
HATÁROZATOK   
 

MVLSZ elnökségi ülés, 2013. január 3. 
 
 
1./2013.   Férfi szövetségi kapitány választás  
A pályázatok érvényessége tekintetében Gergely István kéri Dr. Vincze Balázs 
pályázatával kapcsolatos jogi állásfoglalást. Dr. Boros Tamás válasza az, hogy 
formailag a pályázat érvénytelen, ugyanakkor bizonyos feltételek mellett – 
megválasztása esetén főállású munkavégzéssel – szavazásra bocsátható. Ezt az 
elnökség 11 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadja.  

2./2013  Dr. Kemény Dénes jelzi, hogy elnökként a nyertes pályázóval a szerződést 
csakis olyan feltételekkel kívánja megkötni, amelyeket a szövetség teljesíteni képes. 
Ennek érdekében a szerződéses feltételeket a társelnökkel és az alelnökkel közösen 
fogja kialakítani. Amennyiben az így megállapított feltételeket a győztes pályázó nem 
fogadja el, akkor automatikusan a szavazáson a második helyen végzett pályázóval 
próbál megállapodást kötni. A harmadik helyen végzett pályázóra ez már 
automatikusan nem érvényes. Az elnökség ezt egyhangú szavazással elfogadta.  
 
A szavazatok összesítése után kiderült: Benedek Tibor az első körben megszerezte 
a szavazatok több, mint felét.  
 
3/2013. Dr. Kemény Dénes indítványára a Vasas SC részéről az elnökségi üléseken 
egy fő tanácskozási joggal vehet részt.  
 
4/2013. Az év utánpótláscsapatának az MVLSZ elnöksége a fiú ifjúsági válogatottat 
javasolja 9-5-ös szavazati aránnyal a női ifjúsági válogatott ellenében.  
 
5/ 2013. Az elnökség a Csepeli Öttusa- és Vízisport SE és az UVSE Kft. tagfelvételi 
kérelmét tudomásul vette.  
 
 
 

HATÁROZATOK 
 

MVLSZ Elnökségi ülés, 2013. február 14. 
 
 
 
6./2013 MVLSZ Bizottságainak átalakítási terve és 2013. évi munkarendje  
 
Az írásos bizottsági javaslatok alapján az elnökség 2013. szeptember 1-ig 
megválasztja a bizottsági vezetőket az alábbiak szerint:  
 
Ellenőri Bizottság:   Dr. Martin György  
Játékvezetői Bizottság:  Császár György  
Versenybírói Bizottság:  Dr. Gál András  
Fegyelmi Bizottság:  Dr. Vezsenyi Péter  
Átigazolási Bizottság:  Dr. Marosvári Attila  
 



 
7/2013. A TAO Bizottság az elnökség kérésére – egyhangú szavazással – 
kiegészül/módosul a következőképp: Tóth Sándor a bizottság alelnöki pozíciójában 
dolgozik, míg Gergely István a bizottság tagja lesz. 
 
8./2013  Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az utánpótlás 
korosztály 28 évre történő emelését a főiskolai és egyetemi sport vonatkozásában.  
 
Tagfelvételi kérelmek: 
 
9./ 2013    Egri Reklám Kft  
10./2013   Cápa Vízipóló Klub  
11./2013   Kalocsai Úszó Egyesület 
12./2013   OSC Vízilabda Sport Egyesület  
 
A tagfelvételi kérelmeket az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.  
 
 
TAO stratégia:  
 
13./2013 Az elnökség írásos anyagot kapott az MVLSZ 2013/14-es sportfejlesztési 
stratégiájára. A dokumentumot – amelynek címe „Szempontok a sportszervezetek 
társasági és osztalékadó támogatási kérelmek szakmai tervének elkészítéséhez és 
„A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója 2010-2014” sportfejlesztési 
programhoz való hatékony megfeleléshez” – az elnökség egyhangúlag elfogadta.  
 
14./2013 A kapcsolódó „MVLSZ utánpótlásműhelyek kategóriarendszere (2013.)” 
című dokumentum a korábbi Sport XXI. műhelytámogatások felosztási elvein alapul. 
Az elnökség döntése értelmében a kategóriarendszer úgy módosul, hogy valamennyi 
OB I-es klub (és annak utánpótláscsapata) automatikusan „A” kategóriába kerül. Az 
elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy az MVLSZ kizárólag a kategóriarendszer 
végeredményét hozza nyilvánosságra.  
 
 

HATÁROZATOK 
 

MVLSZ Elnökségi ülés, 2013. március 13. 
 
 
15./2013 Az MVLSZ elnöksége elfogadta a 2013-as beszámoló közgyűlés időpontját, 
ami 2013. május 25-én lesz 11 órakor. A közgyűlési beszámolók leadási határideje 
2013. április 4. A beszámolók elfogadásáról a következő elnökségi ülésen dönthet az 
elnökség. 
 
 
16./2013 A szakmai testületek a főiskolai válogatottak szövetségi kapitányainak 
Kelemen Attilát (női) és Vincze Balázst (férfi) javasolták.  
Az elnökség a két szakember jelölését elfogadta. 
 



17./ 2013 Dr. Kemény Dénes elnök kérésére az utánpótlás igazgatói pozíció 
betöltését javasolta. A pozícióra Dr. Szívós Istvánt kérte fel. Az elnökség ezt 
megerősítette. 
 
18./2013 Sportfejlesztési stratégia, kategóriarendszer:  
Az MVLSZ elnöksége 2013 februárjában elfogadott egy stratégiai programot és 
kategóriarendszert. Ezzel kapcsolatban számos észrevétel érkezett.  
Az elnökség az észrevételekre reagálva úgy határozott, hogy az elfogadott 
kategóriarendszeren változtatást nem hajt végre, valamint megerősítette, hogy a 
TAO programon keresztül a stratégiai cél a vízfelület bővítés, infrastruktúra-
fejlesztés.  
 
19./2013 Az elnökség februárban megszavazta a bizottságok elnökeit, akik javaslatot 
tettek a bizottság tagjaira.  
Ennek alapján az elnökség a 2012/13-as szezon végéig a következő bizottsági 
névsorokat fogadta el:  
 
 
Átigazolási Bizottság  
Dr. Marosvári Attila (elnök)  
Molnár Péter  
Dr. Tim Gábor  
 
Ellenőri Bizottság  
Dr. Martin György (elnök)  
Kosztolánczy György  
Dr. Salamon Ferenc  
 
Fegyelmi Bizottság  
Dr. Vezsenyi Péter (elnök)  
Dr. Áncsán András  
Dr. Darida János  
Dr. Deák Péter  
Dr. Dobos Gábor  
Dr. Dömsödi József  
Kósz Zoltán  
Dr. Magas István  
Rusorán Tibor  
Dr. Tóth D. Béla  
 
Játékvezetői Bizottság  
Császár György (elnök)  
Fekete Balázs  
Koós László  
Kun György  
Marnicz Miklós  
Petik András  
 
Versenybírói Bizottság  
Dr. Gál András (elnök)  



Puskás Ferenc (elnök-helyettes)  
Szentgyörgyi Ferenc (elnök-helyettes)  
Lukász Tamás  
Petik Gyula  
 
 
20./2013 
 
Az UVSE elnöke kéri, hogy az MVLSZ elnöksége adminisztratív eszközzel segítsen 
abban, hogy a következő szezont – a fiatal játékosok fejlődése érdekében – az 
egyesület az OB I-ben kezdhesse meg. Az MVLSZ elnöksége úgy foglalt állást, hogy 
ilyen jellegű precedenst nem kíván teremteni. 
 
