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JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2017. január 8-i 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 

 
Helyszín: Danubius Health Spa Resort Margitsziget, Star Auditorium. 

 

Időpont: 2017. január 08. 11:00 

 

Jelenlét: 

 

Gyárfás Tamás elnök, dr. Sós Csaba szakmai alelnök, dr. Hargitay András szövetségi kapitány, 

Becsky András, Cseh László, Fodor Szabolcs, Güttler Károly, dr. Tóth Ákos, Sass Katalin, dr. 

Török Enikő, Törös Károly, Vizi Csaba és dr. Wladár Sándor elnökségi tagok, valamint 

 

dr. Bienerth Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos, a Budapest 2024 olimpiai pályázat 

alelnöke, Hornyák Viktor, a debreceni Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely elnöke és Tóth 

István, a szentendrei Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület elnöke, a MÚSZ elnöki székére 

pályázó jelöltek, 

 

dr. Sándor Elek ügyvéd, a közgyűlés levezető elnöke, dr. Szabó Tünde EMMI sportért felelős 

államtitkár, dr. Bartha Csaba MOB főtitkár, Fábián László MOB sportigazgató, Szántó Éva 

főtitkár, Nagy Orsolya ügyvezető igazgató, Füleky András sportigazgató, Halász Sarolta 

gazdasági igazgató, Csurka Gergely sajtófőnök, Petrov Iván utánpótlás szövetségi kapitány, 

Gellért Gábor nyíltvízi szövetségi kapitány, dr. Ugrin Tamás, dr. Fábry György és dr. Pozsgay 

Gábor ügyvédek, a Jelölőbizottság tagjai, Pósa Józsefné, a MÚSZ Ellenőrző Testület elnöke, 

Nagy Anikó és dr. Késmárki Éva ellenőrzőtestületi tagok, Terebessy Réka irodavezető, 

jegyzőkönyvvezető, valamint 

 

a Magyar Úszó Szövetség tagszervezeteinek 148 képviselője a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

 

Pósa Józsefné ellenőrzőtestületi elnök, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke: A 130 

tagszervezet 199 képviselőjéből 148 van jelen a mai napon, ennyi érvényes szavazólapot adtunk 

ki, a fennmaradó 52 szavazólap a birtokunkban van. 

 

Gyárfás Tamás elnök: Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés megjelent résztvevőit, külön 

tisztelettel dr. Szabó Tünde államtitkár asszonyt, dr. Bartha Csabát, a Magyar Olimpiai 

Bizottság főtitkárát, külön tisztelettel Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnokot, Hosszú 

Katinka háromszoros olimpiai bajnokot, Wladár Sándort. Ők a szemünk fényei valamennyien, 

tehát őket külön tisztelettel köszöntöm, és természetesen az elnökjelölteket, dr. Bienerth 

Gusztáv urat, Hornyák Viktor urat és Tóth István urat. Kötelességem, hogy a Közgyűlés elnökét 

megválasszuk. Az Alapszabály értelmében nekem kell javaslatot tennem. Én a 

hagyományoknak megfelelően az Elnökség egyetértésével dr. Sándor Elek urat javaslom.  
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Darnyi Tamás: Én dr. Sós Csabát is jelölném.  

 

Gyárfás Tamás: Mondja szakavatott kollégám, hogy az Alapszabály értelmében az elnöknek 

kell javaslatot tennie. Ez nem jelenti azt, hogy dr. Sós Csabát és Darnyi Tamást ne tartanám 

méltónak, megfelelőnek és garanciának arra, hogy tisztességes lesz a Közgyűlés, de maradnánk 

az eredeti szándéknál. Először javaslom dr. Sándor Elek urat, természetesen, ha nem kapja meg 

az 50% + 1 fős többséget, akkor egy új javaslattal kell előhozakodnom. Tehát Sándor Elek urat 

javaslom első helyen, Alapszabályunk értelmében. Kérem, hogy kézfeltartással, illetve a 

szavazólappal jelezze, aki javaslatommal egyetért. 

 

A Közgyűlés a szavazólapok felemelésével szavaz. 

 

Kérem, hogy mindenki nézzen körül, szerintem látható többség. Még nem jelöltük ki a 

szavazatszámláló bizottságot. Elnézést kérek dr. Sós Csabától, tehát nem a személye ellen, 

hanem a Közgyűlés jelen lévő tagjai véleményének tiszteletben tartása érdekében kérem, hogy 

dr. Sándor Elek vegye át a közgyűlés levezetését. 

 

1/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag dr. 

Sándor Elek urat választotta levezető elnöknek. 

 

Dr. Sándor Elek levezető elnök: Tisztelt Rendkívüli Közgyűlés! Nagy szeretettel és tisztelettel 

köszöntök mindenkit, aki itt megjelent ezen a mai rendkívüli közgyűlésen. A továbbiakban a 

közgyűlés elnevezést használom. A szokásoknak megfelelően technikai feladatoknak kell 

eleget tennünk, megválasztjuk a közgyűlés tisztségviselőit. Mint hallották, a mandátumvizsgáló 

bizottságunk elnöke jelentést tett a Közgyűlésnek, mely szerint 148 képviseleti joggal 

rendelkező személy van jelen, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyvvezetőnek 

javaslatot tennék: Terebessy Réka, a MÚSZ irodavezetője személyére. Aki Terebessy Rékát 

jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, azt kérem, hogy szavazólapjával jelezze. 

