
  
HATÁROZATOK 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2018.07.11-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

MÚSZ 276-303/2018. (07.11.) sz. határozatok 

 

 

MÚSZ-276/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal Becsky Andrást 
levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-277/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal Orosz Júliát 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-278/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással 
Dr. Török Enikőt és Gyurta Dánielt jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-279/2018. (07.11.) 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-280/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 2018. 

május 16-i ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-281/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja Milák 

Kristófot az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának.  A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-282/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja 

Kalmár Ákost az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-283/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja 

Zombori Gábort az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-284/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja 

Késely Ajnát az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-285/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja 

Berecz Blankát az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-286/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal megválasztja Ilyés 

Laura Vandát az Ifjúsági Olimpiára utazó válogatott keret tagjának. A szavazásban mindenki részt 

vett.  

MÚSZ-287/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal az alábbi 

szintidőkkel rendelkező versenyzőket választotta a glasgow-i Európa-bajnokságra utazó válogatott 

keret tagjának:   

Nők: Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Burján Katalin, Szilágyi Liliána, Jakabos 

Zsuzsanna, Verrasztó Evelin, Sebestyén Dalma és Ilyés Laura Vanda.  

 



 

 

 

Férfiak: Biczó Bence, Bohus Richárd, Cseh László, Gyurta Gergely, Holló Balázs, Holoda Péter, 

Kenderesi Tamás, Kozma Dominik, Lakatos Dávid, Milák Kristóf, Németh Nándor, Sós Dániel, 

Telegdy Ádám, Verrasztó Dávid 

A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-288/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal az EB utazó keret 

meghatározása során az alábbi elvet fogadta el:  

1. csoport: az előzetesen meghatározott szintidőkkel rendelkező versenyzők; 

2. csoport: az előzetesen meghatározott szintidőkkel nem rendelkező, de a 2018. évi magyar 

ranglistát vezető versenyzők és utazásuk a váltók érdekében szükséges; 

3. csoport: az előzetesen meghatározott szintidőkkel nem rendelkező versenyzők, de utazásuk 

a váltók érdekében szükséges.  

Azok a versenyzők, akik kizárólag váltótagként utaznak a glasgow-i Európa-bajnokságra egyéni 

számban csak akkor indulhatnak, ha ranglista vezetők a 2018-as magyar ranglistán.  

A szavazásban mindenki részt vett.  

MÚSZ-289/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal az alábbi 

szintidőkkel nem rendelkező, de a 2018. évi magyar ranglistát vezető (és ekként egyéni számban is 

induló) versenyzőket választotta a glasgow-i Európa-bajnokságra utazó válogatott keret tagjának:   

Horváth Dávid; Sztankovics Anna 

A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-290/2018. (07.11.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal az alábbi 

szintidőkkel nem rendelkező versenyzőket választotta kizárólag váltótagként a glasgow-i Európa-

bajnokságra utazó válogatott keret tagjának:   

Barócsai Petra, Balogh Gábor, Lobanovszkij Maxim, Pulai Bence, Grátz Benjámin  

A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-291/2018. (07.11.) sz. határozat: 

A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal jóváhagyta Ördög Gábor, Györki Attila, Kurucz Attila és 

Bihari Zoltán masszőrök glasgow-i Európa-bajnokságra utazását.  

A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-292/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja Dr. Csepregi Beátát a glasgow-i Európa-bajnokság utazó 
válogatott keret orvosának. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-293/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja a válogatott kerettel a glasgow-i Európa-bajnokságra 
utazó edzőket: Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, Nagy Péter, Raphael Sylvian Mazet, Plagányi 
Zsolt, Virth Balázs, Turi György, Güttler Károly, Selmeci Attila, Tari Imre, Molnár Ákos, 
Kovácshegyi Ferenc, Kovács Ottó, Ludmány László, Sebestyén Balázs és Hosszú Katinka 
későbbiekben megnevezésre kerülő edzője, akinek a MÚSZ szintén biztosítja az akkreditációt. A 
szavazásban mindenki részt vett. 



 
 
 
 
MÚSZ-294/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja a glasgow-i Európa-bajnokságra utazó válogatott keret 
csapatvezetőjének Szögi Lászlót. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-295/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja Dr. Csajági Eszter, Erdélyi Krisztina és Fodor Szabolcs 
nemzetközi bírók felterjesztését a FINA OW N. 13. listára. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-296/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal az igazolás és 
átigazolási szabályzat mellékleteinek módosítását. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-297/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat:  
Az elnökség 12 igen szavazattal az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a MÚSZ Szervezeti 
és Működési Szabályzatának a Sportolói Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.   
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-298/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal  a Sportolói bizottság elnökének javaslata alapján Hosszú Katinkát, 
Kapás Boglárkát, Kozma Dominiket, Bohus Richárdot, Rasovszky Kristófot, Cseh Lászlót, Milák 
Kristófot és Kenderesi Tamást a Sportolói bizottság tagjainak megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-299/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a Szponzori 
szabályzat kiegészítését. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

MÚSZ-300/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 12 igen szavazattal elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal a Para-Gerevich 
ösztöndíj felosztásának módosítását. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-301/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 11 igen szavazattal tudomásul veszi, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. jogutódja a 
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-302/2018. (07.11) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 11 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. részére 
2017. évben megítélt EMMI infrastrukturális támogatás 10 millió Ft-os összegéből fel nem használt 
2.465.406,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 
(Kiskunhalasi ÚGYE) részére. 

 

MÚSZ-303/2018. (07.11.) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség 11 igen szavazattal jóváhagyja, hogy a Herpály SE által lemondott 2018. évi EMMI 
infrastrukturális támogatás 2.500.000.-Ft-os összegéből 1.000.000.-Ft. a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
(PSN Zrt.) javára, míg 1.500.000.-Ft. a Tatabányai Vízmű Sportegyesület (TVSE) részére kerüljön 
átcsoportosításra. 

 


