és csapat (rövid 

és hosszú program) versenyszámban (Összesen 17 fő-12 fő sportoló, 5 fő kísérő- a résztvevők 

köre a technikai igazgató és a szövetségi kapitány döntése alapján került kijelölésre). A 

delegáció elszállásolása a verseny szervezői által kijelölt szálláson történik. Az utazáshoz a 

résztvevő versenyzők hozzájárulása is szükséges, mely az egy főre jutó költség 10%-a, vagyis 

sportolónként 25.000 Ft, melyet a szövetség részére 2016. február 29-ig a szövetség 

irodájában (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) kell befizetni. 

 

5 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

4/2016. Január 18. Sz. Határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az alábbi rendelkezésekről döntött a szövetség 

által rendezendő versenyekkel kapcsolatban: 

 A Magyar Szinkronúszó Szövetség által rendezendő versenyek (Országos 

Bajnokságok, Magyar Kupa, Hungarian Open) 2016. február 01-től 

hatályos egységes nevezési díja 5.000 Ft/fő/ korosztály. 

 A csak kötelező versenyszámban induló sportolók nem fizetnek 

nevezési díjat. 

 A válogatott kerettag versenyzők nem fizetnek nevezési díjat. (Az 

aktuális kerettagok listája a szövetség hivatalos honlapján- 

www.mszusz.hu- megtekinthető) 

 Kötelező versenyszámban (gyermek- utánpótlás- és junior korosztályok 

esetén) minden nevezett versenyzőnek el kell indulnia. 



 

 

 Kötelező versenyszámban el nem induló versenyző kűr 

versenyszámban nem nevezhető. 

 A versenyek kötelező versenyszámmal kezdődnek. 

 A 2016/17-es versenyszezontól versenyegyesülésre nincs lehetőség. 

 Sportolók kölcsönadására- az átigazolási időszakban- van lehetőség, 

mely egy teljes versenyszezonra szól. Ezen idő alatt kizárólag a 

kölcsönvevő egyesület színeiben versenyezhet az adott sportoló. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, technikai igazgató 

 

5/2016. Január 18. Sz. Határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta az előterjesztett „Tagegyesületek 

versenyrendezési és tömegsport rendezvényszervezési” pályázatot, mely a 2016/17-es 

versenyszezonra már érvényes. A pályázat a szövetség tagszervezetei felé elektronikus 

formában kerül megküldésre, valamint a szövetség hivatalos honlapjáról (www.mszusz.hu) 

tölthető le. 

 

3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, technikai igazgató 

 

 

 

 

http://www.mszusz.hu/


 

 

6/2016. január 28. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a technikai igazgató által javasoltakat 

a hatékonyabb szakmai munka elérése érdekében, ezért a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság 

összetételét- az inaktív tagok visszahívásával- a következők szerint módosítja: 

 Árkovics Petra- elnök 

 Tringer Sára 

 Barkáné Lasky Vivien 

 Erdős Eszter 

 Balogh Gabriella 

 a BHSZE delegált tagja (Gyenge Dóra vagy Felföldi Andrea) 

 

Ezzel egyidejűleg a Magyar Szinkronúszó Szövetség 57/2015. szeptember 01. számú 

határozata módosításra került a fentiek szerint. 

 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Technikai igazgató, Elnökség 

 

7/2016. február 11. sz. határozat 

A válogatottság részvételével kapcsolatosan a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy 

határozott, hogy felkéri Haranghy Csaba elnököt és a szövetségi irodát, hogy a közeli jövőben 

hívja össze az MSZÚSZ összes tagszervezetének elnökét egy tisztázó beszélgetésre, ahol az 

előbb nevezetteken túl részt vehetnének az elnökségi és ET tagok, valamint a szövetségi 

kapitány is. Az alábbi főbb kérdések tisztázását célozva: edzéstervek összeegyeztethetősége, 

edzések, edzőtáborok, versenyek időpontjai, a külföldi versenyeken való nevezések, valamint 

a tagdíjak és a versenyzési költségek körüli anomáliák kerülnének tisztázásra. 



 

 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, iroda 

Határidő: Azonnal  

 

8/2016. február 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felhívja a válogatott kerettag sportolók 

figyelmét, hogy a kerettagságuk létrejöttét követően klubjuk felé a tagsági díjfizetési 

kötelezettségük megmarad és kötelesek a mindenkori klubjuk által meghatározott havi tagsági 

díjat a megadott határidőig megfizetni (Kivétel, ha a válogatottat delegáló egyesület ettől 

eltekint, vagy kedvezményes díjat állapít meg a sportoló részére.). 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

9/2016. február 11. sz. határozat 

A 2017-es FINA VB szervezésével kapcsolatban a MSZÚSZ elnöksége az alábbi 

határozatokat hozta: 

1. 

A MSZÚSZ elnöksége a Dagály uszodabeli rendezési helyszínt preferálja. 

2. 

Az MSZÚSZ elnöksége megerősíti azt a korábbi álláspontját, hogy a 2017-es úszó VB 

szinkronúszás fő koordinátorának Kobolák Gabriellát delegálja.  

 

 



 

 

3. 

Az elnökség örömmel nyugtázza, hogy Kiss Julia jelentkezett a 2017-es VB megrendezésében 

való aktív szerepvállalásra, ezért megbízza Haranghy Csabát és Cseh Krisztiánt, Kiss Julia 

pontos feladatkörének tisztázására. 

4. 

Az MSZÚSZ elnöksége örömmel nyugtázza, hogy Schill Bernadett jelentkezett a 2017-es VB 

megrendezésével kapcsolatos műszaki kérdések koordinálására és előkészítésére- melynek 

elvégzésére az elnökség ezennel felkéri. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

 

10/2016. február 11. sz. határozat 

Az MSZÚSZ elnöksége felkéri Kobolák Gabriellát, sürgesse meg Natalia Tarasova diploma 

honosítását. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Kobolák Gabriella 

Határidő: Azonnal 

 

11/ 2016. február 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a Gerevich ösztöndíj 2016. január 01.- 

december 31-ig történő felosztásáról, az alábbiak szerint: 

• Árkovics Petra  66.000 Ft 

• Lukovszky Sarolta  30.000 Ft 

• Czékus Eszter   37.000 Ft 



 

 

• Czegle Fanni   37.000 Ft 

• Péntek Lili   30.000 Ft 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság szabályzata értelmében, a felosztás negyedévente módosítható. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

 

12/2016. február 11. sz. határozat 

1. A horvátországi edzőtáborba (2016. március 23-30.) 14 fő sportoló és 3 edző utazik a 

szövetségi kapitánnyal történt egyeztetést követően. Egy fő sportoló költsége: 303.000 Ft. 

