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A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2019. február 13-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

 

Jelenlét: Jelenléti ív szerint 

Helyszín és időpont: 

A MÚSZ székháza, 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 

Tárgyalóterem, 12:00 óra. 

Becsky András: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, megállapítom, hogy 11 fővel vagyunk jelen 

az elnökségből, Gyurta Dániel, Kovács Ottó, Molnár Mihály, dr. Rákosvalvy Zoltán kivételével, 

akik jelezték távollétüket, 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-361/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodással Becsky Andrást levezető elnöknek megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort szeretném 

javasolni. Aki egyetért, kérem szavazzon! 

MÚSZ-362/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal és 2 
tartózkodással Dr. Török Enikőt és Szentpáli Gábort jegyzőkönyvhitelesítőnek 
megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliára tennék javaslatot, aki egyetért kérem 

szavazzon! 

MÚSZ-363/2019. (02.13.) sz.  határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal Orosz Júliát 
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek, napirendi pont 

módosításokkal kapcsolatosan szeretnék szólni. A 16-os pont kiegészül 16.3 ponttal. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Becsky András: Kérem ezzel a kiegészítéssel szavazzuk meg a napirendi pontoktat! 

MÚSZ-364/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

 

 



1. Napirend 

Becsky András: 2018. november 14-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. november 14-i elnökségi ülés jegyzőkönyvéről.  

MÚSZ-365/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

2018. november 14-i ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

2. Napirend 

Becsky András: Tájékoztató a 2018. novemberi elnökségi ülés óta eltelt időszakról. Kérem Elnök 

urat tartsa meg tájékoztatóját. 

dr. Wladár Sándor: Köszönöm. Néhány mondatban szeretném tájékoztatni az elnökség tagjait az 

elmúlt időszak fontosabb történéseiről. A nemzetközi eseményekkel kapcsolatosan több egyeztetés 

volt Lausanne-ban, Champions Swim Series (CSS), FINA vb 2025/2027. A CSS egy új kezdet, az 

ISL-vel kapcsolatosan kialakult helyzet miatt találta ki a FINA és Marculescu úr ezt a 

versenysorozatot. A novemberi elnökségi ülésen is jeleztem már, hogy a Magyar Úszó Szövetség 

nem szankcionálja azokat a versenyzőket, akik az ISL-en elindulnak. A CSS három állomásos 

verseny, Budapest, Guangzhou, Indianapolis, meghívott versenyzőkkel. Vannak még 

bizonytalanságok, amelyek remélhetőleg hamarosan tisztázódnak. 

Kormányzati szándék a 2025/2027-es világbajnokságra történő pályázás és annak elnyerése. A 

pályázat leadási határideje 2019 április. Tekintettel a kiemelt figyelemre, bizonyítanunk kell, hogy 

jól meg tudjuk csinálni. 

Budapesten egyeztettünk a LEN és A FINA képviselőivel a nemzetközi események kapcsán, azért, 

hogy a nehézségeket ki lehessen küszöbölni és jó szervező bizottságot tudjunk felállítani. 5 év 

pénzügyi költségtervét kellett 3 hét alatt elkészíteni. 

A Pénzügyminisztérium részéről szintén érkezett megkeresés a 2020-2030 közötti időszak 

sporteseményeivel kapcsolatos tervek összeállítására. Magyarország 2023-ban atlétikai vb-t, 2025-

ben torna, 2027-ben úszó vb-t rendezne. 

Megkezdte munkáját a HAUP II. Orbán Viktor miniszterelnök tanulmányozta a HAUP anyagot és 

kifejtette további kéréseit azzal kapcsolatosan. A HAUP II. anyag márciusra elkészül. 

Budapesten tárgyalt Koriyama város polgármestere és küldöttsége. Stratégiai megállapodást írt alá 

a Magyar Úszó Szövetség a válogatott koriyamai edzőtárboroztatására vonatkozóan. Ha igénybe 

vesszük a lehetőséget a japán edzőtáborozásra számunkra kedvező anyagi keretek között tudjuk 

megtenni, mert a japán kormány pénzügyileg támogatja ezeket a projekteket. 

A 2019-es KSF szakmai anyaga elkészült. Az úszósport +145 millió forintos támogatást kapott.  

Módosult az olimpiai járadékokra vonatkozó törvényi szabályozás. 



Decemberben megtartottuk az első közös irodai karácsonyt, a 2018-as év legeredményesebb 

versenyzőivel, szövetségi kapitányokkal, szakmai alelnök úrral és az iroda dolgozóival közösen.  

Január 20-án volt a Jövő Bajnokai összrégiós találkozó, ahol 15 millió forint értékben osztottunk ki 

felszerelést a gyerekeknek. A rendezvénynek nagyon jó volt a visszhangja mind a régiók, az edzők, 

a gyerekek, mind a szülők körében. 

