
  

HATÁROZATOK TÁRA 
A Magyar Úszó Szövetség Szinkronúszó Alszövetség 2004. november 10-i Közgyőlése 

által megválasztott elnökség által hozott határozatok győjteménye 
 
 
 
Határozat: 2004.12.08./ 1.sz. 
A napirendi pontok elıtt Haranghy Csaba javasolta, hogy a jövıben az elnökségi ülések 
a következı menetrend szerint történjenek.              

1. Elızı ülés jegyzıkönyve 
2. Fıtitkári beszámoló az utolsó elnökségi ülés óta eltelt idıszak 

eseményeirıl 
3. Konkrét ügyek 

 
Szavazás: egyhangú igen. 
 

 
 
Határozat: 2004.12.08./ 2.sz. 
           Az Alszövetség mőködésének finanszírozhatóságának érdekében az elnökség azt a                         
           határozatot hozza, hogy  
          Az elıterjesztett 2005 évi költségvetési tervezet  Kiadások oldala, Szövetségi iroda      
          felsorolásból az elsı három és az utolsó kettı tételt elfogadja. 
          Tételesen: 1. bér, közterhek 
                            2. telefon, internet 
                            3. irodabérlet 
                          10. bankköltség 
                          11. vízfelület bérlés 
          A válogatott keret mőködésére további intézkedésig 300.000 Ft, azaz   
          Háromszázezer forint fordítható.  
          . 
Szavazás: egyhangú igen 
 

 
 
Határozat: 2004.12.08./ 3.sz. 
       A könyvelésben 2005. január 1-tıl át kell térni a kettıs könyvelésre. 
       Ajánlatot kell kérni, maximum 30.000 Ft/hó 
 

Szavazás: egyhangú igen 
 

 
 
Határozat:  2004.12.08./ 4.sz. 
       Az elnökség felhatalmazza Haranghy Csabát, hogy 2006-os EB felkészülés 2004 évi   
       szakmai feladatok ellátásának javadalmazásának /havi 80.000 Ft vállalkozási díj/   
       felosztásáról tárgyalásokat folytasson az érintettekkel. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 



  

 
Határozat:  1/2005 sz. (2005.jan.13.) 
 
Az elızı elnökségi ülés (2004.dec.08.) jegyzıkönyvét az elnökség egyhangúan elfogadta. 
 
Az elnökségi ülések jegyzıkönyvét az ülést követı 5 munkanap alatt kell elkészíteni és 
jóváhagyásra elküldeni az elnökség tagjainak. 
A tagoknak 3 nap áll rendelkezésre észrevételt tenni a jegyzıkönyvvel kapcsolatban. 
 
Az elfogadott jegyzıkönyvekben foglalt elnökségi határozatokat az iroda 2 napon belül 
elküldi a tagszervezetek írásban bejelentett e-mail címére. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat:   2/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 

Az elnökség által az év fı versenyének tekintett Országos Szinkronúszó Bajnokság 
lebonyolítási rendjét és idıpontját meg kell változtatni annak érdekében, hogy  
 
1. megfeleljen a Sportágfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottaknak. 
 
2. a verseny vonzóbb legyen az egyesületek, a szponzorok, a média és a közönség 
számára.  
 
A négy korosztály versenyét nem szabad egy idıpontban megrendezni. 
 
A szövetség Szakmai és Versenybíró Bizottsága a fentiek és a szakmai  szempontok 
figyelembevételével  tegyenek javaslatot a verseny lebonyolításának módjára, lehetséges 
idıpontjaira.                              
  
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat:   3/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 
Az elnökség felkéri a Versenybíró Bizottságot, hogy alakítsa ki a testület egységes 
álláspontját a szabad kombinációs kőr versenyszám  szabályaival kapcsolatban. 
Amennyiben szükségesnek látja, kérje ki az SzB állásfoglalását is. 
 
Határidı: 2005. február 15. 
Felelıs: a VBB elnöke 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
 



  

Határozat:   4/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 
A hazai versenyeken az óvás benyújtásának határidejét és az óvás díját a VBB 
határozza meg. A díj mértékének megállapításakor differenciálni kell a verseny 
rangjának megfelelıen.  
A versenykiírásokban meg kell jeleníteni az óvási eljárás feltételrendszerét. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat:   5/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 

A 2005-ös hazai versenynaptárt a 2003-ban elfogadásra került Sportágfejlesztési Koncepcióban 
megfogalmazottaknak megfelelıen kell kialakítani, az alábbiak figyelembe vételével  
 
1. az éves felkészülés ütemezése és a hazai versenyprogram kialakításakor ajánlott a    
    nemzetközi trend átvétele.   
2. a versenynaptár szigorúan vegye figyelembe a válogatott felkészülési tervét  
    (pl. válogatóversenyek kijelölése) 
 
Az éves versenynaptár tervezet összeállítása dokumentált szakmai koncepció alapján a 
Szakmai Bizottság feladata.  
Ezért az elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a 2005 évi versenynaptár 
tervezetet készítse el. 
A versenyprogram összeállításánál koncepciót kell készíteni a versenyprogram indoklására. 
 
Határidı: 2005. február 02. 
Felelıs: SzB vezetıje 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat:   6/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 
A 2004 évi szakmai keret felosztásáról az alábbi döntés született. 
 
Horváthné Kovács Erika válogatott vezetı edzı         240.000Ft 
Dr. Kamarás Gabriella    válogatott keretorvos          240.000 Ft 
Hámori Miklósné             nemzetközi bíró                    160.000 Ft 
Dr. Tuka Katalin             nemzetközi bíró                    160.000 Ft 
Hegedős Imréné               nemzetközi bíró                    160.000 Ft 
 
Elfogadva:   4 igen,   
                     1 tartózkodás 
                     1 nem 
 
 
 
 
 
 



  

Határozat:   7/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 
Az elnökség javasolja, hogy a következı Közgyőlés a Szinkronúszó Alszövetség  éves 
tagsági díját 30.000 Ft-ra módosítsa. 
 
Az egyesületi átigazolások eljárási díja 2005-ben nem változik, 5.000 Ft átigazolásonként 
Versenyengedély kártyák 2005 évi díja továbbra is 800 Ft. 
Az egyedi kártya kiváltás eljárási díja 5.000 Ft, mely tartalmazza a kártya 800 Ft-os árát  
Versenyengedély kártyával minden leigazolt versenyzınek rendelkeznie kell. 
A kártya kiváltásának módját az Igazolási és Átigazolási Szabályzatban kell 
meghatározni, melyet az IÁB dolgozza ki.  
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat:   8/2005 sz.  (2005.jan.13.) 
 
Az elnökség a benyújtott kérelem alapján a DELFIN Monori Szinkronúszó Club-ot a 
Szinkronúszó Alszövetségbe rendes tagként felvette. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 9/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 
Az elnökség a könyvelési tevékenység ellátásával megbízza a 3Mag Bt-t 20.000 (Húszezer) Ft 
könyvelési díj ellenében, ha és amennyiben a könyvelés kettıs könyvvitel szerint történik és  
Bt a könyveléssel kapcsolatos teljes körő ügyintézést ellátja. A szerzıdés elıkészítésével az 
elnökség a fıtitkárt bízza meg. 
  
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 10/2005 sz. (2005.febr.09.)  
 
Az elnökség a számviteli bizonylatok ırzési helyéül a Szövetség hivatalos irodáját jelöli ki.  
Itt kerülnek elhelyezésre a folyó- és az elmúlt évek lekönyvelt és lezárt iratai is. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 11/2005 sz. (2005.febr.09.) 
 
Az elnökség a fennálló feltételek esetén a fıtitkárt felhatalmazza a 3Mag Bt-vel való 
szerzıdéskötésre. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 



  

Határozat: 12/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 
Az elnökség részletesen megtárgyalta a Felügyelı Bizottság tájékoztatását az alszövetségnél 
folyó vizsgálatról, de összességében döntést nem tudott hozni, tekintettel arra, hogy a 
könyvvizsgáló jelezte, a vizsgálatot nem fejezte be. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat: 13/2005 sz. (2005.febr.09.) 
 
Az elnökség felkéri a fıtitkárt, hogy írjon konkrét és határozott felkérést a 3Mag Bt felé, hogy 
haladéktalanul bocsássa a könyvvizsgáló rendelkezésére az általa kért – és a szövetségben 
fellelhetı dokumentumokat. A dokumentumok átadására az elnökség 14 napos határidıt szab 
meg. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 14/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 

Az elnökség az alábbiak kiegészítését kéri: 
- 2004 évi elfogadott költségvetés terv oszlopot az elnökség elé kell terjeszteni. 
- Tudva azt, hogy a könyvelés egyszeres pénzforgalmi szemléletben készült, a 

tisztánlátás érdekében a 2004 év végi követeléseket és kötelezettségeket ki kell 
kiegészíteni a megállapodásokban, szerzıdésekben keletkezett részletes és tételes 
adatokkal. 

