
HATÁROZATOK TÁRA 2008. január 01-et követıen 
 
 
1/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség az alábbi sportszakmai bizottságok megalakítását határozta el: 
Edzıi Bizottság 5 fı, Versenybírói Bizottság 5 fı, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 
4 fı,  Versenyszervezı Bizottság 3 fı 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
2/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség az Edzıi Bizottság tagjának választotta Hámori Zsuzsannát, Horváthné 
Kovács Erikát, Kıvágó Mónikát, Molnár Andreát, Dr. Szıke Zsuzsannát  
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
3/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Versenybírói Bizottság tagjának választotta Góczi Ildikót, Hámori 
Miklósnét, Molnár Györgyit, Dr. Tuka Katalint, Vándorné Vizi Juditot,   
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
4/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjának választotta Bartha 
Zsuzsannát, Dr. Fehérváry Olympiát,  Jurenka Krisztunát, Petrovai Annát. 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
5/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Versenyszervezı Bizottság tagjának választotta Acsay Juditot, Fazekas 
Erikát, Németh Margót 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
 
 
 
 
 
 



6/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség felkéri az újonnan megválasztott Edzıi Bizottságot, hogy készítsék el a 
Sportágfejlesztési koncepciót. 
A koncepció elkészítésénél a bizottság a következıkre legyen tekintettel: 
A fı szempont a nemzetközi élmezınyhöz való felzárkózás. Ennek zálogát az elnökség 
egy több évre szóló utánpótlás fejlesztési program elkészítésében és következetes 
végrehajtásában látja.  
A program a junior és felnıtt válogatott mőködésére is terjedjen ki.  
A programban kerüljön kidolgozásra a 2012-es olimpián való részvétel is.   
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: 2008. február 3. 
Felelıs: Edzıbizottság elnöke, fıtitkár 
 
 
7/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a felnıtt korosztály motiválása érdekében és a sportdiplomáciai szempontok 
figyelembevételével úgy döntött, hogy részt veszünk az eindhoveni Európa-bajnokságon. 
Az Európa-bajnokságon való részvételre a februári Országos Bajnokságon gyıztes 
kombinációs kőrt bemutató csapat, és páros egység szerez jogosultságot. Amennyiben az 
Eb-n részt vevık igényt tartanak más egyesületbıl csapattagra, élhetnek ezzel a 
lehetıséggel.  
Az Eb nevezési szabályának létszámkorlátai miatt tartalék versenyzıt nem nevezünk. 
Az Eb-n való indulás csak egyszeri, válogatott színekben való indulásra szóló megbízás a 
résztvevıknek.  
Az elnökség felhívja az edzıi bizottság figyelmét, hogy ez a döntés egyedi, ezért ne 
befolyásolja a Sportágfejlesztési koncepció kidolgozását. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı:értelemszerően 
Felelıs:Elnök 
 
 
8/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnök úr által elkészíttetett, és az ülésen bemutatott új szövetségi lógót az elnökség 
elfogadja. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı:értelemszerően 
Felelıs:Elnök 
 
 
9/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség dönt, hogy a MOB tagjai közé Csapó Gábor urat delegálja a szövetségünk 
képviseletére.  
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnali hatállyal  
Felelıs: Elnök 
 



10/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség felkéri az Edzıi Bizottságot, hogy tegyen javaslatot új átigazolási 
idıszak(ok)-ra, mely az egyesületek és a versenyzık érdekeit egyaránt figyelembe veszi.  
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: 2008. február 3. 
Felelıs: Edzıbizottság elnöke, fıtitkár 
 
 
11/2008 (január 16) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadja a 2008 elsı félévi ülésrendet.  
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Elnök,  
 
