
HATÁROZATOK 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2017. június 14-i  

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
MÚSZ-91-106/2017. (VI. 14.) számú határozatok 

 

MÚSZ-91/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a 2017. június 14-i Elnökségi ülés napirendi javaslatát. 

 

MÚSZ-92/2017. (VI. 14.) számú határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta Simon Margitot jegyzőkönyvvezetőnek, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Bienerth Gusztáv, 

levezető elnököt, dr. Sós Csabát, szakmai alelnököt és Dr. Wildner Domonkost. 

 

MÚSZ-93/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta Becsky András bizottsági elnök által előterjesztett Régió Fejlesztési és Koordinációs 

Bizottság ügyrendjét. 

MÚSZ-94/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a Régió Fejlesztési és Koordinációs Bizottság elnökének előterjesztését a Régióvezetői 

pályázat meghirdetésére vonatkozóan, amelyet a musz.hu oldalon és a tagszervezeteknek küldött 

felhívásban megjelentet.  

MÚSZ-95/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta Danks Emese tájékoztatását a gyerekjogok védelméről valamint létrehozta a Gyerekjogi 

Testületet, amelynek vezetésére Danks Emesét jelölte ki. 

MÚSZ-96/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy Dr. Bienerth Gusztáv képviselje a magyar úszás érdekeit és vegyen igénybe minden 

jogorvoslati eszközt a FINA Világkupa versenykorlátozó határozatával szemben. 

MÚSZ-97/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta Dr. Sós Csaba előterjesztését a Magyarországon megrendezésre kerülő 2017-es FINA vizes 

VB nyíltvizi úszókeretének megállapításáról. 

MÚSZ-98/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta Dr. Sós Csaba előterjesztését a Marseille-ben megrendezésre kerülő 2017-es Ifjúsági EB 

nyíltvizi úszókeretének megállapításáról. 

MÚSZ-99/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy Magyarország pályázza meg a 2022-es és a 2024-es Felnőtt Rövidpályás Úszó 

Világbajnokságot. 

MÚSZ-100/2017. (VI. 14.) határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 

az eseti vizsgálóbizottság jelentését, hogy Tóth Ramón úszóedző etikai vétséget követett el és ezért 

Régióvezetői (Budapest) tisztségét továbbá szerződését valamint autóhasználati jogát szüntesse meg.    

MÚSZ-101/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta a Jogi Bizottság létrehozását és elnökének Dr. Rákosfalvy Zoltán elnökségi tagot 

jelölte ki. 



MÚSZ-102/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta a Fegyelmi Bizottság átalakítását az alábbiak szerint: elnök: Dr. Rákosfalvy Zoltán, 

tagjai: Dr. Fábry György (továbbra is), Dr. Kiss Gergely László (továbbra is), Dr. Östör Balázs és Dr. 

Wildner Domonkos. 

MÚSZ-103/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta a Balatonfüredi Úszó Egylet tagfelvételi kérelmét. 

MÚSZ-104/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy a Nyíregyházi Aqua Sport Egyesületet kizárja tagszervezetei közül, mert nem felelt 

meg az Alapszabályban foglalt tagsági feltételeknek. 

MÚSZ-105/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, hogy a Szekszárdi Vízmű SE-ből, a szintén legalább két éve MÚSZ tagszervezet Szekszárdi 

Sportközpont Nonprofit Kft. úszó szakosztályába 2017 januárjában átigazolt versenyzők után a 2017. 

évi átadott támogatást az átvevő szervezet kapja meg, azzal a kikötéssel, hogy mindkét tagszervezet 

nyilatkozik arról, hogy az általuk kérelmezett Elnökségi döntéssel egyetértenek és egymással 

elszámolási vitájuk nincs. 

MÚSZ-106/2017. (VI. 14.) sz. határozat: A MÚSZ Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag 

javasolja, hogy ismét edzésbe állt Sors Tamás paralimpiai bajnokot a Gerevich keret 2017. év második 

félévétől a korábban elért eredményei alapján számításba vegye a sportért felelős minisztérium. 

 

 

 

 

 

 

 


