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2012-ES HATÁROZATOK TÁRA 

Sor-
szám 

Határozathozatal 
időpontja, száma 

A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés 

1. 1/2012 szám (2012. 
január 6.) 

Bármely nemzetközi vagy hazai versenyen csak az adott versenyre 
válogatott minőségben, a szövetség által lenevezett versenyző, 
sportszakember viselhet magyar válogatott, vagy arra utaló 
felszerelést. 

 
 6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
 Hatályos: azonnal, 
Felelős: szövetségi 
iroda 

2.  2/2012 szám (2012. 
január 6.) 

 Dr. Tim Gábor javaslata alapján az elnökség a felülvizsgálja a 

szövetséggel szembeni tartozásos ügyeket, és amennyiben jogos a 

tartozás, akkor szólítsuk fel a tartozót.  

A korábbi elnökségi ülésen a tartozásokkal kapcsolatosan 

megfogalmazott sportolói jogviszony felfüggesztés teoretikus 

felvetés volt, ezzel kapcsolatosan semmilyen határozat nem született. 

 
 6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
 Hatályos: azonnal  

Felelős: főtitkár 

3.  3/2012 szám (2012. 
január 6.) 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség tisztújító közgyűlésének 

időpontja 2012. február 18. 11 óra.  

Helyszín: Komjádi Sportuszoda tanácsterme  

Napirendi pontok:  

1. Elnökség beszámolója  

2. ET beszámolója  

3. Sportszakmai Bizottságok beszámolója  

4. Alapszabály módosítása  

5. Egyebek  

6. Tisztújítás  

 

Az elnökség megválasztotta a Jelölő Bizottságot, elnöke: Urbánné 

Kelemen Márta, tagok: Szuloki Ildikó, Molnár Györgyi.  

A tagok 2012. január 31-ig tehetnek javaslatot a napirendi pontokra, 

melyek az Egyebekben kerülnek megtárgyalásra.  

A tagok 2012. január 31-ig tehetnek javaslatot az Alapszabály 

módosítására.  

A javaslatokkal kiegészített közgyűlési anyag 2012. február 3-ig kerül 

 
 6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
 Hatályos: azonnal  

Felelős: főtitkár 
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megküldésre a tagoknak. 

4.  4/2012 szám (2012. 
január 6.) 

Dr. Tim Gáborral a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége 

megbízási szerződést köt a szövetség jogi képviseletére. Ennek 

keretében Dr. Tim Gábor 2012. március 15.-ig társadalmi munkában 

látja el a Szövetség képviseletét a 10 millió forintot meg nem haladó 

ügyekben. 

 

6 igen szavazattal 
elfogadva 

 

Hatályos: azonnal  

Felelős: elnök 

5. 5/2012 szám (2012. 
január 6.) 

A 2010-es EB, eddig ki nem fizetett megbízási díjai miatt 

folyamatban lévő bírósági perekben Elnök úr és Dr. Tim Gábor 

személyes megbeszélést folytatott az ügyben érintett személyekkel. A 

megbeszélés során megállapodás született, hogy bírósági egyezség 

keretében, Urbánné Kelemen Mártának és Jurenka Krisztinának 1 év 

alatt, Szuloki Ildikónak és Ambrus Borókának fél év alatt havi 

részletekben kerül kifizetésre az megállapodásban rögzített összeg.  

A perbeli egyezséget az Elnökség jóváhagyja, a bírósági határozat a 

jelenlegi jegyzőkönyv mellékletét fogja képezni. 

 
6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal  

Felelős: elnök 

6.  6/2012 szám (2012. 
január 6.) 

Az Edzői Bizottság 3 verseny időpontjának módosítását javasolja 

2012 évi versenynaptárban, tekintettel néhány nemzetközi verseny 

időpontjának megváltoztatására, és a hazai munkaszüneti napok 

figyelembe vételére.  

Az új versenynaptár a szövetség honlapján kerül közzétételre.  

A 2012 évi versenykiírásba és az előkészítés alatt álló 

Versenyszabályzatba bele kell foglalni, hogy Magyarország területén 

megrendezésre kerülő szinkronúszó versenyeken a magyar 

sportállampolgárságú versenyzők csak a Magyar Szinkronúszó 

Szövetség Versenyengedélyének birtokában nevezhetők. 