 
Az elnökség megköszöni a 2004-es adatok összesítésének idıbeni rendelkezésre bocsátását. 
Az elnökség megtárgyaltnak tekinti a 2004 évi adatokat.  
Megbízza a fıtitkárt: a 2004 évi adatokat a fentiek szellemében egészítse ki, és a korrigált 
adatokat az elnökség tagjainak megküldeni szíveskedjen. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 15/2005 sz. (2005.febr.09.) 
 

MÚSZ által a 2006 évi EB felkészülés adminisztrációs feladatainak ellátására szánt havi  
80.000 Ft-ot (Nyolcvanezer) megigényeljük, és azt a fıtitkár Szimandl László ezzel kapcsolatos 
munkájának ellentételezésére fordítjuk. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat: 16/2005 sz. (2005.febr.09.) 
 
Az elnökség alapos vita után korrigálta a mellékletet képezı 2005 évi költségvetési terv 
javaslatot, és azt a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 



  

Határozat: 17/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 
Az elnökség felhatalmazza Haranghy Csaba elnök urat, hogy a fıtitkárral határozatlan idejő 
munkaszerzıdést kössön az alábbiak szerint: 
A havi alapbér bruttó 150.000 Ft 
Útnyilvántartás ellenében gépkocsi költségtérítés. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat: 18/2005 sz. (2005.febr.09.) 
 
Az alszövetség éves rendes közgyőlésének  
Idıpontja: 2005. május 11. (szerda) 17:00 óra.  
Helyszíne: Budapest, Árpád fejedelem u. 8. Komjádi uszoda tanácsterme. 
 
A közgyőlés napirendi témái között szerepelni kell: az alapszabályban meghatározott kötelezı 
napirendi pontok, 
- szabályzatok elfogadása, (alapszabály módosítás), 
- a hiányzó bizottsági helyek betöltése,  

 
Az elıkészített szabályzatokat a következı elnökségi ülésen meg kell tárgyalni. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat: 19/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 
Az elnökség örömmel fogadta az egyesületek ez irányú felajánlásaiát. 
OB junior korosztály – Székesfehérvár (ORKA SE) 
OB gyermek korosztály – Monor (Monori SE) 
 
Megbízza a fıtitkárt, hogy készítsen elıterjesztést a versenyek támogatási rendszerére 
vonatkozóan.  
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat: 20/2005 sz. (2005. febr. 09.) 
 
 
A Szakmai Bizottság 2005. február 2-i határozatképtelen ülése pótlására, a határozatképesség 
biztosításával tartson rendkívüli ülést. 
Az ülésen, az elnökség januári felkérésének megfelelıen tárgyalják meg: 
 
- Fogalmazzák meg a nemzetközi trendnek megfelelı, ugyanakkor a hazai 

sajátosságokat figyelembe vevı elveket, és ezek, valamint a 2003-ban elfogadásra 
került Sportágfejlesztési Koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelıen szakmai 
kritériumok figyelembevételével állítsák össze és indokolják 2005-ös hazai 
versenynaptárra vonatkozó javaslatukat. 

 
- Az elnökség által az év fı versenyének tekintett Országos Szinkronúszó Bajnokság 

lebonyolítási rendjére és idıpontjára vonatkozóan is a fentiek szellemében tegyen 
javaslatot.  

 
- Alakítsanak ki testületi állásfoglalást az elnökség mai ülésének 9.-10.-11.-12. napirendi 

pontjaiban foglaltakkal kapcsolatban.  
 
Elfogadva: 6 igen 



  

Határozat: 21/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A junior válogatottba kerülés, és a tavaszi junior válogatott versenyekre való egyéni és 
páros induló kijelölése, a válogatott vezetı edzıjének a kompetenciája. 
 
Elfogadva: 3 igen 
                   1 tartózkodás  
                   1 nem   
 

 

Határozat: 22/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A elnökség elfogadta a Rendkívüli SzB ülés jegyzıkönyvének 1.pontja szerinti 
versenynaptárt, kiegészítve az október 22-23-án rendezendı ORV-vel.  
 
Elfogadva: egyhangúan 
 

 
 
Határozat: 23/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A felnıtt válogatottba keretbe kerülés, és a tavaszi felnıtt válogatott versenyekre való 
egyéni és páros induló kijelölése, a válogatott vezetı edzıjének a kompetenciája. Ilyen 
értelemben az OB nem kvalifikál a Róma Synchro-versenyre sem. 
 
Elfogadva: 4 igen 
                   1 nem   
 
 
Határozat: 24/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A szövetség elnöksége az SzB döntésének hiányában szintén elnapolta a kérdés 
megtárgyalását, egyben felelısségteljesebb gondolkodásra, és munkára  szólítja fel a 
Szakmai Bizottságot a sportág jövıje érdekében. 
 
Elfogadva: 5 igen 
 

 
Határozat: 25/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
Az elnökség döntésének értelmében a tagszervezetek által felvállalt és megrendezett OB-
t, a szövetség anyagi forrás hiányában csak a szövetségben meglévı tárgyi eszközök 
kölcsönadásával, valamint az érmek és oklevelek árával támogatja. 
 
Elfogadva: 4 igen 
                   1 tartózkodás 
Határozat: 26/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A részösszegek kiegészítése után az eredeti elıterjesztés elfogadva. 
Elfogadva: 5 igen 



  

Határozat: 27/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A VBB által elıterjesztett hazai, és nemzetközi versenyekre való bíróküldést az elnökség 
elfogadta.  
 
Elfogadva: 4 igen 
                    1 tartózkodás 
 

 

Határozat: 28/2005 sz. (2005.március 09.) 
 
A VBB által elıterjesztett hazai versenyek óvási díjait az elnökség elfogadta.  
 
Elfogadva: 5 igen 
 

 
 
 
 
Határozat:      29/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
A Junior Eb utazó csapat vezetıedzı által beterjesztett összetételét az elnökség változtatás 
nélkül jóváhagyta. A csapattal utazó bíró Hámori Miklósné, csapatvezetı Szimandl László. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat:      30/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
A 2005 évi Junior Eb és a Róma Sincro versenyekre való utazás költségei, a következıképpen 
osztódjék meg.  
Az utazási költségek terheljék a szülıket, ill. az egyesületeket, minden más egyéb költséget a 
Szövetség fizessen. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat:      31/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
 
Az elnökség támogatja Hámori Zsuzsanna által benyújtott koncepciót, de csak a CO.ME.N 
Kupára való felkészülés érdekében.  
Elfogadva:  5 igen                     
                    1 nem 
 

 

 

Határozat:      32/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
Az elıterjesztett Doppingellenes Szabályzatot az elnökség jóváhagyta.  
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 



  

Határozat:      33/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
Az elıterjesztett Pénzkezelési Szabályzatot az elnökség jóváhagyta. 
 
Elfogadva: 6 igen 
   

 

 

Határozat:      34/2005.SZ.  (2005.április 13.) 
 
A Monoron sorra kerülı gyerek OB rendezésével kapcsolatban a Szövetség elvárásait, és a 
Szövetség által nyújtható támogatás mértékét a fıtitkár dolgozza ki és juttassa el az elnökség 
tagjainak, valamint a rendezı egyesületnek. 
Elfogadva: 6 igen 
   

 

 

 

Határozat:  35/2005 sz. (2005.május 18.) 
 
Tekintette a Felügyelı Bizottság elnökének a fıtitkárhoz eljuttatott lemondására az 
elnökség a következıképpen határoz: 
Független könyvvizsgálót bíz meg a 2004 év ellenırzésére. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat:  36/2005 sz. (2005.május 18.) 
 
Az elnökség a megüresedett Felügyelı Bizottság elnöki tisztjének betöltésére Rendkívüli 
Közgyőlés összehívását határozta el: 
 
Idıpontja: 2005. június 28. 16.00 óra 
Színhelye: Császár Komjádi Uszoda Tanácsterme  
                               Budapest,  Árpád fejedelem útja 8. 
Napirendje:    1./ a MÚSZ SZASZ Felügyelı Bizottság elnökének választása 
 
Az elnökség az Alapszabály  22.§ (2) alapján a választás elıkészítésére Jelölı Bizottságot 
jelöl. Elnökének Zsigó Ferencet, tagoknak Boros Edithet és Hartai Sándort kéri fel. 
Megbízza a fötitkárt, hogy a j4elöltekkel konzultáljon, hogy a jelölést elfogadják-e. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat:  37/2005 sz. (2005.május 18.) 
 
Az elnökség a könyvelı által elkészített éves mérleget a Közgyőlés elé terjeszti 
elfogadásra. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 



  

Határozat:  38/2005 sz. (2005.május 18.) 
 
A 2005 évi költségvetési terv bevételi oldalát módosítani kell az alábbiak szerint: 
 
Nyitó egyenleg – áthozat 2004 évrıl                                 2.033.000 Ft 
Adományok szponzoroktól   3.000.000 Ft helyett           4.560.000 Ft 
 
BEVÉTELEK          Összesen:                                        13.140.000 Ft 
                              
Elfogadva: 6 igen 
 
Határozat:  39/2005 sz. (2005.május 18.) 
 
