
 

JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2020. március 31-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelenlét: Jelenléti ív szerint 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. tanácsterem 
Időpont: 2021.03.31. 11:00 óra 

 

Wladár Sándor elnök 11:00-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti az elnökségi ülésen 
megjelenteket, a Sportolói Bizottság elnökét Bohus Richárdot is. Megállapítja, hogy 8 elnökségi tag 
személyesen és 4 elnökségi tag online jelen van, így az elnökség határozatképes. 
 
Felkéri dr. Fábry Györgyöt, hogy az elnökségi ülést vezesse le. 
 
dr. Fábry György: szintén köszönti a jelenlévőket, és tájékoztatja őket, hogy a zoom 
bejelentkezésről kép és hangfelvétel készül. Indítványozza, hogy az elnökségi ülés levezető 
elnökének személyét, a jegyzőkönyvhitelesítőket, valamint a jegyzőkönyvvezetőt az elnökség 
szavazza meg. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

MÚSZ-56/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan levezető 
elnöknek dr. Fábry Györgyöt választja.  

MÚSZ-57/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Török Enikőt és dr. Verrasztó Zoltánt választja.  

MÚSZ-58/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát választja.  

dr. Fábry György: A napirendi pontok előzetesen megküldésre kerültek. A 7. napirendi pont 

kiegészítésre került 7/d-vel, nemzetközi eredmények alapján megítélhető támogatások.  A 

kiegészítésekkel együtt, kérem szavazzunk a napirendekről. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

MÚSZ-59/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az 
elnökségi ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt elfogadja.  

 



dr. Fábry György: a 1. napirendi pont Wladár Sándor elnök úr beszámolója. Átadja a szót az 
elnöknek: 

 

Wladár Sándor: március 3-án volt utolsó elnökségi ülés. Múlt héten sikeres ob volt annak ellenére, 

hogy a hét elején még voltak olyan javaslatok, hogy ne legyen megrendezve. A feltételeket szigorúan 

megteremtettük (bemelegítő medence rendelkezésre állt), fegyelmezetten folyt le a bajnokság, 

mindenki betartotta az előírásokat, nem volt pozitív teszt az ob utáni pcr vizsgálaton, az elit kiváló 

eredményeket ért el. Tokió kapcsán 38 indulási jogunk van, köszönet a MÚSZ csapatának, jó ötlet 

volt a köszönetnyilvánítás (első vonalban dolgozók) – pozitív visszhangja volt, dresszpróba is meg 

lett tartva az ob után (Arena). 

A sportegészségügyi munka az utóbbi időben kicsit megtorpant, de a hét elején ismét megindultak 

a vizsgálatok, válogatott jó része már részt vett rajta (teljesítmény diagnosztika, pulmonológia stb) 

több úszó jelezte, hogy a covid oltás után kicsit gyengélkedik – oltási helyzet, rend nem teljesen 

helyénvaló, javaslatot tettem a versenyzők oltásával kapcsolatosan, hogy előtte teszteljék őket és 

körültekintő legyen az oltáselőkészítés, volt, aki nem élt az oltás lehetőségével. 

A kiírt régiós pályázati meghallgatások megtörténtek – 53 jelentkező volt. 

Konszolidáció ügyben dolgozunk, számítunk Szita K. segítségére, kb. 10%-os lemorzsolódás van 

Eb még mindig sárga kosárban van, folyamatosan lobbizunk, 5 hét múlva kezdődik az Eb, mi 

oldalunk rendben, NSÜ lemaradásban van, 47 ország jelentkezett eddig, Eb lehetőséget ad a női 

váltók kvalifikációjára. 

dr. Fábry György: Köszönjük, hozzászólás?  

Gyurta Dániel: 38 kvótás versenyző közül milyen százalékkal vannak az oltottak? NOB nem, de 

repülőtársaságok ragaszkodnak az oltáshoz. 

Török Enikő: 106 longlistesből 64-et tettek listára, nem volt rajta olyan, aki „A” szintes volt, nem 

úgy van, hogy excel tábla alapján csak oltunk. Nincs semmi infó, hogy átestek-e rajta, lettek-e 

tesztelve, próbáltuk úgy kezelni, hogy mindenki megfelelő időben kapja meg az oltást. A jövőben 

ezt sokkal globálisabban kell kezelni, ez nem egy ruhapróba, ob-ra is csak teszttel lehetett jönni. 

Wladár Sándor: Azt kell mondjam ez nem volt előkészítve, átgondolva, Tállay professzor nem tud 

róla, hogy a MOB oltat egy excel tábla alapján, minden nélkül, de a jövőben erre figyelni kell. 

