Jegyzőkönyv

Mely készült a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetség elnökségi ülésén,
2012. október 20-án 16 órakor, a szarvasi uszoda különtermében, Szarvas, Kossuth u.23.
Jelen vannak:
Jelenléti ív szerinti tagok

Csaba László:
Szeretettel és tisztelettel köszönti az elnökség megjelent tagjait.
Jelen 5 fő, igazoltan távol 2 fő/távollétüket jelezték/
Megállapítja, hogy az elnökség határozat képes.
Jegyzőkönyv vezetésre felkérem Gergely Ildikót,
Jegyzőkönyv hitelesítésre: Dr. Csikány Józsefet
Megkérdezi a jelenlevőket elfogadják-e a javaslatokat?
Megállapítja, hogy a jelenlevők az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszi:

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az elmúlt 2 hónap eseményeiről.
2./ Pályázatok.
3./ A 2013. évi versenynaptár pontosítása.
4./ Egyebek
Kiegészítésre van-e javaslat?
Nincs.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadják-e?
Szavazás
Megállapítja, hogy a megjelentek egyhangúan elfogadták az elhangzott napirendi pontokra tett
javaslatot.

Cs.L.:Napirend előtti felszólalást kér.
Kérem az elnökség tagjait, egy perces csönddel emlékezzünk, a Gyulán tragikus hirtelenséggel elhunyt
szenior társunkra, Koczián Jánosra.
1. napirendi pont: Tájékoztató az elmúlt két hónap eseményeiről

Cs.L.: A haláleset kapcsán, mely már Gyulán már két alkalommal történt meg, javaslatot kérek.
Véleményeteket, mely szerint, hogyan tudnánk megelőzni a hasonló tragikus eseményeket. Bár
minden kiírásban olvasható, hogy a sportorvosi vizsgálat ajánlott és mindenki saját felelősségére
indulhat, mégis a véleményeteket kérem.
G.I.: a 2012. január 1-én életbe lépett Sporttörvény pontosan meghatározza a sportorvosi vizsgálat
szükségességét.( pont a sajnálatos esemény kapcsán néztem meg) A Sporttörvény nem írja elő azt, hogy a
versenyengedély kiadásának feltétele a sportorvosi engedély megléte, csupán azt, hogy a versenyengedély a sportorvosi
engedéllyel együtt érvényes. Ha

az adott szövetség szabályzata nem szabja a versenyengedély kiadásának
feltételéül a sportorvosi engedélyt, akkor a versenyengedélyt kiadó szerv/személy felelőssége fel sem
merülhet. (Esetleges sportbaleset esetén valószínűsíthetően a versenyt szervező felelőssége lesz ebben
az esetben a vizsgálandó, hiszen neki a verseny előtt mind a versenyengedély meglétét mind a
sportorvosi engedély meglétét vizsgálnia kellett volna.)Kérdés, hogy az általunk regisztrált és
regisztrációs díjat fizetett szenior úszók regisztrációja egyben versenyengedély is??A mi
egyesületünknél évente egy sportorvosi vizsgálat meglétét tesszük kötelezővé mindazok számára akik,
az évi kiírt versenyeken szeretnének elindulni. Ez nemcsak a mi felelősségünk, de a tagok
egészségvédelmét is szolgálja.( Persze ennek ellenére-főleg idős korban –történhetnek olyan balesetek,
halálesetek, melyeket nem tudnánk egy orvosi vizsgálattal megelőzni. De mégis az én véleményem,
hogy az egyesületek hatáskörébe helyezzük a döntést, a honlapon és a versenykiírásokban pedig
továbbra is ajánljuk a meglétét.
P-né É.:Nálunk is megteszünk mindent annak érdekében, hogy évente mindenki elmenjen egy
sportorvosi vizsgálatra. Sajnos azonban, hogy ma is vannak olyan versenyzőink, akiket az orvos
eltiltott a versenyzéstől, szakorvoshoz küldték, nem tudjuk a szakorvosi véleményt, de van olyan, akit
a szakorvos sem engedett versenyezni, mégis itt van a versenyeken. Én is a kötelezővé tételt
támogatnám.
Cs.J.: Egy szövetségi határozat végrehajtása ellenőrzésre is kötelez, mely többletmunkát és még több
adminisztratív teendőt jelentene a szövetségnek. Nem vagyok biztos benne, hogy végrehajtható. Én
továbbra is az egyén felelősségére bíznám, ajánlhatóvá tehetjük, de ne kötelezővé.
K.J.: Továbbra is saját felelősségre indulhatnának a versenyzők, a kiírásban szerepeltessük.
P-né É.: Az orvos(szakorvos-belgyógyász vagy mentőorvos) jelenlétét tartanám fontosnak minden
versenyünkön, ezt kötelezővé tehetnénk a szövetség által versenynaptárban szereplő versenyeken.
Az Egészségügyi Törvény pontosan előírja a résztvevők létszámarányában szükséges feltételeket.
G.I.: A támogatott versenyeken, OB-kon mindenféleképpen kötelezővé kell tenni a szakorvos
jelenlétét, az egyesület vezetőket pedig ösztönözzük arra, hogy minden versenyző legalább évente
elmenjen a vizsgálatra.
Cs. L.: Aláírás alatt van a DIMENZIÓ szerződés. A korábbi elnökségi ülésen már jeleztük, hogy a cég
évi 720 000.-Ft támogatásban részesíti a Szövetséget. A szerződés egyik fontos feltétele, hogy a cég
neve megjelenjen minden Szövetség által szervezett versenyen, jól látható helyen a verseny teljes ideje
alatt, eredményhirdetés helyszínén kihelyezett molinón.
Kérem az elnökséget szavazzon a feltétel elfogadásáról, a cég nevével ellátott molinó kihelyezéséről.
Szavazás: egyhangú

