
Jegyzőkönyv 
mely felvételre került a Magyar Úszó Szövetség elnökségi üléséről 2018. január 15. napján 

 
 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
 
Dr. Wladár Sándor elnök az elnökségi ülést megnyitja és megállapítja, hogy a 15 fős elnökségből 10 
fő jelen van, így az elnökségi ülés határozatképes. Javasolja, hogy az elnökség 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát, jegyzőkönyvhitelesítőnek dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábor 
elnökségi tagokat válassza meg.  
 
Az elnökség ezt követően az alábbi egyhangú határozatokat hozta (a szavazásban mindenki részt 
vett): 
 
195/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat:  
 
Az elnökség Becsky Andrást levezető elnöknek megválasztotta.  
 
196/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat:  
 
Az elnökség Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.  
 
197/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
 
Az elnökség Dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort jegyzőkönyvhitelesítőnek 
megválasztotta. 
 
 
Dr. Wladár Sándor elnök: felkéri Becsky András általános alelnök urat, hogy az elnökségi ülést 
vezesse le. 
 
Becsky András: ismerteti az egységes szerkezetbe foglalt napirendi pont javaslatokat. 
 
A napirendi pontokhoz észrevétel kiegészítés nem érkezett. Ezt követően az elnökség az alábbi egy 
hangú határozatot hozta: 
 
Az elnökség ezt követően az alábbi egyhangú határozatot hozta (a szavazásban mindenki részt 
vett): 
 
198/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
 
Az elnökség az egységes szerkezetű napirendi pontokat elfogadta. 
 

1. napirend 
 

Becsky András: ismerteti a 2017. november 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét. 
 
A jegyzőkönyvvel kapcsolatban kérdés észrevétel nem merült fel.  
 
Az elnökség ezt követően az alábbi egyhangú határozatot hozta (a szavazásban mindenki részt 
vett): 



 
199/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
 
Az elnökség a 2017. november 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét elfogadta. 
 

2. napirend 
 

dr. Wladár Sándor elnök: ismerteti a 2018. évi Kiemelt Sportág Fejlesztési Program elosztási 
elveit. A korábbi elnökségi ülés napirendjéről ez a kérdés levételre került, mivel az elnök az 
utánpótlásedzők és az elit edzőbizottság álláspontjai között nem volt egyetértés. Ismerteti a 
támogatásban résztvevő programokat. A korábbi 600 millió Ft-os kerethez azóta + források 
érkeztek. Mintegy 120 millió Ft kerül kiosztásra a Minden gyerek tanuljon meg úszni program 
keretében. Az eddigi nehezen követhető, ellenőrizhető rendszer hatékonyságának javítása 
szükséges. Alacsony a megtanított gyerekek és az egyesületi rendszerbe bejuttatott versenyzők 
aránya (alig 1%). Szükség van az eddigi szubjektív elbírálási rendszer objektivizálására. Javasolja 
olyan feltételrendszer kialakítását, amely a minőségi javulást helyezi előtérbe.  
Ismerteti az előterjesztésben az ellenőrzési rendszer tervezetét, a képzési, továbbképzési rendszer 
változtatását. 
 
Az elnökségi ülés ezen időszakában megérkezett Rózsa Norbert elnökségi tag így 11 fő van jelen az elnökségi 
ülésen. 
 
AJ Program keretében 180 millió Ft a tervezett összeg.  
 
Halász Sarolta: 165 millió Ft (minden éveben ennyi volt) 
 
Sós Csaba: Márciusban javasolta az Edzőbizottság, hogy 180 millió Ft legyen. 
 
dr. Wladár Sándor: 2017 novembere óta tart az AJ átalakításának folyamata: korosztályi változás-
, szintidőtáblázat módosítása az ob korosztályi rendszerhez igazítva. A szinttáblázat módosításával 
Petrov Iván lett megbízva, aki a régióvezetők és utánpótlásbizottsági tagokat is bevonta. Ezüstöt, 
bronzot nem kell támogatni, évjáratonként csak az aranyjelvény lesz támogatva. 
Az elit kérése, hogy a korábbi programok összevonásával, köztük a Jövő Bajnokai beolvasztásával 
(ezzel annak megszüntetésével) 300 millió Ft-os keretet hozzunk létre, melyet az Ob pontverseny 
eredménye alapján osztunk szét, de ez nem támogatható. A javaslat az, hogy a jelenlegi program 
szeptember 1-ig maradjon meg, fejpénzt 250 ezer Ft-ról 200ezer Ft-ra módosítani. Ez 57,6 
millió Ft, melyet a korábban említett, plusz bevont forrásból fedezzük. 2018. szeptember 1-től a 
javaslat a következő: korosztályonként 4-4 fő szintidő alapján 120 versenyző, 72 alanyi jogon.  
 