 

HATÁROZATOK 
 

MVLSZ Elnökségi ülés, 2013.április 17. 
 
21./ 2013 Az FTC - Junior válogatott mérkőzésének időpontja ügyében: az elnökség 
egyhangú döntése értelmében a mérkőzés marad az eredeti, április 18-ai 
időpontban.  

22./2013  A Szolnok-Debrecen mérkőzés időpontjának módosítás kérdésében az 
elnökség (6 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy a DigiSport kései 
kérésére a mérkőzés 14.15-ös kezdési időponttal kezdődjön.  

23./2013 Új MVLSZ SZMSZ elfogadása. 
 
24./2013 Az MVLSZ elnöksége Dr. Molnár Tamást jelöli a FINA TWPC tagjának. 
 
25./ 2013 Az MVLSZ elnöksége egyhangú döntéssel Dr. Horkai Györgyöt javasolja 
mesteredzői címre. 
 
 

 
HATÁROZATOK 

 
MVLSZ Elnökségi ülés, 2013.június 16. 

 
26./2013 A válogatott keretek (felnőtt, Universiade és utánpótlás) időarányos 
felkészítésének értékelése, csapatkijelölés  
Benedek Tibor, Merész András, Dr. Horkai György, Mihók Attila, Kelemen Attila és 
Dr. Vincze Balázs írásos beszámolóit az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.  
 
27./2013 Nemzetközi kupák, 2012/2013. évi bajnokságok értékelése. 
Dr. Faragó Tamás írásos előterjesztését az elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 
28./2013 A 2013/14-es versenyszabályzatot és versenykiírást érintő határozatok: 
 



 2013/14-ben 14 csapatos OB I-es férfi bajnokság lesz, a Kaposvári VK 
osztályozó nélkül megőrzi OB I-es tagságát – az elnökség ezt a javaslatot a 
Liga javaslatával egyetértve egyhangú szavazással elfogadta.  

 2013/14-ben kétfordulós férfi OBI-es bajnokság lesz a következő rájátszással: 
1-4. hely, 5-8. hely,  
9-14. hely – az elnökség ezt a Liga javaslatával egyetértve egyhangú 
szavazással elfogadta.  

 
29./2013 A 2014/15-ös férfi OB I-es bajnokság létszáma a 12 csapatosra történő 
csökkentést az elnökség – a Liga javaslatával szemben – 5-4-es szavazati aránnyal 
elfogadta. A versenykiírás úgy szól, hogy két kieső mellett egy csapat osztályozót 
játszik az OB I/B győztesével.  
 
30./2013 Kettős állampolgársággal rendelkező játékos magyarnak tekintendő – az 
elnökség ezt egyhangú szavazással elfogadta. 
 
31./2013 Az MVLSZ Fegyelmi Szabályzatát az elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta.  
 
32./2013 A Régió Liga által írásban megküldött javaslati csomagját az elnökség 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
33./2013 A Sport XXI. Program 2013. évi szakmai és költségtervét az elnökség 
egyhangú szavazással elfogadta.  
 
34./2013 Nemcsik Balázs főtitkár, írásos -2013. január-május időszakra vonatkozó 
strukturális- összefoglalóját az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
 
35./2013 A MOB 2013-ban 20 M Ft-ot különít el műhelytámogatásra. Az elnökség 
egy tartózkodással úgy döntött, hogy a támogatási keretet a nemzetközi kupában 
induló egyesületek támogatására használja az MVLSZ, a felosztási táblát a 
nemzetközi nevezéseket követően készíti el az MVLSZ. 
 
 

HATÁROZATOK 
 

MVLSZ Elnökségi ülés, 2013.július 16. 
 
36./2013  A férfi OB I-es bajnokságban a versenykiírásának 25. pontját 
(létesítmények hitelesítése) a Liga javaslatára az elnökség egyhangú szavazással 
módosította. 
 
37./2013  Az OB I-es bajnokság labdahasználatára vonatkozó szabályt 
(versenykiírás 30. pontja) a Liga kérésére az elnökség egyhangú szavazással 
módosította. 
 
38./2013  OB I-be történő feljutás: az elnökség 6-4-es szavazati aránnyal úgy 
határozott, hogy a 2013/14-es OB I-es szezonban a 12. helyezett osztályozót játszik, 
míg a 13. és 14. helyezett kiesik. Az OB I/B-ből az 1. helyezett egyesület direktben 
feljut, a második helyezett együttes osztályozót játszik. 



 
39./2013  Kettős igazolás: 23 éves korig lehetséges OB I-ből, OB I/B-be, maximum 
három játékos/ OB I-es klub. Ezt az elvet az elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 
40./2013 A játékvezetői díjazások kifizetése a 2013/14-es szezontól kezdve kizárólag 
egyéni- vagy társas vállalkozás által kiállított számla alapján lehetséges. Ezt a 
versenyszabályzatot érintő változtatást az elnökség egy tartózkodással elfogadta. 
 
41./2013 Az elnökség a 2013/14-es szezonra vonatkozó versenykiírásokat elfogadta 
(férfi és női): OB I, OB I/B, OB II, országos utánpótlás bajnokságok, utánpótlás 
kupák. 
 
 

HATÁROZATOK  
 

    MVLSZ elnökségi ülés, 2013. szeptember 03. 
 
 
42./2013.  Az elnökség valamennyi előzetesen írásban leadott, 2013 nyarára 
vonatkozó szakmai beszámolót egyhangú szavazással elfogadta:  
 

 Benedek Tibor (férfiválogatott)  

 Merész András (női válogatott)  

 Dr. Horkai György (férfi junior válogatott)  

 Mihók Attila (női junior válogatott)  

 Dr. Vincze Balázs (férfi universiade válogatott)  

 Kelemen Attila (női universiade válogatott)  
 
43./2013 Az elnökség döntést hozott a sportfejlesztési programok kapcsán a 
támogató cégek által az MVLSZ-nek fizetendő „kiegészítő támogatásról”:  
Az MVLSZ a befolyó kiegészítő támogatások 50 %-át műhelytámogatásként 
visszajuttatja azoknak az egyesületeknek, amelyek sportfejlesztési programjára az 
adott TAO támogatást a cég átutalta.  
 
44./2013 Az elnökség elfogadta a 2014-es Európa-bajnokság Szervező 
Bizottságának névsorát: Dr. Kemény Dénes (elnök), Dr. Beck György, Tóth Sándor, 
Dr. Boros Tamás, Bojtor Gabriella, Nemcsik Balázs.  
 
