
Határozatok a 2011. december 11-i elnökségi ülésről 

 

2011. 12.11./1. számú határozat: 

Az elnökség a 2011. 11.26./5. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A versenyengedély kártya díjának, a nyilvántartásba vétel díjának, a sportolói tagkönyv 

hitelesítési díjának meghatározásával az Igazolási és Átigazolási Szabályzat 4. sz. 

mellékletének vonatkozó részét módosítja. 

 

 

2011. 12.11./2. számú határozat: 

Az elnökség egyhangú határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzatot a mai naptól 

hatályon kívül helyezi, továbbá egyhangú határozatával úgy döntött, hogy a 

Versenyszabályzat 2012. január 1. napjával nem lép hatályba.  

 

2011.12.11./3. számú határozat: 

Az elnökség a 2011. 12.05./3.sz. határozatát felülvizsgálva azt ki kívánja egészíteni. 

Ha a felnőtt válogatott részére biztosított vízfelületet valaki illetéktelenül használja akár 

egyetlen alkalommal is, a válogatott által használt adott havi egész vízfelület díját ki kell 

fizetnie. 

 

 

2011.12.11./4. számú határozat: 

Az elnökség egyhangú határozattal kinyilvánítja, hogy Kiss Lászlónak a 2010. évi EB-n 

végzett munkájáért díjazást nem tud fizetni, hiszen Kiss Lászlóval az elnökség semmilyen 

megállapodást nem kötött. 

 

2011.12.11/5. számú határozat: 

Az elnökség a 2011. november 17-21-i elnökségi ülés alább idézett határozatát a mai nappal 

hatályon kívül helyezi. 

„Az elnökség megállapítja, hogy többszöri felszólítás ellenére az alábbi tagegyesületek 

tagdíjhátralékaikat nem egyenlítették ki. Aqua Ventura Se., BVSC, Delfin SC, ORKA SE, 

Synchro Sopron SE, Synus SC. Fenti egyesületeket az elnökség a Magyar Szinkronúszó 

Szövetség III. 8.§/5 pontja alapján a szövetség tagjainak sorából tartozás miatt törli.” 

 

 

2011.12.11./6. számú határozat: 

A szövetségi kapitány 2012. január 15-ig a szövetségi irodán keresztül az edzői bizottság elé 

terjeszti a junior válogatott tervezett szakmai felkészülési programját, melynek kapcsán a 

szövetség az anyagi kérdések megvitatására a programot az érintett szülők és egyesületek felé 

átadja. 

Elfogadva: egyhangú határozattal 

 

 



2011.12.11./7. számú határozat: 

A szövetség fizetett alkalmazottai 2011. november 1-től EHO alapon kapják fizetésüket. Az 

elnökség határozatot hozott arról, hogy Cseh Krisztián munkáját megköszönve, de a szövetség 

anyagi helyzetét mérlegelve munkaviszonyát rendes felmondással felmondja. 

A jelenlévő tagok egy fő tartózkodás mellett a határozatot elfogadták. 

Czékus Gábor a szavazástól – személyes érintettség okán – tartózkodik. 

 

2011.12.11./8. számú határozat: 

Az Edző Bizottság javaslata alapján az elnökség egyhangú határozata alapján, hogy a hazai 

versenyeken kizárólag versenyengedély kártyával rendelkező versenyző indulhat.  

Magyarország területén verseny csak a szövetség hozzájárulásával és csak a szövetség tagja 

által rendezhető. Az elnökség az ORKA SE által kiírt 2012. februári verseny 

megrendezéséhez hozzájárul. 

A válogatott külföldi versenyekre történő nevezése elküldése előtt a nevezésre kerülő bírókról 

a VBB jóváhagyását ki kell kérni. 

 

 

 

2011.12.11./9. számú határozat: 

Az elnökség kötelezettséget vállal arra, hogy Szimandl László főtitkár felé fennálló tartozást, 

900 ezer forintot több részletben, 2012. március 1. napjáig megfizeti. 

 

 

2011.12.11./10. számú határozat: 

Az szövetségnél működő telefonok költségét az alapdíjban maximálja.  Az ezen felüli 

költséget a kártya mindenkori használója köteles megtéríteni. Ezen határozatával az elnökség 

az e tárgyban korábban hozott határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

 

2011.12.11./11. számú határozat: 

Az elnökség egyhangú döntésével dr. Kornya László MOB tagságát megszünteti és 

visszahívását a MOB felé kezdeményezi.  A Szövetség MOB-ban történő képviseletére a 

szövetség főtitkárát Szimandl Lászlót bízza meg. 

 