Elkészült a Duna Aréna „B” tornaterme. Köszönet érte az NSK-nak, hogy ebben maximálisan 

partner volt. A Budapest 2017-vel nem tudtuk ezt megvalósítani. 

A személyi változásokról is szeretném tájékoztatni az elnökséget, Sió Zoltán főtitkár távozott közös 

megegyezéssel. Sajnos nem volt kielégítő semmilyen szinten a kommunikáció. Feladatot kapott 

azonban a HAUP II-ben. Halász Sarolta gazdasági vezető is távozott közös megegyezéssel. Ő az 

NSK-ban vállalt pozíciót, mint főigazgató helyettes. Új gazdasági vezetőnk Vass Krisztina. A 

sportszakmai csoport létszámát bővíteni fogjuk 1-2 fővel. 

Néhány szót ejtenék a vízfelületi számlafizetési fegyelmezetlenségről. A kintlévőségünk 20-30 

millió forint, ami nem elfogadható! Nevesítem azokat azegyesületeket, akikkel probléma van: Vasas, 

DMTK, Eger, Győr. A DMTK az egyeztetéseket követően megígérté, hogy 3 héten belül rendezi 

az elmaradását, a Vasas hasonlóképpen. A Győr egyelőre azon az állásponton van, hogy nincs 

tartozása a Tüske uszodát illetően. z szintén nem elfogadható.  

Az elmúlt időszak fontosabb történéseivel kapcsolatosan ennyit szerettem volna tájékoztatásul 

elmondani. 

Bodrogi Viktor: Szeretnénk tájékoztatást kapni az iroda dolgozóit illetően, elérhetőség és hogy 

kihez milyen feladatkörrel lehet fordulni. 

dr. Wladár Sándor: Minden kolléga fent van a honlapon. 

Markovits László: Mi a helyzet a főtitkári kérdéssel? 

dr. Wladár Sándor: Egyelőre levettük napirendről, Házon belül felosztottuk és megoldjuk a 

feladatokat. 

 

3. Napirend 

Becsky András: 3. napirendi pontunk a rödivpályás világbajnokság szakmai beszámolója, amely 

előzetesen kiküldésre került. Az előterjesztő dr. Sós Csaba, kívánja-e kiegészíteni? 

dr. Sós Csaba: Nem. 

Becsky András: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem szavazzunk!  

MÚSZ-366/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

2018. évi rövidpályás világbajnokságról szóló beszámolót A szavazásban mindenki részt 

vett. 

 

 



4. Napirend 

Becsky András: 4. napirendi pontunk a CECJM csapatszereplés, amely előzetesen kiküldésre 

került. Az előterjesztő Petrov Iván, aki nincs jelen és nem tudja kiegészíteni. 

Becsky András: Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-367/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

2018. évi CECJM-en szereplő csapatról szóló beszámolót A szavazásban mindenki részt 

vett. 

 

5. Napirend 

Becsky András: 5. napirendi pontunk a 2018. évi szakmai beszámoló, amely előzetesen kiküldésre 

került.  

Becsky András: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-368/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal elfogadta a 

2018. évi szakmai beszámolót A szavazásban mindenki részt vett. 

 

6. Napirend 

Becsky András: A 2019. évi EMMI infrastrukturális pályázatok elbírálása, az EMMI felé 

javaslattétel. Az anyag előzetesen kiküldésre került. Tavaly az EMMI megállapított keretösszeget, 

ebben az éveben nem. A felállított bizottság az anyagot elfogadásra alkalmasnak találja és 

javaslattételre megküldeni az EMMI részére.  

MÚSZ-369/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019. évi EMMI – Infrastrukturális pályázatok elbírálását az előterjesztés 

szerinti tartalommal. A szavazásban Szentpáli Gábor és Becsky András – érintettségük 

okán – nem vett részt. 

  

7. Napirend 

Becsky András: Tájékoztatás a KEP-ről. A napirendi ponthoz tartozó anyag kiosztásra került. 

Előterjesztő dr. Török Enikő. Kívánja-e kiegészíteni a beszámolót? 

dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a korábban benyújtott KEP javaslatból 

kimaradt Kovács László, akinek KEP-re jogosító eredménye van. Javasolja az elnökség felé, hogy 

kérjék az EMMI-t a lista revidiálására, mert az edző a jogszabályi feltételeknek megfelel. 

MÚSZ-370/2019 (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta Kovács László kérelmét a KEP való kerüléséhez. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

 



 

 

8. Napirend 

Becsky András: Javaslattétel a Gerevich ösztöndíjak felosztására. 

dr. Sós Csaba: A Gerevich ösztöndíjak felosztását az Edzőbizottság jóváhagyta.  

dr. Wladár Sándor: Meg kell állapítsam, hogy a Sportolói Bizottság nem tett észrevételt, javaslatot 

a sportolók Gerevich ösztöndíjának felosztásával kapcsolatosan. 

