JEGYZŐKÖNYVV
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2018. május 16-i
ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL

Jelenlét: Jelenléti ív szerint
Helyszín és időpont:
A MÚSZ székháza, 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.
Tárgyalóterem, 11:00 óra.
dr. Wladár Sándor: Köszöntöm a résztvevőket, örülök, hogy itt vagytok. Markovits László és
Gyurta Dániel hivatalosan jelezte felém, hogy a mai elnökségi ülésen nem tudnak részt venni.
Átadnám a szót Becsky András levezető elnöknek.
Becsky András: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, megállapítom, hogy 11 fővel vagyunk jelen
az elnökségből, Kovács Ottó, Markovits László, Pass Ferenc és Gyurta Dániel kivételével, azonban
így is határozatképes a mai elnökségi ülés. A levezető elnök személyére Elnök úr rám tett javaslatot,
Aki elfogadja, hogy én vezessem le a mai elnökségi ülést, az kérem szavazzon!
MÚSZ-257/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Becsky
Andrást levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.
Becsky András: Jegyzőkönyvvezetőnek Gyányi Enikőre tennék javaslatot, aki egyetért kérem
szavazzon!
MÚSZ-258/2018 (05.16) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Gyányi
Enikőt jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett.
Becsky András: Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort szeretném
javasolni. Aki egyetért, kérem szavazzon!
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.
Becsky András: A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek, napirendi pont
módosításokkal kapcsolatosan szeretnék szólni. A 8-as pont az Oktatói és edzői magatartás kódexeket
vonatkozásában az információk nem teljesek, különféle kiegészítésekre van szükség, így ezt
szeretném levenni a napirendek közül. Illetve az egyebek napirendi pontokhoz érkeztek kiegészítő
javaslatok. Az alábbi pontokat szeretnénk felvenni a napirendi pontok közé:
10.1 napirendi pont: a Jövő Bajnokai működési program - Jancsik Árpád felvezetésével.

10.2 napirendi pont: Ifjúsági Olimpiai csapat akklimatizálódási edzőtáborok Petrov Iván
felvezetésével.
Becsky András: Turi György alelnök úr küldött 2 napirendi pont javaslatot, az lenne az
indítványom, hogy az edzőtáborok és a versenyek felhasználási módjáról szóló napirendet vegyük
fel 10.3-nak a napirendi pontok közé. A Műhelytámogatás és a Gerevich ösztöndíjakat pedig a 7es napirendi pontnál tárgyaljuk, mivel az a napirendi pont alapból foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.
Van-e észrevétel a napirendi pontokkal vagy a módosításokkal kapcsolatosan?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Becsky András: Kérem ezzel a kiegészítéssel szavazzuk meg a napirendi pontoktat!
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.
1.

Napirend

Becsky András: Az első napirendi pontunk a 2018. április 18-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének
elfogadása. Kiküldésre került előzetesen a jegyzőkönyv, tudtommal nem érkezett írásos észrevétel
a jegyzőkönyvhöz. Bárkinek van-e észrevétele a kiküldött jegyzőkönyvvel kapcsolatosan?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Becsky András: Kérném, hogy szavazzunk a 2018. április 18-i elnökségi ülés jegyzőkönyvéről.
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.
Pass Ferenc 11:11-kor megérkezett az ülésre, 12 főre módosult a határozatképesség.

2. Napirend
Becsky András: Második napirendi pontunk a 2018. évi első negyedévének utánpótlás versenyeiről
szóló beszámoló. Kiküldésre kerültek a mellékletek, kérdezném Petrov Iván előterjesztőt, hogy
kívánja-e valamivel kiegészíteni?
Petrov Iván: Nem kívánom kiegészíteni, azonban bármilyen felmerülő kérdésre szívesen
válaszolok.
Becsky András: Van-e kérdés vagy hozzászólás?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Becsky András: Aki egyetért kérem szavazzon!

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.

3.