45./2013  Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta Tóth Sándor ligaelnök 
előterjesztését a műhelytámogatás felosztásáról, amely alapján az MVLSZ a 
nemzetközi kupában résztvevő egyesületeket támogatja a 
MOB műhelytámogatási keretéből:  
 
Egri Vízilabda Klub:    8 570 000 Ft  
Szolnoki Vízilabda Sport Klub Kft:  5 710 000 Ft  
Szentesi Vízilabda Klub:    2 860 000 Ft  
UVSE Vízilabda Kft:    2 860 000 Ft  
 



46./2013 
A korábban a 2012/13-as szezon végéig megválasztott bizottsági vezetőket az 
MVLSZ elnöksége saját mandátumára megerősítette.  
 
 
Ellenőri Bizottság: Dr. Martin György.  
Átigazolási Bizottság: Dr. Marosvári Attila. 
Fegyelmi Bizottság: Dr. Vezsenyi Péter. 
Versenybírói Bizottság: Dr. Gál András.  
Játékvezetői Bizottság: Császár György.  
Juhász Györgyöt az Ellenőri Bizottság tagjává választja az elnökség.  
 
47./2013 Az elnökség a Versenyszabályzat 84., 85. pontja alapján a következő 
fiókcsapat szerződéseket hagyja jóvá:  
 
Férfi klubok: EVK Reklám Kft. – Egri Vízilabda Klub  
Hungerit Vízisport Támogató Nonprofit Kft – Szentesi VK  
Kaposvári VK Kft. – Kaposvári VK  
Szegedi Vízilabda csapat kft   - Szegedi Vízipóló Suli   
Ybl Water Polo Club Közhasznú Egyesület – MVSI  
OSC VSC – Oázis SC  
 
Női klubok:  
EVK Reklám Kft.- Egri VK  
Hungerit Vízisportot Támogató Nonprofit Kft. – Szentesi VK  
UVSE Kft – UVSE  
 
48./2013 Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. tagfelvételi kérelmét az elnökség 
elfogadta.  
 
49./2013 Az elnökség egyedi döntéssel engedélyt adott az MVLC Kft. számára, hogy 
az MVSI helyett az OB I/B-s bajnokságban elinduljon.  
 
50./ 2013 Az ügyvezető elnökség döntése alapján a Hélix SE-t 2013. december 02-
án az MVLSZ felvette tagjaink sorába.  
 

HATÁROZATOK  
 

    MVLSZ elnökségi ülés, 2014. február 12. 
 
1/2014 Szívós István utánpótlás igazgató és Babarczi Roland versenyirodai 
munkatárs előterjesztik az utánpótlás bajnokságok lebonyolításának változási 
javaslatát. 
Az elnökség a versenykiírás rendszerén nem változtat, az UP Bizottság javaslatát 
azonban elfogadta 1 tartózkodással. 
 
2/2014 Gerendás Matilda átigazolási kérelmét az elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 
3/2014 Az MVLSZ elnökségének 2014-es ülésrendjét az elnökség elfogadta. 



 
4/2014 2014-es MVLSZ költségvetés: a Bojtor Gabriella gazdasági igazgató által 
előterjesztett költségvetés tervezetet az elnökség egyhangú szavazással elfogadta – 
azzal, hogy a bevételi oldal nem teljesülése esetén pontos prioritásrendszert kell 
kialakítani a kiadásokra vonatkozóan. Erre a szövetségi kapitányokat az MVLSZ 
elnöksége felkéri. 
 
5/2014 A játékvezetői díjakkal kapcsolatban az elnökség úgy határozott, hogy a 
kérdés rendezésére létrehoz egy bizottságot, amelynek tagjai Dr. Beck György, Tóth 
Sándor és Pázmányi Gábor. A bizottság a következő elnökségi ülésen ismerteti 
javaslatait. 
 
6/2014 A Liga javaslatát – 2014/15-ös szezonban is 14 csapatos bajnokság legyen – 
az elnökség egy tartózkodással elfogadja azzal, hogy a következő szezonra 
érvényes létszám meghatározása már a jövő évi versenykiírás része lesz. 
 
 

HATÁROZATOK  
 

    MVLSZ elnökségi ülés, 2014. március 19. 
 
7/2014 Az Európa-bajnokságra készülő válogatottak programtervét Benedek Tibor és 
Merész András beszámolója alapján az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
8/2014 Az MVLSZ elnöksége a 2014-es Közgyűlés időpontját 2014. május 17-re 
tűzte ki. A közgyűlési beszámolók leadási határideje: 2014. április 6. 
 
9/2014 Az elnökség a főtitkár előterjesztése alapján a 2014/15-ös sportfejlesztési 
programtervet elfogadta, amelynek leadási határideje 2014. április 30. A programhoz 
további javaslattételre még van lehetőség. 
 
10/2014 Tagfelvétel  
Az MVLSZ elnöksége elfogadta a  

 Waterpolo Team Veszprém,  

 Modern Sportakadémia SE  

 Budakörnyéki Úszó- és Vízilabda Sport Egyesület  
tagfelvételi kérelmét. 
 
11/2014 Versenybírói díjak a 2014/15-ös bajnokságtól: 
Beck György, Tóth Sándor és Pázmányi Gábor alkotta alkalmi bizottság javaslatait 
ismertette: 

 a klubok az utánpótlás versenybírói költségeit önállóan fizetik, erre TAO 
támogatást pályáznak; 

 MVLSZ a felnőtt női és férfi OB I-es bajnoki és kupamérkőzések versenybírói 
költségeit fizeti; 

 a minimálisan szükséges közreműködői létszámot a következő szezon 
versenyszabályzata tartalmazza; 

 az elnökség felszólítja a VB-t, hogy a versenybírói küldésnél a helyi (közeli) 
játékvezetők küldését részesítse előnyben az utánpótlás bajnokságokban. 

A javaslatokat az elnöksége egyhangúlag elfogadta. 



 
 

HATÁROZATOK  
 

MVLSZ elnökségi ülés, 2014. április 17. 
 
12/2014. Közgyűlési beszámolók elfogadása: az MVLSZ főtitkár által előterjesztett, 
előzetesen írásban megküldött 2013-as szakmai és pénzügyi beszámolókat az 
elnökség egyhangú szavazással elfogadta és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolta. 
 
13/2014. Az írásban előzetesen megküldött, Dr. Horkai György és Petrovics Mátyás 
által készített 2014-es programterveket és válogatott kereteket az elnökség 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
14/2014. Az elnökség az OB I-es Liga 2014/15-ös OB I-es bajnokságra vonatkozó 
javaslatcsomagját egy tartózkodás mellett elfogadta. 
 
15/2014. Az utánpótlás mérkőzések játékvezetői, versenybírói létszám 
meghatározására tett Liga javaslatot az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Ennek alapján:  

Ifjúsági és serdülő fiú korosztályok: komplett versenybírói létszám (6 fő) – a 
VB 2 játékvezetőt, 1 ellenőrt és 1 digi titkárt küld, a további közreműködőket a 
rendező csapat biztosítja. 
Gyermek korosztály: minimum: 1 bíró, 1 ellenőr, 1 időmérő, 1 digititkár 
szükséges – a VB 1 játékvezetőt , 1 ellenőrt és 1 digi titkárt küld, a további 
közreműködőket a rendező csapat biztosítja. 
Ifjúsági női korosztály: komplett versenybírói létszám (6 fő) – a VB 2 

játékvezetőt, 1 ellenőrt és 1 digi titkárt küld, a további közreműködőket a 

rendező csapat biztosítja. 

