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A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2018. április 18-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 ilyen nagy számban jelentetek meg 

ma az elnökségi ülésen. Külön szeretném üdvözölni Risztov Évát is a Magyar Olimpiai Bajnokok 

testületének elnökét. Átadnám a szót a levezető elnöknek Becsky Andrásnak. 

Becsky András: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, megállapítom, hogy 12-en jelen vagyunk 

az elnökségből, így határozatképesek vagyunk. Kérném, hogy a kötelező személyi formalitások 

kapcsán szavazzunk először. Aki elfogadja, hogy én vezessem le a mai elnökségi ülést, az kérem 

jelezze! 

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. 
 

Becsky András: Aki elfogadja Orosz Júliát, mint jegyzőkönyvvezetőt, az kérem szavazzon! 

MÚSZ-241/2018 (04.18) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal Orosz Júliát 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort szeretném 

javasolni. Aki egyetért, kérem szavazzon! 

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. 
 

Becsky András: Kiküldésre kerültek előzetesen a napirendi pontok, 1 módosítás, illetve kiegészítés 

érkezett a napirendi pontokhoz, mégpedig a 11-es részhez. Mivel az Audi szponzorációs autókat 

ajánlott fel, ennek az elosztási elveit szeretné majd elnök úr ismertetni, úgyhogy ezt felvennénk a 

napirendi pontok közé. Kérem ezzel a kiegészítéssel szavazzuk meg a napirendi pontoktat! 

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. 



 

1. Napirendi pont: 

Becsky András: 2018. január 15-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Kiküldésre került 

előzetesen a jegyzőkönyv, tudtommal nem érkezett írásos észrevétel a jegyzőkönyvhöz. Kérném, 

hogy szavazzunk a 2018. január 15-i elnökségi ülés jegyzőkönyvéről.  

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. 

2. Napirend 

Becsky András: 2. napirendi pontunk egy tájékoztató a MÚSZ irodájában történt 

személyváltozásokról. Átadom a szót elnök úrnak. 

dr. Wladár Sándor: Köszönöm szépen! Sajnálattal kellett tapasztalnunk annak idején, hogy nem 

volt olyan munkaerő, aki hosszútávon megmaradt volna a Magyar Úszó Szövetség kötelékében. 

Felállt egy operatív csoport, akik hozzá akarnak járulni a szövetség működéséhez. Ennek a 

struktúrának össze kell csiszolódnia, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk. A Titkárságon is egy 

új munkaerővel bővültünk, a média-marketing és szponzoráció területén is egy új kollégát 

köszönthetünk. Rengeteg fejlesztést végeztünk, később beszélek majd ennek az eredményeiről is. 

Teljesen megújult a weblapunk, a social média csatornákat új tartalmakkal töltöttük fel. A facebook 

oldalunk is jelentősen fejlődött. Pénzügyi csoportunk a Magyar Úszó Szövetség irodájának egy 

meghatározó csoportja. Jogi osztályunk is kifogástalanul végzi a dolgát. A versenyendezési csoport 

egy viszonylag új csoport Szántó Dávid vezetésével, aki 1 hónapja erősíti irodánk működését. 

Feladata leginkább a Világkupák rendezésével kapcsolatosan kell operatív eljárnia. A sportszakmai 

csoportunknál Sió Zoltánt és Szögi Lászlót szeretném kiemelni. Van e bármilyen kérdésetek, 

észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

3. napirend 

Becsky András: Tájékoztató KSF 2018 jelenlegi állásáról, megkérném Halász Saroltát, hogy 

ismertesse ezt a napirendi pontot.  

Halász Sarolta: Sportágfejlesztési támogatásunk 1,3 Milliárd Ft-ból az első részlet március 28-án 

megérkezett a szövetségbe, és az elnökség által elfogadott felosztásnak megfelelően 3 programban 

meg is küldtük a Tagszervezeteknek az értesítést. Feldolgoztuk költségterveinket, ennek 

megfelelően a 3 programon belül 521 millió Ft-ot kell kiutalnunk az egyesületeinknek. és ebből a 

mai napig 481 millió Ft-ot már ki is utaltunk. Hátravan még a Minden gyermek tanuljon meg úszni 

program, most folyik a Régióvezetői keret kiutalása. Amennyiben elfogadásra kerül a Minden 

gyermek tanuljon meg úszni program felosztása, akkor 2-3 héten belül ez támogatási összeg is eljut 

a Tagszervezetekhez.  

