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A Magyar Úszó Szövetség 2017. január 03-án tartott elnökségi 

ülésén hozott határozatok: 

 

 

MÚSZ-1/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a 2016. december 14-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 

 

MÚSZ-2/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta két új pont felvételét a napirendre:  

- Tájékoztató a rendkívüli közgyűlés előkészületeiről  

- A MPB Műhelytámogatás elosztására vonatkozó tervezet jóváhagyása 

 

MÚSZ-3/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 

3 tartózkodás mellett elutasította azt a javaslatot, mely szerint lekerülne jelen ülés napirendjéről az 

Infrastruktúra Fejlesztési Program tervezetének tárgyalása. 

 

MÚSZ-4/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

megválasztotta dr. Tóth Ákost jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

MÚSZ-5/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 10 nem szavazattal, egyhangúlag 

elutasította a rendkívüli közgyűlés tervezett napirendjének bővítésére vonatkozó tagszervezeti 

kezdeményezést. 

 

MÚSZ-6/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúlag úgy 

döntött, hogy tagfelvételi ügyekkel csak a rendkívüli közgyűlést követően fog foglalkozni. 

 

MÚSZ-7/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag úgy 

döntött, hogy azon tagszervezetek, amelyek esetében indokolt, kapjanak felszólítást a 

versenyrendszerben való részvétel, mint a szakszövetségi tagság feltételének teljesítésére. 

Amennyiben a 30 napos határidő leteltével ezt nem teljesítették, felmondásra kerül a tagsági 

jogviszonyuk. 

 

MÚSZ-8/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

megbízta dr. Sándor Eleket a 2017. január 08-án esedékes rendkívüli közgyűlés levezetésével. 

 

MÚSZ-9/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag úgy 

döntött, hogy az Infrastruktúra Fejlesztési Program tervezetének tárgyalása lekerül jelen ülés 

napirendjéről, és azt a közgyűlés utáni elnökségi ülésen tárgyalják meg. 

MÚSZ-10/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a 2017. országos bajnokságok helyszíneit és időpontjait, a vidékbajnokságok kivételével, 

melyekkel kapcsolatban felkéri az Edzőbizottságot, hogy szakmai oldalról foglaljon állást. 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

MÚSZ-11/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett úgy döntött, hogy a 2017. országos bajnokságok versenykiírásainak kérdését visszautalja az 

Edzőbizottsághoz tárgyalásra, hogy a testület konkrét javaslatokat terjesszen az Elnökség elé. 

MÚSZ-12/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a Magyar Paralimpiai Bizottság Műhelytámogatási Programjának felosztási javaslatát. 

MÚSZ-13/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

megváltoztatta a MÚSZ-86/2010/11/17. számú határozatát, és úgy döntött, hogy a 2017. évtől 

kezdve a Bácsvíz KVSC és a KVSE önálló egyesületekként vegyenek részt az Úszásrendszerben 

és a sportágfejlesztési támogatási rendszerben. 

MÚSZ-14/2017/01/03. sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a Soproni Úszók Baráti Köréből a Széchy Tamás Sportiskolába átigazoló 23 versenyző 

1000,- Ft-os eljárási díjköltséggel történő átigazolásának javaslatát. 

 

 

 