Halász Sarolta: Kéri, hogy az átadott támogatások szerződéskötési minimum összeget az elnökség 
határozza meg. Javaslatot tesz 50.000,- Ft-ra. 
 
dr. Wladár Sándor: javasolja a 30.000,- Ft/szerződéses limitet.  
 
Becsky András: Összefoglalja az elhangzottakat és az AJ keretösszeg 2018-ban 165 millió Ft 2019-
től 180 millió Ft. 
 
200/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal a 2018. évi Kiemelt 
Sportágfejlesztési Program elosztási elveit. 
A szavazásban mindenki részt vett. 



 
3. napirend 

 
Becsky András: ismerteti a napirendhez tartozó és előzetesen megküldött anyagot. Tájékoztatja 
az elnökséget, hogy saját maga és Szentpáli Gábor személyes érintettség miatt nem vesz rész a 
napirenddel kapcsolatos szavazásban. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
201/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a 2018. évi EMMI – Infrastrukturális pályázatok elbírálását. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

4. napirend 
 
Sós Csaba: az előzetesen megküldött anyaghoz nincs további kiegészítés. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
 
202/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal a KEP felosztási javaslatot. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

5. napirend 
 
dr. Sós Csaba: ismerteti Turi György helyett, nem volt vita, teljes konszenzus.  
 
203/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal a Gerevich ösztöndíjak 
felosztási javaslatát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

6. napirend 
 
Sós Csaba: ismerteti a 2017. évi koppenhágai rövidpályás EB beszámolóját. 
 
204/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány beszámolóját a 2017. évi 
koppenhágai rövidpályás EB-ről. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

7. napirend 
 
Petrov Iván: ismerteti beszámolóját a 2017. évi CECJM-ről. 
 
205/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta Petrov Iván ifi szövetségi kapitány beszámolóját a 2017. évi CECJM-
ről. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 



 
8. napirend 

 
dr. Wladár Sándor, dr. Sós Csaba: tájékoztatja az elnökséget a MÚSZ elmaradásairól a MOB felé 
és a pótlások folyamatáról, melyek részben határidőre megküldésre kerültek dr. Sós Csaba, Petrov 
Iván és Gellért Gábor által. 
 

9. napirend 
 
Dr. Török Enikő: tájékoztatja az elnökséget a 2018. évi Közgyűlés időpontjának meghatározásáról 
és az előkészítés időrendi folyamatáról. (nyitva maradt a kérdés, nincs még időpont) 
 

10. napirend 
 
Becsky András: ismerteti a MÚSZ Bizottságainak beszámolóját a 2017. évi munkájukról 
(Sportolói Bizottság, Utánpótlás Bizottság) a Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság már korábban 
megküldte beszámolóját. A Masters Bizottság nem küldte meg. Javaslom, hogy 2018. február 15-ig 
adjunk nekik határidőt. Az Ellenőrző Testület a működési tervet megküldte.  
 
Fábry György: a működési rendben módosítani kell a 12.) pontot úgy, hogy „Minden tagnak 1 
szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.” Erről külön 
szavazzunk. 
 
206/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a Sportolói Bizottság, Utánpótlás Bizottság, Nyilvántartási és 
Átigazolási Bizottság és Versenybírói Bizottság Működési rendjét a módosított 12.) 
ponttal: hogy „Minden tagnak 1 szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni.” 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: javaslom az egyes Bizottságok tagjainak megválasztását, Sportolói Bizottság 
tagjait Olasz Anna, Takács Krisztián, Verrasztó Dávid személyében.  
 
207/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Olasz Annát a Sportolói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
208/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Takács Krisztiánt a Sportolói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
209/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Verrasztó Dávidot a Sportolói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: az előterjesztés alapján javaslom az Utánpótlás Bizottság tagjainak megválasztását.  
 
210/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Bán Sándort az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 



 
211/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Balogh Jánost az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
212/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Egressy Jánost az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
213/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Horváth Pétert az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
214/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Kovács Lászlót (Győr) az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
215/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Krajnyák Györgyöt az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
216/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Lőrinczi Györgyöt az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
217/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Magyarovits Zoltánt az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
218/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Poczó Elemért az Utánpótlás Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: az előterjesztés alapján javaslom a Versenybírói Bizottság tagjainak 
megválasztását. 
 
219/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Szentirmai Andreát a Versenybírói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
 
220/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Lázár Olgát a Versenybírói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
221/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Lázár Ritát a Versenybírói Bizottság tagjának. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
222/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta Kemény Petrát a Versenybírói Bizottság tagjának. 



