
 

 

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2021 

 
 

HATÁROZATOK A 2021.01.13-i elnökségi ülésről 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. december 16-i ülés emlékeztetőjét  
 2021/01.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta 2021-re vonatkozó, az EMMI-nek benyújtandó létesítmény 
fejlesztési projekteket, prioritási sorrendben. 
 2021/02.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját. 
 2021/03.sz. határozat 
 

ONLINE megszavazott határozatok 
 

 

 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021-re vonatkozó, KSF felosztás elvét. 
 2021/04.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Sportolói Szerződést. 
 2021/05.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag támogatta a KSI írásban benyújtott egyedi kérelmét, a leigazolási stop 
feloldásával kapcsolatban. 
 
 2021/06.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag támogatta a leigazolásokkal kapcsolatos javaslatot, melynek 
értelmében a 2020/40. sz. határozat hatályát veszti. 
A leigazolható legfiatalabb versenyző 2014-es születésű. 
-a MÖSZ a következőknek állítson ki uszodalátogatáshoz igazolást 

• csak a közvetlen olimpiai felkészülésben részvevők számára 
• 2014-ben vagy később született versenyzők részére (2015,2016,….és így tovább), akkor 

ha legalább 2019-ben részt vett a MÖSZ versenyrendszerében 
• 2013-ban és korábban születettek részére (2012, 2011, 2010,….és íg tovább), akkor ha 

legalább 2019-ben részt vett a MÖSZ versenyrendszerében vagy 2020-ban 
rendelkezett érvényes éves versenyengedéllyel 

 
 2021/07.sz. határozat 



 

 

 
 

HATÁROZATOK A 2021.02.17-i elnökségi ülésről 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. január 13-i ülés emlékeztetőjét  
 2021/08.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta szakmai bizottság beszámolóját. 
 2021/09.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. évre vonatkozó Gerevich ösztöndíj felosztást. 
 2021/10.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét. 
 2021/11.sz. határozat 
 
 

HATÁROZATOK A 2021.04.28-i elnökségi ülésről 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. február 17-i ülés emlékeztetőjét  
 2021/12.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta szakmai bizottság beszámolóját. 
 2021/13.sz. határozat 
 

HATÁROZATOK A 2021.05.26-i elnökségi ülésről 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. április 28-i ülés emlékeztetőjét  
 2021/14.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta szakmai bizottság beszámolóját. 
 2021/15.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020. évi MÖSZ Pénzügyi beszámolót. 
 2021/16.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Vágta MSC tagfelvételi kérelmét. 
 2021/17.sz. határozat 
 
 


