
  
HATÁROZATOK 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2018.05.16-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

MÚSZ 257-275/2018(05.16.) sz. határozatok 

 

 

MÚSZ-257/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Becsky Andrást 
levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-258/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Gyányi Enikőt 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-259/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Dr. Török Enikőt 
és Szentpáli Gábort jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-260/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

napirendi pontokat a levezető elnök által említett módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-261/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 2018. 

április 18-i ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-262/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal elfogadta a 2018. 

évi első negyedévének utánpótlás versenyeiről szóló beszámolóját. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-263/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 nem szavazattal elutasította 

Hornyák Viktor azon indítványát, hogy azt vegyük le a Közgyűlés napirendjéről. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-264/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 nem szavazattal elutasította 

Hornyák Viktor második Közgyűlési napirendi indítványát, mely az új főtitkár megválasztására 

irányult. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-265/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megszavazta 

Paulovics Tamás részére a Centenáriumi díj adományozását. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-266/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megszavazta Ipacs 

Lászlóné részére a Centenáriumi díj adományozását. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-267/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megszavazta 

Schmidt Jenő részére a Centenáriumi díj adományozását. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-268/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztotta Dr. 

Szabó Tündét a Magyar Olimpiai Bizottság delegáltjának. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-269/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztotta 

Kovács Ágnest a Magyar Olimpiai Bizottság delegáltjának. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-270/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

megválasztotta Wladár Sándort a Magyar Olimpiai Bizottság  delegáltjának. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-271/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadta  Aranyjelvényes szinttáblázatot. A szavazásban mindenki részt vett. 



 

MÚSZ-272/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

- a 2018. évre vonatkozóan, az Edzőbizottság javaslata szerinti tartalommal - elfogadta az elosztási 

javaslatot, az eredményességi műhelytámogatás felosztásáról. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-273/2018. (05.16) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal felvette a Magyar Úszó Szövetség tagjai sorába a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club-ot. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-274/2018. (05.16) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadta a Jövő Bajnokai 2018-2019-es programját a 
módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-275/2018. (05.16) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 10 igen szavazattal és 1 nem szavazattal akként döntött, hogy a Turi György által 
benyújtott előterjesztésről nem dönt jelen elnökségi ülésen. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