 

2/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

Terebessy Rékát választotta jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

Dr. Sándor Elek: Alapszabályunk értelmében két jegyzőkönyv-hitelesítő személy is 

szükséges, akik a végleges jegyzőkönyvet hitelesíteni fogják. Azt is elmondom, hogy 

hangfelvétel is készül, és az Alapszabály értelmében 30 napig kötelesek megőrizni a 

hangfelvételt, tehát ha valaki le akarja ellenőrizni, annak ilyen lehetősége van. Jegyzőkönyv-

hitelesítő személyére nem kaptam előzetesen neveket, ezért megkérem a jelen lévő 

képviselőket, hogy tegyenek javaslatot jegyzőkönyv-hitelesítő személyekre, lehetőleg olyan 

személyekre, akik elérhetőek, hogy az elkészült jegyzőkönyvet mihamarább alá tudják írni. 

Kérem, javasoljanak! Sós Csabát hallottam. Tehát Sós Csaba az egyik. Van-e más javaslat?  

 

Dr. Sós Csaba alelnök: Verrasztó Zoltánt javaslom. 

 

Dr. Sándor Elek: Verrasztó Zoltán is elvállalta. Kérem, hogy aki jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

elfogadja Sós Csabát, jelezze a szavazólapjával! 

 

3/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta dr. Sós Csabát. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki dr. Verrasztó Zoltánt jegyzőkönyv-hitelesítőnek szeretné megválasztani, 

jelezze!  
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4/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta dr. Verrasztó Zoltánt. 

 

Dr. Sándor Elek: A mandátumvizsgáló bizottság elnökét és két tagját Alapszabályunk 

értelmében az Elnökség választotta meg, tekintettel arra, hogy az ő feladatuk a közgyűlés 

megkezdése előtti időszakra esik. Én úgy szoktam, hogy megerősíttetem ezen személyeket a 

közgyűléssel, így szerepelnek a közgyűlés jegyzőkönyvében is. 

 

A Ferencvárosi Torna Club képviselője: Szeretném a szavazatszámláló bizottságba jelölni 

Dr. Wildner Domonkost és Szabó Krisztinát. 

 

Dr. Sándor Elek: Ha odajutunk, ezt figyelembe veszem. Kérem, hogy a mandátumvizsgáló 

bizottságot erősítsük meg. Mint látták, Pósa Józsefné, a MÚSZ Ellenőrző Testületének elnöke 

ismertette a jelenlévők számát. Kérem, hogy erősítsék meg mandátumvizsgáló bizottsági elnöki 

tisztségében Pósa Józsefnét. 

 

5/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette Pósa Józsefnét mandátumvizsgáló bizottsági elnöki tisztségében. 

 

Dr. Sándor Elek: A bizottság tagjai dr. Fábry György ügyvéd és Füleky András, a MÚSZ 

sportigazgatója. Aki dr. Fábry Györgyöt megerősíti mandátumvizsgáló bizottsági tagi 

tisztségében, jelezze! 

 

6/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette dr. Fábry Györgyöt mandátumvizsgáló bizottsági tagi tisztségében. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki Füleky Andrást megerősíti mandátumvizsgáló bizottsági tagi 

tisztségében, jelezze! 

 

7/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette Füleky Andrást mandátumvizsgáló bizottsági tagi tisztségében. 

 

Dr. Sándor Elek: Kérem, hogy a mandátumvizsgáló bizottság folyamatosan vizsgálja a 

mandátumokat! Aki el kíván menni, az a mandátumvizsgáló bizottság elnök asszonyánál, adja 

le a szavazólapját, illetve, ha valaki még érkezik, akkor szintén jelezze, és megkapja a 

szavazólapját, illetve aláírja a jelenléti ívet. 

Jelölőbizottságot és szavazatszámláló bizottságot is választunk. Ha ezzel kapcsolatos Hornyák 

úr indítványa, akkor hallgatjuk. 

 

Hornyák Viktor, a Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely elnöke, MÚSZ elnökjelölt: Azt 

gondolom, hogy minden elnökjelöltnek kellene, hogy legyen egy képviselője a 

szavazatszámláló bizottságban. 

 

Dr. Sándor Elek: Ha odaérünk, kérem, javasoljon nevet.  

A jelölőbizottság tagjait is szeretném, ha megerősítenék tisztségükben. A jelölőbizottságot 

Alapszabályunk értelmében 30 nappal a közgyűlés előtt az Elnökség választja meg. Ennek is 

értelemszerűen az az oka, hogy nekik a közgyűlés előtt van feladatuk, és még ma is szerepük 

lesz. A jelölőbizottság elnökének dr. Ugrin Tamás ügyvéd kollégámat választották, tagjaivá dr. 

Fábry György és dr. Pozsgay Gábor szintén ügyvéd kollégákat. Elvégezték munkájukat, amit 

önök elé fognak tárni. Kérem, erősítsék meg őket a tisztségükben! 

Aki a jelölőbizottság elnökét, dr. Ugrin Tamást megerősíti funkciójában, jelezze! 
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8/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette dr. Ugrin Tamást jelölőbizottsági elnöki tisztségében. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki dr. Fábry Györgyöt megerősíti ezen tagi tisztségében, jelezze! 

 

9/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette dr. Fábry Györgyöt jelölőbizottsági tagságában. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki dr. Pozsgay Gábort megerősíti ezen tagi tisztségében, jelezze! 

 

10/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette dr. Pozsgay Gábort jelölőbizottsági tagságában. 

 

Dr. Sándor Elek: Most jutottunk el a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásához. 