4. napirend 



Becsky András: Beszámoló a 2018. évi válogatott keretek edzőtáborok és versenyeztetési 

feladatairól.  

Szögi László: Ismerteti a válogatott, illetve a még Szövetség előtt álló nemzetközi versenyek 

időpontjait és helyszíneit.  

Bodrogi Viktor: javasolja, hogy minden elnökségi tag kapja meg az edzőtáborozási lehetőségekről 

szóló értesítést, információkat. 

Turi György: Nemhogy, csak az Edzőbizottság tagjai kapták meg, hanem minden Tagszervezethez 

eljutott. 

5. napirend 

Becsky András: Minden Gyermek Tanuljon meg úszni program támogatásának elbírálása, 

pályázatok alapján. 

dr. Török Enikő: A pályázati felhívás alapján 130 Tagszervezetből 74 adott be pályázatot. 11-et 

kellett hiánypótlásra felszólítani, a hiánypótlásnak mindenki eleget tett. 120 Millió Ft-ról beszélünk, 

az négy 30 Milliós keretet takar. Az első bírálati szempont a pályázati kiírásban az volt, hogy azokat 

értékeljük, akik a bajnoki rendszerben pontot szereztek. Ebben a csoportban viszont csak 59 olyan 

egyesület pályázott, aki legalább egy pontot szerzett az OB-ban, ezért itt összesen 17.700.000 Ft 

kerülne kiosztásra, a fennmaradó 102.300.000.-Ft. a másik 3 csoportba egyenlő arányban lett 

szétosztva. A következő értékelési szempont a leigazolt gyermekek száma. Az összes igazolás 

alapján 1 igazolás 55.900 Ft-ot ér, ez alapján látjátok a létszámot, és szorzó alapján a Ft összeget. A 

következő értékelési szempont a cápa és delfin korosztályban az országos bajnokságon elindított 

versenyzők száma volt. Összesen 633 fő indult, mely alapján egy főre 53.870.-Ft. jut. A negyedik 

szempont az úszásoktatási célra használt pályahasználati órák száma. Itt 4.006,5 órát igazoltak a 

pályázók, mely alapján 1 igazolt pályaóra 8.510.-Ft-ra jött ki. A kiírás alapján minimum 300.000, 

maximum 5.000.000.-Ft volt a pályázható összeg. A végösszeg összesen 119.917.435. Ft.  

Becsky András: Van-e észrevétel a kiosztott táblázathoz? 

Petrov Iván: Igen, van köztük olyan klub, aki nem igazolt le 1 versenyzőt sem.  

dr. Wladár Sándor: A KSF támogatás nem függ az eredményességtől. 

dr. Verrasztó Zoltán: 6-7 éves gyerek esetében nem a gyermek dönt, hanem a szülei. Nincs elég 

uszoda, minőségi munkát nem lehet végezni, annyian vannak egy pályán. Az úszás sokba kerül, 

eszméletlen sok időt kell rá áldozni, a szülő csak addig áldoz, ameddig az ő komfort zónájába 

belefér. 

dr. Wladár Sándor: Ez mindig igaz, amit elmondtál, de pont emiatt kellene fontos szempontnak 

vennünk, hogy mennyi az új leigazolások száma, ezt próbáljuk meg támogatni.  

dr. Verrasztó Zoltán: A gyermekek nagy része azért nem lesz úszó, mert át kell menniük egyik 

uszodából a másikba.  



dr. Wladár Sándor: 72 db tanuszoda fog épülni a következő 3 évben és 6 db nagy uszoda a modern 

városok program kapcsán. Az edző feladata az, hogy megszerettesse az úszást, és ott tartsa a 

gyermeket. A teljes üzemeltetést az állam vállalja át. 

Turi György: Nagyon kevés gyerek az, aki leigazolható, hogy lehet több gyermeket leigazolni? 

Mivel lehet ezt elérni? 

dr. Fábry György: Az elosztási elveket már korábban jóváhagytátok.  

