
 

 

 

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 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

HATÁROZATOK A 2021.06.30-i elnökségi ülésről 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. május 26-i ülés emlékeztetőjét  
 2021/18.sz. határozat 
 
Az elnökség 9 igen és 2 nem mellett elfogadta, hogy a tokiói olimpia férfi versenyzői: Kasza Róbert 
és Marosi Ádám, illetve egyhangúlag elfogadta, hogy a tokiói olimpia női versenyzői: Gulyás 
Michelle és Kovács Sarolta.  
 2021/19.sz. határozat 
  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Gerevich ösztöndíjra vonatkozó módosított javaslatot, illetve 
a Felnőtt Világbajnokság jutalmazására vonatkozó előterjesztést. 
 2021/20.sz. határozat 
 
 
ONLINE SZAVAZÁS: 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Junior Európa-bajnokság jutalmazására vonatkozó 
előterjesztést. 
 2021/21.sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. évi Felnőtt Európa-bajnokság jutalmazására 
vonatkozó előterjesztést. 
 2021/22.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. évi Junior világbajnokság jutalmazására vonatkozó 
előterjesztést. 
 2021/23.sz. határozat 
  
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság azon javaslatát, miszerint Tóth Dorka 
Sára indulását, a 2021. július 31-én megrendezésre kerülő Háromtusa Országos Bajnokságon nem 
támogatja.  
Emellett elfogadta a Szakmai Bizottság azon javaslatát miszerint Tóth Dorka Sára, indulhat a 
közelgő U17/U19 Európa-bajnokságon, melynek Portugália ad otthont, illetve az U17/U19 
világbajnokságon, melyet Egyiptomban rendeznek. 
 
 2021/24.sz. határozat 

 

 

 

 

 



 

 

. 

HATÁROZATOK A 2021.08.18-i elnökségi ülésről 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az előző ülés emlékeztetőjét. 
                              2021/25.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, az olimpiai jutalomra való előterjesztést. 
                              2021/26.sz. határozat 
 
Az elnökség 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta, Martinek János és Kállai Ákos szövetségi 
kapitányok megerősítését a 2024-es olimpiai ciklus végéig, azzal a kiegészítéssel, hogy le kell 
adniuk az előttünk álló három év programját. 
                              2021/27.sz. határozat 
 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a mai naptól (2021.08.19.) kezdődően a vizsgálat 
lefolytatása végéig minden, a MÖSZ által rendezett verseny, edzés, egyéb eseményen való részvétel 
alól felmenti, illetve nemzetközi versenyeken való részvételtől visszahívja Burcsa Szabolcsot, 
Brázda Gábort és Kovács Lászlót. 
                              2021/28.sz. határozat 

 

 

 

HATÁROZATOK A 2021.09.22-i elnökségi ülésről 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a következő ülésre halasztja a Csepeli Öttusa és VSE 
kérelmével kapcsolatos döntést. 

         2021/29.sz. határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2021. 09.22-i ülés emlékeztetőjét. 

         2021/30.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját és a MOB Ösztöndíjra Simon 
Saroltát és Bereczki Richárdot javasolta. 
         2021/31.sz. határozat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HATÁROZATOK A 2021.10.13-i elnökségi ülésről 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a szeptember 22-i ülés emlékeztetője. 

         2021/32.sz. határozat 

           

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Gerevich-ösztöndíj javaslatot az év utolsó három hónapjára 
vonatkozóan.  
         2021/33.sz. határozat 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a KSF felosztást. 
         2021/34.sz. határozat 
 

A 2021.11.11-i rendkívüli elnökségi ülés 
 
Az elnökség megírta válaszlevelét a Versenyzői Bizottságtól érkezett levélre a lovaglás 
eltörlésével kapcsolatban. 

 

HATÁROZATOK A 2021.11.17-i elnökségi ülésről 
 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az október 13-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 

         2021/35.sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Képesítési Szabályzat módosítását. 

         2021/36.sz.határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a 2021.Év sportolóira 

vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

• felnőtt női: Kovács Sarolta 

• felnőtt férfi: Marosi Ádám 

• junior női: Gulyás Michelle 

• junior férfi: Bőhm Csaba 

• utánpótlás női: Bauer Blanka 

• utánpótlás férfi: Tamás Botond 

2021/37. sz. határozat 

 

 

 

 



 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a MOB által felajánlott Toyota gépjármű használatra 

Kovács Saroltát és Marosi Ádámot javasolja. 

         2021/38.sz. határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az Etikai Kódex és a Fegyelmi Szabályzat módosítási javaslatát. 

 

         2021/39.sz.határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az SWPC részére előzetesen megítélt, de még technikai 

problémák miatt fel nem használt 8,5 M Ft fejlesztési összeget a MÖSZ használhassa fel a Kincsem 

Parkban felépülő sátor fejlesztésére. 

 

         2021/40.sz. határozat 

 

  

 


