Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSZÚOSZ) elnökségi ülésén
készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2016. 04. 09. 12.00 óra, helyszíne 6000
Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. – Kecskemét Fürdő I. emeleti helyisége. A jegyzőkönyvet
vezette: Dr. Balajti Zoltán, ellenjegyezte: Pólyáné Téli Éva
Az MSZUOSZ elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről:
dr. Nagy Norbert

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

Pólyáné Téli Éva

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

dr. Csikány József

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

Lázár Rita

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

dr. Balajti Zoltán

…………………………………

Megállapítottuk, hogy az MSZUOSZ elnökségéből 5 fő van jelen, tehát az elnökségi ülés
határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. Az elnökség beszámolójának elfogadása a 2015. évi munkájáról, közgyűlési határozati
javaslatok elfogadása.
2. Az elnökség javaslata a 2015. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadására.
3. A 2016. évi tagsági és regisztrációs díjak alakulása
4. Tájékoztató a 2016. évi Londoni Masters EB-ről.
5. Elvi egyeztetés 2017-es versenyprogram kialakításáról a Budapest-Balatonfüred VB okán.
6. Egyebek
Dr. Nagy Norbert: Az elnökség a közgyűlés előkészítése kapcsán elkészítette a szükséges
beszámolót. Ugyancsak elkészült a FB jelentése, melyet a FB elnöke megküldött.
Ezt követően az elnökség egyhangúlag meghozta a
7/2016. EH sz. Határozatot: Az elnökség elfogadja a 2015. évi beszámolót, a 2015. évi
gazdálkodásról szóló jelentést, valamint a közhasznúsági beszámolót és azt elfogadásra a
közgyűlés elé terjeszti.
Pólyáné Téli Éva: A tagdíjak és regisztrációs díjak befizetése folyamatosnak mondható
2015-ben és 2016-ban is. Általánosságban elmondható, hogy nagyobb lett a fizetési fegyelem
és hajlandóság, bár a különböző időpontokban történő fizetések miatt igen nehezen
követhetők az egyes befizetések. Az aktuális kimutatást megküldtem az elnökség részére.
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Javaslom, hogy a befizetési határidőket tartsuk be és módosítsuk a decemberi határidőt
januárra.
Dr. Nagy Norbert: Szeretném Tájékoztatni az elnökséget és a Londoni EB-ről és a 2017-es
Budapesti VB-ről.
Az idei év fő versenye a Londonban megrendezésre kerülő Masters EB. Azt hiszem kevés
olyan verseny volt eddig a szenioroknál, amelyikkel kapcsolatban előzetesen ennyi „izgalom”
volt tapasztalható. És itt nem elsősorban a reményteljes várakozásra gondolok, hanem olyan
eseményekre, melyek többé-kevésbé borzolták a szenior társadalom kedélyét itthon és
külföldön egyaránt. Gondolok itt arra, hogy februárban egyik napról a másikra a szervezők a
nagyszámú nevezésre hivatkozva leállították a nevezési rendszert, majd hosszas huzavona
után indították csak újra. Említhetem azt is, hogy az eredetileg 5 rajt/versenyző szabály előbb
kedves, majd igen határozott ajánlásra 3 rajt/versenyzőre csökkent és akinek az ajánlás nem
volt elég, azzal hamarosan közölték, hogy csak 3 rajtot engedélyeznek számára. Ugyanígy
mondhatnám azt is, hogy a nevezési időszak alatt találták ki a szervezők, hogy mégis két
medencében tartják a versenyt, de ennek az az ára, hogy ezen az EB-n nem lesz melegítő
medence, illetve csak korlátozott időben (értsd: reggel 6-7.30-ig), így aki nem reggel indul az
első számok egyikében, az gyakorlatilag el is felejtheti a medencés bemelegítést. Sajnos
hallottam olyan sporttársunkról is, aki a kialakult helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy
inkább nem megy Londonba versenyezni. Sorolhatnám még a felmerült problémákat, negatív
tapasztalatokat, de azt gondolom, hogy a panaszokkal jelen esetben nem igazán tudunk mit
kezdeni. Ebben a helyzetben a Szövetség annyit tudott eddig tenni az indulókért, hogy
megpróbált tájékozódni és tájékoztatni mindenkit az aktuális helyzetről és fejleményekről.
Ebben a folyamatban felvettük a kapcsolatot a MÚSZ-al is, illetve szükség esetén kértük
közbenjárásukat a LEN irányába.
A 2017-es VB kapcsán szeretnék utalni a tavalyi közgyűlésünkön elhangzottakra. Akkor azt
kérte a közgyűlés a Szövetség vezetésétől, hogy vegye fel a kapcsolatot a MÚSZ-al, a VB
szerezőivel és kapcsolódjon be a szervezési folyamatba. Ennek a kérésnek au Elnökség
annyiban mindenképpen eleget tett, hogy FINA 2017 VB – Budapest Szervezőbizottsága által
létrehozott Masters Bizottság munkájába meghívottként bekapcsolódott, annak ülésein
rendszeresen részt vesz az elnökség valamely tagja és a szervezéssel kapcsolatos kérdésekben
megteszi a javaslatait, észrevételeit. A szervezés, lebonyolítás azonban nem az MSZUOSZ
feladata, ebben a munkában mi segítséget nyújtunk a szervezőknek. A jelenlegi állás szerint
elkészült a VB programja a medencés és a nyílt vízi versenyekre egyaránt. Ez a VB weblapján
megtekinthető. A technikai és logisztikai egyeztetések természetesen még javában folynak.
Ami biztosan elmondható, hogy elkerülhetőnek látszanak azok a gondok, melyek a Londoni
EB szervezését beárnyékolják. Lesz elég fedett és nyitott versenymedence, melegítő medence,
versenybírói és kisegítő személyi állomány.
Dr. Nagy Norbert: Az előző elnökségi ülést követően két újabb tagfelvételi kérelem érkezett.
Tagfelvételét kérte a Váci Vízmű Sportegyesület. A kérelmező megküldte a tagfelvételhez
szükséges mellékleteket és ezzel együtt megfizette a szükséges tagdíjat és regisztrációs
díjakat. A tagfelvételi kérelmnek jogi akadálya nincs.
Ezt követően az elnökség egyhangúlag meghozta a
8/2016. EH sz. Határozatot: Az elnökség a Szövetség tagjai közé felveszi a Váci Vízmű
Sportegyesületet.
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Dr. Nagy Norbert: Az egyebek között tájékoztatom az elnökséget, hogy a korábban
benyújtott NEA pályázatok alapján a Szövetség két pályázatban is nyertes lett. Az egyikben
1M, míg a másikban 1,3M forint támogatást kapott. Ezekből részben verseny rendezéshez,
részben az idős, 70 év feletti versenyzők nevezéséhez tudunk támogatást nyújtani az
egyesületek számára.
Dr. Nagy Norbert: Az egyebek között az elnökség nem kíván más kérdést megtárgyalni. Így
az elnökségi ülést ezennel berekesztem.
k.m.f.

……………………
Dr. Nagy Norbert
elnök
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……………………
Dr. Balajti Zoltán
jkv. vez.

………………………
Pólyáné Téli Éva
hitelesítő

Dátum: 2016.04.09. Helyszín: 6000 Kecskemét, Csabai Géza krt. 5. – Kecskeméti Fürdő