 
6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal  

Felelős: Edzői 

Bizottság 

7. 7/2012 szám (2012. 
január 6.) 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség új bankszámlát nyitott az 

Unicredit Banknál (számlaszám: 10918001-00000071-69640009). Az 

Erste Banknál vezetett számlát a Szövetség az új, hivatalos 

képviselőjének bírósági bejegyzését követően megszünteti. 

 
6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal  

Felelős: főtitkár 

8.  8/2012 szám (2012. 
január 6.) 

A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége a nevezési díjakat 

2012. évre változatlanul hagyja.  

 Csillagverseny 3 000 Ft / versenyző  

 Kötelező gyakorlatok 3 000 Ft / versenyző  

 Szóló 10 000 Ft / versenyző  

 Páros 10 000 Ft / egység  

 

6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal  
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 Csapat 16 000 Ft / egység  

 Kombinációs kűr 18 000 Ft / egység  

 Azok a versenyzők, akik kombinációs kűrben és kötelező 

gyakorlatokban is neveznek csak kombinációs kűr nevezési díjat 

kell fizetniük.  

Amennyiben törvényi előírások alapján a nevezési díjat áfa terheli, 

úgy az a fenti összegeken felül fizetendő. 

9.  9/2012 szám (2012. 
január 6.) 

A Magyar Szinkronúszó szövetség elnöksége a következő, korábban 

hozott határozatait törli:  

2011.október 5-i ülés 4. pont alatti határozata  

„Az elnökség a versenyszabályzatot egyhangúlag elfogadja. A 

versenynaptár az őszi versenyekkel kiegészítve november 1-ig kerül 

elfogadásra és kihirdetve.  

Felelős: EdzőBizottság, szövetségi iroda”  

2011.október 20-i ülés 2.pont alatti határozata  

„Azok az egyesületek, amelyek 2011. október 25-ig nem rendezik 

teljes tartozásukat a szövetség felé, nem kapnak rajtengedélyt külföldi 

versenyen való induláshoz. Erről a szövetség értesíti a külföldi 

verseny rendezőit. Erről a határozatról az egyesületek egyesével is 

értesíteni kell.  

Felelős:szövetségi iroda”  

2011. november 17-21elnökségi ülésről  

Határozat:  

Az elnökség megállapítja, hogy többszöri felszólítás ellenére, az 

alábbi tagegyesületek tagdíjhátralékaikat nem egyenlítették ki.  

AQUA Ventrua SE  

BVSC  

Delfin SC  

Orka SE  

Synchro Sopron SE  

Synus SC  

Fenti egyesületeket az elnökség a Magyar Szinkronúszó Szövetség 

Alapszabály III. 8.§. /5/ pontja alapján a szövetség tagjainak sorából 

tagdíjtartozás miatt törli.” 

 
6 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal  

Felelős: főtitkár 

10. 10/2012 szám (2012. Az elnökség megerősíti a 3/2012-es határozatát, kéri, hogy az 4 igen szavazattal  
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Budapest és Vidék Bajnokság nevezési díjai  
versenyszámok  
kategória  korosztály  szóló  páros  csapat  kombi  
Gyerek A  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  
13-15 évesek  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  
Junior  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  
Felnőtt A  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  

Kezdők  
Gyerek B 

 
12 évesek és 
fiatalabbak 

 
 

 
10 000 Ft  

 
16 000 Ft  

 
18 000 Ft  

Gyerek C  12 évesek és fiatalabbak  3000 Ft / versenyző 
Gyerek D  10 évesek és fiatalabbak  3000 Ft / versenyző  
Gyerek E  8 évesek és fiatalabbak  3 000 Ft / versenyző  
Felnőtt B  13 évesek és 

idősebbek  
10 000 Ft  18 000 Ft  

január 20.) egyesületek 2012. január 31-ig a jelenlegi Alapszabályba 
beleszerkesztve tegyék meg a módosító javaslataikat. 

elfogadva  Hatályos: azonnal,  
Felelős: szövetségi 
iroda 

11. 11/2012 szám (2012. 
január 20.) 