2. A MSZÚSZ elnöksége úgy határozott, hogy a szülői/ versenyzői hozzájárulás mértéke 

a horvátországi edzőtábor esetén 10% legyen, mely értékben 30.300 forintot jelent. A 

hozzájárulás- MSZÚSZ irodában történő- befizetésének határideje: 2016. március 18. 

3. A felnőtt EB-vel kapcsolatos döntést az elnökség 10 nappal elhalasztja. (2016. február 

22.) 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva. 

Felelős: Elnökség, iroda 

Határidő: Azonnal 

13/2016. február 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2016. évi Masters Európa- bajnokságra nem 

kíván delegálni versenybírót. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 



 

 

Határidő: Azonnal 

 

14/2016. február 11. sz. határozat 

Az MSZÚSZ elnöksége úgy határozott, hogy felkéri az elnökség tagjait, illetve a Szakmai 

Szakfelügyelő Bizottságot (elnökén keresztül), hogy 2016. február 19-ig adják meg Iker 

Bernadett részére (az MSZÚSZ irodán keresztül) a versenyzői szerződésbe foglalandó – 

általuk javasolt- elveket és feltételrendszert. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

 

15/2016. február 11. sz. határozat. 

Az MSZÚSZ elnöksége felkéri Natalia Tarasova szövetségi kapitányt, hogy 2016. február 22-

ig készítse el szakmai beszámolóját a 2016. évi German és French Open versenyekről. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Szövetségi kapitány 

Határidő: 2016. február 22. 

16/2016. március 10. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége- egyeztetve a szövetségi kapitánnyal és a 

technikai igazgatóval- úgy határozott, hogy financiális okok miatt a 2016-os londoni Európa- 

bajnokságon a válogatott nem vesz részt. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 



 

 

17/2016. március 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a 2016. évi Felnőtt és Utánpótlás 

Országos Bajnokság (2016. április 30.- május 01.) és a 2016. évi Magyar Kupa (2016. 

november 18-20.) helyszínéről, mely mindkét esetben az Érd Aréna lesz. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Iroda 

Határidő: Azonnal 

 

 

18/2016. március 17. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a tervezhetőség érdekében meghatározta az idei 

nemzetközi versenyek sportolói önrészének mértékét az alábbiak szerint: 

 Belarus Open – 25.000 Ft/ fő     Fizetési határidő: 2016. 

április 06. 

Egy sportoló teljes költsége: 199.000 Ft 

 

 Junior Európa- bajnokság- 50.000 Ft/ fő  Fizetési határidő: 2016. június 16. 

Egy sportoló teljes költsége: 196.200 Ft 

 

 Junior világbajnokság- 50.000 Ft/ fő    Fizetési határidő: 2016. 

július 04. 

Egy sportoló teljes költsége: 404.600 Ft 

 

 Mediterranean Synchronised Swimming Cup- 50.000 Ft 

Fizetési határidő: 2016. július 15. 

Egy sportoló teljes költsége: 341.115 Ft 



 

 

 

Az önköltségen felüli összeget a szövetség finanszírozza. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Iroda 

Határidő: Azonnal 

 

19/2016. március 18. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége határozott arról, hogy a Szlovákiában 

megrendezésre kerülő Gyermek- Junior Országos Bajnokságon (2016. április 23-24.) 

résztvevő junior válogatott (és edzői) utazási és szállás- ellátás költségeit finanszírozza. 

Továbbá az elnökség felkéri a Versenybíró Bizottság elnökét, Kobolák Gabriellát, hogy 

jelöljön ki 10 fő magyar versenybírót, akiknek a fenti költségeit szintén fedezi a szövetség. Az 

utazás külön busszal és egyszerre történik. Utazási időpontok: 2016. április 22. péntek reggel 

és 2016. április 24. vasárnap a versenyt követően. Indulási és érkezési hely: Komjádi uszoda. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Iroda 

Határidő: Azonnal 

 

20/2016. március 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Győri VSE nemzetközi 

versenyen (Delfinik Cup 2016- Pozsony) való részvételével kapcsolatos kérelmét és azt- a 

technikai igazgató javaslatára- jóváhagyta. Az egyesület versenyzőinek az elnökség sok sikert 

kíván. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 



 

 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

Határidő: Azonnal 

21/2016. március 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége – sikeres kvótaszerzés esetén- a 2016-os Rió-i 

olimpiára az alábbi személyeket kívánja delegálni: 

 Czékus Eszter- sportoló (páros versenyszám) 

 Czegle Fanni- sportoló (páros versenyszám) 

 Kocsán Gabriella- edző/kísérő 

Fent nevezett személyek részére a szövetség akkreditációt igényel (2 fő sportoló, 1 fő edző/ 

kísérő). 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

 

 

22/2016. március 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a H2O Synchro SE nemzetközi 

versenyeken (Austrian Youth Open 2016; Austrian Open 2016) való részvételével kapcsolatos 

kérelmét és azt- a technikai igazgató javaslatára- jóváhagyta. Az egyesület versenyzőinek az 

elnökség sok sikert kíván. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

Határidő: Azonnal 

 

23/2016. április 05. sz. határozat 



 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BHSZE 2016. február 26-án 

kelt, nemzetközi versenyen (XVI. Primorje Synchro Cup- 2016. április 21- 24.) való 

részvételével kapcsolatos kérelmét és azt- a technikai igazgató javaslatára- jóváhagyta. Az 

egyesület versenyzőinek az elnökség sok sikert kíván. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

Határidő: Azonnal 

 

24/2016. április 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Veszprémi Úszó Klub 2016. 

március 31-én kelt, nemzetközi versenyen (2016. évi Austrian Youth Open - 2016. június 4-

5.) való részvételével kapcsolatos kérelmét és azt- a technikai igazgató javaslatára- 

jóváhagyta. Az egyesület versenyzőinek az elnökség sok sikert kíván. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

Határidő: Azonnal 

 

25/2016. április 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége módosította az Igazolási és Átigazolási, 

valamint Versenyengedély Szabályzat 2§. 3.) és 4.) pontját az alábbiak szerint: 

 3.) Versenyengedély- kártyák kiváltása és megújítása az év során folyamatosan 

lehetséges. 