napirend

Becsky András: Következő napirendi pontunk egy beszámoló a 2018. évi közgyűlés
előkészítéséről, előterjesztések, beszámolók elfogadása. Itt ugye ketté szedném a napirendi pontot,
első körben megkérném Dr. Fábry György ügyvéd urat, hogy ismertesse a Közgyűlés előkészítéseit.
Dr. Fábry György: Ismerteti a Közgyűlés előkészületeit, illetve kifejti Hornyák Viktor napirendi
pontokkal kapcsolatos javaslatait. Hornyák Viktor, mint Tagszervezeti képviselő meghatalmazással
tudja biztosítani, hogy Tagszervezetük is jelen legyen a Közgyűlésen. Javaslatom az lenne, hogy az
elnökség döntsön, hogy felvenné-e a Hornyák Viktor által beküldött napirendi módosítást, mely
egyrészt arra vonatkozik, hogy az Alapszabály módosítás kerüljön le a napirendről és egyidejűleg új
napirendi pontként kerüljön fel a Főtitkár választás.
Becsky András: Aki egyetért a Hornyák Viktor féle napirendet módosító indítvánnyal,
nevezetesen, hogy az alapszabály módosítását vegyük le a napirendről, azok kérem szavazzanak.
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.
Becsky András: Most megkérném Halász Saroltát a pénzügyi részről, hogy a mérlegről, illetve a
készülődő eredménykimutatásról mondjon néhány gondolatot.
Halász Sarolta: Tájékoztatom az elnökséget, hogy sajnálatos módon nem tudtam behozni a
könyvvizsgálói jelentésről szóló mérleget és beszámolót. Jövő héten kedden vagy szerdán lesz a
könyvvizsgáló által elfogadott mérlegünk, amint ezt megkapjuk, továbbítjuk az elnökség tagjainak,
majd elfogadás esetén a Tagszervezeteknek.
Becsky András: A végleges pénzügyi beszámolót a jövő hét második felében elektronikusan meg
kell szavazni. Most átadnám a szót dr. Török Enikőnek, hogy ismertesse a Centenáriumi díjra
jelöltek névsorát.
Gellért Gábor 11:27-kor megérkezett az ülésre.
dr. Török Enikő: Köszönöm, akkor ismertetném a Centenáriumi díj részleteit, illetve az
egyesületek által javasolt személyek listáját, maximum 3 fő kaphatja meg ez a díjat.
Becsky András: Kérem szavazzunk a díjazottakról!

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.
Becsky András: Gyurta Dánielt pedig külön köszöntjük majd a Közgyűlésen.

4. napirend
Becsky András: Következő napirendi pont a 2018. évi Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
átadnám Dr. Fábry György ügyvéd úrnak a szót.
Dr. Fábry György: Ismertetném a Közbeszerzési elveket, miszerint 15 M Ft alatti beszerzés esetén
is 3 árajánlatot kötelezően be kell kérni, illetve ahhoz, hogy az eljárásokat megfelelő időben tudjuk
lebonyolítani, a szövetségnek Közbeszerzési tervet kell elfogadnia. Nagy költségek esetén kötelező
lefolytatni a Közbeszerzési eljárást, továbbá szakmai terv készítése szükséges a sportcélú
beszerzésekről. Az átfutási idő meglehetősen hosszú, célszerű már most azon gondolkodni, hogy
2019-2020-ban mire van szükség, mivel negyed év is lehet a beszerzési idő. A beszerzésekről az
elnökségek kell döntést hoznia, a szabályzatban Bíráló Bizottság felállítása kötelező, illetve bizonyos
értékhatár felett külső tanácsadó bevonása szükséges.
Halász Sarolta: Kifejteném a Közbeszerzéssel kapcsolatos információkat, konkrétumokat, illetve
megkérem a jelenlévőket, hogy ha bármi igény felmerül, most egyeztessük, hogy belekerüljön a
Közbeszerzési eljárásba. Kerethirdetéskor a válogatott kerettagok egységcsomagot kapjanak,
sportruházatot és sporteszközöket. Végezetül pedig a sporteszköz, amit Sió Zoli koordinált itt
házon belül, itt elértük a Közbeszerzési költséghatárt. Év elején összerakjuk a desztinációkat és az
időpontokat, és egy eljárás keretében lefolytatjuk az egészet, így pontosan tervezhetővé válik az
életünk.
Becsky András: Köszönjük szépen a tájékoztatást!
5.

napirend

Becsky András: Következő napirendi pont a Magyar Úszó Szövetség MOB delegáltjainak a
megválasztása, az eddig mandátumok lejártak, illetve a MOB új Alapszabályának megfelelően 3 főre
tehetünk javaslatot. Átadnám dr. Wladár Sándor elnök úrnak a szót.
dr. Wladár Sándor: A MOB delegáltjainak számát jelentősen csökkenteni kell, a korábbi 5-6 fő
helyett, 2-3 főt jelölhetünk. A 3 delegált tag legyen Kovács Ágnes, Dr. Szabó Tünde, illetve a
Magyar Úszó Szövetség mindenkori elnöke, jelenleg dr. Wladár Sándor.