Az elnökség megbízza az irodát, hogy az Edzői Bizottság „Egyesületek 
részvétele a szövetség versenyrendszerében 2011-ben” előterjesztés 
alapján állapítsa meg, hogy mely egyesületek nem teljesítették a 
részvételi kötelezettséget, és erről készüljön hivatalos feljegyzés, és 
eljárás az Alapszabálynak megfelelően. 

 
4 igen szavazattal 

elfogadva 

 
 Hatályos: azonnal  
Felelős: főtitkár 

12. 12/2012 szám (2012. 
január 20.) 

Az elnökség örömmel támogatja, hogy a Vidék-bajnokság Pécsen, a 
Flamingó SE szervezésében, a Budapest-bajnokság pedig a Szőnyi úti 
uszodában, a BVSC szervezésében kerüljön megrendezésre. A 
részletek kidolgozására felkéri az érintett egyesületek vezetőit, és a 
főtitkárt.  
A Vidék-bajnokság és Budapest-bajnokság nevezési díját a mellékelt 
táblázat szerint állapítja meg az elnökség. 

 
4 igen szavazattal 

elfogadva 

 
Hatályos: azonnal 

Országos Bajnokság és Magyar Kupa nevezési díjai  
versenyszámok  
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kategória korosztály szóló páros csapat kombi csak 
kötelező 

12 és 
fiatalabb  

Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  3 000 Ft  

13-15 évesek  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  3 000 Ft  
Junior  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  3 000 Ft  
Felnőtt  Fina szerint  10 000 Ft  10 000 Ft  16 000 Ft  18 000 Ft  3 000 Ft  
Felnőtt versenyszámok esetén csak rövid, vagy csak hosszú programban való indulás esetén is a teljes nevezési 
díj fizetendő  

 

13. 13/2012 szám (2012. 
január 20.) 

Az elnökség 2012. január 1-től Domonkos Gábornét bízza meg a 

Magyar Szinkronúszó Szövetség könyvelési feladatainak ellátásával. 
4 igen szavazattal 

elfogadva 

Hatályos: azonnal  
Felelős: elnök 

14. 14/2012 szám (2012. 
január 20.) 

A Fővárosi Bíróságon bejegyzésre került Csordás György elnök úr. 

Az elnökség jelen határozatban megerősíti az elnök megválasztása, 

(2011. nov. 23.) és az elnök bírósági bejegyzéséig (2012.jan. 20.) 

terjedő átmeneti időszakban hozott határozatait. 

 

4 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal,  
Felelős: szövetségi 
iroda 
 

15. 15/2012 szám (2012. 
január 20.) 

Az elnökség felkéri az Edzői Bizottságot, hogy készítsen egy írásos 

értékelést Hámori Zsuzsa elnökség elé terjesztett válogatott 

felkészülési programjáról. 

 

4 igen szavazattal 
elfogadva 

 
Hatályos: azonnal,  
Felelős: Edzői 
Bizottság 

16.  01/2012 (2012. 
február 01.) 

2012. február 8-ig az olimpiára készülő páros átigazolását le kell 
zárni és a kvalifikációra az előleget át kell utalni. 

  

17. 02/2012 (2012. 
február 01.) 

Az elnökség megállapította, hogy a 2011. évi versenyrendszerben 
nem vett részt az Egri Sellők SE, a Sellők SE, Kópé UVSE és a 
Kaposvári AC.  
Az alapszabály értelmében nevezett egyesületeket törölni kellett a 
Szövetség tagjainak sorából.  
Az elnökség eltekint a törléstől azon egyesületek esetében, akik a 
2012. február 11.-i Csillagversenyen elindulnak. 

  

18. 03/2012 (2012. 
február 01.) 

Az elnökség a 2012. évi Hungarian Open nemzetközi verseny Szauder 
Gábor szövetségi kapitány kérésére 4 korosztályban kerül 
megrendezésre. Felnőtt korosztályban csak szóló és páros, a többi 
korosztályban mind a 4 versenyszám megrendezésre kerül. 
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19. 04/2012 (2012. 
február 01.) 