Kaptam három jelöltet, de nincs semmilyen korlátunk, tehát lehet több jelölt is. Elnöknek Nagy 

Anikót, a MÚSZ Ellenőrző Testületének tagját javasolták, tagokká Tószegi Andort, a Váci 

Vízmű SE képviselőjét, és Halász Saroltát, a MÚSZ gazdasági igazgatóját. Kérem a további 

jelöltek megnevezését. 

 

A Ferencvárosi Torna Club képviselője: Szeretném a szavazatszámláló bizottság tagjának 

javasolni Dr. Wildner Domonkost és Szabó Krisztinát. 

 

Dr. Sándor Elek: Köszönöm szépen, jegyeztem. 

 

Hornyák Viktor: Németh Zsoltot javaslom. 

 

Dr. Sándor Elek: Kérném a Közgyűlést, hogy aki a szavazatszámláló bizottság elnökévé Nagy 

Anikót, a MÚSZ Ellenőrző Testületének tagját megválasztja, jelezze a szavazólapjával! 

 

11/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag a 

szavazatszámláló bizottság elnökévé választotta Nagy Anikót, a MÚSZ Ellenőrző Testületének 

tagját. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Tószegi Andort, a Váci 

Vízmű SE képviselőjét, jelezze! 

  

12/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Tószegi Andort, a Váci Vízmű SE 

képviselőjét. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki a szavazatszámláló bizottság tagjává választja Halász Saroltát, a MÚSZ 

gazdasági igazgatóját, jelezze! 

 

13/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 142 igen szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Halász Saroltát, a MÚSZ gazdasági 

igazgatóját. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki a szavazatszámláló bizottság tagjává kívánja választani dr. Wildner 

Domonkost, jelezze! 
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14/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

1 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta dr. Wildner Domonkost. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki Szabó Krisztinát ugyanezen tisztségre meg kívánja választani, jelezze! 

 

15/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 145 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

2 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Szabó Krisztinát. 

 

Dr. Sándor Elek: Németh Zsolt kapott még jelölést. Aki Németh Zsoltot a szavazatszámláló 

bizottság tagjává kívánja választani, jelezze! 

 

16/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 127 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 

11 tartózkodás mellett a szavazatszámláló bizottság tagjává választotta Németh Zsoltot. 

 

Dr. Sándor Elek: Összesen hat szavazatszámláló bizottsági tagunk van. 

Előzetesen egyetlen napirendi pont lett meghirdetve, erről tájékoztatták a tagságot: a Magyar 

Úszó Szövetség elnökének megválasztása. Alapszabályunk értelmében 15 nappal a közgyűlés 

időpontja előtt lehet más napirendi pontra is javaslatot tenni. Ebben az esetben az Elnökség 

köteles megtárgyalni azt. Ha az Elnökség egyetért vele, az olyan, mintha ők tűzték volna 

napirendre, ha viszont az Elnökség nem ért vele egyet, akkor a Közgyűlésnek kell döntenie az 

újonnan kért napirendi pont felől. Egyetlen ilyen kezdeményezés volt, nevezetesen a Széles 

Sándor Kft. vezetője, Hornyák Viktor úr tett egy javaslatot. Szó szerint olvasom önöknek: 

 

„Kedves Kollégák! 

A MÚSZ Elnöksége MÚSZ – 6/2016/12/14 számú határozata alapján a szövetség Alapszabálya 

rendelkezéseivel összhangban, a 2017. január 8-ra összehívott rendkívüli Közgyűlésére 

meghirdetett napirend pontjainak kiegészítését az alábbiak szerint kérjük: 

Kiegészített napirend:    

1. Alapszabály módosítás;  

2. Az Elnökség, MÚSZ igazgatók visszahívása; 

3. Az Ellenőrző Testület a szövetség 2016. évi pénzügyi helyzetről beszámolója; 

4. Az időközben lemondott Elnök helyére új elnök megválasztása, valamint az új MÚSZ 

Elnökség és igazgatók megválasztása. 

5.  Egyebek 

Hornyák Viktor 

Széles Sándor ÚNM Kft igazgató” 

 

Az Elnökség 2017. január 3-i ülésén megtárgyalta ezeket a javaslatokat, és két fő problémája 

volt vele. Az egyik, hogy az Alapszabály indokolással ellátott napirendi pontokat ír elő, de 

semmilyen indokolás nem érkezett, márpedig egy alapszabály-módosításánál célszerű lett 

volna szövegszerűen előterjeszteni a javaslatot, így az alapszabály-módosítási javaslatot nem 

támogatta az Elnökség. A következő javaslat a MÚSZ Elnökségének és igazgatóinak 

visszahívása. Ilyen széles körű tisztségviselői választás nagy előkészületet jelent, hiszen több 

jogszabályunkban is komoly összeférhetetlenségi okok vannak, amit a mandátumvizsgáló 

bizottságnak nagyon alaposan meg kell vizsgálnia az adott személyek esetében. Szintén nem 

érkeztek javaslatok a harmadik napirendi pontra, tehát ha visszahívást kezdeményez valaki, és 

a következő napirendi pontban pedig választást, akkor szintén meg kell adni a lehetőséget 

valamennyi tagnak, illetve képviselőnek, hogy ők is e tekintetben javaslatokat tehessenek, 

illetve véleményt fogalmazzanak meg. Ezért a visszahívást és az újraválasztást az Elnökség 

előkészítetlenség miatt szintén nem támogatta. Az Ellenőrző Testületnek a pénzügyi helyzetről 

való beszámolója pedig még nincs kész, idő előtti a kérés, mert ezt minden évben legkésőbb 

május 31-ig kell megtárgyalnia a szakszövetség közgyűlésének. Áprilisban vagy májusban lesz 
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rendes évi közgyűlés, ahol az egyéb kötelező napirendi pontok mellett ez is napirenden lesz. 