 4.) A versenyengedélyek érvényessége minden év augusztus 31-ig tart. 

Az elnökség a módosított Igazolási és Átigazolási, valamint Versenyengedély Szabályzatot 

elfogadta és 2016. április 05-tel hatályba helyezte. 



 

 

Az elnökség a Szabályzat hatálybaléptetésével egyidejűleg az MSZÚSZ 2015. szeptember 15-

től hatályos „Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási valamint Versenyengedély szabályzata”-

t hatályon kívül helyezte. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

Határidő: Azonnal 

 

26/2016. április 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE 2016. április 01-

én érkezett kérelmét a Delfinik Cup 2016 (2016. április 09-10.) versenyre vonatkozóan. Az 

elnökség megállapította, hogy az egyesület nem a szövetség 88/2015. december 01. számú 

határozatában foglalt határidő szerint nyújtotta be kérelmét, így azt – a technikai igazgatóval 

konzultálva- elutasítja, és nem engedélyezi a klubnak a részvételt a hivatkozott versenyen. 

Az egyesület fenti napon érkezett kérelmében szereplő további versenyekről az elnökség 

hamarosan meghozza döntését. 

 

5 igen és egy nem szavazattal elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

 

27/2016. április 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta Natalia Tarasova szövetségi kapitány, 

illetve Árkovics Petra és Tringer Sára szövetségi edzők beszámolóját a German és French 

Open versenyekről. 



 

 

Kocsán Gabriella beszámolóját az olimpiai kvalifikációs versenyről az elnökség nem tartotta 

elégségesnek és felkéri a szakembert egy részletesebb és mélyebb szakmai beszámoló 

elkészítésére, melynek határideje 2016. május 13. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Elnökség 

Határidő: Azonnal 

28/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2016. május 24-én 17:00 órai kezdettel tartja 

éves rendes közgyűlését a Komjádi uszoda (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.) 

tanácstermében. 

A közgyűlés napirendje: 

1./ A Szakszövetség 2015. évi szakmai beszámolója 

2./ Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3./ A Szakszövetség 2015. évi pénzügyi beszámolója (mérleg, közhasznúsági jelentés) 

4./ A Szakszövetség 2016. évi szakmai terve  

5./ A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi terve  

6./ Egy fő Ellenőrző Testületi tag választás 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 



 

 

29/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az elkészített 2015. évi szakmai beszámolót 

elfogadta és azt a 2016. május 24-én esedékes Közgyűlés elé kívánja terjeszteni jóváhagyásra. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

30/2016. április 14. sz. határozat 

 A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az elkészített 2016. évi szakmai tervet 

elfogadja, és azt a 2016. május 24-én esedékes Közgyűlés elé kívánja terjeszteni 

jóváhagyásra- azzal a kiegészítéssel, hogy végrehajtására a pénzügyi lehetőségek 

függvényében kerül sor. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 

31/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége nem fogadta el az előterjesztett 2016. évi 

költségvetést. Az elnökség felkéri az elnökségi tagokat és a magyar szinkronúszás 

sportbarátait, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a sportágat mi 

több szponzor támogassa pénzügyileg, illetve egyéb lehetőségekkel. Az elnökség egyben 

felkéri a titkárságot- a szakmai program érdemi csökkentése nélkül- tekintse át a tervezett 



 

 

költségvetés kiadási oldalán szereplő tételeket, melyek csökkenthetőek, és terjessze javaslatát 

a következő elnökségi ülés elé. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 

 

32/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2016. május 24-i közgyűlés napirendjéhez 

kapcsolódóan Jelölő Bizottságot állított fel az alábbi összetételben:  

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

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Felelős: Bartha Zsuzsánna 

Határidő: Azonnal 

 

33/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE 2016. április 1-i 

kérelmét (a Delfinik Cup verseny kivételével, melyről a szövetség vezetése a 26/2016. április 

05. sz. határozatában már rendelkezett) és úgy határozott, hogy a Medúza 21 SE kérelmében 

felsorolt versenyekre és versenyzőkre a részvételt úgy tudja engedélyezni, ha az egyesület 

minden egyes versenyre az adott versenyen indítani kívánt versenyzők névsorával, határidőre 

versenyengedély kérelmet ad le. 



 

 

3 igen és egy nem szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

34/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Szakmai Szakfelügyelő Bizottságba 

választotta Kusztor- Jurenka Krisztinát (Budaörsi SC), Temesi Szandrát (BHSZE) és 

Aranyossy- Nagy Zsófiát (Veszprémi UK).  Az érintett személyek írásban jelezték bizottsági 

tagságuk elfogadását. 

A Szakmai Szakfelügyelő Bizottság tagjai:  

 Árkovics Petra- elnök 

 Barkáné Lasky Vivien 

 Tringer Sára 

 Temesi Szandra 

 Kusztor- Jurenka Krisztina 

 Aranyossy- Nagy Zsófia 

 A BHSZE részéről továbbá Gyenge Dóra vagy Felföldi Andrea 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 



 

 

35/2016. április 14. sz. határozati javaslat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri Szauder Gábor technikai igazgatót, hogy 

vegye fel a kapcsolatot Anna Tares-sel, akit a 2016. május 14-15-i edzőtovábbképzésre 

előadóként szeretne felkérni a szövetség. Anna Tares utazási, szállás/ellátás, valamint előadói 

díját a szövetség finanszírozza. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

36/2016. április 14. sz. határozat 

Medúza egyesületű válogatott sportolók nevezése az OB-ra 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri a titkárságot, kérjen jogi véleményt Dr. 

