2013-AS HATÁROZATOK TÁRA
SorHatározathozatal
szám
időpontja, száma
1. 1/2013. január 7.

Elfogadása

Az Elnökség támogatja Czékus Eszter magyar válogatott színeiben
való indulását a 2013.évi Poznan Kupán. A részvétel költségeit az
Elnökség azonban nem tudja finanszírozni.

4 igen szavazattal
elfogadva

2. 1/2013. január 9.

A Rendkívüli Közgyűlés időpontját – az adminisztrációs probléma
miatt – az elnökség elnapolja. Új időpont: 2013. január 26.

4 igen szavazattal
elfogadva

3. 1/2013. január 14.

A Rendkívüli Közgyűlés tisztújítás napirendjének lebonyolításához
jelölő bizottság közreműködése szükséges.
Az utolsó Elnökségi ülésen elhangzottak szerint a testület tagjai:
elnöke — Urbánné Kelemen Márta, tagok — Molnár Györgyit és
Szuloki Ildikót.
A Római Szinkronúszó Sportegyesület a Magyar Szinkronúszó
Szakszövetség felveszi tagjai közé, 2013. január 25-től kezdődően.

4 igen szavazattal
elfogadva

A Budaörsi Úszó,Vízilabda és Vízisport Egyesületet a Magyar
Szinkronúszó Szakszövetség felveszi tagjai közé, 2013. február 1-től
kezdődően.

3 igen szavazattal
elfogadva

Tekintettel arra, hogy a versenynaptár szerint a Junior EB-re történő
kvalifikációra kijelölt Országos Bajnokság 2013. április végén kerül
lebonyolításra, az elnökség módosítja a hazai kvalifikációval
kapcsolatos korábbi elképzelést, és a 2013. évi Junior EB. egyéni és
páros versenyszámában való indulás jogát az olimpián szerepelt
versenyzőknek, Czékus Eszternek és Kiss Szofinak biztosítja. Egyúttal
jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy nevezettek felkészítő edzője

3 igen szavazattal
elfogadva

4. 1/2013. január 24.

5. 1/2013. január 27.

6.

A határozat tartalma

1./2013.február 07

3 igen szavazattal
elfogadva

Megjegyzés
elektronikus szavazás,
2013. 02. 06-i
elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus szavazás,
2013. 02. 06-i
elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus
szavazás,2 013. 02. 06i elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus
szavazás,2013. 02. 06-i
elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus szavazás,
2013. 02. 06-i
elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus szavazás
2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve
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7.

2./ 2013. február 07.

8.

3./2013. február 07.

9.

4./2013. február 07.

10.

1/2013. február 14.

11.

1/2013.03.06.

Szauder Gábor, aki elkíséri a versenyzőket a versenyre.
Az Elnökség nem tud forrást biztosítani Czékus Eszter, Kiss Szofi és
edzőjük Szauder Gábor, valamint egy fő pontozóbíró Junior Európa
Bajnokságon való részvétele költségeinek előfinanszírozására. 2013.
február 15-ig az érintett sportolók egyesületeivel (Alfa SC és H2O
SE.) e határozatok szellemében írásban rögzíti a világversenyen való
részvétel feltételeit, illetőleg a költségkompenzáció lehetőségét.
Az Elnökség az MSZÚSZ 2013. évi állami támogatásának ismeretében
eljár a Magyar Olimpiai Bizottságnál, hogy annak műhelytámogatás
céljára szolgáló keretéből az Alfa SC és H2O egyesületek részére 400400 E forintot a Junior EB páros versenyre történő felkészülésének,
illetve 2 fő sportoló, 1 fő edző és 1 fő pontozóbíró részvételi
költségeinek finanszírozására támogatási szerződés keretében
biztosítson
Az Elnökség jóváhagyja az MSZÚSZ versenyprogramjának
módosítását.

2013. február 13-án az elnökség tudomására jutott információ
alapján az olimpiai párosunk egyik tagjának, Kiss Szofinak
bizonytalanná vált a 2013. évi Poznani Junior Európa-bajnokságon
való indulása. Fenti ok miatt az Elnökség megváltoztatja az indulási
jogosultsággal kapcsolatos korábbi döntését. Egyéni és páros
versenyszámokban megnyitja a hivatkozott versenyre történő
kvalifikáció lehetőségét. Az Európa-bajnokságon való indulás jogát, a
2013. évi Gyermek - Junior Országos Bajnokság (2013. április 27-28.)
junior korosztály egyéni és páros versenyét megnyerő egységek
szerezhetik meg.
Erdős Eszter, a bejegyzés alatt álló Aquatic Szinkronúszó SE
képviselője a (jelenleg Aqua Szinkronúszó szervezetébe tartozó)
sportolói részére – hivatkozással a hatályos igazolási, átigazolási
szabályzatra – az ORKA Kupán való elindulásukhoz eseti
rajtengedélyt kiadását igényelte.