Becsky András: Köszönöm szépen, van-e esetleg bármilyen egyéb javaslat?
Dr. Rákosfalvy Zoltán: Információm szerint Dr. Szabó Tünde szünetelteti tagságát, nem fogja
vállalni, de természetesen ettől még delegálhatjuk.
dr. Wladár Sándor: Minden jelölttel telefonon egyeztettem, és mind a három jelölt vállalja a
jelölést.
Becsky András: Aki egyetért Dr. Szabó Tünde delegálásával kérem jelezze!
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.
Becsky András: Aki egyetért Kovács Ágnes delegálásával kérem jelezze!
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.
Becsky András: Aki egyetért dr. Wladár Sándor delegálásával kérem jelezze!
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.
6. napirend
Becsky András: Áttérnék a 6. napirendi pontra, Aranyjelvényes szinttáblázat elfogadására.
Kiküldésre került a melléklet, kérdezem Jancsik Árpádot, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Jancsik Árpád: Röviden ismertetném a már előzetesen kiküldött anyagot.
Turi György: Mivel jár ez?
Jancsik Árpád: Ez egy erkölcsi kiegészítés, nem jár támogatással.
Becsky András: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Becsky András: Aki egyetért a táblázattal, az kérem szavazzon!
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.
7. napirend
Becsky András: Következő napirendi pont az elosztási javaslat az eredményességi
műhelytámogatás felosztásáról. Itt 2 db pontérték, elosztási elv számításról beszélünk. Az egyik a

MOB pontérték táblázata, illetve Turi György alelnök úr javaslatára szintén kiosztásra került egy
anyag. Kérdezném első körben az eredeti előterjesztőt dr. Török Enikőt, hogy kíván-e hozzászólni?
dr. Török Enikő: Az előterjesztés a szövetség által eddig használt MOB által meghatározott
táblázat alapján készült, melyet dr. Sós Csaba szövetségi kapitány segítségével egyeztettünk. 2
módon is elkészült a számolás. A váltókérdést később tisztázzuk majd.
Petrov Iván: Annyival kiegészíteném, hogy az Edzőbizottság javaslatában szerepel az EYOF is.
Jobbnak tartom az Edzőbizottság javaslatát.
Turi György: Fontos, hogy konszenzus legyen, azt javaslom, hogy ezt már zárjuk le, rögzítsük az
alapokat.
Becsky András: Van 2 előterjesztési verzió.
Turi György: Kivételesen nem a pénzről beszélek.
dr. Wladár Sándor: Teljesen világos, hogy miről kell szavazni, arról kell szavazni, hogy van egy
Edzőbizottsági előterjesztés, ennek mentén ki lett számolva a Műhelytámogatás kapcsán az átadott
támogatás összege. Azt kérném, hogy a váltókkal kapcsolatban gondoljátok át a helyzetet és a
pontrendszer összefüggésének a kérdését.
dr. Sós Csaba: Kifejti véleményét és gondolatait.
Becsky András: Edzőbizottsági javaslatot a 2018. évre vonatkozóan fogadjuk el, a jövőre
vonatkozóan a szakma összeül és leteszi javaslatát az elosztási elvekben.
Turi György: Én azt javaslom, hogy fogadjuk el így ahogy van.
Becsky András: Aki egyetért azzal, hogy az Edzőbizottsági verzió, ami a módosított napirendi
pontra vonatkozik, azt a 2018. évre vonatkozóan elfogadja az elnökség, az kérem szavazzon!
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.

8. napirend
Becsky András: A tagfelvétellel folytatjuk, átadnám a szót dr. Török Enikőnek.
dr. Török Enikő: 1 tagfelvételi kérelem érkezett, törvényi előírásoknak megfelel, időre beadtak
mindent. 11. kerület, úgyhogy kérem az Edzőbizottságot, hogy határozza majd meg, hogy Budapest
1 vagy 2 régióba tartozik ez az egyesület.
Becsky András: Köszönjük szépen, kérem, aki egyetért, hogy a Budapest Egyetemi Atlétikai Clubot felvegyük Tagszervezeteink közé kérem szavazzon!