Becsky András: Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-371/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 

egyhangúan az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Gerevich sportolói 

ösztöndíjak felosztási javaslatot.  A szavazásban mindenki részt vett. 

dr. Sós Csaba: Az edzők esetében ugyan az a keretösszeg, mint tavaly. A felosztás alapján a 

maradék összeget kompenzációs keretként használjuk fel azoknak, akik idén kikerültek a 

Gerevichből. Kilenc ilyen edző van, de csak hatra van keret, javaslom, hogy legyen egyenlő 

arányban elosztva úgy, hogy 100.000 Ft/fő és a MÚSZ kompenzál 50.000 Ft-ot/fő. 

dr. Wladár Sándor: A MOB a 2019-es feladatok ellátására ki akarna vonni 260 millió forintot a 14 

kiemelt sportág büdzséjéből. Ez azt jelenti, hogy az úszástól 72 millió forintot vonnának el. Ha ez 

megtörténik, akkor át kell gondolnunk a dolgokat. egy hónap türelmet kérünk. 

Becsky András: Javaslom, hogy külön-külön szavazzunk a sportszakemberek műhely szerinti, 

illetve az egyéni, edzőkre vonatkozó Gerevich ösztöndíj felosztásáról. Először kérem a műhely 

szerinti szavazást. 

MÚSZ-372/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 

egyhangúan, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Gerevich ösztöndíj 

sportszakemberek műhely szerinti felosztási javaslatot.  A szavazásban mindenki részt 

vett. 

Becsky András: Kérem az egyéni, edzőkre vonatkozó szavazást.  

MÚSZ-373/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, 

egyhangúan, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Gerevich ösztöndíj 

sportszakemberek egyéni, edzőkre vonatkozó felosztási javaslatot.  A szavazásban 

mindenki részt vett. 

 

9. Napirend 

Becsky András: Nemzetközi eredmények állami jutalmazása. Előzetesen megküldésre került a 

javaslat. Kérem, hogy szavazzunk. 

MÚSZ-374/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a 2018. december 11-16. között megrendezett 



rövidpályás világbajnokságon elért sporteredmények állami támogatás felosztását. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

 

 

10. Napirend 

Becsky András: A 2019. évi Országos Bajnokság versenykiírása. Átadom a szót dr. Török 

Enikőnek. 

dr. Török Enikő: A versenykiírás a tavalyihoz képest csak az időpontok és helyszínek tekintetében 

változott. A nevezési díj összege változatlanul 1000 forint, de javasoljuk ennek módosítását 2000 

forintra azzal, hogy az egyesületek számára a nevezési díj elszámolható lesz oly módon, hogy a 

nevezési díjat a rendező klub részére fizetik, amely a későbbiekben a MÚSZ-val számol el. A 

Szabályzatot még nem terjesztettük elő, főleg a visszalépésre vonatkozóan (30 perces korlát). Erre 

elektronikus szavazást kérnénk az elnökségtől. 

Becsky András: Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy kérem szavazzunk! 

MÚSZ-375/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a 2019. évi Országos Bajnokság versenykiírását. 

A szavazásban mindenki részt vett. 

 

11. Napirend 

Becsky András: Ismét napirendre és kiküldésre került a napirendhez tartozó anyag.  

dr. Fábry György: Ismerteti a tervezeteket.  

Markovits László: Megítélésem szerint a sportolói bizottsággal ezt az ügyet még egyszer át kell 

beszélni, nem javaslom, hogy addig döntést hozzunk az ügyben, amig a sportolók nem lettek 

meggyőzve. Érzékeny téma, vállalom, hogy közreműködök az anyag egyeztetésében. Figyelemmel 

arra, hogy mindenki külföldi edzőtáborban van, ezért a határidő 2019. április 30. 

Becsky András: Az elhangzottak alapján javaslom az elnökségnek, hogy erről a napirendi pontról 

ne szavazzunk. 

15:00 órakor Markovits László távozott az elnökségi ülésről. dr. Wladár Sándor néhány percre elhagyta az 

elnökségi ülést. 

 

12. Napirend 

Becsky András: A napirendhez tartozó szakmai anyag előzetesen megküldésre került. Ezzel 

kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-376/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Sportegészségügyi szabályzat véglegesítését. 

A szavazásban mindenki részt vett. 

 



Becsky András: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Kérem szavazzunk! 

 

 

13. Napirend 

Becsky András: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a rendes éves közgyűlés időpontja 2019. május 

26. vasárnap 10:00 óra. A Centenáriumi díjra történő jelölés határideje 2019. március 1. 