Turi György: Hol hagytuk jóvá, ki hagyta ezt jóvá? 

dr. Wladár Sándor: Te is szavaztál erről. 

dr. Verrasztó Zoltán: A szülő több okból kifolyólag nem tudja elhozni a gyermeket az 

úszásoktatásra. Megváltozott az iskolarendszer. 

Turi György: Éppen ezért kellene az óvodákat bevonni, a későbbiekben belőlük lesznek az igazi 

úszók. Minél több gyermek tanul meg úszni, annál jobban eleget teszünk a célnak. Miből lesz a 

leigazolt versenyző, ha nem az óvodai és a délutáni úszásoktatásból? 

dr. Fábry György: Azt figyelembe kell venni, hogy az Úszószövetségnek vannak vállalásai, 

melyeknek leginkább meg kellene felelni, ez egy korábbi döntés eredménye. A január 15-i elnökségi 

ülésen elfogadásra került az az értékelési, elbírálási és felosztási rendszer, ami alapján ez a táblázat 

elkészült. 2019-ben újra kellene gondolni a felosztást.  

dr. Wladár Sándor: január 15-én az elnökségi ülésen körvonalaztuk azt az elosztási rendszert, amit 

március 7-én az Utánpótlás Bizottság, a 8 db Régióvezető és Petrov Iván bevonásával itt tárgyalták 

meg. 3 órán keresztül 27 ember beszélte meg. Ezt követően küldtük ki az elnökségi tagoknak 

jóváhagyásra, mindenki igennel szavazott, 1 tartózkodás volt. 

dr. Fábry György: március 28-án fejeződött be az elektronikus szavazás.  

Markovits László: Hoztunk egy döntést, itt látszik az, hogy az ember mikor e-mailen jóváhagyását 

adja, az nem feltétlenül mindig jó. „Minden Gyermek Tanuljon meg úszni” az elsősorban nálam 

azt jelenti, hogy minden gyermekkel ismertessük meg az úszást, és nem az, hogy ő most 

versenyzővé váljon, a kiindulópont mindenhol más. 

dr. Wladár Sándor: Azt gondolom, hogy egy ilyen kérdést, igenis fel lehet tenni elektronikus 

szavazásra.  

Pass Ferenc 12:32-kor távozott az ülésről, 12 fő maradt. 

Becsky András: Javasolnám, hogy szavazzuk meg ezt a táblázatot! 

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. 

 



6. napirend 

Becsky András: 2018. évi Közgyűlés előkészítésének időrendi folyamata: gazdasági, sportszakmai 

és bizottsági beszámolók, közhasznúsági jelentés állása, beszámoló a MÚSZ bizottságainak 2017. 

évi munkájáról; Centenáriumi díj jelölés, Alapszabály módosítás. Időpontot, helyszínt, illetve 

napirendi pontokat kell elfogadnunk. Időpontot előzetesen 2018. május 27-e vasárnap, helyszín a 

Duna Aréna, a kezdés 10:00 vagy 11:00 óra. A napirendi pontok vonatkozásában megkérném Dr. 

Sándor Eleket, hogy röviden foglalja össze a menetrendet. 

Dr. Sándor Elek: Az éves rendes közgyűlést az elnökségnek a joga és kötelessége összehívni, az 

Alapszabályunk szerint 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt. Alapszabályunk szerint 28 nappal 

előtte a honlapon és e-mailben kell tájékoztatni a Tagszervezeteket a közgyűlés helyéről, 

időpontjáról és a napirendjéről. Alapszabályunk szerint vannak kötelező napirendi pontjaink. Az 

elnökségnek a szakmai beszámolója, a számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi beszámolója, a 

szakmai és a pénzügyi terv költségvetésének elfogadása, az Ellenőrző Testület beszámolója, 

valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása. Ezen kívül van egy elnökség által javasolt napirendi 

pont, az Alapszabályunk módosítása: a főtitkár megválasztásának áttétele elnökségi hatáskörbe, 

Olimpiai Bajnokok Testületének bekerült az Alapszabályba, származtatott jogi személyek 

státuszának rendezése. (BÚSZ esetében egyedileg döntsön a közgyűlés) Célszerűnek tartanám, ha 

ezek a módosítások meghívóval együtt kimennének a Tagszervezetekhez, azért, hogy időben 

alkothassanak véleményt.  A Tagszervezeteknek 15 nappal a közgyűlést megelőzően joguk van 

javaslatot tenni napirendi pontra.  