A szavazásban mindenki részt vett. 
 

11. napirend 
 
Becsky András: javaslom Eseti Bizottság létrehozására a selejtezési feladatok ellátására. A 
Bizottság tagjainak Halász Saroltát, Tari Viktóriát, elnöknek Molnár Mihályt javaslom. 
 
223/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség a selejtezési feladatok ellátására Eseti Bizottságot hoz létre. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
224/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség megválasztotta az Eseti Bizottság elnökének Molnár Mihályt, tagoknak 
Halász Saroltát és Tari Viktóriát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

12. napirend 
 
dr. Török Enikő: 4 egyesület (Pécsi Vörös Meteor Sportkör Úszó Szakosztály, Mátészalkai MTK 
Úszóegyesület, Csenger Város Kézilabda Sportclub, Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft.)  
kérte felvételét a Szövetség tagjainak sorába. A felvételhez szükséges dokumentumokat beadták, 
azok mindenben megfeleltek. 
 
225/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség felvette tagjai sorába a Pécsi Vörös Meteor Sportkör Úszó Szakosztályt. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
226/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség felvette tagjai sorába a Mátészalkai MTK Úszóegyesületet. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
227/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség felvette tagjai sorába a Csenger Város Kézilabda Sportclub-ot. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
228/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség felvette tagjai sorába a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft.-t. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
dr. Török Enikő: a tagrevízió során néhány egyesülettel kapcsolatosan pénzügyi problémák 
merültek fel. Részükre felszólítás lesz kiküldve 15 napos határidővel amennyiben nem teljesítik, úgy 
kizárásra kerülnek. A HUNAKAMO Vízilabda Sportegyesület, az Oxigén Úszó- és Sportsuli 
Közhasznú Nonprofit Kft., a Rendes Úszó- és Triatlon Sportegyesület, a Stílus Kőbányai 
Úszóiskola és Sportegyesület, valamint az Úszó Pingvin Óvoda Nkft. nem indult a 
versenyrendszerben, ezért ezeknek az egyesületeknek a tagságát a Szövetség felmondja.  
 
229/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján 30 napos felmondással 

felmondja a HUNAKAMO Vízilabda Sportegyesület tagsági viszonyát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 



 
230/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján 30 napos felmondással 

felmondja az Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft. tagsági viszonyát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
231/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján 30 napos felmondással 

felmondja a Rendes Úszó- és Triatlon Sportegyesület tagsági viszonyát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
232/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján 30 napos felmondással 

felmondja a Stílus Kőbányai Úszóiskola és Sportegyesület tagsági viszonyát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
233/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján 30 napos felmondással 

felmondja az Úszó Pingvin Óvoda Nkft. tagsági viszonyát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 

13. napirend 
 
dr. Török Enikő: ismerteti a NYÁB-úszásrendszer jelenlegi helyzetét, javasolta, hogy a vezetőség 
tárgyaljon az úszásrendszer üzemeltetőjével a versenyzői kártyák megszüntetése ügyében. 
Egyeztetést kellene kezdeményezni az OSEI-vel a kék könyv megszüntetésével kapcsolatosan. 
2018. január 31-ig a régi úszásrendszer felület működik, január 31 és február 5-e között lesz egy 5 
napos leállás és utána az új rendszer működni fog. 
 

14. napirend 
 
Becsky András: tájékoztatja az elnökséget a MÚSZ elnökségének 2018. évi tervezett ülésrendjéről 
(7 rendes, 2-3 rendkívüli elnökségi ülés) melyeknek helyszínei a MÚSZ Margitszigeti székháza, 
illetve 2 vidéki helyszín lesz. Az ülések tervezett időpontjai: 2018. március 31. szombat 12:00 
Nyíregyháza, május 9 szerda 10:00 MÚSZ székház, június 30 szombat 12:00 Duna Aréna, 
szeptember 12. szerda 10:00 MÚSZ székház, november 3. szombat 12:00 óra Százhalombatta, 
december 5. (19) szerda 10:00 óra MÚSZ székház. Természetesen ez még változhat.  
 
234/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta a MÚSZ elnökségének 2018. évi tervezett ülésrendjét. 

A szavazásban mindenki részt vett. 
 

15. napirend 
15.1. 

 
Csurka Gergely: tájékoztatja az elnökséget a 2018. évi Magyarországon megrendezésre kerülő 
nemzetközi események előkészítési és szervezési feladatairól. Amiről már véglegesen döntés 
született, az a 2018. június 16-i nyíltvízi Világkupa sorozat balatonfüredi helyszíne. A medencés 
Világkupával kapcsolatosan annyit tudni, hogy a FINA 3 naposra tervezi az eseményt. 