Milákot pl. kivettük az oltandók közül az előzményei miatt. 

Gyurta Dániel: Sportolók felé akartam közvetíteni az információt, fel kell rá készülni. 

Bohus Richárd: Mikor fogjuk tudni, hogy kell-e az oltás? 

Gyurta Dániel: Ezt még sajnos a MOB sem tudja. 

dr. Fábry György: Következő 2. napirend, előterjesztő Sós Csaba, ma kiegészített táblázatot 

megkapták az elnökségi tagok. 

dr. Sós Csaba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy két versenyszámban nem hirdetett ki a védetteket, 

lesz olyan, ahol, 3 védett lesz. 

dr. Fábry György: Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan? 



Verrasztó Zoltán: Kozmánál egyetértek Csabával, hogy bizonytalan, de így volt az elmúlt négy 

évben, a végén megúszta, amit kell. 

dr. Sós Cabas: Ilyen súlyfölöslege még nem volt, 4 hónap alatt kell lefogyni, alapozni, 

csúcsformába hozni magát. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétele nem volt. 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az olimpiai 
válogatott keret védett versenyzőinek névsorát az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja.  

dr. Fábry György: A következő napirendi pont az EB csapathirdetés, előzetesen megküldésre 
került. Az előterjesztő dr. Sós Csaba. 
 
dr. Sós Caba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a 2020 január 1. utáni eredmények számítanak. 

Férfiaknál minden edzővel egyeztetve lett, Lobanovszkij nem jön haza Ausztráliából. A kiküldött 

anyagot azzal egészíti ki, hogy az Eb-re javasolja még (3,4 indulónak) a fiatalokat az elvek ellenére. 

Kozma Dominiket is javasolja, váltóban ő fog kezdeni. 

dr. Fábry Görgy: Kérdés, hozzászólás? Kérem szavazzunk az Eb ffi csapatról kapitányi 

előterjesztés alapján, Kozma Dominikkal kiegészítve. 

Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

MÚSZ-61/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az Úszó 

Európa-bajnokság medencés férfiválogatott keretét az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el.  

Dr. Sós Csaba tájékoztatta az elnökséget a női keretről is és arról, hogy változtatás csak 

edzőbizottsági jóváhagyással lehetséges. 

MÚSZ-62/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az Úszó 

Európa-bajnokság medencés női válogatott keretét az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el.  

Gellért Gábor: Tájékoztatja az elnökséget az Eb nyíltvízi keretről, amelynek anyag előzetesen ki 

lett küldve. A váltó tagok kijelölése a helyszínen lesz, LEN szabadkártyát kap a legjobb európai az 

olimpiára (öt földrész öt szabadkártya).  

MÚSZ-63/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az Úszó 

Európa-bajnokság nyíltvízi férfiválogatott keretét az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el. 

MÚSZ-64/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  



A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az Úszó 

Európa-bajnokság nyíltvízi női válogatott keretét az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el. 

 

dr. Fábry György: A következő 5. napirend tájékoztató jellegű, előterjesztő Szántó Dávid. 

Szántó Dávid: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az Eb-ig öt hét van hátra. A csapatok az 

információs bulletint megkapták – szigorú covid szabályok. Tegnapig 48 ország jelezte részvételét, 

buborékban lesz megrendezve, amelynek protokollja kidolgozás alatt van -3 nappal versenyek előtt 

érkezés negatív teszttel -szálloda, teszt – eredmény után akkreditáció élesítése – mehet edzeni – 48 

óra múlva újabb teszt – ha negatív versenyezhet – négy naponként tesztelés. A Masters EB nem 

kerül megrendezésre. Helyszínek: Duna Aréna, Lupa tó, edzéshelyszín a Dagály lesz. Tájékoztatja 

továbbá az elnökséget az alábbiakról: 

- magyarokra is vonatkozik 

- csapatok el lesznek szeparálva 

- nyíltvízi versenyeken olimpiai kvótát osztunk 

- április 10-én felülvizsgálják, hogy nézők lesznek-e, belügyminiszter fog dönteni 

- LEN kongresszus 2021. 09. 25-én lesz! 

- oltás: védettségi igazolvány nem mentesít a buborék alól (sportolókra vonatkozik) 

12:19 óra 11 elnökségi tag 

A napirenddel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt. 

dr. Fábry György: A következő napirend a régiós átalakítások, régióvezetői, régió vezetőedzői 

pályázatok elbírálása. 

dr. Török Enikő: Összefoglaló a kivetítőn, pályázati kiírás márc. 3-án lett közzétéve, 53 pályázó 

18 helyre. A formai bírálat alapján – 14 pályázó esett ki. 18 régióvezetői pályázó hétfőn, kedden 21 

régióvezetőedzői pályázó teljesítette az írásbeli első fordulót, ezután volt a szóbeli meghallgatás. 