Becsky András: Az elnökség támogassa az elképzelést a főtitkár megválasztását illetően. 

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. 

7.1 napirend 

Becsky András: Etikai és gyermekvédelmi alapelvek. 

Danks Emese: Mindenki megkapta az anyagot, a legfontosabb a prevenció és a kommunikáció 

elindítása. A véleményezésre kiküldött anyaghoz eddig nem érkezett visszajelzés. Kommunikáció 

szempontjából nagyon fontos, hogy a honlapra is kikerüljenek a szakmai anyagok. Új jelzőrendszer 

lett felállítva, gyermekvedelem@musz.hu e-mail címen, és telefonon (+36303912292) is meg lehet 

tenni a bejelentéseket. Létre lett hozva egy Gyermekvédelmi Testület is, amelynek szakemberek és 

szülő is tagja. 

Rózsa Norbert: Javaslom, hogy a sportolói kódexben módosítsuk a 10-es pontot. 

Bodrogi Viktor: A megjelenéseket (öltözet) a versenyeken sokszor nem tartom megfelelőnek, 

kötelezővé kellene tenni a megfelelő megjelenést.  

dr. Fábry György és dr. Sándor Elek: Felhívják a figyelmet, hogy a MÚSZ rendelkezik 

versenyszabályzattal, etikai szabályzattal, ezek megsértése fegyelmi vétség, amelyeknek 

mailto:gyermekvedelem@musz.hu


következménye van. Javasolják, tekintettel arra, hogy ez egy szakmailag komplex anyag, hogy 

kerüljön be az SZMSZ-be és az etikai szabályzatba. Amennyiben a Danks Emese által előterjesztett 

kódexeket, mint alapelveket az elnökség elfogadja, úgy annak tartalmát be kell építeni mind az 

SZMSZ-be, mind a Gyermekvédelmi és Etikai szabályzatba, ezt az elfogadás után elvégezzük, és 

az elnökség elé terjesztjük jóváhagyásra. 

Becsky András: A sportolói kódex 10-es pontja akként lesz módosítva, hogy „a sportoló az 

edzéseken a tudása legjavát adja, és minden olyan eszközt távol tart, amely elvonja a figyelmét 

(mobiltelefon, tablet, stb.). A telefon használata edzés közben csak előre, az edző felé jelzett 

indokkal megengedett.” A szülői magatartási kódex 6-os pontja „… a szülő elfogadja a klub 

hitvallását, sportszakmai céljait, valamint az edző edzéstervét.” 

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. 

7.2 napirend 

Becsky András: SZMSZ módosítása, ÉSÜ Bizottság létrehozása, az ehhez kapcsolatos anyag ki 

lett küldve. Az ezzel kapcsolatos szerződéstervezetet javasoljuk a BMSK-nak megküldeni. A 

szövetség elnökének javaslatára meg kell választani a bizottság tagjait. Javaslom, hogy a személyi 

kérdésekben a következő elnökségi ülésen döntsünk. 

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. 

8-9. napirend 

Becsky András: A napirendi pontokhoz tartozó anyag kiküldésre került, van-e hozzáfűzni való? 

Bodrogi Viktor: Nincs hozzáfűzni valóm, próbáltam egységesen elosztani, ez a végeredmény. 

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. 

10. napirend 

Becsky András: Országos Bajnokság feladatai 

Vizi Csaba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az Utánpótlás Bajnokság előkészítése folyamatban 

van, az érmek jövő héten megérkeznek. A Vidék Bajnokság helyszínét a hódmezővásárhelyi 

uszodaprobléma miatt át kellett tenni a Duna Arénába, mivel a vidéki uszoda nem vállalta el. Open 

verseny, valószínűleg sokan fognak indulnak rajta.  

dr. Török Enikő: Előterjesztés érkezett Gellért Gábortól csak a versenyprogram módosítására, 

hogy az Olimpiai versenyszámok közé bekerült 3 versenyszám (női 1500 gyors, férfi 800 gyors, 

400*100 mix vegyes váltó) is kerüljön be a VOB programjába. 

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. 