Serdülő és gyermek korosztály: 1 bíró, 1 ellenőr, 1 időmérő, 1 digititkár 

szükséges – a VB 1 játékvezetőt, 1 ellenőrt és 1 digi titkárt küld, a további 

közreműködőket a rendező csapat biztosítja. 

16/2014. Felnőtt OB I-es lebonyolítás 
Az OB I-es Liga javaslatát – a 2014/15-ös OB I-es felnőtt férfibajnokság 
létszámát 14 csapatosra emelését, oly módon, hogy a 2013/2014-es 
bajnokság utolsó helyezettje kiesik az OB I-ből, az OB I/B első helyezett 
csapata pedig feljut az OB I-be – az elnökség elfogadta.  
A 2013/2014 évi bajnokság 13. helyezettje osztályozót játszik az OB I/B 
második helyezettjével, amennyiben az fel kíván jutni az OB I-be.  
Play-off: az 1-6-os play-off lebonyolítást az elnökség – 6-3-as szavazati 
aránnyal az 1-8-cal szemben elfogadta. 

 
17/2014. Az OB I-es Liga – az UP Bizottság és a Szakmai Testület egyetértésével – 
2014/15-ös UP bajnokságra tett javaslatát az Elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta. Ennek alapján: 

 az utánpótlás bajnokságokban 12 csapatos felsőház lesz, 22 fordulós 
alapszakasszal  



 az ifi és serdülő bajnokság alapszakasz és az 1-4. helyezett játszik a 
helyezések eldöntéséért (final four formátum), az alapszakasz pontjait a 
csapatok magukkal hozzák 

 gyermek bajnokság - 22 mérkőzés (nincs play-off) 

 a kiírások a következő 2 szezonban nem változnak  
 
18/2014. Az OB I-es Liga által beterjesztett átigazolási javaslatot – átigazolási díjak 
módosításáról – az elnökség elfogadta. 
 
19/2014. A felterjesztett adminisztrációs díjemeléseket az elnökség 1 tartózkodással 
elfogadta. 
 
20/2014. Utánpótlás tehetséggondozó táborok programtervének jóváhagyása: Dr. 
Szívós István szóbeli előterjesztését az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
 
21/2014. Az elnökség 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy fegyelmi ügyekben 
hozott ítéletekkel kapcsolatban az elnökség méltányossági kérelmet nem tárgyal. 
 
21/2014. Az MVLSZ elnöksége a következő egyesületek tagfelvételi kérelmét hagyta 
jóvá: 

 Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület  

 Batta  Híd Kft.  

 Petőfi és Fia Sportegyesület  

 Külkereskedelmi Sport Club  

 Dunántúli Vízilabda Liga Szolgáltató Kft.  

 DVSE Kft. 
  

22/2014. A BVLSZ benyújtotta új SZMSZ-ét, amelyet az MVLSZ közgyűlésének is 
jóvá kell hagynia. Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a 
tervezetet. 
 
23/2014. Kérelem: A NŐVÉRnek és a versenyirodának írt ASI kérelmet az elnökség 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 



HATÁROZATOK  
 

MVLSZ elnökségi ülés, 2014. június 25. 

  
24/2014. Merész András és Benedek Tibor szövetségi kapitány beszámolóit az  
elnökség egyhangú szavazással elfogadta.  
25/2014. Bojtor Gabriella gazdasági vezető Írásos beszámolóját az elnökség  
egyhangúlag elfogadta.  
26/2014. Antal Ferenc a 2014/15-ös sportfejlesztési programokról írásos beszámolót  
készített, amit az elnökség egyhangúlag elfogadott.  
27/2014. OB I-es rájátszás létszáma:  
Az 1-6-os rájátszás mellett döntött az elnökség 2 tartózkodással és 10 igen  
szavazattal.  
28/2014. A 2014/2015. évi Férfi OB I-es Férfi OBI/B, Férfi OB II, a Női OB I, Női OB  
I/B, a Magyar Kupa, a Komjádi Kupa, a Lemhényi- Vízvári Kupák, és a Halassy  
Kupa versenykiírásait  
az elnökség egyhangú szavazással elfogadta.  
29/2014. Átigazolási és versenyszabályzat:  
Az elnökség egyhangú szavazással felhatalmazta a Tóth Sándor, Dr. Halmos Péter  
és Dr. Boros Tamás alkotta alkalmi bizottságot, hogy a szabályzatokat tárgyalja és  
elfogadásáról az elnökség nevében határozatot hozzon.  
30/2014. Játékvezetői kifizetések: az MVLSZ Közgyűlése 2014. május 17-én  
elfogadta az Ellenőrző Testület 2013-as évről szóló jelentését, amely felhívta az  
elnökséget arra, hogy az utazási költségek elszámolásával kapcsolatos  
szabálytalanságot a következő versenyszezonra szűntesse meg!  
Az MVLSZ Elnöksége ennek alapján egyhangú határozatában felkért egy háromtagú  
bizottságot, hogy 2014. augusztus 15-ig fektesse le írásban a versenybírói,  
játékvezetői díjak kifizetésének és az utazási költségek térítésének szabályszerű  
eljárásrendjét.  
A bizottság tagjainak Dr. Beck György társelnököt, Kovács István elnökségi tagot és  
Császár György JB elnököt kérte fel. Az elnökség javasolta, hogy az egyeztetésekbe  
két tapasztalt játékvezetőt a bizottság vonjon be!  
 

HATÁROZATOK  
 

MVLSZ elnökségi ülés, 2014. szeptember 8.  
 

31/2014. A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége a sportról szóló 2004 évi I. 
törvény 33 §. valamint az MVLSZ 2013/2014 évi Versenyszabályzata alapján úgy 
határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 2014/2015 évi OB I. osztályú felnőtt férfi 
vízilabda bajnokságban történő indulási jog a DVSE Kft –re átruházásra kerüljön, és 
ennek megfelelően a 2014/2015 évi OB.I osztályú felnőtt férfi vízilabda bajnokságba 
DVSE Kft nevezzen be.  
A hozzájárulás megadására a Vízisport Üzemeltető Kft, a DVSE Kft valamint a 
Debreceni Cívis Polo Vízilabda Sportegyesület megállapodása és közös kérelme 
alapján került sor.  
A hozzájárulás megadásához az Elnökség előírja, hogy a Vízisport üzemeltető Kft 
valamint a Debreceni Cívis Polo SE kötelezettségvállaló nyilatkozatot nyújtson be 
arra vonatkozóan, hogy minden a 2013/2014 évi bajnokságban keletkezett, 
szerződésben vállalt  