3 igen szavazattal
elfogadva

elektronikus szavazás
2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve

3 igen szavazattal
elfogadva

elektronikus szavazás
2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve

3 igen szavazattal
elfogadva

elektronikus
szavazás,2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve
elektronikus szavazás
2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve

3 igen szavazattal
elfogadva

3 igen szavazattal
elfogadva

elektronikus szavazás,
2013. 03. 18-i
elnökségi ülésen
megerősítve

2

12.

1/2013. 03. 18.

13.

2/2013. 03. 18.

14.

1/2013. 04. 06.

15.

1/2013.04.17.

16.

2/2013.04.17.

17.

1/2013. 04.24.

18.

1/2013. 04. 25.

Nevezettek versenyengedélyének érvényessége lejárt és azt nem
kívánják 365 nap időtartamra meghosszabbítani. A sportolók nem
tehetnek a kialakult helyzetről.
Az elnökség az eseti rajtengedélyek megadását támogatja.
Az elnökség az Alapszabály 18. § 1.d pontja alapján – mivel az elnök
2013. március 18-án 2013 április 6-ával kezdődően lemondott –
tisztújító rendkívüli közgyűlést hív össze 2013. április 6-ára. Egyúttal
jelölő bizottságnak választja: Urbánné Kelemen Mártát, Molnár
Györgyit és Szuloki Ildikót.
Az elnökség a szakmai értékelők véleményére támaszkodva
megállapítja, hogy Árkovics Petra értékes és támogatható
pályázatot, utánpótlás korosztályos szakmai programtervet nyújtott
be. Mivel Árkovics Lajos (2013. 04. 06-i hatállyal) lemondott, így
várhatóan vezetőváltás lesz. A program elindítása a szövetségre
jelentős kötelezettséget ró, ezért annak elindításáról az elnökség
nem dönt. Az érdemi döntést a következő, új megválasztott
elnökségnek adja át.
Az elnökség összeállította és megtárgyalta az átadandó, esedékes,
soron kívüli intézkedést igénylő feladatok listáját. A feladatlistát a
2013. április 6-án közgyűlésen megválasztott új elnökség számára
átadja.

3 igen szavazattal
elfogadva

3 igen szavazattal
elfogadva

3 igen szavazattal
elfogadva

A 2013. április 6-án megválasztott elnökség által hozott határozatok
7 igen szavazattal
elfogadva
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Pannon Diadal 7 igen szavazattal
2011 Úszó és Vízilabda sportegyesületet a Szövetség tagjai
elfogadva
közé 2013. 04.17.-i hatállyal felveszi.
Az elnökség az Alapszabály 11. §-sa alapján közgyűlést hív
6 igen szavazattal,
össze 2013. május 25-ére, szombatra. A kötelező napirendek
egy tartózkodás
mellett napirendre kerül az Ellenőrző testület megválasztása.
mellett elfogadva
Az elnökség a 2013. május 25-i közgyűlésen napirendre kerülő 6 igen szavazattal
Ellenőrző testület megválasztásának előkészítéséhez jelölő
elfogadva.
bizottságnak választja: Urbánné Kelemen Mártát, Molnár
BHSZE indulhat a 2013. 04. 27-28-én tartandó Nyílt Országos
Bajnokságon.

A közgyűlés
meghirdetésének
időpontja: 2013. 03.
19.

elektronikus szavazás
elektronikus szavazás

elektronikus szavazás

elektronikus szavazás
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Györgyit és Szuloki Ildikót.
19.

2/2013. 04. 25.

20.

3/2013. 04. 25.

21.

1/2013. 05. 10.

22.

2/2013. 05. 10.

23.

1/2013. június 13.

24.

2/2013. június 13.

25.

3/2013. június 13.

26.

4/2013. június 13.

27.

1/2013. 07. 30.