Pozsgay Gábor ügyvéd úrtól és terjessze mielőbb döntésre ismételten az elnökség elé a 

kérdést. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 

37/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a technikai igazgató által benyújtott 

válogatottakra vonatkozó versenyeztetési tervek közül a 4. számú versenyeztetési tervet 

elfogadta, melyben az alábbi versenyek szerepelnek korosztályonként: 



 

 

Felnőtt korosztály: 

XXIV. Felnőtt és Utánpótlás Országos Bajnokság    2016. április 30.- május 01. 

Junior korosztály: 

Synchro Belarus Open       2016. április 13-16 

XXIV. Gyermek és Junior Országos Bajnokság    2016. április 23-24. 

VI. Hungarian Open        2016. június 16-19. 

Junior Európa- bajnokság       2016. június 21-26. 

Junior világbajnokság       2016. július 9-13. 

13-15 évesek korosztálya: 

VI. Hungarian Open        2016. június 16-19. 

Mediterranean Synchronised Swimming Cup    2016. július 21-24. 

 

3 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Technikai igazgató 

 

 

 

38/2016. április 14. sz. határozat 



 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége örömmel nyugtázta, hogy határidőre hat 

tagszervezet küldte el pályázatát versenyrendezésre. A technikai igazgató és a Szakmai 

Szakfelügyelő Bizottság is megtette javaslatát a pályázatokkal kapcsolatban az elnökség felé. 

Az elnökség az alábbi négy klub versenyét kívánja szerepeltetni a hazai és nemzetközi (LEN) 

versenynaptárban: 

 Aquatic Kupa  

 Orka Kupa 

 Hullám Kupa  

 Honvéd Mikulás Kupa 

Az elnökség felkéri dr. Szőke Zsuzsannát, hogy a benyújtott anyagát dolgozza át, és kizárólag 

a pályázati kiírásban foglaltakra szorítkozva nyújtsa be újra pályázatát/ pályázatait 2016. 

május 09-ig, melyekről az ezt követő elnökségi ülésen dönt az elnökség. Továbbá az elnökség 

hangsúlyozza, hogy nem támogatja a versenyengedéllyel nem rendelkező személyek 

versenyzését. 

4 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 

 

 

 

39/2016. április 14. sz. határozat 



 

 

Az elnökség úgy dönt, hogy a 2016-os költségvetés elfogadása után tér vissza a válogatottak 

kűrfürdőruhájának kérdésére. 

4 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Iroda 

 

40/2016. április 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége ad- hoc bizottságot hoz létre a Synchro Sopron 

SE engedély nélküli Delfinik Cup-on való részvétele miatt. A bizottság tagjai: Dr Pozsgay 

Gábor, Rozsovits Erika, Szabó Géza Sándor, Iker Bernadett, Haranghy Csaba. 

A bizottság megvizsgálja a helyzetet és javaslatot tesz a további teendőkre. 

4 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Ad-hoc bizottság 

 

41/2016. április 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége jóváhagyta, hogy a 2016. évi Európa- 

bajnokságon önköltségen Czékus Eszter és Czegle Fanni páros versenyszámban, továbbá 

Czékus Eszter egyéni versenyszámban részt vegyen- amennyiben az Európai Úszószövetség 

(LEN) a késői jelentkezést befogadja. A sportolókat edzőként Kocsán Gabriella, 



 

 

csapatvezetőként Czegle Szonja kíséri el. A delegáció EB-n történő részvételéhez a szövetség 

anyagilag semmilyen mértékben nem tud hozzájárulni. 

1 igen 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal a határozat elutasítva. 

Határidő: Azonnal: 

Felelős: Elnökség 

42/2016. április 25. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége jóváhagyta Natalia Tarasova szövetségi 

kapitány, válogatott keretek személyi összetételére vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint: 

Felnőtt és junior kerettagok: 

Riemer Alexandra, Lukovszky Sarolta, Kertai Lili, Rényi Luca, Kézdi Fanni, Dávid Janka, 

Thuróczy Karolina Mylan, Péntek Lili Hajnal, Kassai Kamilla, Hungler Szabina Mercédesz, 

Ábrahám Jázmin Szonja, Szabó Veronka 

Páros: Riemer Alexandra, Lukovszky Sarolta, Kertai Lili  

 

Utánpótlás kerettagok 

Dávid Janka, Hungler Szabina Mercédesz, Ábrahám Jázmin Szonja, Takács Angéla, 

Gerstenkorn Mira, Gács Boglárka, Valenta Réka, Kleinhappel Réka, Lazur Zsófia, Apáthy 

Anna, Takács Fanni, Almási Anna, Sass Brigitta Kitti, Farkas Linda, Thuróczy Viktória, 

Kovács Eszter  

Páros: Dávid Janka, Hungler Szabina Mercédesz, Takács Angéla  

Szóló: Dávid Janka 



 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, Szövetségi kapitány 

43/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó szövetség elnöksége jóváhagyta a szövetség 2016. évi költségvetési 

tervét, melyet a 2016. május 24-i közgyűlés elé kíván terjeszteni elfogadásra. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

44/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a szövetség, Northford Consulting 

által készített 2015. évi pénzügyi- 2016. május 10. keltezésű- beszámolóját (mérleg, 

közhasznúsági jelentés), melyet a 2016. május 24-i közgyűlés elé kíván terjeszteni 

elfogadásra. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

45/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Fegyelmi Szabályzat 9. § (2) bekezdésének 

felhatalmazása alapján megválasztja az állandó bizottságként működő Fegyelmi és Etikai 

Bizottság tagjait 2017. december 31. napig terjedő időszakra az alábbiak szerint: 

 Dr. Fábry Györgyöt, mint elnököt  

 Fazekas Erikát, mint tagot  



 

 

 Dr. Kiss Gergő Lászlót mint tagot  

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

46/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökség megvizsgálta a Synchro Sopron SE kérelmét és 

engedélyezi az egyesület kérelmében foglalt sportolóinak részvételét az Austrian Youth Open 

elnevezésű nemzetközi versenyen. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

47/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökség megvizsgálta a BVSC- Zugló kérelmét és 

engedélyezi az egyesület kérelmében foglalt sportolóinak részvételét - a válogatott kerettagok 

kivételével - az Austrian Youth Open és az Austrian Open elnevezésű nemzetközi 

versenyeken. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

 

 



 

 

48/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökség megvizsgálta az Orka SE kérelmét és 

engedélyezi az egyesület kérelmében foglalt sportolóinak részvételét a Summer Cup of 

Olomuc elnevezésű nemzetközi versenyen. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

49/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnökség megvizsgálta a BHSZE kérelmét és engedélyezi 

az egyesület kérelmében foglalt sportolóinak részvételét- amennyiben a válogatott kerettagok 

részvételéhez a szövetségi kapitány előzetesen hozzájárul - az Austrian Youth Open és az 

Austrian Open elnevezésű nemzetközi versenyeken. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

50/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy felkéri a Szakmai 

Szakfelügyelő Bizottságot és a Technikai Igazgatót, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai 

alapján értékelje a kombinációs kűrhöz kapcsolódó kötelező gyakorlatok bevezetésével 

kapcsolatos tapasztalatokat. Továbbá az elnökség ezt a kötelezettséget a VI. Hungarian Open 

versenyre felfüggeszti. 