kötelezettségüknek 2014. december 31-ig eleget tesznek  
32/2014. A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége a sportról szóló 2004 évi I. 
törvény 33 §. valamint az MVLSZ 2013/2014 évi Versenyszabályzata alapján úgy 
határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a 2014/2015 évi OB.I/B osztályú felnőtt férfi 
vízilabda bajnokságban történő indulási jog a DVSE Kft –re átruházásra kerüljön, és 
ennek megfelelően a 2014/2015 évi OB.I/B osztályú felnőtt férfi vízilabda 
bajnokságba DVSE Kft nevezzen be.  
A hozzájárulás megadására a Vízisport Üzemeltető Kft, a DVSE Kft valamint a 
Debreceni Cívis Polo Vízilabda Sportegyesület megállapodása és közös kérelme 
alapján került sor.  
33/2014. Merész András és Benedek Tibor előzetesen írásban megküldött 
beszámolóit az Európa-bajnokságról és a Világkupáról, illetve a két felnőtt válogatott 
és a férfi junior válogatott 2014. évi eredményességi támogatás javaslatait az 
elnökség egyhangú szavazással elfogadta.  
34/2014. Az Európa-bajnokság szervezőbizottságának előzetesen írásban 
megküldött beszámolóját az elnökség egyhangúlag elfogadta.  
35/2014. Dr. Szivós István utánpótlás igazgató a tehetséggondozó táborokban 
végzett munkáról beszámolót tartott, amit az elnökség egyhangúlag elfogadott.  
36/2014. Az átigazolási szabályzat Dr. Marosvári Attila, Dr. Halmos R. Péter és 
Jakab Zoltán által javasolt változtatásait az elnökség egyhangúlag elfogadta. Az új 
szabályzat hatályba lépése 2014. december 1.  
37/2014. A Váci Reménység Egyesület tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyta.  
38/2014. A női és férfi bajnokságok javasolt játéknapjait az elnökség egyhangúlag 
elfogadta.  
39/2014. Az elnökség a Versenyszabályzat 84. és 85. pontja alapján az alábbi 
fiókcsapat szerződéseket hagyta jóvá:  
Férfi klubok:  
• UVSE Kft. – UVSE  
• DVSE Kft. – CVPSE  
 
Női klubok:  
• UVSE Kft. – UVSE  
• Kópé UVSE – Póló SC  
 
A tavalyi évben kötött megállapodások a továbbiakban is élnek.  
39/2014. Az elnökség 1 tartózkodással és 10 igen szavazattal elfogadta a 
nemzetközi kupákban induló csapatok támogatási összegeit:  
• Férfi csapatok (3 db): csapatonként 3,3 millió Ft  
• Női csapatok (2 db): csapatonként 2,5 millió Ft  



HATÁROZATOK 

 

MVLSZ elnökségi ülés, 2014. október 20. 

 

40/2014. Horkai György és Petrovics Mátyás előzetesen írásban megküldött beszámolóit az 

elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

41/2014. Dr. Szívós István beszámolóját az Utánpótlás Bizottság és a Szakmai Testület 

üléséről az elnökség egyhangú szavazással elfogadott.  

42/2014. Tóth Sándor előterjesztette a Liga javaslatát a Versenykiírás 162. és 168. 

pontjainak módosítására, melyet az elnökség egyhangú szavazással elfogadott. 

43/2014. A 2014 évi női- és férfi Theodora Magyar Kupa 2014. december 5-7. időpontját az 

elnökség 7 és 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

44/2014. Jakab Zoltán ismertette az OB II-es versenykiírás 20. pontjának módosítását, 

melyet az elnökség egyhangú szavazással elfogadott. 

45/2014. Az elnökség feltételesen támogatja a Cegléd VSE átigazolási kérelmét. A végleges 

határozathoz minden érintett – az adott versenyosztályban szereplő – klub írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 



HATÁROZATOK 

MVLSZ elnökségi ülés, 2014. december 7. 

46/2014. Bojtor Gabriella gazdasági vezető beszámolóját a 2014. év I-X. hónap 

gazdálkodásáról az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

47/2014. Dr. Kemény Dénes beszámolóját a 2014. év nemzetközi eseményeiről, a 

válogatottak eredményeiről, az MVLSZ nemzetközi sportdiplomáciai tevékenységéről, a 

szakemberképzésekről, valamint beszámolt az MVLSZ strukturális- és arculati változásairól 

az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

48/2014. Az MVLSZ tagszervezeteinek minden felnőtt csapata egy utánpótlás klubot 

megnevezhet, ahonnan ingyenesen igazolhat utánpótlás játékost. 

A javaslatot az elnökség 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta. 

49/2014. Universiade válogatott edzői: 

A Szakmai Testület javaslata alapján Vincze Balázs jelölését az elnökség egyhangú 

szavazással elfogadta. 

A NŐVÉR javaslata alapján Tóth László jelölését az elnökség 1 tartózkodás mellett elfogadta 

azzal, hogy a szakember még egyeztet az őt foglalkoztató klubbal. 

50/2014. Az OB 1-es bajnokságokban vezető játékvezetőket is lehet ellenőri pozícióba 

küldeni a mérkőzésekre. A javaslatot január 1-itől a szezon végéig tartó időszakra az 

elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

Az elnökség javasolja az ellenőri tevékenységek felülvizsgálatát és a játékvezetők pontjainak 

összehasonlítását a bajnokság végén, kiterjesztve a felülvizsgálatot az utánpótlás 

bajnokságok esetére is. 

51/2014. A NŐVÉR és a Régió Liga javaslatait – folyó bajnokságok versenyszervezési 

kérdéseivel kapcsolatban –az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással elfogadta. 

52/2014. Három egyesület kérvényezett halasztást a nevezési díjak megfizetésére.  

Az egyesületek kérvényét az elnökség egyhangú szavazással elfogadta, és 2014. december 

31-ig haladékot ad a díjak megfizetésére. A határidő után a versenyiroda automatikusan 

alkalmazza a versenykiírás és versenyszabályzat vonatkozó szankcióit. 

53/2014. Az MVLSZ elnökségének ügyvezető testülete az MVLSZ javaslatát a MOB Kiemelt 

Edzői Programjára elfogadta. 



Határozatok 

MVLSZ elnökségi ülés, 2015. január 19. 

 

1/2015. Az MVLSZ elnökségének 2015-ös ülésrendjét az elnökség elfogadta. 

2/2015. A Liga javaslatait a 2014/2015-ös szezon versenynapjainak 

megváltoztatására az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 

3/2015. Dr. Molnár Tamás jelölését a Játékvezetői bizottság elnöki posztjára az 

elnökség 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatja. 

Feltétel: Dr. Molnár Tamás a DIAPOLO Szeged mérkőzésein nem ülhet a csapat 

kispadján. 

Dr. Molnár Tamás 2015. január 23. 16 óráig nyilatkozik, hogy elfogadja-e a jelölést. 

 

Határozatok 

MVLSZ elnökségi ülés, 2015. február 26. 

 

4/2015. Az MVLSZ 2015. évre vonatkozó költségvetését az elnökség egyhangú 
szavazással elfogadta. 

 

5/2015. Az MVLSZ 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programok jóváhagyási irányelveit egyhangú szavazással elfogadta. 

 
6/2015. Az MVLSZ edzői licencrendszert vezet be. Az MVLSZ versenyrendszerében 
részt vevő csapatok (felnőtt és utánpótlás) mellett 2017. szeptember 1-től, a területi 
bajnokságokban szereplő csapatok (felnőtt és utánpótlás) mellett 2019. szeptember 
1-től kizárólag az MVLSZ által elfogadott képesítésekkel rendelkező szakember 
dolgozhat. 
 
Az edzői licenchez elfogadott képesítések: MVLSZ által szervezett edzőképzés, 
magyar vagy külföldi főiskolán vagy egyetemen szerzett edzői oklevél, szakedzői 
diploma. 
 