Az elnökség támogatja, hogy a felnőtt válogatott kombinációs kűr 
versenyszámban vegyen részt az Antwerpen-i Európa- bajnokságon. 
A szövetség sem a felkészüléshez heti egy alkalommal biztosít vizet 
az olimpiai kvalifikációra készülő páros mellett. Egyéb felkészülési és 
versenyzési költségekhez a Szövetség nem járul hozzá. A csapat 
mellett Horváth Erika dolgozik szövetségi edzőként, Szauder Gábor 
szövetségi kapitány felügyelete alatt.  
Szauder Gábor feltételei: Válogató FINA szabály szerint felnőtt 
korosztályban. Az utazó keretet Szauder Gábor hirdeti ki. 10 
versenyző, 1 edző, 1 csapatvezető, 1 bíró. Szauder Gábor szövetségi 
kapitány irányításával heti egy alkalommal edz a csapat.  
A keret részt vesz Ausztriában a Duna Kupán és itt kombinációs 
versenyszámban 78.000 pontot kell elérnie. 

  

20. 01/2012 (2012. 
február 15.) 

Az elnökség aláírási joggal hatalmazza fel a mindenkori főtitkárt. 5 igen szavazattal 

elfogadva 
 

21. 02/2012 (2012. 
február 15.) 

Az elnökség megválasztotta a 2012. február 18.-i Közgyűlés 
Mandátumvizsgáló Bizottságát. A tagjai: Kelemen Márta, Szuloki 
Ildikó, Molnár Györgyi. 

 
5 igen szavazattal 

elfogadva 

 

22. 03/2012 (2012. 
február 15.) 

Az elnökség döntése értelmében Szauder Gábor olimpiai 
kvalifikációs szállás és repülőjegy költsége a MOB támogatásból 
visszafizetésre kerül a szövetségi kapitány részére, amennyiben- 
tekintettel a jelenlegi helyzetre- ezen költségeket a szövetségi 
kapitány befizeti a szövetség bankszámlaszámára. 

 
5 igen szavazattal 

elfogadva 

 



7 
 

2012. 02. 18-i közgyűlést követően elfogadott határozatok  
Sor-
szám 

Határozathozatal 
időpontja, száma 

A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés 

23. 1/2012. 02. 21. Az elnökség fel kívánja venni a kapcsolatot Dr. Pesti Imrével.  
 

3 igen szavazattal, egy 
tartózkodással (Kobolák 

G.)  elfogadva 

 

24. 2/2012. 02. 21. A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2012. március 24.-én bíróképzést 
tart. A részvételi díj 9.000 Ft/ fő. A képzés helyszíne: az egyeztetés 
folyamatban. 

 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

25. 3/2012. 02. 21. Az elnökség 10 napon belül minden olyan érintettel leül tárgyalni, 
akikkel bírósági egyezség született. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

26. 4/2012. 02. 21. A Sellők R.Sz.K.SE-t a Magyar Szinkronúszó Szövetség tagjai közé 
felveszi, ugyanakkor hiánypótlásra kötelezi.  

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

27. 1/2012. 02. 27. A Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöksége nem lát jogszabályi 

hátteret Matusik Nóra és Türner Fanni egyszeri versenyzési 

kérelmének ügyében. Az elnökség az érintettek részére a 

versenyegyesülés intézményét javasolja addig, amíg a sportolók VE 

kártyájának érvényességi ideje le nem jár. 

 
 2 igen és 1 nem (Czékus 

G.) szavazattal elfogadva 

 

28. 2./2012. 02. 27. A Magyar Szinkronúszó Szövetség kérjen a 2012. évi támogatás 

terhére 2.5 millió forint előleget a Magyar Olimpiai Bizottságtól 
3 igen szavazattal 

elfogadva 

Határidő: azonnal 

29. 3/2012. 02. 27. Az Elnökség döntésének értelmében a 2012. március 10.-i Országos 

Bajnokságot más időpontban rendezi meg. Az új időpont megegyezik 

a Gyermek- felnőtt OB idejével, ezért 2012. március 31.-én és április 

elsején négy korosztályban kerül megrendezésre az Országos 

Bajnokság. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

30. 4/2012. 02. 27. Az Elnökség döntése értelmében a honlapról (www.mszusz.hu) 

kerüljön eltávolításra az a cikk és dokumentum, amelyben az 

egyesületek tartozásai szerepelnek. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

31. 5/2012. 02. 27.  A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2012. március 24-25.-én bíró 

tanfolyamot tart Budapesten.  