Az elnökség a HPVK SE – adminisztratív tévedés miatti nevezését
befogadja, indulását a 2013. 04. 27-28-én tartandó Nyílt Országos
Bajnokságon jóváhagyja.
Az elnökség megismerkedett Árkovics Petra pályázatának
körülményeivel, és figyelemmel 2/2013. 03. 18-as elnökségi
határozatra döntött arról, hogy az utánpótlás korosztályos válogatott
szakmai programját Árkovics Petra szövetségi edző irányításával
elindítja.
Az elnökség támogatja, hogy az Univerziádén párossal és
kombinációs szabadprogrammal induljunk, és P. Vándor Gézát bízza
meg a csapatvezetéssel.

6 igen szavazattal
elfogadva

elektronikus szavazás

3 igen szavazattal,
egy nem szavazat és
egy tartózkodás
mellett elfogadva

elektronikus szavazás

Az elnökség a SYNUS SC kérelmét megtárgyalta és méltányosságból
hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Anasztázia (1996) a FŐNIX SC sportolója
– az átigazoláshoz szükséges 2 év türelmi idő letelte előtt 5 nappal –
átigazoljon a SYNUS SC-hez.
Az elnökség a magyar válogatott 2013. évi COMEN CUP-on való
indulását nem támogatja, és az utánpótlás válogatott válogatási
rendszere tárgyban, a szövetségi edző által készített előterjesztést (a
sportolók megkereséséről) elfogadja.
Az elnökség a 2013. évi Úszó VB előtt tartandó FINA kongresszuson
való részvételre vonatkozó javaslatot elfogadja. (Hámori Zsuzsanna
"A" bíró és Rozsovits Erika edző) A delegáltak kongresszuson való
részvételének költségeit a szövetség finanszírozza.
Az elnökség Tuka Katalin irodavezetői megbízására 2013. július 1.-i
hatállyal lehetőséget lát. Kérjük, hogy munkafeladatainak tervezetét
2013. június 26-ig elkészíteni szíveskedjék.
Az elnökség az augusztusi FINA Kongresszuson hozott
szabályváltozások javasolt szeptemberi, magyarországi oktatásának
megszervezését támogatja. Készüljön költségvetés a programmal
kapcsolatban. A felkért előadónak jelezzük fogadókészségünket.
Az elnökség a 2013. június 29-30-án megrendezett Hungarian Open

5 igen szavazattal
elfogadva

5 igen szavazattal
elfogadva

4 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás

4 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás

4 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás
4 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás

6

igen

szavazattal
4

28.

2/2013. 07. 30.

29.

1/2013. 08. 30.

30.

2/2013. 08. 30.

31.

3/2013. 08. 30.

32.

4/2013. 08. 30.

33.

5/2013. 08. 30.

34.

1/2013. 09. 26.

és Utánpótlás és felnőtt Országos Bajnokság verseny értékeléséről
írásban benyújtott, és szóban kiegészített beszámolókat elfogadja.
Az elnökség a XXII: Nyári Univerziádé szóló írásban benyújtott, és
szóban kiegészített tájékoztatót elfogadja.
Az elnökség a 2013. 08. 30-31-i kiválasztó edzőtáborozás után
felfüggeszti az utánpótlás program végrehajtását. Az elnökség
emellett felkéri az egyesületek szakmai képviselőit, hogy tegyenek
javaslatot szakmai bizottsági tagokra, és az elnökségi döntést
követően a szakmai bizottság készítsen szakmai programtervezetet.
Az elnökség a 2013-ban megrendezett Junior EB-ről szóló, Hámori
Zsuzsanna által benyújtott beszámolót elfogadja.
Az elnökség úgy látja, hogy továbbra is anomáliák vannak a
pénzügyek könyvelésében. Tekintettel a 2013. május 25-i közgyűlési
határozatra –figyelemmel a 2013-as év, valamint 2012-es év
könyvelés ellenőrzésének helyzetére –arról dönt, hogy a 2012-es
évet 2013. december 1-ig könyvelteti újra.
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a Modern
Sportakadémia Sportegyesületet tagjai közé 2013. 09.01-től
kezdődően felveszi. A Modern Sportakadémia Sportegyesületet a
2013-as év 3. negyedévére köteles arányosan, 10 ezer Ft tagdíjat
befizetni.
Az elnökség a Sporttörvény 23. és 24. §-ban előírásainak teljesítése
érdekében a költségvetés függvényében sportjogász megbízását
látja szükségesnek a szabályzatok és alapszabály módosítások
elkészítéséhez. Ehhez előzetes árajánlatot kér 3 sportjogásztól.