5/2012. elnökségi határozat: a Szövetség , az által jóváhagyott hazai versenyeken jól látható
helyen a rendezvény teljes idejére a cég nevével ellátott molinót kihelyezi.
Cs. L.: A szerződés értelmében ,a Szövetség dönt a támogatási összeg elosztásáról, felhasználásáról.
A szerződés egyszeri, egy évre szól. 720 eFt felhasználásáról kell döntenünk. Javaslatom, hogy a
szövetség által jóváhagyott OB-k rendezéséhez ( Rövidpályás, Fedett pályás és Nyitott medencés)
150-150 e Ft támogatást adjunk. Egyelőre a kisebb felkészülési versenyeket( melyhez Miklós Attila
készített egy létszámarányos , százalékértékeléses táblázatot, mely később segítségünkre lehet)ne
támogassuk. Ne aprózzuk el a támogatást, tartalékoljunk belőle.
P-né É.: Ha támogatást adunk a versenyekhez, legyen kikötés a nevezési díj összege. Korlátozzuk le,
egyre magasabbak és kevesebb lehet az indulási szám egy emelés után.
K.J.:Egyre többe kerülnek a versenyek, egyre kevesebb az induló. Én is a korlátozott összeget
támogatom, ne emelhesse saját hatáskörben, ha támogatást kap. Pontosan határozzuk meg mire lehet
költeni.
G.I.: Amennyiben elfogadjuk, javaslom erről időben értesítsük őket, meghatározva a támogatás
összegét és a felhasználást. Támogatási szerződés megkötésével, a verseny előtt egy hónappal történő
átutalással, és a verseny után két héten belüli készpénzfizetési számlák, rövid beszámolóval történő
elszámolással. Csak a támogatott verseny rendezési költségre lehessen fordítani, medencebérlés,
pályabérlés, belépők, érem, kupa, oklevél.
Cs.J.: A 150-eFt támogatást az OB-re támogatom, elszámolással. Szerintem is tartalékoljuk , és a
következő éven rendezendő versenyünk támogatását nem igénylem.
Cs.L.: Szavazásra bocsátom, hogy a DIMENZIO által kapott támogatásból a Szövetség által
jóváhagyott három hazai szenior OB 150-150-150 eFt támogatásban részesüljön. A fennmaradó
összegről az elnökség később dönt.
Szavazás: egyhangú
6/2012. elnökségi határozat: A Szövetség, az általa jóváhagyott, 2013. évi versenynaptárban
szereplő Országos Bajnokságok rendezőit 150eFt készpénzzel támogatja. A Támogatottal
Támogatási szerződést köt, mely után kerül átutalásra a támogatási összeg, melyről a verseny
befejezését követő két héten belül kell , szabályosan, számlákkal bizonyíthatóan elszámolnia. A
támogatási összeget a szerződésben meghatározott( rendezési költségekre )célokra használhatja
fel.
Cs. L.:Mint azt már a korábbi elnökségi ülésen jeleztem, megkeresést kaptam a TURBO cégtől, akik
sportfelszereléssel támogatnák a Szövetséget. Hasonló célból keresett a FANNY is. Mindkettővel
tárgyalásoknál tartunk, végleges megállapodás még nem született. Világversenyekre egységes
megjelenést biztosíthatnánk versenyzőinknek.
P-né É.: Szükség lenne e felszerelésekre, az egységes kinézet nagyon fontos. Ha van rá mód,
rövidnadrág, póló, táska mindenki számára elérhető lenne.
Cs.L.. Amennyiben érdemi tárgyalásokra kerül sor, tájékoztatom a z elnökséget és kikérem
véleményeteket.