Az elnökség az edzői licence létrehozását és az edzői tevékenység végzésére 
vonatkozó korlátozást egyhangú szavazással elfogadta.  
 
7/2015. Az MVLSZ Elnöksége 2015. március 11-én, az MVLSZ Elnöksége által a 
2013. február 24-én elfogadott 13/2013 számú elnökségi határozatnak a hatályát a 
2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan az MVLSZ elnöksége 
meghosszabbítja 



Elnökségi határozatok 
2015. március 30. 

 
 
8/2015. Az éves szakmai beszámolókat és azok előterjesztését a közgyűlésen az 
elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
 
9/2015. Az alapszabály módosítási javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a NŐVÉR 
önálló szakmai testületként szerepeljen benne, az elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta.  
 
10/2015. Az elnökség az ellenőrző testület elnökének lemondása miatti előrehozott 
tisztújítás napirendre kerülését a Közgyűlésen egyhangú szavazással elfogadta.  
 
11/2015. Az elnökség a jelölő bizottság vezetésére korábban felkért Dr. Boros 
Tamást tisztségében egyhangú szavazással megerősítette. 
 
12/2015. Dr. Molnár Tamás, a Játékvezetői bizottság elnöke, Dr. Marosvári Attilát, 
Molnár Pétert és Székely Balázst javasolja a JB tagjainak. A javaslatot az elnökség 
11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 
 
13/2015. Pázmányi Gábor javasolja az ellenőr-küldés szabályainak módosítását. 
Javasolja, hogy 10 év játékvezetői tapasztalattal, alsó korhatár nélkül lehessen 
közreműködőket ellenőri pozícióba delegálni. Az elnökség a javaslatot egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 
14/2015. Az elnökség a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., a III. 
kerületi Torna és Vívó Egylet, a Hófehér Fóka Úszóiskola Kft. és a Velence Plus Kft. 
tagfelvételi kérelmét elfogadta. 
 
 



Elnökségi határozatok 
2015. május 15. 

 
15/2015. Merész András és Benedek Tibor által írásban készített vb-felkészülési 
programokat az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
16/2015. Dr. Horkai György és Petrovics Mátyás által írásban készített utánpótlás 
felkészülési programokat az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
17/2015. Dr. Vincze Balázs által írásban készített Universiade válogatott felkészülési 
programját az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
18/2015. Dr. Szívós István előterjesztését a 2015-ös MVLSZ tehetséggondozó 
táborokra az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
19/2015. Az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy valamennyi férfi 
és női OB I-es klubnak legkésőbb 2015. május 31-ig jeleznie kell az MVLSZ 
versenyirodája felé indulási szándékát a 2015/16-os bajnokságra. A klub, amely 
határidőre nem jelez vissza, az nemleges válasznak tekintendő. Az a klub, amely 
pozitívan jelez vissza, majd mégis visszalép a bajnokságtól, 5 M Ft-os büntetést kap. 
20/2015. Az elnökség egyhangú szavazással határozott az edzői licencek 
kiállításának pontos feltételeiről. 
Az MVLSZ licenc megszerzésének lehetőségei: 
1.) Az MVLSZ által meghatározott végzettség igazolása alapján vagy ezen 
képzésekben való részvételt igazoló aktív hallgatói jogviszony bemutatása 
- TF szakedzői 
- MVLSZ négy féléves képzése 
- külföldi, egyetemi szintű szakedzői képzés 
Ideiglenes licenc adható a fenti képzéseken részt vevő edzők számára, azonban 
halasztás esetén legfeljebb egy évig adható meg az ideiglenes licenc. 
2.) A szakmában eltöltött idő alapján: 
A MVLSZ automatikusan megadja azon edzőnek a licencet, aki  
- legalább 15 éves, az MVLSZ irattárában fellelhető mérkőzés 
jegyzőkönyvekkel ellenőrizhető edzői múlttal rendelkezik, 
- elmúlt 50 éves és legalább 10 éves, az MVLSZ irattárában fellelhető mérkőzés 
jegyzőkönyvekkel ellenőrizhető edzői múlttal rendelkezik. 
 
Ezen feltételek utolsó érvényesítési éve: 2017. 
3.) OKJ végzettség alapján: 
A következő két évben az MVLSZ indít egy féléves továbbképzést. A 
továbbképzésen való részvétel feltételei: 
• OKJ végzettség igazolása 
• felvételi vizsgadíj befizetése  
• felvételi vizsga teljesítése  
• amennyiben felvételt nyert az egy éves képzési díj befizetése 
A képzés vizsgával zárul. 
21/2015. A BVLSZ megújított SZMSZ-ét az MVLSZ elnöksége egy tartózkodás 
mellett elfogadta. 
22/2015. Az MVLSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a következő egyesületek 
tagfelvételi kérelmét: 
• Szentendrei Vízisport Szolgáltató Kft. 
• Ceglédi Kék Cápa Sportegyesület 
• Csepel Vízilabda Sport Egyesület 
• Ezüstpart Sportegyesület 



• Kecskeméti Vízilabda Egylet 
• Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 
• TVSE Vízilabda Kft. 
• Alfa SC 
• Balatonfüredi Kölyök LC 
• Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 

Elnökségi határozatok  
2015. június 9.  

23/2015. Az MVLSZ elnöksége a Versenyiroda előterjesztése alapján a 2015/16-os 
versenykiírásokat elfogadta.  
24/2015. Az MVLSZ elnöksége az MVLSZ SZMSZ-ének módosítását – TAO iroda 
működésével kapcsolatos változtatásokat – elfogadta. 

25/2015. Az Ügyvezető Testület 2015.08.13-ai döntése alapján 
Az Ügyvezető Testület az elnökség által 2015. június 9-én jóváhagyott OB I-es 
versenykiírás 17-es pontját – az elnökség létszámemelési döntésével összhangban – 
a következőképpen módosította: 
„A csapatok a 2014/2015. évi bajnokság helyezéseit figyelembe véve páronként (1-2, 
3-4, 5-6, 7-8,…) kerülnek kisorsolásra az „A” vagy a „B”csoportba. A 13-as, 14-es 
besorolási számot az OB I/B bajnokság 1. helyezettje és az OB I-es bajnokság 13. 
helyezettje kapta meg. A 15-ös és 16-os sorszámot az OB I-es bajnokság 14. 
helyezettje és az OB I/B bajnokság 2. helyezettje kapta meg.” 
Annak érdekében, hogy a fenti elvek érvényesülhessenek, az Ügyvezető Testület az 
OB I 2015/16. évi bajnokság sorsolásának részbeni megismétlését rendelte el, 
amelynek időpontja: 2015. augusztus 14.  
 

Elnökségi határozatok  
2015. augusztus 31. 