 
12/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Bohóchal Sportegyesület felvételi kérelmét elfogadja és a MÚSZ SZASZ 
rendes tagjának felveszi.  
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
13/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a KÓPÉ Sportegyesület felvételi kérelmét elfogadja és a MÚSZ SZASZ 
rendes tagjának felveszi.  
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
14/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség megfontolva a szövetségi kapitányi pályázatban leírtakat, dönt arról, hogy a 
2008 évi eindhoveni Európa-bajnokságon nem indít csapatot.  
Tekintettel a 2012-ig tartó felkészülési ciklusra, a sportdiplomáciai lépések 
elıkészületeként Csapó Gábort, a szövetségi kapitányt, és egy „A” bírót megbíz, hogy az 
Európa-bajnokságon képviseljék az elnökség törekvését, a magyar szinkronúszó sport 
európai élmezınyhöz való felzárkóztatására. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
 
 
 
 
 



15/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a sportágfejlesztési koncepciót, annak elfogadása elıtt véleményezteti a 
szövetségi kapitánnyal.  
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
16/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség az Edzıbizottság által elıterjesztett 2008 évi hazai versenynaptárt 
elfogadta. Az utánpótlás országos bajnokság és a Mobilkor verseny együttes 
megrendezése esetén a szövetség 150.000 Ft-tal járul hozzá a versenyrendezési 
költségekhez. Az OB nevezési díját a szövetségnek fizetik az egyesületek. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
17/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a szinkronúszó szövetség sportolói részére évi két átigazolási idıszakot 
határoz meg. 
Augusztus 20. – szeptember 10. között, továbbá december 20. – január 10. között.  
 
Tekintettel, hogy a jelenlegi évi egy átigazolási idıszak sok sportoló 2008 év eleji 
átigazolási, így versenyzési lehetıségét korlátozza az elnökség 2008. március 7-14 közötti 
idıszakban egyszeri, rendkívüli átigazolást tesz lehetıvé. 
A rendkívüli átigazolás feltételeként a jelenleg érvényben lévı átigazolási szabályzat 
elıírásain túl, egy nyilatkozat aláírását határozza meg, mely nyilatkozatban minden 
érintett, az átadó és az átvevı egyesület, továbbá az érintett sportoló (18 év alatt szülı) is 
nyilatkozik, hogy az átigazoláshoz kifejezetten hozzájárul és ebbıl eredıen semmilyen 
követelése, kárigénye nincs és nem lesz sem másik féllel, sem a szövetséggel szemben. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással  
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Átigazolási Bizottság 
 
 
18/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Versenybírói Bizottság 2008 évi feladattervét, annak elfogadása elıtt 
véleményezteti a szövetségi kapitánnyal.  
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: 2008. március 30. 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
 
 



19/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség Hidas Ráchel és Pejó Pálma versenyzık két alkalommal más-más 
egyesületbe történt leigazolása ügyében felkéri Dr. Sándor Elek urat, hogy vizsgálja meg 
miként történt a „kettıs” leigazolás és jogilag milyen lehetısége van az elnökségnek a 
helyzet tisztázására. 
Az Átigazolási Bizottság az üggyel kapcsolatos anyagokat adja át Dr. Sándor Elek úr 
részére. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: 2008. március 30. 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
20/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség dönt az Aranyág Gála mősor szervezési munkáinak folytatásáról és 
magának a Gálának a 2008. május 24-i megrendezésérıl. 
 
Elutasítva: 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással.  
Határidı: értelemszerően 
 
 
21/2008 (február 20.) számú elnökségi határozat: 
A MÚSZ SZASZ elnöksége meghatalmazza Dr. Sándor Eleket, hogy a Lang ügyben 
képviselje a szövetséget a Fıvárosi Bíróság elıtt, és tegyen meg mindent az Alszövetség 
védelmében. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
22/2008 (március 11.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a február 20-i elnökségi ülését követıen új szempontok merültek fel a 
magyar felnıtt válogatott Eindhoveni Európa-bajnoki részvételét illetıen. Az Elnökség 
az idı rövidsége miatt telefonon egyeztetett ez ügyben és engedélyezte a csapat 
részvételét a versenyen. A döntés része volt, hogy az utazás és a részvétel teljes költsége a 
résztvevıket terheli. Az elnökség jelen határozatával megerısíti a döntést. 
 