11.1 napirend 

dr. Wladár Sándor: Ismerteti a Japánban tett szakmai látogatás tapasztalatait, eredményeit, 

kifejtette az uszodalátogatások során látottakat, mesélt a helyiek vendégszeretetéről, illetve 

összegezte a városlátogatások során kialakult pozitív véleményét. Tájékoztatást adott arról, hogy 

mely városok jöhetnek szóba, mint edzőtáborozási helyszínek. Beszámolt arról, hogy az 

infrastrukturális felszereltsége rendkívül jó a létesítményeknek, bármilyen ezzel kapcsolatos igényt 

készek a japán házigazdák kielégíteni. Átgondolandó, megoldandó viszont, az étkezéssel 

kapcsolatos feladatok megoldása. A tapasztalatok alapján 2 város tűnik a legmegfelelőbbnek: 

Koriyama és Oyama.  

11.2 napirend 

Vizi Csaba: Edzéslehetőség felmérése a Duna Arénában még kialakítás alatt van, folynak az 

egyeztetések az edzőkkel es egyesületekkel egyaránt. 

Markovits László 14:00 órakor távozott. 

11.3 napirend 

dr. Verrasztó Zoltán: Kiosztásra került az a javaslat, amit már többször jeleztem, illetve ami miatt 

többször felszólaltam, ezt most nem szeretném részletezni, mindenki el tudja olvasni. Szerintem a 

sportolók támogatását tekintve ez egy járható út lenne. 

Turi György: Abszolút meglepő, de teljes mértékben egyetértek veled Zoli. 

dr. Verrasztó Zoltán: Ez véletlen! 



dr. Fábry György: Verrasztó Zoltán levelében leírt, az eredményességi támogatási elvekkel 

kapcsolatosan kell döntést hozni. Itt válik aktuálissá a sportolói szerződés előkészítése, amit 

javaslok beterjeszteni az elnökség elé. 

Halász Sarolta: Április közepén vagyunk, valamilyen költségvetést azért már készített az 

Úszószövetség. Ha az elnökség elfogad egy ilyen határozatot, és egyszer elhangzik egy végösszeg, 

hogy mit kell kezelni, akkor én kérem, hogy azt is tárgyaljuk meg, hogy honnan vesszük el azt a 

pénztömeget! Nem tudom pontosan, hogy most milyen összegről beszélünk. Én azt kérem csak, 

hogy legalább beszéljük meg, hogy miből osztunk menet közben, mivel ahogy említettem, 

költségvetést már összeállítottunk. Év elején is felhívtam erre a figyelmet, hogy mindenki jelezze a 

nagyobb tételeket a költségvetés elkészítéséhez. 

Becsky András: Kérem a tisztelt elnökség tagjait, hogy szavazzunk dr. Fábry György javaslatáról. 

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

eredményességi támogatás elveivel. A szavazásban mindenki részt vett. 

11.4 napirend 

Becsky András: Egy tagfelvételi kérelem érkezett, Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport 
Egyesület, a felvételhez szükséges dokumentumokat beadta, azok mindenben megfeleltek. 
 
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. 
 
11.5 napirend 
 
dr. Wladár Sándor: A Porsche Hungáriával kötött szponzori szerződés értelmében a Magyar Úszó 

Szövetség 20 db Audi típusú gépkocsit kap. A szerződés értelmében az autókat a versenyzők között 

kell kiosztani, erre vonatkozóan meg kell határozni az elosztási elveket, szempontokat. Kérném az 

Edzőbizottság tagjait, hogy holnap délig küldjék még az általuk javasolt sportolói listát, melyet 

elektronikus szavazásra fogok bocsátani.  

Turi György: Gyurta Dániel visszavonulása miatt, a számára az EMMI által jóváhagyott Gerevich 

ösztöndíjat javaslom az ösztöndíjra jogosult sportolók között kiosztani.  

dr. Wladár Sándor: Felkérném Turi Györgyöt, hogy küldje meg elosztási javaslatát annak 

érdekében, hogy kiküldhessük elektronikus szavazásra! 

A jegyzőkönyv lezárva 14:40 perckor. 

 

 

……………………………….                                       ………………………………………. 

           dr. Török Enikő                                                                       Szentpáli Gábor 

        jegyzőkönyvhitelesítő                                                               jegyzőkönyvhitelesítő 