2. napirendi pont: Pályázatok
Cs.L.: Megérkezett a visszajelzés a NEA-12- nyertes Működési pályázatról. 400 eFt támogatást ítéltek
meg. Köszönjük Gergely Ildikónak a pályázat elkészítését és kérlek ismertesd a jelenlegi állapotot.
G.I.:A szerződés megkötése után előfinanszírozott támogatást kapunk. A módosított költségvetés
alapján kell elszámolni. Egyedüli gondot a címek változása jelentheti. A jelenlegi állapot szerint
elfogadtuk és módosítottuk a székhelyet, Bp. Vitéz utcára. A szerződés a korábbi címen fut, Bp.
Kondorosi út, a banki kivonatokon pedig még mindig a gyulai cím van feltüntetve. Ez okozhat némi
kavarodást, de remélhetően néhány levélváltással megoldható lesz. Azonban feltétlenül fontos a
bírósági bejegyzés megérkezése után a szükséges helyeken bejelenteni a módosítást.
A kapott támogatás működési költségekre fordítandó, amely segíti a Szövetség korábban erre használt
összegének felszabadítását és máshol történő felhasználását. Pontosan meghatározott milyen
összegben és mire költhető, mely költségvetési tételeket az elnökség most áttanulmányozhatja. A
támogatási időszakban 2012. 05. 11-2013.03.10-ig lehet felhasználni.
A másik NEA-12 szakmai pályázat érvényesen, a bírálatot várja. Ezt kifejezetten a Szövetség
rendezvényeinek támogatására, az elnökség munkájának segítésére és versenyrendezésre adtuk be.
Október 30-án kerül sor a végleges bírálatra.
Ismét beadásra került a MOB 2012 évi pályázata. Ennek ellenőrzési szakasza még nem fejeződött be.
Cs.L.: Köszönjük és tudjuk, hogy nem elég megnyerni, felhasználni, az elszámolás és szakmai
beszámoló még nagyon komoly munkát igényel majd.
3. napirendi pont: A 2013. évi versenynaptár véglegesítése
P-néÉ.: Pontosítanánk a szentesi és csongrádi verseny időpontját.
Szentes 2013. május 11-12., Csongrád 2013. június 8-9.
Kecskemét , Hódmezővásárhely és Gyula az OB-k helyszínei. Még mindig vitatott a rövid és hosszú
távú fedett OB-k helyszíne. Jó lenne tisztázni az érintett rendező egyesületek vezetőivel a döntés
fontosságát. Mindkét helyszín alkalmas mind rövid, mind hosszú távú verseny rendezésre.
Cs.L.: Írásban kérjük fel a két helyszín egyesületi vezetői a nyilatkozásra, hogy felkerülhessen a
végleges versenynaptár. Ennek lebonyolítására megkérem Pólyáné Téli Évát, és amennyiben
megérkezik a végleges válasz M.Attila véglegesítheti a versenynaptárat.
G.I.: A naptárban szereplő csongrádi,nyílt vízi hosszútávúszás időpontját is pontosítanánk. 2013.
július 7. vasárnapra. Ez szükséges, hiszen a balatoni versenyek ütközése így elkerülhető.
Cs.L.: Kérem a változásokról küldjetek emlékeztetőt M.Attilának, hogy módosíthassa a változásokat.
4. napirendi pont: Egyebek
K.J.: A Bp-i elmaradt versenyhelyszín, Százhalombatta kiírásában 700.-Ft-os nevezési díj szerepel.
Ezt nagyon soknak tartom. Erre az évre maximáltuk a 600.-Ft-os nevezési díjat (az OB-k kivételével).
Nem szabadna engedni, hogy a rendezők ettől felfelé eltérjenek és díjat emeljenek. A kiírásban sem
szerepel a legfiatalabb korcsoport. Kérem az elnökséget foglaljon állást ebben az ügyben.
P-néÉ.: Egyetértek és kérem az elnökséget pontosíttassa a kiírást, maradjon a korábban elfogadott
600.-Ft-os nevezési díj. Igaz a Nyéki helyére került be, de a Szövetség által ajánlott versenyről van
szó. A határozatok betartása minden rendezőre legyen érvényes.