26/2015. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a következő beszámolókat: 
Merész András, Benedek Tibor, Dr. Horkai György, Petrovics Mátyás, Mihók Attila, 
Dr. Vincze Balázs, Tóth László. 
27/2015. Benedek Tibor szövetségi kapitányt az elnökség egyhangú szavazással 
megerősítette pozíciójában. 
28/2015. Az elnökség titkos szavazással Bíró Attilát választotta női szövetségi 
kapitánynak. 
29/2015. Az OB I-es Liga egyetértésével az elnökség egyhangú határozattal 
elfogadta, hogy a 2015/16-os szezon versenykiírását a következő ponttal 
kiegészíteni szükséges: 
„A Magyar Vízilabda Szövetség által szervezett  férfi és női OB I-es bajnokságban, 
valamint a Magyar Kupa mérkőzésein bármely hivatalos funkcióban – játékos, 
klubvezető, edző – csak olyan személy vehet részt aki a Szövetséghez aláírva 
eljuttatta  a Szerencsejáték Zrt.  által  elkészített „Hozzájárulási nyilatkozatot”, 
egyben vállalja a nyilatkozatban meghatározottak maradéktalan betartását.” 
30/2015. Az elnökség egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a kecskeméti klub 
visszalépésével az OB I/B-ben üresen maradt pozíciót az OB II tavalyi rangsora 
alapján kell feltölteni a legjobb OB I/B-s indulást vállaló együttessel. 
31/2015. Az elnökség egyhangú szavazással megbízta a Szakmai Testület két 
elnökségi tagját, Dr. Faragó Tamást és Kovács Istvánt az egyedi licenckérdések 
bírálatával.  



32/2015. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Sportprojekt18 Nonprofit 
Kft tagfelvételi kérelmét. 
 

Elnökségi határozatok 
 2015. szeptember 30.  

 
33/2015. Dr. Horkai György beszámolóját a az MVLSZ elnöksége egyhangú 
szavazással elfogadta.  
34/2015. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2015-ös BENU Magyar 
Kupa négyes döntőjének helyszíneit: Eger (férfi MK), Budapest (női MK).  
35/2015. Az elnökség két tartózkodással elfogadta a 2015/16-os szezonban 
nemzetközi kupában induló egyesületek támogatását, amely 20 M Ft lesz, egyenlő 
arányban felosztva.  
36/2015. Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a Fegyelmi Bizottság 
összetételét: Dr. Deák Péter elnök, Dr. Darida János, Dr. Tóth D. Béla és Dr. 
Helembai Gábor tagok. 

Elnökségi határozatok 
2015. november 9. 

 
37/2015. Az elnökség Dr. Molnár Tamás JB elnök írásban megtett javaslatát a 
közreműködői kifizetésekkel kapcsolatban – azon mérkőzések tekintetében, ahol a 
számlafizető az MVLSZ – egyhangú szavazással elfogadta.  
38/2015. Az elnökség a Lemhényi Dezső Országos Ifjúsági Kupa, valamint a Vízvári 
György serdülő Kupa versenykiírását egyhangú szavazással elfogadta.  
39/2015. Dr. Marosvári Attila, az Átigazolási Bizottság elnöke módosító indítványt 
nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetség Igazolási és Átigazolási szabályzatához. 
Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta. 
 
40/2015. Az elnökség a Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub írásban megküldött 
kérelmét egyhangú szavazással elutasította. 
 
41/2015. Az UVSE kettős játékengedély iránti kérelmét Nagy Ádám részére az 
elnökség 8 ellenszavazat, 1 támogatás és 2 tartózkodás mellett elutasította.  
 
42/2015. Az elnökség a Rendes Esztergomi Vízilabda SE kérelmét egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 

Elnökségi határozatok 
2015. december 16. 

 
43/2015 Az elnökség Benedek Tibor és Bíró Attila beszámolóját egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 
44/2015 Az elnökség a HUNADO iránymutatása alapján készült MVLSZ 
Doppingellenes Szabályzatot egyhangú szavazással fogadta el. 
 
45/2015 Az elnökség a Gerevich ösztöndíj maradványpénz felosztási javaslatát 
egyhangú szavazással fogadta el. 
 



46/2015 A Játékvezető Bizottság előterjesztése alapján az elnökség Dr. Molnár 
Tamást egyhangú szavazással jelölte a LEN TWPC tagságra a 2016-os LEN 
Kongresszusra. 
 

Elnökségi határozatok 
2015. december 16. 

 
47/2016 Az elnökség Benedek Tibor és Bíró Attila beszámolóját egyhangú 
szavazással elfogadta. 
 
48/2016  Az elnökség az éves elnökségi munkatervet egyhangú szavazással fogadta 
el. 
 
49/2016 A bajnokság menetrendjének átszervezését – annak érdekében, hogy a 
férfiválogatott zavartalanul készülhessen az Olimpiai Kvalifikációs Tornára – a Liga 
javaslatára az elnökség egyhangú szavazással fogadta el. 
  
50/2016 A 2017/18-as szezon versenyszabályzatát és versenykiírását érintő 
határozatok: 

 2017/18-as bajnoki szezontól az OB I-ben legfeljebb két külföldi játékos 
szerepeltethető egy mérkőzésen  

 2017/18-as bajnoki szezontól honosított játékosnak kizárólag az a magyar 
állampolgárságú játékos minősül, aki más ország nemzeti válogatottjában nem 
szerepel 
Az elnökség ezt a Liga javaslataival egyetértve egy ellenszavazat mellett elfogadta. 

 
Elnökségi határozatok 

2016. január 26. 
 
51/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással döntött arról, hogy a női 
szövetségi kapitány, Bíró Attila szerződését 2017. augusztus 31-ig meghosszabbítja. 
 
52/2016 A Magyar Vízilabda Szövetség az utánpótlás bajnokságokra is kiterjedő 
doppingellenes programot indít, amelynek része lesz a sportolók szűrése is. Az 
MVLSZ elnöksége ezt egyhangú szavazással fogadta el. 
 
53/2016 Az MVLSZ és a MEFS által rendezett Egyetemi Bajnokság versenykiírását 
az MVLSZ elnöksége elfogadta. 
 
54/2016 Az elnökség a Római Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét egyhangú 
szavazással tudomásul vette 
 
 



Elnökségi határozatok 
2016. február 24. 

 
55/2016 Az MVLSZ 2017/2017-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programok jóváhagyási irányelveit szavazással fogadta el 
 
56/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú határozattal döntött a BVLSZ 2016-os 
támogatásáról. Ennek alapján a BVLSZ tevékenységéhez 1 millió forinttal járul 
hozzá, valamint az OB I/B-ben szereplő csapatok uszodabérleti költségeik részbeni 
csökkentése céljából az elnökség a BVLSZ javaslata alapján további 2 millió forintot 
biztosít. 
 

56/2016 Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja Dr. Deák Péter előterjesztését 
a versenyszabályzat azon pontjának módosításáról, amely a pénzbírság befizetésére 
rendelkezésre álló határidő elmulasztásának szankcióját szabályozza. 
 
57/2016 AZ MVLSZ új Biztonsági Szabályzatát az elnökség egyhangú szavazással 
fogadta el. 
 
58/2016 Az elnökség a Petőfi és Fia Sportegyesület tagságnak törlési kérelmét 
tudomásul vette. Az elnökség a Mohácsi Torna Egylet tagfelvételi kérelmét szintén 
tudomásul vette. 
 

Elnökségi határozatok  
2016. április 27. 