elfogadva

Az Elnökség az Alapszabály 19. §-a 2) bekezdés j) és k) pontjai
alapján Szakmai bizottságot hoz létre, a tagszervezeti
konszenzussal felterjesztett szakmai bizottsági tagokra tett
jelölést elfogadva. A Szakmai bizottság tagjai a következők:
1. Árkovics Petra, Faraga Szilvia, Felföldi Andrea,Gyenge
Dóra, Hámori Zsuzsanna, Horváth Erika, Kocsán Gabriella,
Szedlák Krisztina, Dr. Szőke Zsuzsanna
Az Elnökség a Szakmai bizottság elnökét a következő

5 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás

6 igen szavazattal
elfogadva
5 igen szavazattal
elfogadva

4 igen szavazattal
elfogadva
4 igen szavazattal
elfogadva

4 igen szavazattal
elfogadva

4 igen szavazattal
elfogadva
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35.

2/2013. 09. 26.

36.

3/2013. 09. 26.

37.

1/2013. október 18.

38.

1/2013. november
29.

elnökségi ülésen választja meg, ehhez a Szakmai bizottsági
tagoktól kér konszenzusos javaslatot, addig pedig felkéri Dr.
Szőke Zsuzsannát, hogy a Bizottságot vezesse és képviselje.
Az Elnökség jóváhagyja Dr. Szőke Zsuzsanna – tagszervezetek
konszenzussal beérkező – jelölését a Nemzeti Edző Programra,
és felterjeszti a Magyar Olimpiai Bizottságnak.
Az Elnökség jóváhagyja a tagszervezeti konszenzussal
elfogadott Gerevich-ösztöndíj (300 E Ft/hó) keretre megküldött
– 2013 január1-december 31-re szóló – alábbi felosztási
javaslatot:
Sportolók
1. Fazekas Eperke Kitti 50.000 Ft/hó
2. Kiss Julia 50.000 Ft/hó
3. Schwarcz Anett 50.000 Ft/hó
4. Czegle Fanni 50.000 Ft/hó
Edzők:
1.Horváthné Kovács Erika 50.000 Ft/hó
2. Hámori Zsuzsanna 50.000 Ft/hó
Az Elnökség döntéséről tájékoztatja a Magyar Olimpiai
Bizottságot, és egyúttal támogatja azt a javaslatot, hogy
amennyiben a Gerevich ösztöndíjat a sportolók
visszamenőlegesen is megkapják, abban az esetben Czékus
Eszter sportoló azonos összegű szponzori támogatásban
részesüljön.
Az elnökség a Igazolási és Átigazolási Bizottság Ügyrendjét
jóváhagyja, és azonnal hatályba lépteti.
A MSZÚSZ Elnöksége a 2014 évi versenynaptár részét képező
versenyekből az alábbi versenyek LEN Calendar-ba kerülését
megszavazza és megbízza az Dr. Szőke Zsuzsannát, hogy azt a LEN
intranetjén a LEN Calendarba 2013.11.30-án felvezesse:
1. 22nd Hungarian National Championships (AG 12u, Junior)
a verseny időpontja: 2014.04.05-06.

5 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás
5 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás

4 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás
6 igen szavazattal elektronikus
elfogadva
szavazás
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a verseny kiírója és rendezője: MSZÚSZ
helyszíne: TBD
2. 22nd Hungarian National Championships (AG 13-15, Senior)
a verseny időpontja: 2014.04.26-27.
a verseny kiírója és rendezője: MSZÚSZ
helyszíne: TBD
3. IV. Hungarian Open
a verseny időpontja: 2014.07.02-04.
a verseny kiírója és rendezője: MSZÚSZ
helyszíne: Budapest
4. 21nd Hungarian Cup
a verseny időpontja: 2014.11.22-23.
a verseny kiírója és rendezője: MSZÚSZ
helyszíne: TBD
5. XVII. ORKA Cup
a verseny időpontja: 2014.11.22-23.
a verseny kiírója és rendezője: ORKA Fehérvári Szinkronúszó
Sportegyesület
helyszíne: Székesfehérvár
6. X. LBT - DELFIN Cup 2014.
a verseny időpontja: 2014.05.23-25.
a verseny kiírója és rendezője: DELFIN SC
helyszíne: Monor
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