 



 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

51/2016. május 10. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a szövetség által rendezett 

versenyeken felnőtt korosztályban a Magyar Kupa kivételével csak együttes eredményt díjaz 

(technikai és szabad program együttesen) egyéni, páros és csapat versenyszámban. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

52/2016. május 31. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a PSN Zrt. kérelmét és 

engedélyezi az egyesület kérelmében foglalt sportolóinak a részvételét a 4. Austrian Open 

(2016. július 2-3.) nemzetközi versenyen. 

 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

53/2016. június 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a Gerevich ösztöndíj felosztásának 

módosításáról az alábbi időszakra: 2016.július 01.- december 31-ig történő felosztásáról, az 

alábbiak szerint: 

 Árkovics Petra   66.000 Ft 



 

 

 Lukovszky Sarolta  34.000 Ft 

 Péntek Lili   34.000 Ft 

 Rényi Luca   33.000 Ft 

 Takács Fanni   33.000 Ft 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

54/2016. június 07. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a KÓPÉ- ÚVSE-t- az egyesület írásos kérésére- 

a szövetség tagjai sorából 2016. június 8-tól törli. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

55/2016. Július 14. sz. határozat 

 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Fegyelmi és Etikai Bizottság iránymutatásait 

figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja 88/2015. december 1. sz. határozatát. 

Bármely külföldi versenyen való egyesületi részvétel az elnökség előzetes írásbeli 

jóváhagyásához kötött, melyre vonatkozó szabvány kérelmet- a résztvevők pontos névsorával 

együtt- a végső nevezési határidő lejárta előtt legkorábban 30 és legfeljebb 20 nappal kell 

írásban benyújtani a Magyar Szinkronúszó Szövetség irodájában, vagy elektronikus úton 

megküldeni a hungary.synchro@gmail.com email címre. 

A kérelem beérkezését követően az elnökség 3 munkanapon belül elbírálja a benyújtott 

mailto:hungary.synchro@gmail.com


 

 

dokumentumot, melynek eredményéről haladéktalanul értesíti elektronikus úton a kérelmező 

egyesületet. 

A használandó kérelem- minta a szövetség honlapjáról (www.mszusz.hu) letölthető. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

56/2016. szeptember 01. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az Alfa SC Kispestet- az egyesület írásos 

kérésére- a szövetség tagjai sorából 2016. szeptember 01-től törli, egyben felszólítja a klubot, 

hogy a szövetség felé fennálló tartozását 2016. szeptember 05-ig rendezni szíveskedjen. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

57/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége döntött a Gerevich ösztöndíj felosztásának 

módosításáról az alábbi időszakra: 2016.október 01.- december 31-ig történő felosztásáról, az 

alábbiak szerint: 

• Árkovics Petra 66.000 Ft 

• Lukovszky Sarolta 45.000 Ft 

• Rényi Luca 44.000 Ft 

• Péntek Lili 44.000 Ft 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva  

http://www.mszusz.hu/


 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

58/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A magyar junior válogatott párosa részt vesz a 2016. évi SUV Parisi nemzetközi versenyen 

Üzbegisztánban. A delegáció tagjai: Lukovszky Sarolta, Riemer Alexandra, Natalia Tarasova 

és Kobolák Gabriella. 

Az utazás költségeit a szövetség, a szállás- ellátás költségeit a szervezők biztosítják, a 

sportolói önrész mértéke 10%, 20.000 Ft melynek fizetési határideje: 2016. szeptember 30. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

59/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A magyar szinkronúszó válogatott a 2016. november 12-13-án esedékes Olympic Hopes 

nemzetközi versenyen, teljes létszámmal fog részt venni. A versenyen való részvételhez a 

Magyar Olimpiai Bizottság célzott támogatást nyújt meghatározott összegig. Sportolói önrész 

mértéke 15.000 Ft, melynek fizetési határideje: 2016. október 30. 

Továbbá a szövetség elnöksége kifejezi azon szándékát, hogy a magyar utánpótlás válogatott 

a 2016. évi Christmas Prize és a 2016. évi Russian Matryoshka nemzetközi versenyen részt 

vegyen teljes létszámmal. A költségek kapcsán sportolói önrészek kerülnek megállapításra. 

 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 



 

 

 

60/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2016. november 4-6 között Párizsban 

megrendezésre kerülő LEN Clinic-re 4 fő delegálását javasolja, összesen 364.000 forint 

összegig. Az elnökség felkéri a Versenybíró Bizottságot és a Szakmai Szakfelügyelő 

Bizottságot, hogy 2016. szeptember 26-ig tegyen javaslatot a résztvevő személyekre 

vonatkozóan (2 fő versenybíró, 2 fő edző). 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: 2016. szeptember 26. 

Felelős: Elnökség, VBB, SZSZB 

 

61/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta Natalia Tarasova (Belarus Open, 

Junior Eb, Junior Vb, COMEN Cup), Árkovics Petra (Junior Eb, Junior VB) és Tringer Sára 

(COMEN Cup) szakmai beszámolóit. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

62/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a jövő évi költségek pontosabb tervezhetősége 

okán felkéri Natalia Tarasova szövetségi kapitányt, hogy 2016. október 17-ig készítse el a 

válogatottak 2017.évre vonatkozó teljes versenyeztetési tervét a nemzetközi versenyek 

megnevezésével, dátumával, utazók létszámával, versenyszámokkal. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 



 

 

Határidő: 2016. október 17. 