Részvételi díj: 9.000 Ft/ fő 

 
 3 igen szavazattal 
elfogadva   

Helyszín: szervezés 

alatt  

Szakmai felelős: 

Kobolák Gabriella  
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Sor-
szám 

Határozathozatal 
időpontja, száma 

A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés 

32. 6/2012. 02. 27. Az elnökség 2012. március 5-i hatállyal az Edzői-, a Versenybírói-, 

és a Fegyelmi, Etikai Bizottságok tagjainak eddigi munkáját 

megköszönve, visszahívja őket tisztségükből.  

Az elnökség kéri a tagegyesületeket, hogy 2012. március 2. 12:00 

óráig tegyenek javaslatot  

5 fő Edzői Bizottsági tagra  

5 fő Versenybírói Bizottsági tagra  

3 fő Fegyelmi-, és Etikai Bizottsági tagra  

1 fő Igazolási és Átigazolási Bizottsági tagra  

Az IÁB jelenlegi két tagját - Bartha Zsuzsannát, és Petrovai Annát - 

az Elnökség nem hívja vissza, de szükséges a bizottság 3. tagjának 

megválasztása.  

 
 3 igen szavazattal 
elfogadva 

 

33. 7/2012. 02. 27. Az olimpiai páros két edzőtáborát (Martfű, Svédország) a szövetség 

pillanatnyilag nem tudja finanszírozni, így kéri az Alfa SC-t és a H2O 

SE-t, hogy előlegezzék meg a nevezett edzőtáborok költségeit. Ezen 

költségeket a Szövetség a majdani MOB támogatásból az érintett 

egyesületeknek visszafizeti. Továbbá kéri a két egyesületet, hogy 

nyilatkozzon írásban arról, hogy ha a Szövetség nem kapja meg a 

MOB támogatást, akkor a szövetség felé nem állnak elő követeléssel. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

34. 1/2012. 03. 12. Az elnökség támogatja a szövetségi kapitány felkészülési 

programjában az egyhetes fűzfői edzőtáborozást, amennyiben azt 

a MOB finanszírozza. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

35. 2/2012. 03. 12. Az elnökség továbbra is támogatja a Budapest és Vidék bajnokság 

megszervezését és felkéri a szervező egyesületeket, hogy 

készítsenek költségvetést a verseny lebonyolítására. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

36. 3/2012. 03. 12. A Kópé-UVSE egyesületet a szakszövetség felveszi tagjai közé. 4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

37. 4/2012. 03. 12. 2012. március 12-től a szövetségi kapitány felett a munkáltatói 

jogkört a szakszövetség elnöke gyakorolja. 
3 igen szavazattal 

elfogadva 
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Sor-
szám 

Határozathozatal 
időpontja, száma 

A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés 

38. 1/2012. 03. 19. Az elnökség elfogadja Horváth Erika megbízott edző beszámolóját, 
és felkéri Szauder Gábor szövetségi kapitányt, hogy nyilatkozzon 
arról, teljesültek-e az általa támasztott EB szereplési feltételek. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

39. 2/2012. 03. 19. Az elnökség előírja az olimpiai kvalifikációra készülő duó indulását az 
OB-n. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

40. 3/2012. 03. 19. Az elnökség elfogadja az elnök által felterjesztett levelet, és ezzel egy 
időben dönt arról, hogy az írásos indoklással ellátott, 03. 30-ig 
benyújtott tagszervezeti kérelem esetén, az elnökség eseti 
elbírálással engedélyezheti a tagdíj havi törlesztését, amelynek 
határideje a tárgyhó 15-e. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

Felelős: elnökség  
Határidő: 2012. április 
9.-ig döntés az egyedi 
kérelmekről 

41. 4/2012. 03. 19. Szauder Gábor szövetségi kapitány kvalifikációs felkészülési 
programja ismételt változtatásával kapcsolatos igényét a szövetségi 
kapitány közreműködésével az elnökség a 2012. március 26-i 
elnökségi ülésen tárgyalja. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

Felelős: Czékus Gábor 
és Szauder Gábor  
Határidő: 2012. 
március 26. 

42. 5/2012. 03. 19. Az elnökség az úszó EB megnyitó ünnepségén való közreműködés 
koordinálásával megbízza Felföldi Andreát, mint felkészítő edzőt. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

43. 6/2012. 03. 19. Az elnökség dönt arról, hogy a közgyűlés óta eltelt időszak 
eseményeiről a honlapon tájékoztatja a tagszervezeteket. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

Felelős: Árkovics Lajos  
Határidő a levél-
tervezet elkészítésére: 
2012. 03. 23. 