Elfogadva: 4 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23/2008 (március 11.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség Szauder Gábort delegálja az Eindhoveni Európa-bajnokságra, hogy kezdje 
meg a diplomáciai háttér kiépítését. A fıtitkár haladéktalanul foglaljon hivatalos 
szállást és repülıjegyet Szauder Gábor részére. Az utazás és a részvétel teljes körő 
költségeit a szövetség fizeti. 
 
Az eredeti tervektıl eltérıen Csapó Gábor és Hámori Miklósné családi problémáik 
miatt nem utaznak el Szauder Gáborral. 
 
Elfogadva: 4 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 
  
 
24/2008 (március 21.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség megbízza Szauder Gábort a MÚSZ Szinkronúszó Alszövetség 
válogatottjainak szövetségi kapitányi tisztének ellátásával. 
Felhatalmazza Hagyó Miklós elnök urat, hogy az alábbi kitételekkel szerzıdést kössön 
Szauder Gáborral.   
A szerzıdés határozott idıre szóljon, 2008. március 1-tıl a 2012-es Londoni Olimpia 
végéig. Szauder Gábor a megbízás ellátásáért megbízási díjat nem kap, a munka 
ellátásával kapcsolatosan felmerülı költségeinek megtérítésére jogosult. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
25/2008 (március 21.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta Szauder Gábor szóbeli beszámolóját az Eindhoveni Európa-
bajnokságon megtett diplomáciai lépésekrıl. Az elnökség Csapó Gábort fogja jelölni a 
LEN Szinkronúszó Bizottságába. 
Az elnökség Hámori Miklósnét delegálja a 2008 évi Junior VB-re versenybírónak. 
Hámori Miklósné utazási és szállodai költségeit a szövetség fizeti. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 
 
26/2008 (március 21.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta Szauder Gábor által elıterjesztett 2008. áprilisi és májusi 
budapesti edzıtáborozási programját. 
A májusi edzıtáborban megkezdıdik a koreográfiák tanulása, ezért az edzıtáborban a 
görög koreográfus hölgy is részt vesz. Az ı utazási és tartózkodási költségeit a szövetség 
fizeti 2008. május 19 – június 3 között. 
A szövetség 3 kőr koreográfiájának elkészítésére és betanítására ad megbízást. A 
szerzıdés elıkészítésével az elnökség megbízza a fıtitkárt. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 



 
27/2008 (március 21.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség 2008. május 17-én 19.00 órára írja ki az éves rendes Közgyőlést az 
Alapszabályban elıírt napirendi pontok szerint. 
A helyszín biztosítása ügyében a fıtitkár haladéktalanul járjon el. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 
 
  
28/2008 (április 16.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Bohóchal Sportegyesület felvételi kérelmét elfogadja és a MÚSZ SZASZ rendes 
tagjának felveszi.  
 
Elfogadva: 4 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
 
 
29/2008 (április 16.) számú elnökségi határozat: 
A MÚSZ SZASZ Elnöksége 2008. április 16-i ülésén, az Alszövetség önállóvá válása ügyében 
Rendkívüli Közgyőlést összehívását rendeli el: 
 
     a RENDKÍVÜLI KÖZGYŐLÉS 
Idıpontja: 2008. április 27. vasárnap 10.00 óra  
Színhelye: Semmelweis Egyetem Testnevelés Tudományi Kar  
      

Napirendje:  
1./ MÚSZ SZASZ  elnökségének 2007 évi beszámolója 
2./ A MÚSZ SZASZ Felügyelı Bizottság beszámolója 
3./ 2007 évi Mérleg elfogadása 
4./ Döntés a szövetség önállóvá válásáról 
5./ 2008 évi zárómérleg elfogadása 

 
Amennyiben a Közgyőlés a MÚSZ SZASZ önállóvá válásáról dönt, abban az esetben a szövetség ALAKULÓ 
KÖZGYŐLÉSÉT ugyanezen a napon megtartjuk. 
 

az ALAKULÓ KÖZGYŐLÉS 
 

Idıpontja: 2008. április 27. vasárnap 13.00 óra 
Színhelye: Semmelweis Egyetem Testnevelés Tudományi Kar  
                               Budapest,  Alkotás út. 
 