Felelős: Elnökség, Szövetségi kapitány 

 

63/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az 5/2016. január 18. sz. határozatát 

(„tagegyesületek versenyrendezési és tömegsport rendezési” pályázat) hatályon kívül helyezi. 

Az érintett klubok együttműködését köszöni. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

64/2016. szeptember 13. sz. határozat 

Az elnökség felkéri Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd urat, tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy 

a szövetség versenynaptárába megjelenni kívánó egyesületek versenyeinek milyen jogszerű 

kritériumoknak kell megfelelniük- más sportágakban alkalmazottaknak megfelelően. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

65/2016. szeptember 13. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2017-es budapesti világbajnokság alkalmával, 

felkéri Horváth Erikát, hogy a BVSC sportolóival előúszóként vegyenek részt csapat, illetve 

kombinációs kűr versenyszámban. 



 

 

Az elnökség felkéri a Szakmai Szakfelügyelő Bizottságot, hogy az egyéni és páros 

versenyszámban előúszóként indulókra tegyen javaslatot 2016. szeptember 26.-ig. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: 2016. szeptember 26. 

Felelős: Elnökség, SZSZB 

 

66/2016. szeptember 15. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Lótuszvirág Szinkronúszó Sportegyesületet a 

tagjai sorába 2016. szeptember 16. napjától felveszi. Az egyesület munkájához sok sikert 

kíván az elnökség. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

67/2016. szeptember 15. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége az előterjesztett Szervezeti és Működési 

Szabályzatot elfogadta, melyet 2016. szeptember 19-től hatályba léptet. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 



 

 

68/2016. szeptember 15. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 2016. november 05. szombat 12:00 órára 

közgyűlést hív össze. A közgyűlés helyszíne: Komjádi uszoda tanácsterme (1023 Budapest, 

Árpád fejedelem útja 8.) 

 

A közgyűlés napirendje: 

1. Tisztújítás 

2. Alapszabály módosítás 

Az elnökség a közgyűlés 1.) napirendjéhez kapcsolódóan Jelölő Bizottságot állított fel az 

alábbi összetételben: Bartha Zsuzsánna- elnök, Fazekas Erika, Molnár Györgyi- tagok. 

Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lenne határozatképes, akkor a megismételt közgyűlést 

a napirendi pontok változatlansága mellett a már megadott helyszínre és egy óra elteltével kell 

összehívni. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

69/2016. szeptember 16. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége meghatározta a 2017. évi szövetség által 

rendezendő versenyek időpontját, melyek az alábbiak: 

1. XXIV. Magyar Kupa- 2017. április 21-23. (Budapest) 

2. VII. Hungarian Open- 2017. június 23-25. (Budapest) 

3. XXV. Gyermek- Junior Országos Bajnokság- 2017. november 11-12. (Helyszín 

később) 

4. XXV. Utánpótlás- Felnőtt Országos Bajnokság- 2017. november 18-19. (Helyszín 

később) 



 

 

Az elnökség egyben felkéri a Szakmai Szakfelügyelő Bizottságot, hogy a fenti versenyek 

időpontjaival kiegészített, tagszervezeti versenyeket is tartalmazó 2016/2017-es versenynaptár 

tervezetet módosítsa, és küldje meg a szövetségi iroda felé 2016. szeptember 23-ig. 

 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

70/2016. szeptember 26. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége módosította a Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi 

Iroda által javasoltakkal az Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási valamint Versenyengedély 

szabályzatot, melyet 2016. szeptember 27-től hatályba is helyez. 

Az elnökség a Szabályzat hatálybaléptetésével egyidejűleg az MSZÚSZ 2016. április 05-től 

hatályos „Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási valamint Versenyengedély szabályzata”-t 

hatályon kívül helyezte. 

A szövetség elnöksége egyben tájékoztatja az egyesületeket, hogy a versenyengedély kártya 

kiállítási dátumához képest, az ahhoz kapcsolódó sportolói biztosítás érvényessége (azaz a 

kockázatvállalás kezdete a Posta Biztosító Zrt részéről) nem indul a kiállítás napján, hanem 

csak a kiállítást követő hónap első napján. A probléma megoldásán a Posta Biztosító Zrt. és a 

velük szerződő Magyar Olimpiai Bizottság jelenleg is dolgozik. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: 2016. szeptember 27. 

Felelős: Elnökség, Iroda, IÁB 



 

 

71/2016. szeptember 29. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a SYNUS SC nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Open Seniors- Masters Meet” (Belgium) elnevezésű versenyre 

vonatkozóan, melyet Masters kategóriában jóváhagyott. Az egyesület versenyzőinek az 

elnökség sok sikert kíván. 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

72/2016. szeptember 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság 

által elkészített és a szövetségi versenyek időpontjaival kiegészített 2016/2017-es 

versenynaptárat. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, SZSZB 

 

73/2016. szeptember 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának felkérésére készült 2028-ig szóló sportágfejlesztési stratégiát. 



 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, SZSZB 

 

74/2016. szeptember 30. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a bizottságok javaslatai alapján az alábbi 

személyeket delegálja a párizsi LEN Clinic-re: Natalia Tarasova, Temesi Szandra, Érsek 

Emese, Várnai Zsuzsanna. A résztvevők utazási, szállás-ellátás költségeit, valamint a 

részvételi díjukat a szövetség finanszírozza. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

75/2016. október 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség hivatkozva a 71/2016. szeptember 29. számú határozatára, 

az alábbi indoklást fogadja el: Az „Open Seniors- Masters Meet” (Belgium) nemzetközi 

verseny való felnőtt mezőnyben történő induláshoz nem járulunk hozzá, de vagylagos 

kérelmének megfelelően a masters kategóriában való versenyen való indulás jogát megadjuk. 