44. 7/2012. 03. 19. A Budafóka XXII. Sportegyesületet a szakszövetség felveszi tagjai 

közé. 
3 igen szavazattal 

elfogadva 
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45. 1/2012. 03. 26.  A 2/2012. 03. 19. határozatát az elnökség úgy módosítja, hogy a 

szövetségi kapitány együttműködését kéri abban, hogy az olimpiai 

kvalifikációra készülő páros a versenyprogramját, vagy annak 

egyik kűrjét bemutassa a 2012. április 1-i Országos Bajnokságon. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

46. 2/2012. 03. 26. Az elnökség a szakszövetség gazdasági helyzetére tekintettel, 

Szimandl László munkabér-elmaradásának 10 havi részletben 

történő kifizetését támogatja, és erről egyeztet a volt főtitkárral 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

Felelős: Árkovics 

Lajos  

Határidő: 2012. 

április 1. 
47. 3/2012. 03. 26. A 2011 12. 16. 3-as határozatot érvényesíteni fogja az elnökség, és 

erről az érintettek kapjanak értesítést. Tisztázni kell, hogy a 

mobilszolgáltatónál milyen a szerződéssel és feltételekkel 

kötelezte el magát a szakszövetség. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

Felelős: Árkovics 

Lajos  

Határidő: 2012. 

április 1. 
48. 4/2012. 03. 26. Az elnökségi ülések tervezhetősége érdekében a következő 

elnökségi ülést – amelynek időpontja április 2. (16,30) – követően, 

kéthetente tartjuk. Az ülések között az aktuális kérdéseket 

elektronikus szavazással meghozzuk, és utólag jelenítjük meg a 

következő elnökségi ülés jegyzőkönyvében. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

49. 5/2012. 03. 26. Egyszeri rajtengedély megfizetése mellett azon gyerekek is rajthoz 

állhatnak a 2012-es Mobilkor-DELFIN Kupán, akik 

Magyarországon szinkronúsznak, de nem tagjai egyetlen 

MSZÚSZ tagegyesületnek sem. Az egyszeri rajtengedély díjat 

300Ft/fő, amely összeget a nevezési díjjal együtt a DELFIN SC 

szed be, és amelyet a versenyt rendező DELFIN SC számla 

ellenében (egy összegben) átutal a szinkronúszó szövetségnek a 

versenyt követő 5 munkanapon belül. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

50. 6/2012. 03. 26. Az elnökség a Magyar Szinkronúszó Szakszövetség módosított 

doppingellenes szabályzatát elfogadja. 
3 igen szavazattal 

elfogadva 
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51. 1/2012. 03. 31. Az MSZUSZ honlapjára 2012. 03. 31-én kerüljön fel – az elnökségi 
tagok véleményezése után Árkovics Lajos által véglegesített – 
tájékoztató levél.  

3 igen szavazattal 
elfogadva, Czékus Gábor 
nemmel szavazott 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 

elfogadva, megerősí-

tése: 2012. 04. 02. 

52. 1/2012. 04. 02. Az elnökség kinyilvánítja, hogy Szauder Gábor szövetségi kapitány 
bérét (beleértve a január-márciusi elmaradt fizetését is) 
részletekben, a bevételek függvényében elkezdi kifizetni, és erről 
megegyeztünk Szauder Gábor szövetségi kapitánnyal; az első 
kifizetést április 15-ig realizáljuk.  

3 igen szavazattal 

elfogadva 
 
 Határidő: folyamatos  
Felelős: Árkovics Lajos 

53. 2/ 2012. 04. 02. A rendelkezésünkre álló, OB-s kötelezettségeken felüli a pénztári 
bevételt Szuloki Ildikó és Ambrus Boróka követelése 1. részletének 
törlesztésére, valamint a NAV átütemezett tartozásaink 
részkifizetésére fordítjuk. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 
 
 Határidő: 2012. 04. 
06. 