Napirendje:  
1./ A szakszövetség megalakulásának kimondása 
2./ Alapszabály elfogadása 
3./ a szakszövetség elnökségének és ellenırzı testületeinek megválasztása 

 
Elfogadva: 4 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Fıtitkár 
 
 
 
 
 
 
 



30/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség az alábbi sportszakmai bizottságok megalakítását határozta el: 
Edzıi Bizottság 5 fı, Versenybírói Bizottság 7 fı, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 
3 fı,   
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
31/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség az Edzıi Bizottság tagjának választotta Hámori Zsuzsannát, Horváthné 
Kovács Erikát, Kıvágó Mónikát, Molnár Andreát, Jancsovics Szilviát. 
A bizottság elnökének Jancsovics Szilvát kérte fel az elnökség.  
Elfogadva: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
32/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Versenybírói Bizottság tagjának választotta Góczi Ildikót, Harsányi 
Dórát, Hegedős Ágnest, Hámori Miklósnét, Molnár Györgyit, Dr. Tuka Katalint, 
Vándorné Vizi Juditot. 
A bizottság elnökének Harsányi Dorkát kérte fel az elnökség.   
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
33/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjának választotta Bartha 
Zsuzsannát, Jurenka Krisztínát, Petrovai Annát. 
A bizottság elnökének Petrovai Annát kérte fel az elnökség. 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
34/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Fegyelmi Bizottság tagjának választotta Dr. Kudron Krisztinát, Dr. Kiss 
Gergıt, Dr. Steinmetz Barnabást. 
A bizottság elnökének Dr. Kudron Krisztinát kérte fel az elnökség. 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú 
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
 
 
 
 



35/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a Közgyőlés elé terjesztésre alkalmasnak találta a fıtitkár által 
elıterjesztett MÚSZ SZASZ  elnökségének 2007 évi beszámolóját, a 2007 évi Mérleget és 
a 2008 évi Szakmai tervet.  
Az elnökség a 2008 évi pénzügyi terv átdolgozását javasolja. 
Az elnökség a válogatott edzıtáborainak és a hazai versenyek rendezési költségeinek 
drasztikus csökkentését írja elı. A Közgyőlés elé kerülı új pénzügyi terv elkészítésére 3 
tagú Bizottságot jelöl ki az elnökség.  
Az új pénzügyi terv a Közgyőlés elıtt kerüljön megküldésre a tagág részére. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: 2008. május 27. 
Felelıs:    fıtitkár 
 
 
36/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség támogatja, hogy a hazai rendezéső versenyek rendezésére egy állandó 
bizottság alakuljon. Elsı lépésként felkéri a Fıtitkárt, az Edzıi- és a Versenybíró 
Bizottság Elnökeit, hogy legyenek állandó szervezıi és lebonyolítói a hazai 
versenyeknek. A késıbbiekben, kellı tapasztalatot szervezve, más személyeket is 
bevonva, tegyenek javaslatot a Versenyszervezı Bizottság megalakítására. 
 
Elfogadva: 6 igen szavazattal, egyhangú  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 
 
 
37/2008 (május 14.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség felkéri Szimandl Lászlót, hogy vegyen részt a 2008 évi Junior 
Világbajnokságon. Az elnökség a fıtitkárt sportdiplomáciai feladatok elvégzésével bízza 
meg. A részvétel költségeit a szövetség fizeti ki. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással  
Határidı: azonnal 
Felelıs:    fıtitkár 
 
 
38/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta utánpótlás és gyermek korúak Országos Bajnokságának 
gazdasági beszámolóját. Az utánpótlás versenyen 52 fı részvétele mellett 374.000 F 
bevétellel szemben 371.000 Ft kiadás volt, a gyermek korosztályú versenyen 250.000 Ft 
bevétellel szemben 340.000 Ft kiadás volt  49 résztvevı mellett. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
 
 



39/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
Az elnökség megköszöni Szimandl Lászlónak a szponzorok bevonására tett 
erıfeszítéseit, és megbízza, hogy a készítse elı az alábbi cégekkel kötendı szerzıdéseket:  

• A Dr. Megyesi Pharma Kft felszereléssel látja el a válogatottat.  
• A Monti Víz Kft ásványvízzel látja el a sportolóinkat az edzıtáborokban és a 

versenyek alatt.  
• A PRÍMAFA Kft 20 db ágyat készít a válogatott keret edzıtáborába.  