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.
9.1. napirend
Becsky András: A Jövő Bajnokai működési program a 2018-2019. év alakulásában. Átadnám a
szót Jancsik Árpádnak.
Jancsik Árpád: Röviden ismertetném a 2017. évi Jövő Bajnokai program működését, illetve a
2018-as évre vonatkozó módosításokat melyeket a Régióvezetőkkel és az Utánpótlás Bizottság
bevonásával dolgoztunk ki.
dr. Verrasztó Zoltán: Arról volt szó, hogy a következő évben csökkentjük a Jövő Bajnokainak
létszámát.
Jancsik Árpád: Ez a működési program magába foglalja azt, hogy ez nem egy országos keret,
régiós keretről beszélünk, ez egy felzárkóztatási program.
dr. Wladár Sándor: A helyzet még további elemzést igényel véleményem szerint.
Jancsik Árpád: A bekerülést nem bonyolítani szeretném, hanem egyszerűsíteni. Módosítási
javaslatom a következő lenne: Minden Országos Bajnokságon egyéni számban érmet elért
versenyző alanyi jogon bekerül a programba, a többi fennmaradt helyekre pedig az összesített LEN
pontok alapján lehet bekerülni. Ha ez megfelel, akkor a program a 2018-2019-es évben így
működne.
Becsky András: Ezzel a módosítással, aki egyetért, kérem szavazzon!
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.
9.2 napirend
Becsky András: Ifjúsági Olimpiai csapat akklimatizálódási edzőtábora, átadnám a szót Petrov
Ivánnak.
Petrov Iván: Javasolnám, hogy a versenyzők és az edzők egy akklimatizálódási edzőtáborban
vegyenek részt. 3-4 nappal előbb indulnának, ez plusz költségekkel fog járni.
dr. Sós Csaba: Véleményem szerint ezt komolyan kell venni, és ki kell menni előbb, ez szakmailag
mindenképp indokolt.
Bodrogi Viktor: Javasolnám, hogy menjen együtt az egész csapat, ne szedjük szét őket.
dr. Wladár Sándor: Utazzon egyszerre a csapat, támogatható a kérés, és kérem, hogy pontosítsuk
a szakmai tervet.

Becsky András: Megkérném Petrov Iván szövetségi kapitány urat, hogy egy írásos előterjesztést a
következő elnökségi ülésre legyen kedves összeállítani.
9.3 napirend
Becsky András: Az Edzőbizottság javaslatára megküldésre került egy előterjesztés, az edzőtáborok
és a verseny felhasználási módjáról, Turi György alelnök úr, kívánja-e ezt kiegészíteni?
Turi György: Hosszasan tájékoztatja az elnökséget az edzőtáborok és a verseny felhasználási
módjáról, illetve kifejti, hogy a tapasztalatokból kiindulva kiegészítették a felhasználási
lehetőségeket, elképzeléseik szerint.
dr. Wladár Sándor: Elfogadtunk egy határozatot korábban, mely az Edzőbizottság által
előterjesztett javaslaton alapult. Ez alapján kerültek megszervezésre a külföldi edzőtáborok, melyek
lezárultak. Szakmai évhez próbáljuk igazítani, ne május közepén tárgyaljunk erről.
Turi György: Ez nem mostanra szól, jövőre készül el!
dr. Verrasztó Zoltán 12:48-kor távozik az ülésről 11 főre módosult a határozatképesség.
dr. Wladár Sándor: Én azt kérem, hogy dolgozzátok ki alaposan akár személyekre vagy
csoportokra lebontva, hogy kik azok, akik ebben részt tudnak venni, és tegyetek mellé egy részletes
szakmai anyagot. A tervezhetőség valósuljon meg.
dr. Sós Csaba: hosszasan kifejti véleményét.
Halász Sarolta: Amíg elvek vannak, és nincs mögötte tartalom, nem tudunk tervezni. Azt
javasolnám, hogy üljünk össze, iroda és szakmai oldal. Kezdjük el a konkrétumokat megbeszélni,
találjuk meg a járható arany középutat.
Becsky András: június 15-i határidővel kérném szépen az anyag olyan szempontú átdolgozását,
melyben a gazdálkodási osztály Halász Sarolta vezetésével is érintett, és dr. Wladár Sándor elnök
úr által elmondott szempontrendszerek is figyelembe vannak véve. Javaslom, hogy most erről az
előterjesztésről ne döntsünk. Aki egyetért kérem szavazzon!
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.
Becsky András: Most áttérnénk Gellért Gábor múlt heti medencés hosszútávú Országos
Bajnokság beszámolójára. Az egyebek napirendi pont kiegészítéshez Gellért Gábor nyíltvízi
szövetségi kapitány úr jelezte, hogy a múlt heti medencés hosszútávú Országos Bajnokságot
értékelni szeretné.
Gellért Gábor: Röviden tájékoztatja az elnökséget a múlt héten lezajlott medencés hosszútávú
Országos Bajnokság eredményeiről, tapasztalatairól. Illetve tájékoztatást szeretnék adni a
Balatonfüredi Világkupán résztvevő csapattagok névsoráról. Több edző felől is érkezett egy kérés,

miszerint az Aranyjelvényes program a ranglistába Aranyjelvényes időként kerüljön elfogadásra
annak ellenére, hogy nem történt elektromos időmérés.
Becsky András: Köszönjük szépen, írásban kérlek küldd el javaslatodat, és leszavaztatjuk az
elnökséggel!
Becsky András: Soron következő elnökségi üléssel kapcsolatban átadnám dr. Török Enikőnek a
szót.
dr. Török Enikő: Az elnökség segítségével megvitatják a következő elnökségi ülés időpontját,
melynek tervezett időpontja 2018.07.11.

A jegyzőkönyv lezárva 13:34 perckor.
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Becsky András
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