54. 3/ 2012. 04. 02. Az elnökség megvizsgálta a beérkezett kérelmeket és elismeri a 
fizetési kedvezmény igények felsorolt indokait, ugyanakkor a 
szövetség jelenlegi likviditási helyzete nem teszi lehetővé, hogy 
ebben a negyedévben havi fizetési kedvezményt adjon. A BFSE 
tagdíjfizetési kötelezettsége a 2. negyedévtől esedékes. 

3 igen szavazattal 

elfogadva 
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55. 1/ 2012. 04. 11. A jövő heti kvalifikációs versenyen résztvevő párosunk és edzőjük 

londoni transzfer költségeinek finanszírozására - számla alapján 

történő, utólagos elszámolás kötelezettségével - az elnökség 60 000 

Ft összegű keretet hagy jóvá. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva, megerősí-
tése: 2012. 04. 16. 
Hátáridő: 2012. 04. 14. 

56. 1/ 2012. 04. 12. Szimandl Lászlóval történt megállapodás értelmében - követelését 2 

részletben - április 15-ig/200 000 Ft - május 15-ig/201 557 Ft 

teljesítjük.  

 

3 igen szavazattal 

elfogadva, Czékus 

Gábor tartózkodott 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva, megerősí-
tése: 2012. 04. 16. 
Határidő: 2012. ápr. 
15 és 2012. május 15. 

57. 1/ 2012. 04. 16. Nagy Natália eljárását tárgy szerinti határozatában az EB után etikai 

bizottság elé utalja és vizsgálni kívánja fegyelmi eljárás 

lefolytatásának szükségességét. Amennyiben a sportoló döntése miatt 

kár keletkezik, elvárja a kárfelelősség vállalását. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

58. 2/ 2012. 04. 16. Az elnök írásban rögzíti és Szimandl László főtitkárral együttesen 

aláírják a munkaviszonya közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó 

megállapodást. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

Hátáridő: 2012. 04. 22. 

 

59. 3/ 2012. 04. 16. Az Elnökség döntött az MSZÚSZ 2012. évi Közgyűlés időpontjáról, 

amely 2012. május 26. 11.00 óra. A közgyűlés helyszíne: a Komjádi 

Uszoda Tanácsterme. 1023. Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 

60. 4/ 2012. 04. 16. Az Elnökség jóváhagyja az elnökségik ülésrendjét 3 igen szavazattal 

elfogadva 

 

61. 5/ 2012. 04. 16. Az  elnökség döntött arról, hogy a jövőben a versenykiírásokban 

nevezési feltételként rögzíti az esedékes tárgynegyedévi tagdíj 

befizetését. 

3  igen szavazattal 

elfogadva 

 

62. 6/ 2012. 04. 16. Az elnökség Árkovics Lajos elnököt választja meg a sportág MOB 

képviseletére. 
3  igen szavazattal 

elfogadva 
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63. 1/2012. április 17 Rozsovits Erika elnökségi tag a nevezési határidőt megelőzően 
informálódott a tagszervezeteknél nevezési szándékukról a 
Budapest Bajnokságon – annak szerény mértékére tekintettel – az 
elnökség javasolja a verseny 2012 októberére történő 
elhalasztását.  

3 igen szavazattal 

elfogadva 
Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva, megerősí-
tése: 2012. 05. 02. 

 

64. 1/2012. 05. 02. Napirendi pontként felkerül a közgyűlésen 1-3 elnökségi tag 
megválasztása, és a jelölő bizottság tagjainak felkérjük Urbánné 
Kelemen Mártát, Molnár Györgyit és Szuloki Ildikót.  

4 igen szavazattal 
elfogadva 

 

65. 1./2012. 05. 14. Az elnökség megtárgyalta a MOB-ba beküldött – Szauder Gábor 
által készített és a MOB-nak általa megküldött – felkészülési 
tervet és azt tudomásul vette, amiről tájékoztatja a MOB-ot, 
illetve Szauder Gábor szövetségi kapitánytól hivatalosan kéri a 
felkészülési terv kiegészítését, pontosítását.  

3 igen szavazattal 
elfogadva 

Felelős: Árkovics 
Lajos  
Határidő: 2012. 05. 
21.  
 

66. 2./2012. 05. 14. Az elnökség a Bajér Kft 143.400 Ft összegű, 2011. évi 
befizetésének lekönyvelését javasolja támogatásként.  
 

