
  

HATÁROZATOK 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2017. november 11-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

MÚSZ 166-194/2017(11.11.) sz. határozatok 

 
 

MÚSZ-166/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta Becsky Andrást levezető elnöknek. A szavazásban mindenki részt vett.  

 

MÚSZ-167/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-168/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort. 

A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-169/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2017. november 11-i elnökségi ülés napirendi pontjait és kiegészítéseit azzal, hogy 

a 7,8 napirendi pontok az elnökségi ülésen nem kerülnek megtárgyalásra. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-170/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2017. október 4-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-171/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a tájékoztatást a 110 éves Magyar Úszó Szövetség program lebonyolításával 

kapcsolatban és a Hall of Fame 2017 évi jelöltjeinek névsorát. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-172/2017(11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2017-2018-as versenyévad válogatási elveit, valamint a véglegesített válogatott 

kereteket. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-173/2017 (11.11.). sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2017-2018-as versenyévad nyíltvízi válogatási elveit, a véglegesített válogatott 

kereteket azzal a módosítással, hogy Sándor Benedeket nem javasolják kerettagnak, és 

Gyurinovics Fanni a felnőtt keret tagja lesz. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-174/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a a 2018-as év edzőtáborozási lehetőségeit, illetve támogatásait. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-175/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, elfogadta a válogatott keretek 2018-as versenyeztetési elveit, mely alapján a 

felnőtt A válogatott keret évente 4 európai, a többi keret tagja 3 európai versenyen vehetnek 

részt MÚSZ támogatással. Ezen felül a Világ Kupa sorozat egyes állomásain egyedi döntés 

alapján lehet részt venni, melyhez általánosságban a MÚSZ nem fizet támogatást. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

 



 

 

MÚSZ-176/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 14 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a Versenyszabályzat kiegészítését és a szabályzat 11.8. pontjának módosítását. A 

szavazásban mindenki részt vett.  

MÚSZ-177/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal, elfogadta a 

2018. évi Országos Bajnokságok kiírását, szabályzatát, szintidőket, időpontokat és 

helyszíneket, valamint az Országos Delfin Bajnokság helyszínének pályáztatását. A 

szavazásban egy fő nem vett részt.  

MÚSZ-178/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta a 2018. évi Nyíltvízi Országos Bajnokság kiírását. A szavazásban mindenki részt 

vett.  

MÚSZ-179/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a világversenyeket követően a szakemberek jutalmazásának elveit. A szavazásban 

mindenki részt vett.  

MÚSZ-180/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a MÚSZ szabályzatainak felülvizsgálatát a módosításokkal együtt. A szavazásban 

mindenki részt vett.  

MÚSZ-181/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot a módosításokkal együtt. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-182/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a Sportegészségügyi Szabályzatot. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-183/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta az Iratnyilvánossági és betekintési Szabályzatot. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-184/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta az Igazolási és átigazolási szabályzat 6. sz. mellékletét. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-185/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a Közbeszerzési szabályzatot a kiegészítésekkel együtt. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-186/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a Rövidpályás Európa-bajnokság csapathirdetését az Edzőbizottság által javasolt elv 

alapján, mely alapján a szintnélküli versenyzők közül csak az U23, ifi, serdülő versenyzők edzői 

utaznak. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-187/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal, 1 

tartózkodással megválasztotta Gyepes Ádámot a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság 

tagjának. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

 



 

 

MÚSZ-188/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megválasztotta Sió Zoltánt a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjának. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-189/2017 (11.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megválasztotta Hudacsek Józsefnét a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tagjának. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-190/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan a 

Team Újbuda Sportegyesületet a MÚSZ tagjai sorába felvette. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-191/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan a 

Bohóchal Úszó és Szinkronúszó Egyesület az Egészséges Gyermekekért a MÚSZ tagjai sorába 

felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-192/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan a 

Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club-ot a MÚSZ tagjai sorába felvette. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-193/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megválasztotta Petrov Ivánt utánpótlás szövetségi kapitánynak. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-194/2017 (11.11.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta Gellért Gábor nyíltvízi szövetségi kapitánynak. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