Ezek miatt nem javasolta az Elnökség a mai közgyűlésen napirendre venni ezeket a 

javaslatokat. A javaslattevő megnyugtatására mondom, hogy maximum 3 hónapon belül új 

közgyűlés lesz, ezeket a napirendi javaslatokat elő lehet terjeszteni és elő lehet készíteni. Tehát 

összességében az Elnökség nem támogatta ezen pontoknak a napirendre vételét, ezért a 

Közgyűléssel kívánom megszavaztatni, hogy támogatja-e vagy sem. Hornyák úrnak megadom 

a szót. 

 

Hornyák Viktor: Elnézést, de én elküldtem e-mailben hivatalosan a az alapszabály-módosító 

pontokat, azokat megkapta a MÚSZ, nekem megvan erről a bizonyítékom, de erre nem akarok 

visszatérni. Ha így döntöttek, akkor így döntöttek. Az Elnökség visszahívását nem kell 

indokolni senkinek, ez egy javaslat. 

 

Dr. Sándor Elek: Én nem mondtam, hogy indokolnia kell, csak azt mondtam, hogy az újak 

megválasztása nagy előkészületet igényel. Feltenném a Közgyűlésnek szavazásra egyesével 

Hornyák úr napirendi javaslatait. 

Aki az alapszabály-módosításra tett javaslatot támogatja, kérem, jelezze!  

 

17/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 139 nem szavazattal, 3 igen szavazattal, 

6 tartózkodás mellett elutasította az alapszabály tárgyalásának napirendi pontjára tett 

javaslatot. 

 

Dr. Sándor Elek: Az Elnökség és a MÚSZ igazgatóinak visszahívására tett javaslatot ki 

támogatja? 

 

18/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 143 nem szavazattal, 3 igen szavazattal, 

2 tartózkodás mellett elutasította az Elnökség és a MÚSZ igazgatóinak visszahívásának 

napirendi pontjára tett javaslatot. 

 

Dr. Sándor Elek: Aki az Ellenőrző Testületnek a Szövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolójának napirendre kerülését támogatja, jelezze! 

 

19/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 146 nem szavazattal, 1 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett elutasította az Ellenőrző Testületnek a Szövetség 2016. évi pénzügyi 

helyzetéről szóló beszámolójának napirendre kerülését. 

 

Dr. Sándor Elek: Miután a visszahívás mellett sem szavaztak, így értelemszerűen az új 

elnökségi tagok és igazgatók megválasztására tett napirendi javaslatot sem lehet tárgyalni, de 

azért kérem, hogy aki ezt napirendre kívánja venni, jelezze! 

 

20/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 147 nem szavazattal, 1 igen szavazattal 

elutasította az új elnökségi tagok és MÚSZ-igazgatók megválasztásának napirendi pontjára tett 

javaslatot. 

 

Dr. Sándor Elek: Az „Egyebek” nem igényel döntést. Erősítsék meg, hogy egy napirendi 

pontunk van, az eredetileg kiírt, a Magyar Úszó Szövetség elnökének megválasztása. Ezt 

tárgyaljuk most. Aki igennel szavaz, kérem, jelezze! 

 

21/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 148 igen szavazattal, egyhangúlag 

megerősítette az eredetileg meghirdetett napirendi pontot, azaz a Magyar Úszó Szövetség 

elnökének megválasztását.  
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Dr. Sándor Elek: Mielőtt elkezdenénk ezt a napirendet tárgyalni, két jelentkezőnek szeretném 

megadni a szót, dr. Szabó Tünde államtitkár asszonynak és Gyárfás Tamás elnök úrnak, akik a 

napirend megkezdése előtt szeretnének önökhöz szólni. 

 

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 

Elnök Úr, Olimpiai Bajnokaink, Főtitkár Úr, Főtitkár Asszony, Igazgató Úr! Nagyon sok 

szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon fontos, hogy ma itt vagyunk ezen a napon, hiszen 

azért jöttünk el, hogy a Magyar Úszó Szövetség élére elnököt válasszunk. Külön öröm 

számomra, hogy ilyen sokan el tudtak jönni, mert ez azt jelenti, hogy minden jelenlévőnek 

fontos a magyar úszósport jövője, és ezért él szavazati jogával. Mint tudjuk, Gyárfás Tamás 

elnök úr 23 év elteltével köszönt le a posztjáról. Ennek a 23 évnek a páratlan eredményességét, 

a számtalan olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet, helyezéseket nem kell bemutatni a 

jelenlévőknek, bár ez bizonyítja mindazt a munkát, amit itt elvégzett. Nagyon büszkék vagyunk 

versenyzőinkre, bajnokainkra, edzőinkre, sportszakembereinkre, és köszönjük a leköszönő 

elnöknek, Gyárfás Tamásnak ezt a munkáját. Ő nagyon sokat tett és adott nemzetközi vonalon 

is sportágunk sikerességéért és eredményességéért. Munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy Magyarország ne csak versenyzői által, de versenyek rendezőjeként is, magyar és 

nemzetközi vonalon is, a sportélet minden területének elismert szereplője legyen. Közös 

érdekünk, hogy Gyárfás Tamás nemzetközi pozícióit ne veszélyeztesse semmi. Erre itthon is és 

külföldön is nagyon nagy szükségünk van. Ez példaértékű, és mindig a magyar úszósport 

érdekeit szolgálta. Gyárfás Tamás itthoni és nemzetközi tevékenységére a jövőben is 

számítunk. Tudjuk, nagyon sok a feladatunk. A kormányzati háttérrel és támogatással szinte 

minden teljesíthető, amit szeretnénk, amit kitűzünk magunk elé. Én, mint sportért felelős 

államtitkár is biztosíthatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a Kormány továbbra is kiemelten 

támogatja sportágunkat. Így mondhatom, hogy a napokban kezdődnek el a konzultációk a 

sportági szakszövetségekkel, a sportági stratégiák és az elmúlt időszak beszámolói alapján. 