Az elnökség programot indít a bírók pártatlanságának megkérdıjelezhetetlenségére. 

1. Az elnökség meg kívánja honosítani az OBSERVER bíró intézményét és a bírói 
minısítés rendszerét. 

2. Az elnökség határoz, hogy az OB-ra, MKK-ra, válogató versenyekre Observert 
szándékozik hívni. 

3. Az elnökség határoz, hogy meghonosítja a gépi pontozás  és kiejtés rendszerét. 
4. Az elnökség szorgalmazza az egyesületektıl független bírók számának növelését 

és reaktíválását. 
5. Az elnökség megtiltja a közvetlen családtag pontozását. 
6. Az elnökség törekszik arra, hogy a bírói panelokban maximum egy-egy bíró 

üljön az érintett egyesülettıl. 
7. Az elnökség kötelezi a bírókat, hogy külföldi versenyeken való részvétel elıtt, a 

sportolók versenyengedélyéhez hasonlóan bírói pontozói engedélyt kell kérjenek 
a szövetségtıl. 

8. Az elnökség kifejezi azon szándékát, hogy egy külföldi versenyre egyesületenként 
maximum két fı bíró delegálható. 

 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
 
Határozat: 40/2005 sz. (2005.június 13.) 
 
Az elnökség az Audit Szerviz Kft-t bízza meg a szövetség 2004 évi eredményeinek 
auditálásával. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat: 41/2005 sz. (2005.június 13.)  
 
Az elnökség az általa meghatározott szempontrendszer alapján kér beszámolót minden 
nemzetközi versenyrıl, az adott versenyen részvevı vezetıedzıtıl, a pontozóbíró(k)tól, 
csapatvezetıtıl. 



  

A Junior EB és a Róma Syncro versenyek beszámolóinak elkészítésének határideje 
június 24. 
A szakmai beszámolókat az illetékes bizottságok július 6-ig fogadják el. 
 
Elfogadva: 6 igen 
                   
 
Határozat: 42/2005 sz. (2005.június 13.)  
 
A korosztályos válogatottak vezetıedzıinek beszámolási rendje. A szakvezetıknek 
beszámolót kell elkészíteniük: 

• A felkészülési ciklusok vége után két héttel 
• Minden hazai és nemzetközi verseny után két héttel 

A beszámolókat a szakbizottsággal véleményeztetni kell. A beszámolót és a 
véleményezést a soron következı elnökségi ülés elé kell terjeszteni. 
  
Elfogadva: 6 igen 
 

 
 
Határozat: 43/2005 sz. (2005.június 13.)  
 
2005.április 27-én kérte a szövetség  az egyesületeket, hogy írásban jelezzék, ha valamely 
kerettag versenyzıje nem tudja vállalni a válogatott tavaszi programját. Mivel a H2O SE 
és a SYNUS SC sem jelezte írásban egy-egy versenyzıjének a távolmaradását a Róma 
Sincro versenytıl, így az elnökség úgy határozott, hogy a két egyesület térítse meg a 
feleslegesen megvásárolt repülıjegy árát (19.990 Ft/db) a szövetség részére. 
 
 Elfogadva: 5 igen 
                   1 tartózkodás 
 

 

Határozat: 44/2005 sz. (2005.június 13.)  
 
A 2006 évi VB-n vegyen részt az Ökrös Anna, Kárpáti Bernadett, Aranyossy Zsófia 
páros a felkészítı edzıjükkel és egy bíróval önköltségen. Rajtuk kívül utazzon ki a 
válogatott vezetıedzıje a szövetség anyagi támogatásával. 
   
Elutasítva: 2 igen 
                    3 nem 
                    1 tartózkodás 
 
 
 
 
Határozat: 45/2005 sz. (2005.június 13.)  
 
Az elnökség támogatja Hámori Miklósné delegálását a 2006 évi VB-re. Az utazás költségeit 
Hámori Miklósnénak magának kell állnia.  
Elfogadva: 6 igen 
 



  

 
Határozat: 46/2005 sz. (2005. június 28.) 
 
Az elnökség két adat pontosításával elfogadta az elızı ülés jegyzıkönyvét. 
A két adat pontosítva a következı: 

1. napirendi pontban : Boros Edith 632.000 Ft kölcsönnel,  …..  
6.   napirendi pontban :  az utolsó határozat száma  45/2005 sz. 

 

 
 
Határozat: 47/2005 sz. (2005. június 28.)  
 
Az elnökség dönt, hogy a fıtitkár 10 munkanapon belül részére az anyagi helyzetre 
vonatkozó pontos kimutatás adjon, mely oszlopokban tartalmazza a tavalyi záró 
tényszámokat, a 2005-re vonatkozó, a Közgyőlés által elfogadott kvt-t, a mai tudásunk 
alapján az év végéig várható bevételeket és költségeket, valamint az eddigi tényadatokat. 
A fıtitkár levélben kérje a könyvelıt, hogy a megadott struktúrában készítsen 
kimutatást 8 munkanapon belül. 
 
Elfogadva: 6 igen   
 
 
 
Határozat: 48/2005 sz. (2005. június 28.)  
 
Az elnökség támogatja, hogy a csapatvezetı eljárjon a CO.ME.N Kupa görög 
szervezıinél, hogy a magyar csapat 12 +2 fı versenyzıvel vehessen részt a versenyen. 
 
Elfogadva: 5 igen 
                    1 tartózkodás 
Határozat: 49/2005 sz. (2005. június 28.)  
 
Az elnökség szavazatai alapján a CO.ME.N-re delegált magyar bírók Hámori Miklósné 
és Boros Edith. 
 
Szavazás: Hámori Miklósné 6 igen 
                  Boros Edith           5 igen 
                                                 1 tartózkodás 
                  Aranyos Edit         6 nem 
 
 
Határozat: 50/2005 sz. (2005. június 28.)  
 
Az elnökség határoz, hogy az olimpiai mőhelytámogatás 2005 elsı félévi összegével a  
CO.ME.N Kupára utazó csapat költségeihez járul hozzá, utólagos elszámolással. 
A 900.000 Ft támogatást az alábbiak szerint kell megosztani: 
Kifizetésre kerül a két edzı repülıjegye és a szállodai költségei. (max. 150.000 Ft/fı) 
Kifizetésre kerül a versenyzık utasbiztosítása. 
Kifizetésre kerül a verseny nevezési díja. 
Kifizetésre kerül a csapatkőr 10 db kőrruhája. ( 8-9.000 Ft/db) 



  

 
A kilencszázezer forintból a kifizetések után fennmaradó részt egyenlı arányban kell 
felosztani 12 versenyzı, egy bíró és a csapatvezetı között.  
 
A mőhelytámogatásban részesülı egyesületek kötelesek a rájuk esı összegekkel a 
hazaérkezést követı 10 napon belül elszámolni. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 
Határozat: 51/2005. szám (2005. július 13.) 
A edzıi beszámolókkal kiegészített vezetıedzıi beszámolót az elnökség elfogadja. 

5  Igen   
0 Nem  

       0   Tartózkodott.  
 

 

 
Határozat: 52 /2005. szám (2005. július 13.) 
Az elnökség a felnıtt válogatott vezetését továbbra is Horváth Erikára bízza. 

 5 Igen      
0 Nem  
 0 Tartózkodott      
 

 

Határozat: 53/2004. (2005. július 13.) 
Alapítvány létrehozásának és a pályázat elıkészítésére ez elnökségtıl Haranghy Csaba 
Elnök  
kap felhatalmazást. 

5 Igen 
0 Nem 
0 Tartózkodott 
 

     

 

Határozat: 54 /2005. (2005. július 13.) 
Az elnökség elfogadva Szıke Zsuzsa lemondását az utánpótlás válogatott vezetıedzıje 
javaslatára Aranyos Editet bízza meg a team menedzseri feladat ellátásával. 

4 Igen 
0 Nem 
1 Tartózkodott 

 

 

Határozat: 55 /2005. (2005. július 13.) 
Az elnökség felkéri a bíróbizottság jelenlévı elnökét, hogy amennyiben az utánpótlás 
válogatott vezetıedzıje ragaszkodik ahhoz, hogy a versenyen 2 magyar pontozóbíró 
közremőködjön, a 2. bíró személyére a VBB egy héten belül tegyen javaslatot. 

5 Igen 
 



  

Határozat:   56/2005 sz. (2005.szeptember 14.) 
 
Az elnökség döntésének értelmében a szövetség 50.000 Ft, azaz Ötvenezer  forinttal járul 
hozzá Horváth Erika vezetıedzı bonni LEN továbbképzésen való részvételéhez. Az 
összeg csak erre a célra használható fel. 
 