 



dr. Wladár Sándor: szóbeli ígéret van arra, hogy a Duna Aréna május 10. körül átadásra kerül. A 
FINA versenynaptárában szerepel a nemzetközi szinkronúszó verseny május 18-20-i dátummal. A 
budapesti medencés Világkupát a Kormány támogatja 120 millió Ft-tal. Szakmailag nagyon 
indokolt és javasolt a Világkupa megrendezése.  
   
15.2. 
 
Dr. Kováts Tímea: ismerteti az elnökséggel a Válogatott Keretek Sportorvosi feladatait a 
Sportegészségügyi Munkacsoport kialakításának tervezetét, melynek írásos anyaga az elnökségi 
tagok részére elérhető.  
 
235/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Sportegészségügyi Munkacsoport 

kialakításának tervezetét és megválasztotta Dr. Kováts Tímeát a munkacsoport vezetőjének. 

 
Dr. Kováts Tímea tájékoztatja az elnökséget, hogy milyen feltételek mellett vehető igénybe az ún. 
OEP és az ún. OSEI listán szereplő sportolók részéről az eü-i ellátás, illetőleg, hogy milyen az 
ellátások igénybevételi rendje.  
 
236/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadta, hogy az OSEI által működtetett Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat 

kiemelt ellátást nyújtó listájára (ún. OEP lista) a magyar felnőtt és- ifjúsági válogatott tajgai 

kerüljenek fel. Az összes többi válogatott kerettag, versenyző az ún. OSEI listára kerüljön. 

Amennyiben az ifjúsági válogatott OEP listára kerülése nem lehetséges, úgy ezen válogatott is az 

OSEI listára kerüljön. 

A szavazásban mindenki részt vett. 
 
15.3. 
 
Becsky András: a napirendhez tartozó előterjesztés megküldésre került, kívánja-e valaki 
kiegészíteni az előterjesztést? 
 
Kovács Ottó: Török Zoltánt javasolnám Friedrich László helyett. 
 
dr. Sós Csaba: egy városból ne legyen két koordinátor (egyesületi ütközés miatt). Ami rendben 
van az Budapest 1, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak-
Alföld. 
 
237/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség akként döntött, hogy az alábbi személyeket régiós sportszakmai munkatársnak 

kinevezi:  

     

  
coordinator 
1   

coordinator 
2   

Budapest1 Szájer Péter TF 
Nemes 
Zoltán KSC 

Ny-
Dunántúl 

Horváth  
Csaba Zalaegerszeg Tejes Péter Szombathely 

Közép-
Dunántúl 

Balogh 
János Veszprémi ÚK 

Berzlánovits 
Éva Dunaújváros 



Dél-
Dunántúl 

Virovecz 
Richárd Kaposvári SI Czakó Csaba Mohács 

Dél-Alföld Nagy Attila Szeged Katona Zsolt Hódmezővásárhely 

Észak-
Alföld 

Urbin 
Tamás Nyíregyháza Csipes Andor Mezőtúr 

 

A szavazásban mindenki részt vett. 
 
15.4. 
 
Csurka Gergely: ismerteti a szövetség új honlapjával kapcsolatos elképzeléseket, folyamatokat és 
pályáztatást.  
 
A levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
15.5. 
 
1.sz. melléklet szerint 
 
15:04 perckor a zárt ülést a levezető elnök berekesztette. 
 
Markovits László 15:10 perckor távozott. 
 
15.6. 
 
Becsky András: előterjesztés érkezett a főtitkár helyettesi pozíció betöltésére (Tóth István 
HKLSE). Miután az SZMSZ-ben nincs ilyen poszt, ezért módosítani kellene az SZMSZ-t. 
 
Kovács Ottó: a trójai háború jut eszembe ebben a szituációban, nem is értem a felvetést. 
 
Dr. Fábry György: egyetért-e az elnökség, hogy az SZMSZ-t úgy módosítjuk, hogy főtitkári 
helyettesi pozíciót hozunk létre? Ahhoz, hogy a kérdéssel egyáltalán érdemben foglalkozni lehessen 
először erről kellene dönteni.  
 
238/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elvetette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására irányuló azon javaslatot, 

hogy főtitkár helyettesi pozíciót hozzon létre. 

A szavazásban mindenki részt vett. 
 

239/2018. (01.15) sz. elnökségi határozat: 
Az elnökség elutasította Tóth István (Szentendrei HKLSE elnöke) pályázatát a főtitkár helyettesi 

pozíció betöltésére. 

A szavazásban mindenki részt vett. 
 

A jegyzőkönyv lezárva 15:24 perckor. 

 

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

         dr. Török Enikő                                                                       Szentpáli Gábor 