Ennek megfelelően minden sportágnak, a civil szervezeteknek és vezetőségüknek az új olimpiai 

ciklus elindításához és az idei év kiemelt szerepére való tekintettel fel kell állnia. A mai napon, 

ahogy a Közgyűlés napirendje is mutatja, fontos feladat vár ránk: a Szövetség élére elnököt 

választunk. A béke, a nyugalom és a rend, a biztos szövetségi háttér megteremtése a feladatunk 

ahhoz, hogy a magyar úszók, a szakemberek úgy folytathassák a munkát, hogy további 

sikereket érhessenek el, és mindenki csak azzal kelljen foglalkozzon, amihez a legjobban ért, 

amiben a legjobb. Az új elnöknek pozitív változásokat kell hoznia a sportág mindennapjaiba, 

és a szakmának teret adva kell segítenie azt az eredményességet, amely végigkísérte eddig is az 

úszósportot. Helyes mederbe kell terelni a különböző generációk és az érdekcsoportok közötti 

egyensúlyt, és a párbeszédeket fenn kell tartani közösen. Tudjuk, hogy a Magyar Úszó 

Szövetség nem maradhat elnök nélkül, hiszen rengeteg a teendő. A Szövetség és az úszócsalád 

mindennapi feladatai mellett a vizes-világbajnokság legnagyobb munkája is jelenleg zajlik. Az 

ilyen helyzetet, így a Szövetség rengeteg feladatát semmi sem veszélyeztetheti. Fantasztikus 

jövő előtt állunk, és ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell. Rendezett háttérrel, nyugodt 

felkészüléssel és körülményekkel a szervezett irányítás elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

programok és a feladataink meg tudjanak valósulni. Közös céljaink megvalósításához mindenki 

valódi összefogására van szükség, aki a magyar sportért, a magyar úszósport 

eredményességéért és jövőjéért dolgozik. Ehhez a munkához kívánok nagyon sok erőt és 

kitartást az újonnan megválasztásra kerülő elnöknek és az úszócsalád valamennyi tagjának. 

Ahogy eddig is, minden tudásommal segíteni fogom az úszósport sikerességét, 

eredményességét és a Magyar Úszó Szövetség mindenkori elnökét. Köszönöm a figyelmet, 

köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt vannak, és sikereket, eredményeket kívánok erre az évre 

is, a jövőben is, és a mai Közgyűlés részére is. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Sándor Elek: Gyárfás Tamásnak is megadnám a szót. 
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Gyárfás Tamás: Tisztelt Sporttársak! Pesszimisták mondják: minden ember életében van két 

jó év. Ezeket a sírkövén tüntetik fel. Ami az úszást illeti, az esetemben ez 1993 és 2017. Lehet, 

hogy többek nagy bánatára, de nem tudom megerősíteni, hogy nekem a kezdet és a vég a két 

nagy pillanat, mert számomra a köztes 24 év is jó volt a maga egészében. Zemplényi Györgytől 

vettem át a Szövetséget, de még nem tudom, hogy kinek adom át. Tény, hogy bárki is lesz az, 

irigyelni fogom, mert nagyon nagy dolog hozzátok, ehhez a közösséghez tartozni, legyen szó a 

versenyzőkről, az edzőkről, a kapitányokról, a szakvezetőkről, a támogatókról, az Elnökség 

tagjairól, de ugyanígy a Szövetség munkatársairól. Teli van a sportág zsenikkel, egyben nehéz 

emberekkel, akikre a kitartás és a szorgalom egyaránt jellemző. Tényleg szinte hihetetlen, hogy 

mire voltatok képesek. Mindannyian jól tudjuk, hogy a magyar sportban jócskán előfordulhat, 

hogy a labda lepattan a gyűrűről, egy szaltó netán nehezebben sikerül, vagy a futó nem szedi 

olyan gyorsan a lábát, mint kellene, a bal egyenes pedig mellémegy, sőt még a fociban is 

megesik, hogy a kelleténél több a kapufa. Viszont az úszásban nincs megtorpanás. Amíg 

számos sportágban az a katasztrófa, hogy a legjobbjaik nem jutnak döntőbe, nálatok, nálunk, 

az a tragédia, ha alkalomadtán nincsen olimpiai, világ-, vagy Európa-bajnokunk, hanem pusztán 

„csak” érmesünk. Ebben a közösségben más a mérce: a létező legmagasabb. Mert a magyarok 