Elfogadva: 5  Igen   

0 Nem  
0 Tartózkodott.  

 

 

Határozat:  57/2005 sz. (2005.szeptember 14.) 
 
Az elnökség tekintettel a szövetség anyagi lehetıségeire és a könyvelési feladat 
nagyságrendjére nem tartja elfogadhatónak az ASPANG BT 50.000 Ft-os ajánlatát a 
szövetség könyvelési feladatainak ellátására. 
Az elnökség tagjai új ajánlatok bekérésével bízzák meg a fıtitkárt. 
 
Elfogadva: 5  Igen   

0 Nem  
0 Tartózkodott.  

 
 
Határozat:  58/2005 sz. (2005.szeptember 14.) 
 
Az elnökség  elnapolta az utánpótlás válogatott edzıjének beszámolójának tárgyalását a 
COMEN Kupáról. Visszautalva azt a Szakmai Bizottsághoz azzal, hogy a Bizottság 
jegyzıkönyvben rögzítse, miért nem fogadta el a beszámolót. 
 
Elfogadva: 5  Igen   

0 Nem  
0 Tartózkodott  

 
 

 

Határozat:  59/2005 sz. (2005.szeptember 14.) 
 

Az elnökség képviseletében Rozsovits Erika felveszi a kapcsolatot Nataliya Chizhovával, 
és megbízza az edzınıt, hogy írjon le egy kidolgozott elgondolást a további felkészülést 
illetıen. 
 
Elfogadva: 5  Igen   

0 Nem  
0 Tartózkodott 

 

 

 

Határozat: 60/2005 sz. (2005. október 12.) 
 
Az elnökség a Danta Kft-t (képviselıje Albert Andrea) bízza meg a szövetség könyvelési 
feladatainak ellátásával. 
Elfogadva: 6 igen 



  

Határozat: 61/2005 sz. (2005. október 12.) 
 
Az elnökség elfogadva a Szakmai Bizottság javaslatát határoz az „Az év szinkronúszó 
sportolója„ választás módjáról.  
Minden egyesület egy szavazattal rendelkezve, adhat le egy három névbıl álló listát. A 
listán szereplı nevek sorrendje egyben erısorrendet is jelent. Ezt összesítve alakul ki a 
végsı sorrend. 
 
Elfogadva: 5 igen 
  1 tartózkodás 
 
 

 

Határozat: 62/2005 sz. (2005.október 12.) 
 
Az SzB vitassa meg és tegyen javaslatot, milyen szempontok szerint legyen kialakítva az 
olimpiai keret. A javaslat REÁLIS legyen! 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat:   63/2005 sz. (2005.március 01.) 
 
Az elnökség döntésének értelmében a Közgyőlést az alábbi napirendi pontok kiírásával 
kell összehívni: 
 
  1./ Beszámoló a szövetség és az Elnökség 2004. évi  

tevékenységérıl; 
2./ a MÚSZ SZASZ Felügyelı Bizottság beszámolójának elfogadása; 
3./ a MÚSZ SZASZ 2004. évi mérlegének elfogadása; 
4./ a MÚSZ 2005. évi költségvetésének elfogadása; 
5./ a joghatályos Alapszabály szerint közgyőlési hatáskörbe tartozó bizottságok tagjainak 

megválasztása;  
6./           az elnökség által beterjesztett szabályzat (ok) elfogadása 
8./ egyebek. 

 

 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat:   64/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség a Felügyelı Bizottság írásos tájékoztatását elfogadja. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

 

 

 



  

Határozat:   65/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség felkéri a Felügyelı Bizottságot, hogy vizsgálja ki, hogy ki és milyen 
mértékben tehetı felelıssé 900.000 Ft mőhelytámogatás elvesztéséért. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat:   66/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség a benyújtott tagfelvételi kérelem alapján a Neptunus Szinkronúszó 
Egyesületet a tagjai sorába felvette. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

Határozat:   67/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség hozzájárul, hogy az Átigazolási Bizottság rendkívüli átigazolási idıszakot 
jelöljön ki. 
 

Elfogadva: 2 igen 
  1 nem 
  2 tartózkodás 
 
 
 
Határozat:   68/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség rendkívüli átigazolási idıszakot úgy szabályozza, hogy ez az átigazolási 
idıszak speciálisan ebben az egy egyesület esetében érvényes.  Csak a Neptunus esetében 
és csak a Fınixbıl átmenı gyerekekre vonatkozik. Az egyesület a papírokat két héten 
belül le kell adja. Új emberekre nem vonatkozik.  
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

 

Határozat:   69/2005 sz. (2005.március 01.) 
 

Az elnökség Hegedős Imrénét jelöli ki a Bonnba utazó válogatott csapatvezetıjének. A 
két kijelölt szállás közül az olcsóbbikban kell szállást foglalni. A csapatvezetı ellátmányt 
kap és abból gondoskodik a csapat vacsorájáról és gyümölcsérıl. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 



  

Határozat: 70/2006 sz. (2006. május 11.) 
 
Az elnökség megbízza Hegedős Zsófiát, hogy felkérést tegyen más országok szövetségei 
felé, hogy a budapesti EB-n csapattal és kombinációs kőrrel elıúszóként szerepeljenek. 
A szóló és a páros elıúszót a magyar válogatott adja. 
 
Elfogadva: 5 igen 
                   0 tartózkodás  
                   0 nem   
 
 
Határozat: 71/2006 sz. (2006. május 11.) 
 
A 2005 évi COMEN Kupát követıen többen abbahagyták a szinkronúszást a versenyen 
részt vett versenyzık közül. Ezért az elnökség a sortolók részvételét támogató pénzt a 
sportolók egyesületeinek fizeti ki. Az átutalt pénz felhasználásáról az egyesület 
vezetısége hivatott dönteni. 
 
Elfogadva: 5 igen 
                   0 tartózkodás  
                   0 nem   
 
 
 
Határozat: 72/2006 sz. (2006. május 11.) 
 
A 2005 évi COMEN Kupán való sportolói részvételt az elnökség szándékai szerint 
mőhelytámogatás címén 600.000 Ft-tal támogatta volna. Mivel a mőhelytámogatást az 
érintett egyesület és a szövetség közös hibájából nem sikerült elnyerni, így az elnökség 
úgy dönt, hogy az elveszített pénz egy részét a szövetség 2006 évi költségvetésének a 
terhére megtéríti. 
 
Szavazás: a 600.000 Ft hány százalékát fizeti ki a szövetség: 
     0%:  mellette  -  0 igen 
   50%:  mellette  -  2 igen 
   75%:  mellette  -  2 igen 
 100%:  mellette  -  1 igen 
 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt, ennek értelmében a szövetség 
450.000 Ft erejéig áll jót a 2005 évi COMEN Kupán való sportolói részvételért. 
Ezen túlmenıen a szövetség a két edzı részvételi költségeire 300.000 Ft-ot fizetett ki a 
2005 évi kvt-nek a terhére. 
Összességében a 900.000 Ft-os mőhelytámogatásból 750.000 Ft terheli a szövetséget. 
 
 
Elfogadva: 5 igen 
                   0 tartózkodás  
                   0 nem   
 
 



  

Határozat: 73/2006 sz. (2006. május 11.) 
 
A Szakmai Bizottság 2006. augusztus 30-ig készítse el a 2012-ig szóló Sportágfejlesztési 
koncepcióját. Ennek alapja lehet a jelenleg érvényben lévı koncepció, mely tartalmaz 
2012-ig szóló ajánlásokat. 
 
 
Elfogadva: 5 igen 
                   0 tartózkodás  
                   0 nem   
 
 

Határozat: 74/2006 sz. (2006. május 11.) 
 
A vezetı edzı 2006. június 14-ig dolgozza ki a sportág 2006-os második félévi szakmai 
programját.  
 
Elfogadva: 5 igen 
                   0 tartózkodás  
                   0 nem   
 

 

Határozat:   75/2006 sz. (2006. június 13.) 
 

Az Elnökség  határozata szerint a Japánban tartandó Világkupára bírói nevezés 
feltétele: 
Hámori Miklósné írásban nyilatkozzon a részvétellel kapcsolatban felmerülı 
valamennyi költség vállalásáról.  
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat:   76/2006 sz. (2006. június 13.) 
 

A szövetség elnöksége 76/2006. számú határozatában (5 igen, 1 nem) szavazattal az 
alábbiakról döntött: 
 
• a készpénzforgalmat (befizetés, kifizetés (házipénztár) megszünteti, a fıtitkár 
részére a beszerzésekhez bankkártyát kell biztosítani. 

 
• A jövıben valamennyi szövetség által kibocsátott számlát - a pénzmozgást 
(teljesítést) megelızıen – a könyvelı elıre fogja kiállítani, amelyekhez a dokumentációt: 

 
o átigazolási díjak esetében a Fıtitkár 
o külföldi versenyeken való részvétel esetében (amennyiben az Elnökség 

jóváhagyása alapján versenyzıi költségtérítés merül fel)  az érintett 
egyesület részére címezve a team menedzser, 

o szövetség által szervezendı versenyek nevezési díjai esetében – a 

mindenkori versenyszervezı bizottság vezetıje, 
o A válogatott vízfelület tovább számlázása esetében a Fıtitkár, 



  

 
köteles biztosítani. 
 