3 igen szavazattal 
elfogadva  
 

Felelős Árkovics Lajos  
Határidő: 2012. 
május 18. 

67. 3./2012. 05. 14. Az elnökség a londoni kvalifikációs versenyek költségeiből – az 
előzetes tervek alapján és figyelemmel az szövetség gazdasági 
helyzetére – a transzfer költségek számláit fogadja be, tételes 
elszámolás teljesítésével.  
 

3 igen szavazattal 
elfogadva 
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A határozat tartalma Elfogadása Megjegyzés 

68. 1/2012.08.30. Az elnökség számbavéve a két megoldás — Szauder Gábor 
Szövetségi kapitány azt kezdeményezte és támogatta, hogy Kobolák 
Gabriellát a szövetség nevezze pontozóbíróként a VB-re, és e 
minőségében is tevékenykedjen a világbajnokságon; Hámori 
Zsuzsanna a csapatot és a kombinációs egységet felkészítő edző a 
csapatvezetői feladat prioritása mellett foglalt állást, nem támogatva 
nevezett pontozó bíróként való nevezését — mellett és ellen szóló 
érveket és 2 igen 2 nem szavazat mellett az elnök döntésével nem 
támogatta Kobolák Gabriella pontozóbíróként való nevezését a 
versenyre. 

2 igen 2 nem szavazat 
mellett az elnök 
döntésével 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva és 
megerősítve 2012. 09. 
12-én 

69. 1/2012. 09. 03. Szauder Gábor szövetségi kapitány beszámolója a MOB 
szempontrendszere alapján megfelelő. A munkaszerződésben foglalt 
beszámolási kötelezettségnek azonban a dokumentum nem felel 
meg. 
 

3 igen szavazattal 
elfogadva 
 

 

70. 1/2012. október 1. A MOB tájékoztató levelében lévő voucher keretet a MÚSZ 
közreműködésével a Hungarian Open uszodaszámla kiegyenlítésére 
fordítjuk, mivel ez az olimpiai páros felkészülési versenye volt; és az 
így felszabaduló összegből Szauder Gábor bérének törlesztése 
prioritást élvez. 

 

4 igen szavazattal 
elfogadva 
 

 

71. 2/2012. október 1. Az elnökség jóváhagyólag elfogadja a Bíróbizottság azon határozati 
javaslatát, amely szerint két éven belül vizsgázott "új" bírók külföldi 
versenyen való részvételükhöz a Bíróbizottságtól engedélyt 
kötelesek kérni még a nevezés leadása előtt. A két évnél régebben 
vizsgázottaknak bejelentési kötelezettségük van. 
Amennyiben az egyesületeknek még a külföldi nevezés leadása előtt 
rajtengedélyt kell kérnie, úgy az engedélykérő lapon fel kell 
tüntetniük a velük utazó bírókat is.  

4 igen szavazattal 
elfogadva 

Határidő: a honlapon 
történő nyilvánosságra 
hozatalt követően 
azonnal 
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72. 1/2012. október 10. A 2012. 10.26-ra tervezett "Csillagverseny" törlésre kerül a 2012. évi 
versenyprogramból. Az intézkedés indoka a csillagverseny 
követelményrendszerének  2013.január 1-től történő szakmai 
megújítása. 
 

3 igen szavazattal 
elfogadva 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva 

73. 1/2012.október 16. Az Elnökség az alábbiak szerint döntött  a Gerevich Alapítvány 2012. 
évi - változatlan keretösszegű (300e Ft/hó) - ösztöndíja szeptember-
december közötti időszakra vonatkozó, módosított felhasználásáról. 
1./ Czékus Eszter/ 100 000 Ft/hónap 
2./ Kiss Szofi/ 100 000 Ft/hónap 
3./ Szauder Gábor/ 100 000 Ft/hónap 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

Elektronikus levélben 
történő szavazás útján 
elfogadva 

74. 1/2012. december 17. Az elnökség javaslatára január 19-ére rendkívüli közgyűlést hívunk 
össze a következő napirendi pontokkal: 
1./ 2012. évi pénzügyi terv elfogadása. 
2./ 2013.évi szövetségi tagdíj elfogadása. 
3./ Tisztújítás: Elnökség, az ET létszámának feltöltésének 
szándékával. 
 

4 igen szavazattal 

elfogadva 

 