Tájékoztatja továbbá az elnökséget, hogy a Dél-Dunántúli Régióban eredménytelenül zárult a 

vezetői és a vezetőedzői pályázat is.  

A struktúraátalakítás kapcsán javasolja Krajnyák György utánpótlás vezetőedzői kinevezését 

(szövetségi kap. helyettes). 

Dr. Verrasztó Zoltán kérdésére tájékoztatja az elnökséget, hogy tavaly októberben már 

megvitatásra került, hogy a jövőben utánpótlás vezetőedző kerül kinevezésre. Krajnyák György 

bizonyította rátermettségét és a bizottság javasolja személyét. 

dr. Fábry György: Szavazásra bocsájtom Krajnyák György utánpótlás vezetőedző, szövetségi 

kapitány helyettesi megválasztását. 

MÚSZ-65/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 10 igen, 1 tartózkodás mellett a MÚSZ 

utánpótlás vezetőedzőjének és egyben a felnőtt szövetségi kapitány helyettesének 
Krajnyák Györgyöt választotta.  

dr. Fábry György: A bizottsági javaslat alapján kérem az elnökséget szavazzon a régióvezetői, 

valamint régióvezetőedzői posztok betöltéséről régiónként, valamint arról, hogy a Dél-Dunántúli 



Régió esetében mind a régióvezetői, mind pedig a régió vezetőedzői posztra új pályázat kerül 

kiírásra. 

MÚSZ-66/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország I. régió vezetőjének Molnár Bencét választotta.  

MÚSZ-67/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország I. régió vezetőedzőjének Nemes Zoltánt választotta.  

MÚSZ-68/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország II. régió vezetőjének Csütörtöki Marcellt választotta.  

MÚSZ-69/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország II. régió vezetőedzőjének Kovács Gábort választotta.  

MÚSZ-70/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország III. régió vezetőjének Jókuti Péter választotta.  

MÚSZ-71/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Közép-Magyarország III. régió vezetőedzőjének Kovács Lászlót (Budaörs)választotta.  

MÚSZ-72/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Észak-Magyarországi régió vezetőjének Hölcz Pétert választotta.  

MÚSZ-73/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 5 igen, 6 nem, 1 tartózkodással elvetette a 
MÚSZ Észak-Magyarországi régió vezetőedzőjének Garádi Géza megválasztását. 

MÚSZ-74/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 7 igen, 1 nem, 4 tartózkodás a MÚSZ Észak-
Magyarországi régió vezetőedzőjének Fridrich Lászlót választotta.  

MÚSZ-75/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Észak-Alföldi régió vezetőjének Fazekas Mónikát választotta.  

MÚSZ-76/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
MÚSZ Észak-Alföldi régió vezetőjének Csütörtöki Marcellt választotta.  



MÚSZ-77/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Dél-Alföldi régió vezetőjének Nagy Attila Imrét választotta.  

MÚSZ-78/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Dél-Alföldi régió vezetőedzőjének Nagy Zoltánt választotta.  

MÚSZ-79/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 
Nyugat-Dunántúl régió vezetőjének Szeidl Balázst választotta.  

MÚSZ-80/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a Nyugat-
Dunántúli régió vezetőedzői posztjára kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új 
pályázatot ír ki. 

Dr. Fábry György 13:20 órakor rövid szünetet rendel el, az elnökségi ülés 13:50 órakor folytatódik. 

dr. Fábry György: Következő napirend KSF támogatások, előterjesztő dr. Török Enikő. 

dr. Török Enikő: a) KARK 1,8 millió Ft a támogatás, 7 régió vonatkozásában döntünk, az az 

egyesület kapja, aki a vezetőt adja. 

b) ahány JB tag x200ezer Ft: elosztás megtörtént, a pénz még nem jött meg a MÚSZ-hoz 

c) MGY javasolt összeg: a 2020-as összeg 20%-val növelne 

d) MT nemzetközi eredmények alapján (2016-2019) 2020-as összeg (tavaly nem volt elvonás) idén 

is. 

Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

MÚSZ-84/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a Képzési-

Akadémiai program Régióközpontok (KARK) támogatási keretének felosztását az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

MÚSZ-85/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a Képzési-

Akadémiai program (KARE) támogatási keretének felosztását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

MÚSZ-86/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a „Minden 

gyermek tanuljon meg úszni” program támogatási keretének felosztását az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 



 

MÚSZ-87/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a 2016-2019. 