- és ez kizárólag a ti érdemetek – úszni mindig is nagyon tudtak, de hogy mitől, arra még nem 

találta meg a magyarázatot a világ. Persze hiába fényes az olimpiai, felnőtt és ifjúsági Európa-

bajnoki eredmény, a sorozatban rendezett kontinensbajnokságok, a sportdiplomáciai tisztségek, 

az újabb és újabb uszodák, lehet Magyarország az úszás egyik motorja egész Európában, de 

akár az egész világon, mindig is léteztek és léteznek olyanok, akik ezt nem akarják tudomásul 

venni, nem akarják megbocsátani a sikereiteket. Hiába értékelte a Magyar Olimpiai Bizottság 

novemberben a lehető legnagyobb elismeréssel az úszás eredményeit, ennek ellenére súlyos 

kritikát így is szépen kaptunk. Viták ebben a sportágban mindig is voltak, vannak, és mindig 

lesznek. Tudjuk, hogy mindenen lehet javítani, de válság nincs, a gazdálkodás is átlátható, amit 

a MOB és a Sportállamtitkárság rendszeresen ellenőrzött és elismert. Ami pedig a szakmai 

sikereket illeti, azok kizárólag a szakemberek érdemei. Meggyőződésem, hogy a Magyar Úszó 

Szövetség új elnökének nem a nagy fordulatot kell ösztönöznie, ugyanakkor elismerem, hogy 

jóval nyugodtabb légkörben, nagyobb összhangban kell tevékenykedni, de ennek biztosítása 

szerintem változatlanul nem járhat bizonyos alapvető elvek feladásával. Magam nem tudtam 

ebben előrelépni. Felismertem: búcsúznom kell. Bárki bármit sejtet, nem volt sem kényszer, 

sem paktum, önként álltam fel, mert rá kellett jönnöm, a legjobb törekvésem ellenére sem tudok 

szót érteni a sportág jelenlegi legjobbjával. Az is lehet, hogy én hibáztam, de el kell ismernem, 

ha még egyszer hasonló helyzetbe kerülnék, ugyanezeket a hibákat követném el, csak talán még 

hamarabb. Figyelmen kívül hagytam, hogy a pragmatikus ember igazodik a környezetéhez, e 

szerint én ebben a kérdésben nem vagyok az. Kétségtelen, hogy most épp egy nehéz időszakkal 

kell megküzdenünk, hiszen, bár már látjuk az új úszópalotát, még nem adták át, a régieket pedig 

a vb érdekében sorra újítják fel. Ha sikerült ezt a kritikus néhány hónapot átvészelni, akkor 

valóban elmondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Nagy megtiszteltetés volt hozzátok 

tartoznom, ezt a közösséget 24 éven át szolgálnom. Végezetül még annyit, hogy szeretnék 

mindenkivel békét kötni, csak a szépre emlékezni, mert nagyon sokan okot adtok erre. Ígérem, 

a jövőben is mindent megteszek a magyar úszásért külföldön is, itthon is egyaránt, nem más 

ellenében, hanem értetek. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a figyelmet. 

 

Dr. Sándor Elek: Hargitay András is szót kért, neki is megadom. 

 

Dr. Hargitay András szövetségi kapitány, elnökségi tag: Tisztelt Közgyűlés! Szeretnék egy 

javaslatot tenni: a leköszönő elnököt örökös tiszteletbeli elnöknek válassza meg a Közgyűlés, 

ahogy ez máshol is szokás. 

 

Dr. Sándor Elek: Alapszabályunk 6. paragrafusának 3-tól 8. bekezdéséig szabályozza a 

tiszteletbeli elnök, a tiszteletbeli elnökségi tag és a tiszteletbeli tag feltételeit és visszahívását. 
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Tiszteletbeli elnök az a személy lehet az Alapszabály szerint, aki legalább egy cikluson 

keresztül elnöke volt a Szövetségnek, és kimagasló munkája miatt erre a Közgyűlés 

érdemlegesnek találja. Megkérdezem a Közgyűlést, szavazhatunk-e erről a kérdésről. Aki 

igennel válaszol, az jelezze, kérem! 

 

22/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 122 igen szavazattal, 26 tartózkodás 

mellett javasolja, hogy Gyárfás Tamás örökös tiszteletbeli elnökké történő kinevezéséről 

döntsenek. 

 

Dr. Sándor Elek: A Közgyűlés úgy döntött, hogy a kérdésről szavazni kíván. Alapszabályunk 

értelmében nyílt szavazás a fő szabály. Van valaki, aki hozzászólni kíván? Igen, Tóth úr. 

 

Tóth István, a szentendrei Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület elnöke, MÚSZ elnökjelölt: 

Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem akarok jogászkodni, de sajnos már több közgyűlésen fel 

kellett emiatt szólalnom. Nagy tisztelettel megkérem a levezető elnököt, hogy tartsa be a 

szabályokat! Ez a napirendi pont, annak tartalmával, ha még egyetértek is nem szerepelt 

napirendi pontként. Ne vegyünk fel új napirendet! Egyetértünk vele, hogy ezzel foglalkozzunk, 

de készítsék elő! A céllal egyetértek, csak ön legyen szíves, ne vezesse félre jogtalanul a 

Közgyűlést! 

 

Dr. Sándor Elek: Azért szavaztattam meg a Közgyűléssel, hogy a Közgyűlés döntse el, ne én. 

Én csak az Alapszabályban levő rendelkezéseket ismertettem. Hornyák úr is szeretne 

hozzászólni. 

 

Hornyák Viktor: Hargitay úrnak, mint tagszervezeti képviselőnek kéne javaslatot tennie, vagy 

valakinek, akinek van meghatalmazása erre, hogy a közgyűlésen ezt a kérdést feltegye. Ha 

Hargitay úrnak van meghatalmazása valamelyik klubtól, akkor javaslatot tehet, ha nincs, akkor 

nem. Három hónap múlva lesz egy közgyűlés, ott szépen fel lehet tenni ezt a kérdést, előkészítés 

után. 