• Az elnökség elfogadta a szövetség könyvelıjének alábbiakra vonatkozó javaslatait és 
követendı gyakorlatként elıírta azokat: 

o a bejövı számlákra az érkeztetéskor minden esetben rá kell írni, hogy minek a költsége, 
azt melyik költséghelyre ill. költségviselıre kell könyvelni, 

o a munkabér kifizetéssel kapcsolatos bizonylatokat a könyvelı részére 
tárgyhónapot követı 5-ig,új belépı munkavállaló esetében munkába állása elıtt 3 
nappal kell a szükséges dokumentumokat átadni a könyvelınek átadni. 

Felelıs: Fıtitkár 
  

• A 2006. évre vonatkozó - május 31-ig keletkezett - könyvelési anyagot a könyvelı részére 
június 20-ig át kell adni. 

Felelıs: Fıtitkár 
 

• Az Elnökség a szövetségi szabályozások mielıbbi elkészítése érdekében: 
 

o a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elıkészítésével megbízta Sötét Gábor 
elnökségi tagot. 
Határidı: a soron következı elnökségi ülés (2006.07.12.) 

 
o Határozatok tárának aktualizálása, folyamatos karbantartása szükséges: 

Felelıs: Fıtitkár  
Határidı: folyamatos 

 
o Számviteli politika kialakításának elıkészítésével megbízta Boros Edith 

elnökségi tagot. 
Határidı: 2006. július 30. 

 

 

Elfogadva: 5 igen 
                   1  nem   
 

 

 

 

Határozat:   77/2006 sz. (2006. június 13.) 
 
 Az elnökség elfogadta Horváth Erika vezetı edzı tájékoztatóját a Róma Syncro 
versenyrıl. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Határozat:   78/2006 sz. (2006. június 13.) 
 
A vezetıedzı igénye alapján az elnökség döntött arról, hogy külsı segítség bevonásával 
2006. július 2-tól 18-ig japán edzını fogja segíteni a válogatott felkészülését. 
A felmerülı költségekre - a szövetség teherbíró képességének figyelembevételével - 200 e 
ft-os költségkeretet hagyott jóvá.  
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat:   79/2006 sz. (2006.július 20.) 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a szakmai igazgató beszámolóját, melyben  
megerısítette, hogy  

o a versenyszámok elıtti elıúszás lehetıségét a LEN valamennyi illetékes vezetıje 
elutasította. 

o Az alszövetségnek kb. 20 fı VIP akkreditálására van lehetıség, 
o Az EB szervezı bizottsága napi 300 darab tiszteletjegyet biztosít az alszövetség 

részére a szinkronúszó versenyre. 
o Árkovics Lajos elnökségi tag vállalta a tiszteletjegyek érintettek részére - 

elosztási lista alapján - történı azonnali szétosztását. 
 

Elfogadva: 5 igen 
 
 
Határozat:   80/2006 sz. (2006. július 20.) 
 
Az elnökség a körülmények mérlegelését követıen jóváhagyta az EB indulási jogot 
szerzett aquás páros egység edzıje (Marschalkó Petra) Roma Syncron való 
részvételének alszövetség általi utólagos költségviselését.   
 
Elfogadva: 4 igen 
  1 tartózkodás 
 

 

 

Határozat: 81 /2006 sz. (2006.szeptember 21.) 
 
Az elnökség meghallgatta az Európa-bajnoksággal kapcsolatos szakmai beszámolókat, 
és úgy ítélte meg, hogy a lehetıségekhez és az adottságokhoz képest jól szerepeltünk, és 
elırébb léptünk. 
 
Elfogadva: 6 igen 

 

 

 

 

 

 

 



  

Határozat: 82/2006 sz. (2006.szeptember 21.) 
 
Az elnökség meghallgatta és elfogadta Hegedős Zsófia az Európa-bajnokság szakmai 
igazgatójának beszámolóját a versenyrıl, és úgy ítélte meg, hogy a szervezés és a 
lebonyolítás jól sikerült annak ellenbére, hogy vadonatúj helyszínen és emberekkel 
kellett a feladatot megoldani. 
 
Elfogadva: 6 igen 

 

 

 
Határozat: 83/2006 sz. (2006.szeptember 21.) 
 
Az elnökség meghallgatta a jogi helyzetrıl szóló beszámolót és felhatalmazza Haranghy 
Csaba elnököt a szükséges tárgyalások lefolytatására. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat: 84/2006 sz. (2006.szeptember 21.) 
 
Az Alapszabály szerint a Közgyőlés két évre választja tisztségviselıit. Ezért az elnökség 
Tisztújító Közgyőlést hív össze 2006. november 29-én 17 órára a Komjádi Uszoda 
Tanácstermébe, a következı napirendi pontokkal: 

 
Tisztújítás, 
EB értékelés 
Felügyelı Bizottsági jelentés 
Szabályzatok 
Elnökségi beszámoló 

 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
Határozat: 85/2006 sz. (2006.október 20.) 
 
Az elnökség nem fogadta el a szakma által összeállított 2007-es Versenynaptárt, melyben 
a 4 korosztály Országos Bajnoksága 4 különbözı idıpontban kerülne megrendezésre. 
 
Tekintettel a várhatóan alacsony részvételi létszámra, takarékossági megfontolásból a 
négy korosztály Országos Bajnokságát két idıpontban kell megtartani. A Szakmai 
Bizottság jelölje ki az új idıpontokat. 
 
Szavazás: 3 igen 
  2 nem 
 
 
 
 
 



  

Határozat: 86/2006 sz. (2006.október 20.) 
 

A Magyar Szinkronúszó Alszövetség elnöksége a benyújtott tagfelvételi kérelem alapján 
a Synchro Sopron Sportegyesületet a tagjai sorába felvette. 

 
Szavazatok: 5 igen 
 

 
Határozat: 87/2006 sz. (2006.október 20) 
 
A Magyar Szinkronúszó Alszövetség elnöksége a benyújtott tagfelvételi kérelem alapján 
a szinkronúszó szakosztállyal rendelkezı Római SE egyesületet a tagjai sorába felvette. 
 

Szavazatok: 5 igen 
 
 

Határozat: 88/2006 sz. (2006.november 22.) 
 
Az elnökség a 2007 évi korosztályos Országos Bajnokságok idıpontjaival kapcsolatban a 
következıképpen dönt: 
 
4 korosztály – négy különbözı idıpontban: 1 igen 
4 korosztály – két különbözı idıpontban: 3 igen 
       1 tartózkodás 
 
 
Azonos idıpontban kerüljön megrendezésre a felnıtt, junior verseny és az utánpótlás, 
gyerek korosztályú verseny:   3 igen 
       2 tartózkodás 
 
 
A felnıtt, junior verseny idıpontja:   2007. február 10-11,  
Az utánpótlás, gyerek korosztályú verseny idıpontja. 2007. június 23-24 
       3 igen 
       2 tartózkodás 
 
 
Elfogadva: 3 igen 
  2 tartózkodás 
 
 
 
    
Határozat: 89/2006 sz. (2006.december 11.) 
 
Az elnökség belsı munkamegosztása: 

o Szabályzatok:  Sötét Gábor (Nem létezı és bizottsági 
szabályzatok) 

o Gazdálkodás:  Kiss László (titkárság, könyvelı, 
könyvvizsgáló) 



  

o Sportág stratégia:  Árkovics Lajos 
o Ügyvitel, honlap:  Urbánné Kelemen Márta 
o Bizottsági kapcsolatok: Rozsovits Erika 
o Nemzetközi kapcsolatok: Hámori Miklósné 
o Média kapcsolatok:  Kovalik András 
o Pénzszerzés:   Minden elnökségi tag feladata, kötelessége.  

Nem szerencsés, ha egy elnökségi tag úgy ül az 
elnökségben, mint egy egyesület képviselıje. 

 
Az Alapszabályban foglaltakon kívül Kovalik András is állandó meghívottja az 
elnökségi üléseknek. 
 
Szavazatok:  6 igen 
 

 

Határozat: 90/2007 szám (2007. január 05) 
 
1. Az elnökség 2007 évtıl felnıtt, junior és utánpótlás korosztályban kíván válogatott 
kereteket mőködtetni. Felkéri a Szakmai Bizottságot dolgozzák ki a válogatott keretek 
összehívásának módját és mőködési rendszerét. 

• 6 igen szavazat 
 

2.  Az elnökség a 3 válogatott keret irányítására pályázatot ír ki. 
• 6 igen szavazat 
 

 
A válogatott kereteket 3 szövetségi kapitány irányítsa 

• 4 igen szavazat 
A válogatott kereteket 1 szövetségi kapitány (aki a felnıtt keret edzıje is egyben) 
és két keretedzı (junior, utánpótlás) irányítsa. 

