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ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

MÚSZ 443-460/2019. (10.09.) sz. határozatok 

 

 

MÚSZ-443/2019. (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan Orosz 
Júliát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-444/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással 
Dr. Török Enikőt és Molnár Mihályt jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-445/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal Becsky Andrást 
megválasztotta levezető elnöknek. A szavazásban mindenki részt vett. 
 

MÚSZ-446/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a napirendi pontokat. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-447/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019. évi gwangju-i felnőtt világbajnokság beszámolóját. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

MÚSZ-448/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019. évi junior medencés Európa-bajnokság beszámolóját. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-449/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019. évi junior nyílt vizes Európa-bajnokság beszámolóját. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-450/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019. évi budapesti medencés junior világbajnokság beszámolóját. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-451/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadta a 2019. év I. fél évi szakmai beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-452/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 10 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019-2020 versenyévad válogatott kereteit az átvezetésekkel együtt, valamint válogatási 

elveit és felkészülési programokat az előterjesztés szerinti tartalommal. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-453/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2020.évi országos bajnokságok időpontjait és helyszíneit a melléklet szerint. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

 

 



 

 

MÚSZ-454/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a nemzetközi eredmények után járó műhelytámogatásokat a kiegészítéssel együtt azzal, 

hogy 200.000.-Ft. összeg alatt nem nyújtható támogatás. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-455/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta dr. Fábry Györgyöt és dr. Sándor Eleket az Utánpótlásbizottság új elnökének 

megválasztására irányuló szavazatszámlálási feladat ellátására. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-456/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 7 igen, 4 nem szavazattal Gyula 

Sándort választotta az Utánpótlásbizottság új elnökének. A szavazás titkos volt és abban mindenki 

részt vett. 

MÚSZ-457/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta Párkány Gabriella bírói delegálását a 2019. évi glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságra. 

A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-458/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2020. évi elnökségi ülés időpont tervét. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-459/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan felvette 

tagjai sorába a Modern Sportakadémia SE-t. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-460/2019 (10.09.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúan felvette 

tagjai sorába a II. kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

 

 

 

 