A Szerencsejáték Rt-vel kötendı szponzori szerzıdés elıkészítésében szintén a fıtitkár 
járjon el. 

Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 

 

40/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
A MOB javaslata alapján az ÖKM Sport Szakállamtitkára elfogadta, hogy a MÚSZ 
Szinkronúszó Alszövetsége jogosult javaslatot tenni 1.000.000 Ft mőhelytámogatás 
felosztásáról. A javasolt támogatási összeg alsó határa sportszervezetenként 500.000 Ft. 

Az elnökség megállapítja, hogy a magyar szinkronúszó válogatott keret 18 tagjából 12 
versenyzı a H2O SE egyesület sportolója. Ezért a Magyar Olimpia Bizottságnak 
javasolja, hogy teljes támogatási összeg, azaz 1.000.000 Ft felhasználására a H2O SE 
egyesülettel kössön szerzıdést. Amennyiben a H2O egyesülettel való szerzıdéskötés 
bármilyen akadályba ütközne, a szövetségünk kezdeményezi a MOB-nál a 
mőhelytámogatás szövetségi szakmai támogatásként való felhasználását. 

Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: fıtitkár 
 
 
41/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
A Magyar Szinkronúszó Szövetség, Szauder Gábor szövetségi kapitány javaslatára  
kezdeményezi a FINA-nal az utánpótlás korúak (Age group 13,14,15) 
Világbajnokságának megrendezését. Jelenleg ilyen verseny nincs. 
Amennyiben a FINA dönt az Elsı Utánpótlás Szinkronúszó Világbajnokság 
megrendezésérıl, úgy annak megrendezését a Magyar Szinkronúszó Szövetség 
megpályázza.  
Ez az esemény sportdiplomáciai, média, marketing és anyagi bevételét tekintve is 
komoly siker lenne. 
 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: azonnali hatállyal 
Felelıs: elnök 
 



42/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége felkéri a szövetség Fegyelmi Bizottságát, 
hogy vizsgálja ki Harsányi Dóra VBB elnök levelében foglaltakat, melyben Dr. 
Fehérváry Olympia bírói bejelentési kötelezettségének elmulasztására hívja fel az 
elnökség figyelmét, mellyel a bírónı megsértette a 39/2005 sz. (2005.május 18.) Elnökségi 
Határozat 7. pontját. 
 
Ezzel egy idıben felkéri a Fegyelmi Bizottságot, hogy vizsgálja ki a 2008. júniusi 
Országos Bajnokságokon bírói beosztást nem nyert Dr. Fehérváry Olympia panaszát 
Harsányi Dórával a verseny Referens bírójával szemben. 
Ehhez kapcsolódóan képezze a vizsgálat tárgyát Dr. Szıke Zsuzsanna SYNUS SC elnöke 
által a fenti témában írt levele is. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: 2008. 09.15. 
Felelıs: FB elnöke 
 
 
43/2008 (július 03.) számú elnökségi határozat: 
Az MSzSz elnöksége a szövetségi kapitány elıterjesztése alapján támogatja, hogy a 
kapitány Isabelle Taillon, kanadai szakembert kérje fel, hogy a magyar válogatott 
részére készítsen, és tanítson be koreográfiákat. A kőrök több korosztály részére is 
használhatóak legyenek. 
A koregráfiák elkészítésével és betanításával kapcsolatos költségek nem haladhatják 
meg a 1,5 millió forintot. 
 
Elfogadva: 5 igen szavazattal,  
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Szövetségi kapitány 
 
 