• 1 igen szavazat 
 

• 1 tartózkodás 
 
 
3.  A kapitányok megbízatásának idıtartama 1 + 1 év 

• 5 igen szavazat 
 

A kapitányok megbízatásának idıtartama 2 év 
• 1 igen szavazat 

 
 
4.  A kapitányi kinevezések alkalmassági feltételei: 

• Edzıi képesítés 
• 3 éves egyesületi edzıi gyakorlat 
• Büntetlen elıélet (erkölcsi bizonyítvány) 
• „B” kategóriás jogosítvány 
• Alapfokú angol nyelvtudás 

 



  

A „B” kat. jogosítvány feltétel körül kialakult nézetkülönbség miatt név szerinti 
szavazás: 

 
• 3 igen szavazat, Haranghy Csaba, Sötét Gábor, Rozsovits Erika 
• 1 nem szavazat, Urbánné Kelemen Márta, Kiss László 
• 1 tartózkodás, Árkovics Lajos 

 
5. A kapitányi kinevezésnél elınyt élvez: 

• Felsıfokú sportszakmai végzettség 
• Nemzetközi szakmai képzésen való résztvétel 
• Szövetségi kapitányi múlt 
• Több nyelv ismerete 
• Számítógép kezelési ismeretek (World, Power Point, levelezı program) 

 
• 6 igen szavazat 

 
 

6 .A pályázatot 2007. január 15-én kell meghirdetni a szövetség honlapján. Az 
egyesületeket és az általunk ismert edzıi végzettséggel rendelkezı, de jelenleg 
egyesültben nem dolgozó személyeket e-mailben kell értesíteni. 
A pályázat beadási határideje: 2007. február 05. éjfél. 

 
• 6 igen szavazat 

 

 

 

 

 

 

Határozat: 91/2007 szám (2007. január 19.) 
 

Az Elnökség a 2006. 01. 05-i ülésének jegyzıkönyvét két módosítással elfogadja. 
 

Elfogadva: 5 igen 
 
 

 

 

Határozat: 92/2007 szám (2007. január 19.) 
 

Az Elnökség a pénzügyi tájékoztatást elfogadja. 
 

Elfogadva: 5 igen 
 

 

 

 

 

 

 



  

Határozat: 93/2007 szám (2007. január 19.) 
 

Az Elnökség a Szakmai Bizottság kérését elfogadva a felnıtt-junior korosztályú 
Országos Bajnokság új idıpontjául 2007. március 24-25-ét jelöli ki. 
 
Elfogadva: 5 igen 
 
 
 
 
Határozat: 94/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség a fıtitkár kérésének megfelelıen elvi támogatását adja, hogy a soproni 24 
órás úszóversenyen egyesületeink közös csapattal, Szinkronúszó Szövetség néven 
induljanak. A részvételt az elnökség anyagilag nem tudja támogatni. 
 

Elfogadva: 5 igen 
 
 

 

 Határozat: 95/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség dönt arról, hogy a H2O SE javaslatának megfelelıen felfüggessze-e a 
meghirdetett szövetségi kapitányi pályázatot.  
 

Elutasítva: 0 igen 
  5 nem 
 
 
 

 

Határozat: 96/2007 szám (2007. január 19.) 
 
A honlapon jelenleg fent lévı szövetségi kapitányi pályázat mellé készüljön 
kiegészítésként egy részletes kiírás is. A részletes kiírásnak 2004. január 24-ig kell 
elkészülnie, ezt követıen felkerül a honlapra. 
 

Elfogadva: 3 igen 
  2 nem 
 

 

 

 

Határozat: 97/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség a 2006.12.11. és 2007.01.05. közötti idıszakról szóló Fıtitkári tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 

Elfogadva: 5 igen 
   



  

Határozat: 98/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség megköszöni Sötét Gábornak a szabályzat elıkészítésébe fektetett munkáját. 
Az elnökség a tervezetet véleményezésre alkalmasnak találja. A tervezetet közzé kell 
tenni, a hozzászólásokat 2007. február 2-ig kell megküldeni Sötét Gábor, vagy a fıtitkár 
felé. 
 

Elfogadva: 5 igen 
   
 

Határozat: 99/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség a 2007. novemberi bírói Testületi Ülés tisztújításról szóló döntését 
megerısíti. Az ott megválasztott Versenybíró Bizottsági tagokat és a bizottság elnökét 
2007. május 31-ig szóló határozott mandátummal látja el. 
 
Elfogadva: 4 igen 
  1 tartózkodás 
 

 

 

Határozat: 100/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség a MÚSZ Szinkronúszó Alszövetségének rendes évi Közgyőlésének 
idıpontját az Alapszabályban elıírt kötelezı napirendi pontokkal, 2007. május 11-én 
16:00 órára tőzi ki. 
 
Elfogadva: 5 igen 
   
 
 
Határozat: 101/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az elnökség a következı feladattervet határozza meg: 
 
2007. február 05.  16:00 (fıtitkár)  Szövetségi Kapitányi pályázatok beérkezése 
2007. február 08. 17:00 elnökségi ülés Pályázók meghallgatása 

Szövetségi Kapitányi pályázatok elbírálása  
 
2007. február 23. 14:00 elnökségi ülés 3 állandó napirend 
      SzMSz    Sötét Gábor  
      2006 évi zárás  Kiss László 

2007 évi költségvetés  Szimandl László 
      Éves beszámoló témavázlatának összeállítása 

 
2007. március                 elnökségi ülés 
 
2007. április 06. 14:00    elnökségi ülés 2006-os Mérleg elnökség általi elfogadása 
 

Elfogadva: 5 igen 



  

Határozat: 102/2007 szám (2007. január 19.) 
 
Az Elnökség a szövetségi kapitányi pályázatok beadóinak meghallgatására és a 
döntéshozatalra  zárt ülést rendel el.    . 
 
Elfogadva: 3 igen 
  2 nem 
 
 

 

Határozat: 103/2007 szám (2007. február 23.) 
 

Az Elnökség a 2006. 01. 05-i ülésének jegyzıkönyvét elfogadja. 
 

Elfogadva: 5 igen 
 
 

 

 

Határozat: 104/2007 szám (2007. február 23.) 
 

Az elnökség újfent megbízza a Szakmai Bizottságot, hogy készítse el a sportág 
Hosszútávú Sportágfejlesztési Koncepcióját, 10 éves intervallumra. 
A dolgozat leadásának póthatárideje: 2007. április 23.  
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat: 105/2007 szám (2007. február 23.) 
 
Abban a nem várt esetben, ha a bizottság a póthatáridıre sem készíti el, és fogadja el 
bizottsági hatáskörében a Hosszútávú Sportágfejlesztési Koncepciót, az elnökség a 
Szakmai Bizottságot feloszlatja és új tagokkal, újra megalakítja. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 

 

Határozat: 106/2007 szám (2007. február 23.) 
 

Az elnökség megbízza az elnök urat és a fıtitkárt, hogy folytasson tárgyalásokat Dr. 
Szıke Zsuzsannával a junior szövetségi kapitányi poszt betöltésérıl. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 

 

 

 



  

Határozat: 107/2007 szám (2007. február 23.) 
 

Az elnökség döntött arról, hogy a szövetség minden hónap 7-ig fogad be 
számlákat, amit a fıtitkár 10-ig ad le könyvelésre. 
Az elnökség dönt arról, hogy a 2006-os év lezárását követıen további számlát a 
2006-os évre nem fogad be. 

 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat: 108/2007 szám (2007. február 23.) 
 

Az elnökség a Komjádi Uszodában bérelt vízfelületet rendelkezésére bocsátja az 
egyesületeknek, válogatottak sportolóik felkészítése érdekében. 
A szövetség a vízfelület használatáért 700Ft + áfa/sáv/óra díjat számol fel a vízfelületeket 
használó egyesületeknek. 
A díj az esetleges árváltozásoknak megfelelıen változhat. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat: 109/2007 szám (2007. március 30.) 
 

Az Elnökség az átigazolási eljárási díjat a soron következı átigazolási idıszakra 
versenyzınként 20.000 Ft-ban állapítja meg. 
A 2008-as évtıl áttérünk a sávos átigazolási eljárási díjakra. Erre vonatkozó javaslatot 
Dr. Fehérváry Olympia a következı elnökségi ülésre elıterjeszti. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 

 

 

 

 

 

 

Határozat: 110/2007 szám (2007. március 30.) 
 

A Szakmai Bizottságok tagjait az elnökség maga jelöli ki a saját mandátumának 
idıtartamára. 
A bizottságok létszáma 3-7 fı lehet. 
Az elnökség a bizottság tagjait indoklás nélkül visszahívhatja. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 
 



  

 

 

Határozat: 111/2007 szám (2007. március 30.) 
 