évek nemzetközi eredményei alapján a Szakmai Műhelytámogatás keretének felosztását 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

dr. Fábry György: Következő napirend tájékoztató jellegű, EMMI létesítményfejlesztési 

támogatások, előterjesztő dr. Török Enikő. 

dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyesületek 2019-ben 200 millió forintos 

támogatást kaptak az EMMI-től, 2020-ban nulla forintot. 2021-ben előre egyeztetés alapján 460 

milliós anyag lett összeállítva – előző évek be nem fejezett projektjei miatt MÚSZ csak 90 millió 

Ft-ot kapott, MÚSZ úgy döntött, hogy a kis pályázókat összefogja és mint MÚSZ pályázik majd 

kiosztja (13 kis pályázat 42 millió Ft-os tétel) rajtkő, hátrajtgép, iramóra stb beszerzésére. Ismételt 

ígéret hangzott el, hogy 2022 január 1-től új rendszer lesz bevezetve és mindenkit kárpótolnak. 

dr. Fábry György: Következő 9. napirend Sportcsillag Ösztöndíj 2020/2021 tanév II. félév, 

előterjesztő dr. Sós Csaba helyett Turi György. 

Turi György: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az edzőbizottság az országos bajnokság utolsó 

napján összeült, eredmények alapján erősorrendet állított fel az EMMI felé (kiküldésre került). 

Bohus Richárd: Hány ember kapja meg? 

dr. Török Enikő: Lehet, hogy mindenki, ezt az EMMI dönti el. 

Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

MÚSZ-88/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a Magyar 
Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévében az 
előterjesztésben meghatározott versenyzők pályázatát támogatja. 
 
dr. Fábry György: a következő napirendi pont: tagfelvétel, dr. Török Enikő az előterjesztő. 
 
dr. Török Enikő: Kettő tagfelvételi kérelem érkezett, Aquaworm Nonprofit Kft és Óriáscápák 
Sport Club Szabadidő és Sportegyesület. Valamennyi jelentkező a szükséges igazolásokat 
becsatolta, az alapszabályra vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett, nincs akadálya a 
tagfelvételnek. 
 

MÚSZ-89/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan az 

Aquaworm Nonprofit Kft-t felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-90/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan az 

Óriáscápák Sport Club Szabadidő és Sportegyesületet felvette tagjai sorába. 



 

11. napirend 

dr. Fábry György: 11. napirend NYÁB határozattal szembeni fellebbezés (Simon Botond Invictus 

ÚVSC-ből Szolnoki Búvárba igazolt), elnöki felmentést kapott az átigazolási díj fizetés alól, az 

Invictus fellebbezett. Kérem az elnökségi tagokat szavazzanak, hogy a fellebbezést elutasítják vagy 

elfogadják-e. 

MÚSZ-91/2021. (03.31.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúan a MÚSZ 

NYÁB Simon Botond átigazolása ügyében hozott 070/AG/20210208 sz. határozatát 
helybenhagyja, az Invictus ÚVSC Kft. fellebbezését elutasítja.  

dr. Fábry György: Következő napirend a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok, 

tájékoztató jellegű. 

dr. Sándor Elek: A szabályok nem az enyhülés irányába mennek, személyes részvétellel való 

közgyűlés összehívása április végén lenne időszerű, de még semmi nem biztos, közgyűlésre 

javasolni fogom az alapszabály módosítást is. 

Tari Viktória: A könyvelők másfél hét múlva tudják könyvvizsgálatra átadni az anyagot, május 9-

15 körül lesz auditált beszámoló. 

dr. Fábry György: Utolsó, egyebek napirendi pont. Dr. Szájer Péter tájékoztatása. 

dr. Szájer Péter: MET+OMSZ együttműködési megállapodás előtt állunk (5,10kredites 

konferenciák lesznek):  

- OMSZ alapgyakorlatokat kötelező legyen megcsinálni az edzőknek, oktatóknak a 

konferenciákon, sporttörvényi kötelezettség, valamint MÚSZ sporteü. szabályzat is, OMSZ 

oktatási programot már letett. 

- NSR rendszer-hez fog tudni csatlakozni a MÚSZ rendszer 

- MÚSZ informatikai fejlesztés nyáron fog próba üzemmódba kerülni, szeptembertől tudják 

az egyesületek élesben használni (ÚNP pilot miatt csúszott) 

 

Levezető elnök köszöni az elnökségi tagok részvételét és 14:39 órakor berekeszti az elnökségi ülést. 

 

 

 

 

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

            dr. Török Enikő      dr. Verrasztó Zoltán 

         jegyzőkönyvhitelesítő                jegyzőkönyvhitelesítő 

 