MÚSZ-377/2019. (02.13.) sz. határozat: Az elnökség 10 igen szavazattal döntött a MÚSZ 

éves rendes közgyűlésének 2019. május 26. napjának 10:00 órájára történő összehívásáról, 

elfogadta annak előkészítésének időrendi folyamatát. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

14. Napirend 

Becsky András: Tagfelvételi kérelmek, tagrevízió.  

dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget a tagfelvételi kérelmekről, melyek megfelelnek a 

törvényi előírásoknak, így azok felvételre javasoltak. 

MÚSZ-378/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal felvette 
tagjai sorába a Vitál Sport és Szabadidő Egyesületet. A szavazásban mindenki részt vett.  
 
MÚSZ-379/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal felvette 
tagjai sorába az Aqua Sport Egyesületet. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-380/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal felvette 
tagjai sorába az Ezüstpart Sportegyesületet. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-381/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal felvette 
tagjai sorába a Kis Pingvin Úszó és Vízilabda Előkészítő Sportegyesületet. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-382/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal felvette 
tagjai sorába az Ózdi Úszó Klubot. A szavazásban mindenki részt vett. 
 

dr. Török Enikő: Lefolytattuk továbbá a tagrevíziót, amely alapján tíz szervezet tagsági viszonyát 

a MÚSZ az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. 

Becsky András: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-383/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Komló Sport Szolgáltató Kft MÚSZ tagsági viszonyát – az 

Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-384/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy az Aligátor Sport Klub Egyesület tagsági viszonyát – az Alapszabály 



6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással felmondja. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-385/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Csenger Város Kézilabda és Sport Club MÚSZ tagsági viszonyát – 

az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-386/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a dr. Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub MÚSZ tagsági 

viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos 

felmondással felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-387/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Harkány Fürdő Sportegyesület Úszószakosztálya MÚSZ tagsági 

viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos 

felmondással felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-388/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. MÚSZ tagsági viszonyát 

– az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-389/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club MÚSZ tagsági viszonyát – 

az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-390/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Maruzsi Team Rallye-Rallycross Egyesület MÚSZ tagsági 

viszonyát – az Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos 

felmondással felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-391/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Debreceni Úszó Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát – az 

Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-392/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Tuttobici-Boteccia Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát – az 

Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-393/2019. (02.13.) sz. határozat: MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

akként döntött, hogy a Team Újbuda Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát – az 

Alapszabály 6.§ (1) bekezdése és 8.§ (3) bekezdése alapján – 30 napos felmondással 

felmondja. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

15. Napirend 

dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy a sportszakmai csoport vezetésével 

megnövekedtek a napi operatív teendői, ezért nem tudja ellátni a NYÁB vezetését és lemond erről 

a posztjáról. Maga helyett Lázár Olgát javasolja a bizottságvezetői posztra. 



Becsky András: Köszönjük dr. Török Enikő eddigi munkáját a bizottság élén. Kérem az elnökségi 

tagokat szavazzunk Lázár Olga személyéről! 

MÚSZ-394/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, 1 

tartózkodással elfogadta dr. Török Enikő lemondását a Nyilvántartási és Átigazolási 

Bizottság elnöki posztjáról és megválasztotta Lázár Olgát új elnöknek. A szavazásban 

mindenki részt vett.  

 

16. Napirend 

Becsky András: A 16.2 napirendi ponttal kapcsolatosan a versenybírói delegálás a nemzetközi 

eseményekre a javaslat alapján a 2019. Masters vb nyíltvízi versenyeire Lázár Ritát javasoljuk. Aki 

egyetért a javaslattal kérem szavazzon. 

MÚSZ-395/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal elfogadta 

Lázár Rita nemzetközi bírói jelölését a 2019. évi Masters világbajnokság nyíltvízi 

versenyére. A szavazásban mindenki részt vett.  

Becsky András: Petrov Iván részéről két javaslat érkezett. Az egyik javaslat a 2019. május 4-5 V4 

versenyen való részvétel, valamint a 2019. évi CECJM pályázat kiírása. 

Az elnökség döntése értelmében a V4 versenyen való részvétel lehetőségéről a költségvonzat megvizsgálását 

követően fognak dönteni. A CECJM pályázat kiírását az elnökség nem támogatja. 

MÚSZ-396/2019. (02.13.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 nem szavazattal elutasította 

a 2019. évi CECJM magyarországi versenyének pályázását.  A szavazásban mindenki részt 

vett.  

 

Becsky András levezető elnök 14:30 órakor bezárta az elnökségi ülést. 

 

 

……………………………….                                       ………………………………………. 
           dr. Török Enikő                                                                    Szentpáli Gábor 
        jegyzőkönyvhitelesítő                                                               jegyzőkönyvhitelesítő 