 
58/2016 Az elnökség az MVLSZ Sportfejlesztési Programját egyhangú szavazással 
fogadta el. 
59/2016 Az elnökség az MVLSZ éves költségvetését egyhangú szavazással fogadta 
el. 
60/2016 Az elnökség a Komárom Városi SE, az Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft., 
továbbá a Tiara Sport és Szabadidő Egyesület tagfelvételi kérelmét tudomásul vette. 
Az elnökség a Vecsési Sportegyesület tagságról lemondását tudomásul vette. 
 
61/2016 Az elnökség egyhangú szavazással jelölte mesteredzőnek Dr. Tim Gábort a 
Magyar Edzők Társasága által meghirdetett pályázatra. Az elnökség szintén 
egyhangú szavazással jelölte Bíró Attilát a Magyar Edzők Társasága- Az év edzője 
díjra. 
 
62/2016 Az MVLSZ új Fegyelmi Szabályzatát az Elnökség egyhangú szavazással 
elfogadta. 
 
63/2016 Pázmányi Gábor javaslatára az elnökség egyhangú szavazással Vereckei 
Zoltánt visszahívta a TAO Bíráló Bizottság tagjai közül. Egyúttal az Elnökség Bárány 
Attilát egy tartózkodás mellett jelölte a Bizottság tagjai közé. 
 
64/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással fogadta el az MVLSZ 2016. 
évi Közgyűlésének előterjesztési csomagját. 
 



Elnökségi határozatok  
2016. június 17. 

 
65/2016 Benedek Tibor és Bíró Attila szövetségi kapitányok beszámolóját az MVLSZ 
elnöksége egyhangú szavazással fogadta el. 
 
66/2016 Nemcsik Balázs főtitkár javaslatot tett arra, hogy az MVLSZ Iroda, az 
átigazolási költségtérítés díját automatikusan (további elnökségi felhatalmazás nélkül 
is) továbbíthassa a kluboknak. Az elnökség a javaslatot egyhangú szavazással 
fogadta el. Egyúttal az elnökség a Liga által javasolt új nevelési díjakat egyhangú 
szavazással elfogadta. 
„14 évnél fiatalabb sportoló átigazolása esetén 500.000 Ft.- 
14-18 év közötti sportoló átigazolása esetén 800.000 Ft.- 
18 évnél idősebb sportoló átigazolása esetén 1.000.000 Ft.- 
 
67/2016 Az MVLSZ elnökségének egyhangú szavazata alapján, az MVLSZ elnöke 
kivételes esetben – méltányossági szempontokat szem előtt tartva - felmentést adhat 
az átigazolási illeték megfizetése alól. 
 
68/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással a Szolnoki Dózsa- KÖZGÉP 
csapatát javasolta a LEN számára szabadkártyás csapatnak. 
  

Elnökségi határozatok  
2016. június 23. 

 
 
69/2016 Az előzetesen előterjesztett versenykiírásokhoz Pázmányi Gábor szóbeli 
kiegészítést fűzött. Ennek alapján az elnökség a 2016-17. évi bajnoki idény összes 
versenykiírását egyhangú szavazással fogadta el. 
 
70/2016 A szövetségünk elnöksége határozott a 2016/17-es OB I-es bajnokság 
összetételével kapcsolatban. Az UVSE beadott kérelmét – a versenykiírás pontjait 
értelmezve – elutasította. 
 
71/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással döntött az Átigazolási 
Szabályzat módosításáról. Az új szabályozás szerint az utánpótláskorú játékosok 
tekintetében a kvalifikációt követő 72 órában lehetőség lesz az átigazolásra. Az 
átigazolás feltétele az, hogy az elengedő és a befogadó csapat egyaránt 
hozzájáruljon az átigazoláshoz. 
 

Elnökségi határozatok  
2016. szeptember 20. 

 
72/2016 Az MVLSZ elnöksége Benedek Tibor és Bíró Attila szövetségi kapitányok 
olimpiai beszámolóját egyhangú szavazással fogadta el. 
Az MVLSZ elnöksége Horkai György és dr. Faragó Tamás beszámolóját az 
utánpótlás világversenyekről szintén egyhangú szavazással fogadta el. 
 



73/2016 Dr. Boros Tamás a Szervezeti és Működési Szabályzat előzetesen 
megküldött módosító javaslatát az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással fogadta 
el. 
 
74/2016 A 2016-17. évi Férfi OB II Osztályú Országos Vízilabda Bajnokságának 
versenykiírását az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással elfogadta. 
  
75/2016 A 2016-2017. évi férfi és női nemzetközi kupák, valamint Világ Liga 
játéknapok időpontját az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással fogadta el. 
 
76/2016 A Piranha Vízisport Egyesület tagfelvételi kérelmét az MVLSZ elnöksége 
tudomásul vette. 
 
 

Elnökségi határozatok  
2016. szeptember 29. 

 
77/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással hívta össze a 2016. évi 
Tisztújító Közgyűlést, amely 2016. október 22-én 9 órakor lesz a Magyar Sport 
Házában. Amennyiben 9 órakor a Tisztújító Közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy 
Dr. Boros Tamás javaslatára 11 órakor megismételt Közgyűlés lesz. 
 
78/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással hívta össze a 2016. évi 
Tisztújító Közgyűlést, amely 2016. október 22-én 9 órakor lesz a Magyar Sport 
Házában. Amennyiben 9 órakor a Tisztújító Közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy 
Dr. Boros Tamás javaslatára 11 órakor megismételt Közgyűlés lesz. 
 
 

Elnökségi határozatok  
2016. november 17. 

 
79/2016 Az MVLSZ Elnöksége két ellenszavazat mellett döntött arról, hogy 
pályázatot ír ki a férfiválogatott szövetségi kapitányi posztjára.  
 
80/2016 Az MVLSZ Elnöksége egyhangú szavazással fogadta el a Szervezeti és 
Működési Szabályzat II., X., illetve XVI. fejezetét érintő módosító javaslatokat. 
Egyúttal az elnökség szintén egyhangú szavazással fogadta el a Régió Liga 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító javaslatait. 
 
81/2016 Az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a szövetségi kapitányok 
jelöltjeit Keszthelyi Rita, illetve Hárai Balázs személyében az „Év Játékosa” díjra. 
 
82/2016 Az elnökség tagjai megszavazták a 2016-os férfi, illetve női Szuperkupa 
időpontját, valamint az elnökség egyhangú szavazással elfogadta a magyar férfi- és 
női vízilabda-válogatottak nevezését a XXIX. Nyári Universiadera. 



Elnökségi határozatok  
2016. december 15. 

 
83/2016 Az MVLSZ Elnöksége titkos szavazással Märcz Tamást kérte fel a 
férfiválogatott szövetségi kapitányi posztjára. 
 
84/2016 Az MVLSZ Elnöksége egy tartózkodás mellett fogadta el a Liga ellenőri-, a 
játékvezetői- és a versenybírói bizottság személyi összetételére tett javaslatait. 
 
85/2016 Az MVLSZ elnöksége egyhangú szavazással döntött arról, hogy – Dr. 
Luther István, Dr. Tim Gábor, Babarczi Roland, Dr. Vezsenyi Péter, Dr. Dubecz 
József és Dr. Gábor Antal uraknak – az elnökség egy emlékpakett átadásával 
köszöni meg a magyar vízilabda sportért kifejtett elkötelezett munkájukat. 