 

Dr. Sándor Elek: Köszönöm. Megkérdezem a jelen lévő tagszervezeti képviselőket, hogy 

Hargitay úr javaslatát támogatja-e valaki. Aki igen, az tartsa fel a szavazólapját.  

A Közgyűlés a szavazólapok felemelésével szavaz. 

Látható volt, hogy körülbelül 40-en feltartották a szavazólapot, tehát Hornyák úr aggodalmát 

ez a 40 képviselői szavazólap nem támasztja alá.  

 

Hornyák Viktor: Ha van egy alapszabályunk, akkor ahhoz tartsa magát. Benne van, hogy csak 

tagszervezet megbízott embere tehet javaslatot. Hargitay úrnak, ha van meghatalmazása, ha 

képviseli valamelyik tagszervezetet, tessék felmutatni. Ezt nem engedélyezi az Alapszabály. 

 

Dr. Sándor Elek: Alapszabályunk értelmében és a Polgári Törvénykönyv szerint is az 

Elnökség tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt, véleményt és javaslatot tehetnek a 

Közgyűlés felé, de megkérdeztem, hogy Hargitay úr javaslatát tagszervezeti képviselők is 

támogatják-e, és legalább 40 szavazatot számoltam össze. Tehát ez a kérdés megválaszolásra 

került. A következő jelentkezőt is hallgassuk meg! 

 

Kenéz László, a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó és Vízilabda Club elnöke: Nem értettem, 

hogy ha most javaslunk egy napirendi pontot vagy egy módosítást, akkor arról miért nem 

lehetett beszélgetni, de túlhaladtunk rajta. Úgy gondolom, hogy egy elegáns előkészítéssel 

tegyük helyre ezt a dolgot két hónap múlva, és akkor majd a döntő többség meg fogja választani 

Gyárfás urat. Úgy gondolom, mennünk kéne tovább. 
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Dr. Sándor Elek: Ezt a javaslatot megszavaztatnám. Aki egyetért azzal, hogy a következő 

közgyűlésre készítsék elő a tiszteletbeli elnökválasztást, azt kérem, szavazólapjával jelezze! 

 

23/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 139 igen szavazattal, 9 tartózkodás 

mellett úgy döntött, hogy Gyárfás Tamás tiszteletbeli elnökké történő kinevezésének kérdését a 

következő közgyűlésre készítsék elő. 

 

Dr. Sándor Elek: Lezárhatjuk ezt a kérdést. Most rátérnénk az egyetlen napirendi pontunk 

érdemi tárgyalására. Mielőtt átadnám a szót a Jelölőbizottság tagjainak, hogy tegyék meg a 

jelentésüket a jelölésekről, két technikai kérdést tisztázzunk: az egyik, hogy a jelöltek jelezték, 

hogy szeretnének maximum 8-10 percben bemutatkozni, programjaikat előadni, erről kellene 

szavaznunk, hogy a Közgyűlés ezt támogatja-e, a másik pedig, hogy ha valaki a jelöltekhez 

akar szólni, azoknak csak 2 percet biztosítsunk, ha lesz ilyen. Feltehetem-e szavazásra ezt a 

kérdést, vagy valakinek más javaslata van? Két jelentkezőt látok, két elnökségi tag. 

 

Fodor Szabolcs, a Budafóka képviselője, elnökségi tag: Az lenne a javaslatom, hogy 

hallgassuk meg mind a három elnökjelölt beszédét, de ezt még a jelölőlistára való szavazás előtt 

tegyük meg.  

 

Dr. Sándor Elek: Én is így gondoltam, köszönöm a javaslatot. 

 

Törös Károly, a Bácsvíz Kecskemét képviselője, elnökségi tag: Én javaslok 5 percet, hogy ne 

legyen több. 

 

Dr. Sándor Elek: Két javaslat volt, az egyik 8 perc, azt nekem mondták a jelöltek, az egyik 

képviselő pedig 5 percet javasolt. Abban a sorrendben szavazunk, amilyen sorrendben a 

javaslatok érkeztek. Aki 8 percben kívánja korlátozni a jelöltek bemutatkozását, az a 

szavazólapjával jelezze! Kérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy számoljanak, mert 

nagyon a határon van az igen szavazatok aránya. A 8 percet ezek szerint leszavazták a 73 

nemmel és az 5 tartózkodással. A 140 szavaztak 71 igennek kéne lenni. Ha 62 igennel szavaztak 

a 8 percre, akkor nem kapta meg az 50 %-ot. 

 

Dr. Sós Csaba: Szerintem nézzük meg, hogy hogy voltak föltéve a kezek. Pont 73-ról van szó. 

Az volt a kérdés, hogy 8 perc legyen-e. Ha 73 nem, akkor nem lett elvetve. 

 

Dr. Sándor Elek: Igent kell kapni, 50% + 1 szavazatot. Úgy szólt a kérdés, hogy aki a 8 perces 

bemutatkozást támogatja, az szavazzon. 62 igennel szavaztak. 

 

Dr. Verrasztó Zoltán: Ennyi idő alatt már rég mindenki megtartotta volna a 8 percét. 

Szavazzuk meg és hagyjuk békén, ne veszekedjünk! 

 

Dr. Sándor Elek: Verrasztó Zoltán azt mondta, szavaztassam meg még egyszer a 8 percet, mert 

túl sok idő megy el ezzel. Aki a 8 percet támogatja, az kérem, jelezze! Látható többség.  