Az elnökség a 2007 évi rendes közgyőlésének összehívását rendeli el. 
A közgyőlés: 
Idıpontja: 2007. május 11. 17.00 óra 
 
Színhelye: Bp. Árpád fejedelem útja 8. Komjádi Uszoda Tanácsterem 
 
Napirendje: 1./ Beszámoló a szövetség és az Elnökség 2006. évi  

tevékenységérıl; 
2./ A MÚSZ SZASZ Felügyelı Bizottság beszámolójának elfogadása; 
3./ A MÚSZ SZASZ 2006. évi mérlegének elfogadása; 
4./ A MÚSZ SZASZ 2007. évi szakmai és pénzügyi tervének 

elfogadása; 
5./        Alapszabály módosítása 
6./ Az elnökség által beterjesztett szabályzat (ok) elfogadása 
7./ A tagok által beterjesztett javaslatok megvitatása; 

 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 

Határozat: 112/2007 szám (2007. április 13.) 
 

Az Elnökség a 2006 évi beszámolót 3 kisebb javítást követıen a Közgyőlés elé 
terjesztésre alkalmasnak tartja. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 

 

 

Határozat: 113/2007 szám (2007. április 13.) 
 
Versenyengedély kártya díja 5000 Ft. 
A díjemelés a jelenleg folyamatban lévı kártya igényekre nem vonatkozik.  
A kártya megléte feltétele minden szövetségi versenynaptárban szereplı versenyen 
(melynek Versenykiírása a mai napig nem került kihirdetésre) való indulásnak.   
A szabály csak a szövetség tagjaira vonatkozik. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 

 

 



  

Határozat: 114/2007 szám (2007. április 13.) 
 
Versenyengedély kártyák díjából befolyó netto összeg 90%-a fordítható a válogatott 
keretek felkészülésére. 
 
Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

 

Határozat: 115/2007 szám (2007. április 13.) 
 

A MUSZ-SZASZ Elnöksége javaslatot tesz a közgyőlésnek annak elfogadására, hogy 
2008. január 01. napjától a szövetségi éves tagdíj emelése minden évben a KSH 
tárgyévet megelızı évre közzétett  infláció mértékével arányosan kerüljön emelésre 
Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
Határozat: 116/2007 szám (2007. április 13.) 
 
Átigazolási eljárási díj  
 
Az átigazolási eljárási díj 2007. április 14. napjától egységesen 20.000.-Ft/versenyzı. 
Az átigazolási eljárási díj mértéke 2008. január 1-jétıl: 
 
Versenyzıi  
korosztály 

Gyerek Utánpótlás Junior Felnıtt Korosztályos/ 
Felnıtt válogatott 
Versenyzık 

Átigazolási 
díj 
mértéke 

20.000.-
Ft 

30.000.-Ft 40.000.-
Ft 

70.000.- Az adott versenyzıre  
egyébként megállított eljárási 
díj kétszerese 

Az emelt összegő, válogatott versenyzıkre megállapított átigazolási eljárási díj 40%-a az 
átadó egyesületet illet, ezen eljárási díjrészt a MUSZ-SZASZ az átigazolási idıszak 
lezártát követı 3  banki napon belül köteles a jogosult átadó egyesület bankszámlájára 
átutalni. 
Az átigazolási eljárási alapdíj adott versenyzıi korosztályra megállapított tárgyévre 
vonatkozó mértékét a MUSZ-SZASZ Elnöksége a tárgyévet megelızı év november 30-ig 
határozza meg és teszi közzé. 
Az átigazolási eljárási díj az átigazolási kérelem elutasítása esetén a kérelmezınek nem 
jár vissza. 
 
Elfogadva: 4 igen 1 tartózkodás 
 

 
 
 
 
 
 



  

Határozat: 117/2007 szám (2007. április 13.) 
 

Az Elnökség a 2007 évi költségvetési tervet a - versenyengedélyekbıl származó bevétel 
válogatott keretek felkészítését célzó javítást követıen a - Közgyőlés elé terjesztésre 
alkalmasnak tartja. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 

Határozat: 118/2007 szám (2007. április 13.) 
 

Dr. Szıke Zsuzsanna készítse el a junior válogatott keret 2007 évi felkészülési 
programját, költségvetéssel együtt, melyre 200.000 Ft-ot szavaz meg az elnökség a 
versenyengedély kártyákból várhatóan befolyó összeg terhére. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 
 
 
 

Határozat: 119/2007 szám (2007. április 27.) 
 

Tekintettel, hogy a Szakmai Bizottság a 2007. április 23-i póthatáridıre sem készítette el 
a Sportágfejlesztési Koncepció javaslatát, valamint tekintettel az állandósult személyes 
vitákra, a MÚSZ SZASZ elnöksége a Szakmai Bizottságot a mai napi hatállyal 
feloszlatja. 
 

Elfogadva: 4 igen 
 

 

Határozat: 120/2007 szám (2007. április 27.) 
 

Az új Szakmai Bizottság felállításának elıkészítésére Szimandl László fıtitkárt, 
Árkovics Lajos elnökségi tagot és Dr. Szıke Zsuzsanna junior szövetségi kapitányt kéri 
fel az elnökség. 
Határidı: 30 nap 
 

Elfogadva: 4 igen 
 
 
Határozat: 121/2007 szám (2007. április 27.) 
 

Az Elnökség az SzMSz tervezetet javasolja elfogadásra a Közgyőlésre.  
 
Elfogadva: 4 igen 
 
 
Határozat: 122/2007 szám (2007. április 27.) 



  

 

Az Elnökség az Igazolási és Átigazolási Szabályzat tervezetet javasolja elfogadásra a 
Közgyőlésre.  
 
Elfogadva: 4 igen 
 
 
 
Határozat: 123/2007 sz. (2007. június 01.) 
 
Az elnökség az Alapszabály módosítása és szabályzatok elfogadása okán közgyőlés 
összehívását rendelte el. 
 
A közgyőlés idıpontja: 2007. Július 9.-e, 17:00, a Komjádi Uszoda tanácsterme. A 

közgyőlés napirendi pontjai: 

1. Alapszabály módosítás 

2. SZMSZ elfogadása 

3. igazolási és átigazolási szabályzat elfogadása 

 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

 

Határozat: 124/2007 sz. (2007. június 01.) 
A 113/2007-es határozat módosítását július 10-tıl vezeti be az elnökség. 
 

Elfogadva: 6 igen 
 

 

Határozat: 125/2007 sz. (2007. június 01.) 

Az elnökség az általa 2007 április 13.-án hozott 113/2007-es határozatát a mai napon 

hatályon kívül helyezi. A helyébe a következıket rendeli: 

 

a. a leigazolás elıfeltétele a korábban elıírt okiratokon kívül a versenyengedély 

kártya megfizetési okiratának csatolása a leigazolási kérelemben. Ezen határozati 

rész 2007 július 10.-én lép hatályba. 

b. Az elnökség rendelkezésének alapja kizárólag a 113/2007-es határozaton alapuló 

(versenyengedély kártyadíj megfizetésének hiánya) leigazolási kérelem 



  

elutasításokat hatályon kívül helyezi és utasítja az átigazolási bizottságot, hogy 

ezen leigazolások tárgyában hozott határozatait módosítsa. 

c. Azon leigazolást kérelmezıknek, akik a leigazolásukhoz az 5000 Ft-os 

versenyengedély kártya díjat fizettek és július 10.-ig leigazolási kérelmüket 

benyújtják a versenyengedély kártya különbözetet a MÚSZ SZASZ 15 napon 

belül köteles visszatéríteni. 

 

Elfogadva: 5 igen, 1 tartózkodás 

 

 

Határozat:  126/2007    (2007.június 01.)  

 

Az MUSZ-SZASZ Elnöksége a 2007.évi junior EB egyéni és páros kvalifikációját az 
alábbiak szerint határozza meg: 
A 2007. évi OB-n kötelezıkben elért eredmény pontszáma és a junior válogatott 
szövetségi kapitány által Szolnokon 2007.06.11.én 14 órára kiírt kvalifikáción 
bemutatásra kerülı, a 2007.évi OB-n nem bemutatott 6 db FINA kötelezı elemre kapott 
pontszám együttes értékének 50%-a  
És  
A 2007. évi OB-n soloban ill. párosban elért kőr eredmény pontszáma és a szolnoki 
kvalifikáción bemutatásra kerülı kőr pontszáma együttes összegének 50%-a 
összegének eredményeként kialakuló versenyzıi sorrend. 
Ezen kvalifikációra a junior szövetségi kapitány a következı egységeket / versenyzıket 
hívta be: 
Egyéni: Fazekas Eperke, Rózsa Szandra 
Páros: Rózsa Szandra / Huri Katalin, Bertalan Anita / László Réka. 
 

Elfogadva: Igen: 4,  nem: 0,  tartózkodott: 1. 
 
 
 
 

Határozat: 127/2007    (2007.június 01.)  