 A versenyen való felnőtt kategóriában történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott 

nemzetközi versenyeken való bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk 

hozzá. Amennyiben a nevezett versenyzőit masters kategóriában induló versenyzőként 



 

 

kívánják rajthoz állítani, ez esetben a nevezett sportolók versenyeztetéséhez hozzájárulunk és 

a nemzetközi versenyen való indulás jogát engedélyezzük. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

76/2016. október 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a H2O SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

felnőtt korosztályban. A versenyen való felnőtt kategóriában történő versenyeztetéshez a 

Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken való bírói megítélése érdekében, sportpolitikai 

célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, 

amely elsőbbséget élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 



 

 

77/2016. október 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

felnőtt és utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való utánpótlás és 

felnőtt kategóriában történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken 

való bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott 

versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás 

során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

78/2016. október 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Slovakia Synchro- Olympic Hopes 2016” (Szlovákia) elnevezésű 

versenyre vonatkozóan gyermek (12 évesek és fiatalabbak) és utánpótlás (15 évesek és 

fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való gyermek és utánpótlás kategóriában történő 

versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken való bírói megítélése 

érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott versenyen a magyar 

válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 



 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

79/2016. október 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Crystal Cup 2016” (Belgrád) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

gyermek (12 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való gyermek kategóriában 

történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken való bírói 

megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá.  

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

5 igen és egy nem szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

80/2016. október 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság 

javaslatát a kötelező versenyszámban való kötelező részvétellel kapcsolatban a szövetség által 

rendezett versenyekre vonatkozóan az alábbiak szerint: 

1./ 12 éves és fiatalabbak, valamint 13-15 évesek korosztályában, a kombinációs kűrben való 

versenyzés feltétele a kötelező gyakorlatokban való részvétel- a korábbi 4/2016. január 18. 

számú határozatnak megfelelően. 



 

 

2./ A junior korosztály számára a fenti kötelezettség a 2017/2018-as versenyévadtól lép 

érvénybe. 

5 igen és egy nem szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség, SZSZB 

 

81/2016. október 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a SYNUS SC nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

felnőtt korosztályban. A felnőtt vegyes páros versenyszámban való részvételt az elnökség 

engedélyezi. A versenyen egyéb felnőtt versenyszámban történő versenyeztetéshez a Nemzeti 

Válogatott nemzetközi versenyeken való bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból 

nem járulunk hozzá. A hivatkozott versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, amely 

elsőbbséget élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 

 



 

 

82/2016. október 05. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BHSZE nemzetközi versenyzési 

kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan felnőtt és 

utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való utánpótlás és felnőtt 

kategóriában történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken való 

bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott versenyen 

a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

83/2016. október 06. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BVSC nemzetközi versenyzési 

kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan felnőtt és 

utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való utánpótlás és felnőtt 

kategóriában történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken való 

bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott versenyen 

a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

 

5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 



 

 

84/2016. október 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Veszprémi UK nemzetközi 

versenyzési kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

felnőtt és utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való utánpótlás és 

felnőtt kategóriában történő versenyeztetéshez a Nemzeti Válogatott nemzetközi versenyeken 

való bírói megítélése érdekében, sportpolitikai célból nem járulunk hozzá. A hivatkozott 

versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás 

során.A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk 

meg. 

6 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

85/2016. október 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége hatályon kívül helyezte 79/2016. október 04. 

számú határozatát és engedélyezi a Medúza 21 SE korábban benyújtott versenyzési 

kérelmében szereplő sportolók részvételét a 2016. évi „Crystal CUP” (Belgrád) nemzetközi 

versenyen gyermek (12 évesek és fiatalabbak) kategóriában. 

A szakszövetségi döntést az elnökség a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel 

hozta meg. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 



 

 

Felelős: Elnökség 

86/2016. október 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a BVSC nemzetközi versenyzési 

kérelmét a „Synchro Open Stari Grad 2016” (Belgrád) elnevezésű versenyre vonatkozóan 

utánpótlás (13-15 évesek), junior és felnőtt korosztályban. A versenyen való utánpótlás és 

junior kategóriában történő versenyeztetéshez az elnökség hozzájárul. A felnőtt kategóriában 

történő versenyeztetést az elnökség nem engedélyezi. 

A szakszövetségi döntést az elnökség a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel 

hozta meg. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

87/2016. október 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE nemzetközi 

versenyzési kérelmét a „Synchro Open Stari Grad 2016” (Belgrád) elnevezésű versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (13-15 évesek), junior és felnőtt korosztályban. A versenyen való 

utánpótlás és junior kategóriában történő versenyeztetéshez az elnökség hozzájárul. A felnőtt 

kategóriában történő versenyeztetést az elnökség nem engedélyezi. 

A szakszövetségi döntést az elnökség a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel 

hozta meg. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 



 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

88/2016. október 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE módosított 

nemzetközi versenyzési kérelmét az „Christmas Prize 2016” (Prága) elnevezésű versenyre 

vonatkozóan utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A versenyen való 

utánpótlás kategóriában történő versenyeztetéshez az elnökség nem járul hozzá. A hivatkozott 

versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget élvez az elbírálás 

során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

89/2016. október 19. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Medúza 21 SE módosított 

nemzetközi versenyzési kérelmét az „Slovakia Synchro- Olympic Hopes 2016” (Szlovákia) 

elnevezésű versenyre vonatkozóan utánpótlás (15 évesek és fiatalabbak) korosztályban. A 

versenyen való utánpótlás kategóriában történő versenyeztetéshez az elnökség nem járul 

hozzá. A hivatkozott versenyen a magyar válogatott is részt kíván venni, amely elsőbbséget 

élvez az elbírálás során. 

A szakszövetségi döntést a 2004. évi I. tv. 22. § (2) bek. b. pontjára tekintettel hozzuk meg. 



 

 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

90/2016. október 21. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége határozott az Olympic Hopes versenyre utazó 

utánpótlás válogatott delegáció létszámáról, a szövetségi kapitány javaslata alapján. A 

versenyre 10 fő sportoló, 2 fő edző és 2 fő versenybíró utazik. Az utazás külön busszal 

történik, a résztvevők a szervezők által kijelölt szállást veszik igénybe. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

91/2016. október 21. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége határozott az Christmas Prize versenyre utazó 

utánpótlás válogatott delegáció létszámáról, a szövetségi kapitány javaslata alapján. A 

versenyre 10 fő sportoló, 2 fő edző és 1 fő versenybíró utazik. Az utazás külön busszal 

történik, a résztvevők a szervezők által kijelölt szállást veszik igénybe. 

