
  
HATÁROZATOK 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2018.04.18-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

MÚSZ 240-256/20178(04.18.) sz. határozatok 

 

 

MÚSZ-240/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
Becsky Andrást levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-241/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal Orosz Júliát 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-242/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
Dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-243/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal elfogadta a 
napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy 11.5 pontban a szponzorációs autók elosztási elveit 
napirendi pontra felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-244/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal elfogadta a 2018. 
január 15-i ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-245/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 11 igen, és 1 nem szavazattal az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadta a Minden Gyermek Tanuljon meg úszni program pályázatainak 
elbírálását. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-246/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal döntött a MÚSZ éves 
rendes közgyűlésének 2018. május 27. napjának 10:00 órájára történő összehívásáról, elfogadta 
annak előkészítésének időrendi folyamatát, napirendjét az előterjesztésekkel együtt. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-247/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta az etikai és 

gyermekvédelmi kódex alapelveit a módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-248/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-249/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta Párkány Gabriella 

versenybírói jelölését a Helsinki Ifjúsági Európa Bajnokságra. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-250/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta Párkány Gabriella 

és Szentirmay Andrea versenybírói jelölését a Glasgow-i Európa Bajnokságra. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-251/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta Lázár Rita   

versenybírói jelölését a Glasgow-i Nyíltvízi Európa Bajnokságra. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-252/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta Lázár Rita 

versenybírói jelölését a máltai Nyíltvízi Ifjúsági Európa Bajnokságra. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

 



 

 

 

MÚSZ-253/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta a 2018. évi 

versenybírói delegálásokat a hazai és külföldi versenyekre a táblázat szerint. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-254/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadta Gellért Gábor javaslatát a VOB programjának módosítására, miszerint az Olimpiai 

versenyszámok közé bekerült 3 versenyszám kerüljön be a VOB programjába is. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-255/2018 (04.18) sz. határozat: Az elnökség 11 igen szavazattal egyetért az eredményességi 

támogatás elveivel. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-256/2018. (04.18) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 11 igen szavazattal felvette tagjai sorába a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport 
Egyesületet. A szavazásban mindenki részt vett. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