 

Az MÚSZ-SZASZ Elnöksége a 2007.évi junior EB egyéni és páros kvalifikáció szolnoki 
válogatóján a versenybírókat az alábbiak szerint határozza meg: 3X5 fı bíró kerül 
jelölésre, személyükre – 2007.06.04-én 12:00 óráig a fıtitkárhoz intézendı e-mailben – 
javaslatot a következık szerint tesznek: 
5 bírót javasol H2O, 5 bírót javasol ORKA, 5 bírót javasol SYNUS képviselıje. 
Ezen 15 javasolt bíró közül sorsolással kerül 5 bíró kijelölésre. Sorsolás helye: Vízmővek 
székház,  2007.06.05. 13:00h. Sorsolók személye: MUSZ-SZASZ elnöke és fıtitkára. 
 
Szavazás: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0. 
 



  

 

Határozat: 128/2007    (2007.június 01.)  

A MÚSZ-SZASZ Elnökség döntése alapján a 2007.évi CO.ME.N Cup egyéni és páros 
versenyére a 2007. évi utánpótlás OB kvalifikál, a jelzett verseny egyéni ill. páros 
versenyének elsı helyezettje jogosult a CO.ME.N CUP egyéni ill. páros versenyén részt 
venni, esetleges visszalépésük esetén az OB második helyezettje. További eredmény 
helyettesként sem kvalifikál.  
 
Szavazás: Igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0. 
 

 

Határozat: 129/2007    (2007.június 01.)  

 

Az MÚSZ-SZASZ Elnöksége 5 fıs sport Szakmai Bizottságot alakít. 
 
Szavazás: Igen. 3 , nem: 3, tartózkodott: 0.  
Szavazásegyenlıség állt elı, a MÚSZ-SZASZ elnöke igen szavazata súlyozásával a 
határozat 3 szavazattal elfogadásra került. 
 
A Sport Szakmai Bizottság tagjait – személyüket az Elnökség titkos szavazással 
választotta meg : 
Kıvágó Monika, Erdıs Eszter, Molnár Andrea, Kocsán Gabriella, Hámori Zsuzsanna. 
 

 

Határozat: 130/2007    (2007.június 01.)  

 

Az MÚSZ-SZASZ Elnöksége a VBB elnöksége mandátumát 2007.07.31-ig terjedı idıre 
meghosszabbította. 
 
Szavazás: Igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0. 
 
 
 
 

Határozat: 131/2007    (2007.június 01.)  

 

Az MÚSZ-SZASZ Elnöksége Urbánné Kelemen Márta elnökségi tagot feljogosítja arra, 
hogy a szövetség honlapjának vendégkönyvében jelentkezı hozzászólásokat a jó ízlésnek 
és a sportág érdekeinek megfelelıen folyamatosan moderálja, moderáltassa. 
 
Szavazás: igen: 6, nem: 0, tartózkodott: 0. 
 

 



  

Határozat: 132/2007    (2007.június 01.)  

Az elnökség tárgyalásokat kezd a Magyar Úszószövetség illetékeseivel a “származtatott 

jogi személyiségő státusz elnyerése érdekében. 

 

Elfogadva: 6 igen 

 

 

Határozat: 133/2007    (2007.június 01.)  

 

Az elnökség döntésének értelmében a fıtitkár eljár annak érdekében, hogy a Szövetség 

irodája átköltözzön a Komjádi Uszodába, a szövetség hivatalos székhelyére. 

Határidı: 2007 július 1. 

 

Elfogadva: 6 igen 

    

 

 

 

Határozat: 134/2007    (2007.augusztus 09.)  

Az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a szövetség által szervezett, bevételt eredményezı 

bemutatók alkalmával, a bemutató lebonyolításában részt vevık a felmerült 

útiköltségeiket  útnyilvántartás alapján, a fıtitkárral egyeztetve elszámolhassák. 

 

Elfogadva: igen 4 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 
 

Határozat: 135/2007    (2007.augusztus 09.)  

Az elnökség a Versenybírói Bizottság létszámát 5 fıben határozza meg. 

 

Elfogadva: igen 3 
  nem 1 
  tartózkodott 0 
 

 

 

 

Határozat: 136/2007    (2007.augusztus 09.)  



  

Az elnökség a Versenybírói Bizottság tagjának választotta Acsay Juditot, Góczi Ildikót, 

Molnár Györgyit, Tóth Lászlót, Dr. Tuka Katalint. A bizottság megbízatása a szövetség 

elnökségének a mandátumáig szól. 

 

Elfogadva: igen 4 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 

 

Határozat: 137/2007 (2007. augusztus 14.)  

Az elnökség a további napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el. Az elnökség 

tagjain kívül csak a fıtitkár lehet jelen az ülésen 

 

Elfogadva: igen 3 
  nem 1  /Sötét Gábor/ 
  tartózkodott 1 
 
 
 
Határozat: 138/2007    (2007.augusztus 14.)  

Lang Lívia /szül:1994.06.03./ szinkronúszó sportoló jogi képviselıje által 2007. 

augusztus 8-án tett bejelentést, miszerint Lang Lívia sportolói jogviszonyt létesített az 

Osztrák Úszószövetség Szinkronúszó Szövetségével.  

A Magyar Úszó Szövetség Szinkronúszó Alszövetsége Elnöksége a bejelentést 2007. 

augusztus 14-i ülésén tudomásul vette. 

 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott  
 
 
 

Határozat: 139/2007 (2007.augusztus 14.)  

Lang Szilvia 2007. június 25-én kelt nyilatkozata alapján a Magyar Úszó Szövetség 

Szinkronúszó Alszövetsége Elnöksége eljár a FINA-nál és Lang Szilviát a nemzetközi 

bírói listáról törölteti. 

 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 



  

 
 

Határozat: 140/2007 (2007.augusztus 14.)  

Magyar Úszó Szövetség Szinkronúszó Alszövetsége Elnöksége levélben tájékoztatja 
Lang Lívia jogi képviselıjét, hogy az általa 2007. augusztus 8-án a szövetség 
elnökségének címzett levelét megkapta, az elnökség az ügyet megtárgyalta, a FINA felé a 
szükséges lépéseket megteszi. 
 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 

 

Határozat: 141/2007 (2007.augusztus 14.)  

Az elnökség az Igazolási és Átigazolási Bizottság tagjának választotta Jurenka 

Krisztinát. Továbbra is a bizottság tagja Dr. Fehérváry Olympia. A bizottság harmadik 

tagját az elnökség a következı ülésén választja meg. A bizottság megbízatása a szövetség 

elnökségének a mandátumáig szól. 

 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 
 
 
 
 
Határozat: 142/2007 (2007.augusztus 14.)  

Az elnökség Kaposvári Dynamic Sportegyesületet a MÚSZ Szinkronúszó Alszövetség 

rendes tagjának felvette. 

 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 
 
 
Határozat: 143/2007 (2007.augusztus 14.)  

Az elnökség Monori Vénusz Sportegyesületet a MÚSZ Szinkronúszó Alszövetség rendes 

tagjának felvette. 

 

Elfogadva: igen 5 
  nem 0 
  tartózkodott 0 



  

Határozat: 144/2007 (2007. szeptember 19.)  

Az elnökség az elnök úr lemondása és a tagegyesületek több mint egyharmada által 

aláírt, az elnökség visszahívását kezdeményezı levele okán Rendkívüli Tisztújító 

Közgyőlés összehívását rendeli el. 

 

A Közgyőlés idıpontja 2007. október 5. 17:00 óra 

Helyszíne: Komjádi Uszoda Tanácsterme, 

1023. Bp Árpád fejedelem útja 8. 

Napirend: 1. Elnök és elnökség választás – Alapszabály szerint 

  2. Felügyelı Bizottsági tag választás - 1 fı 

  3. Fegyelmi Bizottság választása – 3 fı 

 

Az elnökség megbízza a fıtitkárt a Közgyőlés elıkészítésével. 

Az elnökség megbízza Szimandl Lászlót és Jurenka Krisztinát a Jelölı Bizottsági 

teendık ellátásával. 

 

Elfogadva: igen 4 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 
 
 
Határozat: 145/2007 (2007. szeptember 19.)  

Az elnökség a szövetségi kapitány kérésének megfelelıen támogatja, hogy a 2007. 

november 3-4-én megrendezésre kerülı OLOMUC CUP OPEN elnevezéső versenyen a 

magyar junior válogatott részt vegyen. 

Erre a versenyre a magyar egyesületek rajtengedélyt nem kaphatnak. 

 

 

Elfogadva: igen 4 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Határozat: 146/2007 (2007. szeptember 19.)  

Az elnökség, a Lang család ügyvédje útján - az elnökség 138/2007; 139/2007 és a 

140/2007-es határozatai ellen - benyújtott fellebbezés kivizsgálását a Rendkívüli 

Közgyőlés által megválasztásra kerülı elnökség hatáskörébe utalja. 

 

Elfogadva: igen 4 
  nem 0 
  tartózkodott 0 
 

 

 