Cs.L.: Kérem az elnökséget, aki egyetért azzal, hogy szólítsuk fel a Százhalombattai verseny
rendezésért felelős egyesületet, hogy pontosítsa és kerüljenek kiírásra váltókban is a jelenleg használt
korcsoportok, kézfeltartással jelezze.
Szavazás: egyhangú elfogadás
7/2012. határozat: A szövetség írásban jelezze a 2012. decemberi százhalombattai verseny
rendezői felé, hogy eltért a jelenleg érvényes versenykiírástól a korcsoportok meghatározásánál
és a nevezési díj megállapításánál. Kérje a korcsoport kijavítását a versenykiírásban.
GI: Hasonló esetek elkerülése érdekében kéri, hogy a következő elnökségi ülésen kerüljön
maximalizálásra a nevezési díj összege.
P-né É.: A versenyekhez kapcsolódóan szeretném jelezni, hogy jónak tartom az on-line
szálláskiajánlásokat, de jó lenne ha több és olcsóbb szállás is kerülne a kínálatba.
Cs.L.: A mostani szarvasi verseny volt a próba erre a szolgáltatásra. A csapatvezetőktől jó
visszajelzéseket kaptam. Az ezzel foglakozó szakembergárda igyekszik majd bővíteni a kínálatot és
segíti a versenyszervezőket levéve a vállukról e terhet. Úgy gondolom jól sikerült az első próbálkozás
és egyre sikeresebb és népszerűbb lesz.
G.I.: Jó lenne, ha az Eindhoveni Eb-hez is kaphatnánk segítséget. Már megjelent a honlapon a
szálláskiajánlás, mely alapján( ismerve a kinti árakat) nagyon elfogadhatónak tűnik a Masters faluban
ajánlott szállás. Különböző kategóriákban, de elfogadható árakon, főleg ha nagyobb létszámban és egy
hétre lehetne foglalni. Ehhez kapcsolódóan egy 50 fős autóbuszos ajánlatot is hoztam, illetve
megnéztem a jelenlegi repülőjegy árakat. A WIZZ AIR-nél most 28-30 eFt ba kerül egy oda-vissza út.
Az 50 fős buszt, ha meg tudnánk tölteni ( több helyen megállva , felszállással) 21 eFt/főre jön ki a
költség. Két sofőr napidíjával, 18-20 órai utazással. Szombat délutáni indulással és szombat délutáni
visszautazással. Ez lehetőséget biztosítana a szombaton még versenyző hosszútávúszók versenyzésére
és megnézésükre. Sokszor már egyedül maradnak, pedig számukra is fontos lenne a közös
szurkolás.(Ez utoljára Kranjban volt így).
K.J.: Meg kéne nézni mekkora igény lenne egy közös buszra, bár a költsége elfogadhatóan jó. Talán
egy on-line szavazás jó lenne. Javasoljuk egy on line szavazás elkészítését.
Cs.L.: Jók az ötletek, megszervezem a találkozót, hogy az ezzel foglakozó szakember megkapja ezeket
az információkat és segítségünkre legyen.
P-né É.: Még mindig kétséges a Kaposvári Aréna SE tagsága. Leveleinkre, e-mail-jeinkre nem
válaszolnak. tagdíjat nem fizettek.
Cs.L.: Felkérem Dr Nagy Norbertet, hivatalosan küldjön még egy felszólító levelet és kérje meg az
elnökséget nyilatkozzanak tagságuk fenntartásáról vagy megszüntetéséről. Pozitív válasz esetén a
tagdíj befizetést igazolják. Kérem Pólyáné Téli Évát, hogy az egyesületektől kérje be a 2013. évi
adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot, meghatározva a beadás idejét, hogy a Szövetség 2013. január
15-ig eleget tudjon tenni a törvényben meghatározott kötelezettségének. A felhívást a honlapunkon is
tegyük közre. Van-e valakinek még hozzászólása? Nincs.
Megköszönöm jelenléteteket, munkátokat. Kérlek benneteket a megbeszélt teendőket végezzétek el.
készítette: Gergely Ildikó
…....…………………..
Csaba László elnök

……………..................
Csikány József eln. tag