6 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 



 

 

92/2016. október 24. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda 

által javasolt módosításokat a szövetség Alapszabályára vonatkozóan. A módosításokat 

tartalmazó Alapszabályt a 2016. november 05-i Közgyűlés elé kívánja terjeszteni az elnökség 

elfogadásra. 

5 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

93/2016. november 04. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége jóváhagyta Natalia Tarasova szövetségi 

kapitány javaslatát a válogatott kerettagok aktuális listájára vonatkozóan, melyek az alábbiak: 

Felnőtt/ junior keret: Ábrahám Jázmin Szonja, Dávid Janka, Gerstenkorn Mira, Hungler 

Szabina Mercédesz, Kassai Kamilla, Kertai Lili, Kézdi Fanni, Kiss Szofi, Lukovszky Sarolta, 

Péntek Lili Hajnal, Rényi Luca, Riemer, Alexandra Barbara, Schwarcz Anett, Szabó Veronka, 

Takács Angéla, Thuróczy Karolina Mylan. 

Utánpótlás keret: Apáthy Anna, Ábrahám Jázmin Szonja, Dávid Janka, Farkas Linda Dóra, 

Gács Boglárka, Gerstenkorn Mira, Kleinhappel Réka, Takács Angéla, Sass Brigitta Kitti. 

5 igen szavazattal elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 



 

 

94/2016. november 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége meghatározta a Christmas Prize 2016 versenyre 

vonatkozó sportolói önrész mértékét az utazó válogatott kerettagok részére, mely 15.000 Ft / 

sportoló. Az önrész befizetési határideje 2016. november 30. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

95/2016. november 09. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Cseh Krisztiánt 2016. november 09-től 

megbízott főtitkárrá nevezi ki, aki a kinevezést köszönettel elfogadja. 

4 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

96/2016. november 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság megküldött 

javaslatai alapján döntött a 2016-os év hazai szinkronúszója címről, melyet Lukovszky 

Saroltának (Római Szinkronúszó SE) ítélt meg. A sportolónak (és edzőinek) szeretettel 

gratulál az elnökség és további szép sikereket kíván. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 



 

 

Felelős: Elnökség 

97/2016. november 11. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Szakmai Szakfelügyelő Bizottság megküldött 

javaslatai alapján a 2016-os év felfedezettjének Takács Angélát (BVSC) és Teravágimov 

Virágot (H2O SE) választotta. A sportolóknak (és edzőiknek) szeretettel gratulál az elnökség 

és további szép sikereket kíván. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

98/2016. november 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség edzőtovábbképzést szervez, melynek időpontja: 2016. 

november 27. vasárnap. Helyszín: Larus Étterem és Rendezvényközpont. A részvétel a 

képzésen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a meghívóban leírtak szerint. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

99/2016. november 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége elfogadta a Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda 

által készített Versenyszabályzatot, melyet 2016. november 15-től hatályba léptet. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 



 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

100/2016. november 14. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége hatályon kívül helyezte korábbi, 55/2016. július 

14. számú határozatát. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

101/2016. november 16. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a 2015/2016-os versenyévadra érvényes 

egyesületi rangsor alapján az első hat helyen végzett egyesületet műhelytámogatásban kívánja 

részesíteni az alábbi felosztás szerint: 

1. helyezett: BVSC- 500.000 Ft 

2. helyezett: BHSZE- 400.000 Ft 

3. helyezett: Medúza 21 SE- 300.000 Ft 

4. helyezett: H2O Synchro SE- 250.000 Ft 

5. helyezett: SYNUS SC- 200.000 Ft 

6. helyezett: Kapos Dynamic SE- 150.000 Ft 



 

 

A támogatással kapcsolatos szerződéskötés és a folyósítás végső határideje 2016. december 

31. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

102/2016. november 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége Teravágimov Virágot, a H2O Synchro SE 

gyermek korosztályú versenyzőjét, mint az ország egyetlen „A” minősítésű szinkronúszó 

sportolóját különdíjban részesíti. A vacsorával egybekötött különdíj átadására 2016. 

decemberében a Larus Étterem és Rendezvényközpontban fog sor kerülni, ahová a díjazott 

felkészítő edzőjét is szeretettel meghívja az elnökség. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

103/2016. december 02. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére 

meghatározta a 2017. évre vonatkozó OEP és OSEI listán szereplő sportolók névsorát. 

OEP lista: Ábrahám Jázmin Szonja, Dávid Janka, Hungler Szabina Mercédesz, Kassai 

Kamilla, Kertai Lili, Kézdi Fanni, Kiss Szofi, Lukovszky Sarolta, Péntek Lili Hajnal, Rényi 

Luca, Riemer Alexandra, Schwarcz Anett, Szabó Veronka, Takács Angéla, Thuróczy 

Karolina Mylan. 



 

 

OSEI lista: Apáthy Anna, Farkas Dóra Linda, Gács Boglárka, Gerstenkorn Mira, Jahn Rea, 

Kleinhappel Réka, Sass Brigitta Kitti 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

104/2016. december 08. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége megvizsgálta a Balatonfüredi Utánpótlás Sport 

Club tagfelvételi kérelmét és az egyesületet 2016. december 09-től a szövetség tagjai sorába 

felveszi. Munkájukhoz az elnökség sok sikert kíván. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

105/2016. december 22. sz. határozat 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a szövetségi kapitánnyal egyeztetve, 

meghatározta azon versenyek körét, melyen a nemzeti válogatott 2017. augusztus 31-ig 

bezárólag részt kíván venni. 

Az érintett versenyek korosztályonként: 

Felnőtt/ junior: German Open- 2017. március 3-5.; Japan Open- 2017. április 28- 30.; 

Espana Synchro- 2017. május 26- 28.; Hellas Beatles Cup- 2017. június 9-11.; SUV Parisi 

Üzbegisztán- 2017. június 16-18.; Junior EB- 2017. június 23-25.; FINA VB- 2017. július 

14-23. 



 

 

Utánpótlás: Swiss Youth- 2017. április 28- 30.; Austrian Open - 2017. május 20-21.; 

M.E.C.Cup - 2017. június 17-18.; Mediterranean (COMEN) Cup- 2017. augusztus 03-06. 

5 igen szavazattal egyhangúan elfogadva 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Elnökség 

 

 