 

24/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 107 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

41 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az elnökjelöltek mindegyike 8 percben bemutatkozhat. 

 

Dr. Sándor Elek: Megkérem a Jelölőbizottságot, hogy legyenek szívesek ismertetni a 

munkájukat, a jelölteket. 

 

Dr. Ugrin Tamás ügyvéd, a Jelölőbizottság elnöke: Tisztelt Közgyűlés! A Jelölőbizottság 

2016. december 15-én kezdte meg a munkáját. Még aznap kiküldtük a tagszervezetek részére a 
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jelöléshez szükséges nyilatkozatokat. Az Alapszabály 17. paragrafusa értelmében a Közgyűlés 

előtt 14 nappal kell lezárni a jelöltlistát, ennek megfelelően 2016. december 25-én ez 

megtörtént. Eddig az időpontig három érvényes jelölés érkezett: dr. Bienerth Gusztáv, Hornyák 

Viktor és Tóth István részére. A Bizottság a lezárt jelölőlistát elküldte az Elnökség és a 

Közgyűlés részére. 

 

Dr. Sándor Elek: Három jelöltünk van. Mielőtt a jelölőlistára való kerülésükről szavaznánk az 

elhangzott javaslat alapján, a Jelölőbizottság által ismertetett, alfabetikus sorrendben, 

megkérném dr. Bienerth Gusztávot, hogy legyen szíves bemutatkozni, esetleg programját 

előadni. 

 

Dr. Bienerth Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos, a Budapest 2024 olimpiai pályázat 

alelnöke, MÚSZ elnökjelölt: Tisztelt Elnök Úr, Államtitkár Asszony, tisztelt Küldöttek! 

Köszönöm a lehetőséget, hogy röviden szólhatok önökhöz, és külön köszönöm azt a 

lehetőséget, hogy az elmúlt napokban, pár hétben, több mint 100-zal önök közül találkozhattam, 

sportolókkal, edzőkkel, vezetőkkel, klubokkal Budapesten és az országban nagyon sok helyen. 

Megadatott nekem az a lehetőség is, hogy a széles nyilvánossághoz is szólhattam. A találkozók 

során, az én esetemben talán érthető és indokolt, hogy bemutatkoztam, megindokoltam, hogy 

miért jelentkeztem erre a feladatra. Beszéltem arról, hogy hogy látom a jelenlegi helyzetet, 

nyitott voltam az önök véleményére, megjegyzésére, kritikájára, elmondtam mik a terveim, mi 

a programom, mik a lehetőségeim és hogyan tudom segíteni az önök és a mi csodálatos 

sportágunkat, és természetesen az önök támogatását kértem. Ezt most nem ismételném meg, 

mindenre nem térnék ki, de egy-két mondatot mondanék az időkereten belül, fontos kérésekről. 

A jelenlegi helyzetről nekem az a benyomásom, hogy az elnök úr lemondott, ez természetesen 

egy új helyzetet teremt. A lemondás végső kiváltó okait természetesen nem ismerhetem, de a 

széles közvélemény számára ismert néhány vonatkozása és maga a tény. Sokan azt mondják, 

hogy nincs egyetértés, a sorok sajnos ziláltak, belső feszültségek is vannak, és természetesen 

konfliktusok. Ezek egy része, ahogy elnök úr az előbb említette, természetes jelenség. Nincs 

olyan széles közösség, ami e nélkül tud működni, de annak mértéke már gondot okoz. Azok, 

akik ennek a rendszernek, ennek a szövetségnek az alapjai, maguk a sportolók is változást 

szeretnének. Szerintem a szövetség sikerének kulcsa magukban a sportolókban, a 

sporteredményekben és a teljesítményekben rejlik. Az élsportolók kimondták, 

megfogalmazták, hogy miben szeretnének változást, miben szeretnének előrelépést látni. Hét 

pontjukkal én egyetértek, azokat támogatom, és a programom részét képezik. Összetartás, 

együttműködés nélkül nem lehet eredményeket elérni. Csodálatos, fantasztikus eredmények 

fémjelzik Magyarország egyik legsikeresebb sportágát, de most nagyon sokak szerint 

változásra van igény és szükség. Erről szól talán ez a mai tisztújítás. Akik engem megkerestek, 

előnynek tartják, hogy nem vagyok, nem voltam része a belső vitáknak és a konfliktusoknak. 

Akik engem megkerestek, akik engem jelöltek – és köszönöm a Ferencvárosi Torna Clubnak a 

jelölést – habitusomat, munkáimat, eredményeimet, és biztos vagyok benne, hibáimat is jól 

ismerik. Mintegy garanciaként 30 év teljesítményét tudom felmutatni mind a programom, mind 

az ígéreteim, mind a terveim mögött. Ez a 30 év engem a hazai és a nemzetközi gazdaságban, 

a sportban, mind itthon, mind külföldön, és nem olyan régen a közigazgatásban nevelt. Sok 

mindent tapasztaltam, nagyon összetett, bonyolult feladatokat oldottam meg, mindig csapatban, 

indokolt delegálással, kemény, fegyelmezett, átlátható munkával. A programom sarokpontjai 

közül csak egy-két fontos elemet emelnék ki.  

- A szakmai kérdések és a menedzsment-kérdések szétválasztása: szakmai műhelyek, 

kollégiumok készítsék elő, illetőleg döntsenek szakmai kérdésekben.  

- Éves szakmai tervezés és az ezt támogató gazdasági és pénzügyi terv: a szakmai 

tervezésnek kell primátusának lennie, természetesen a kettő egyensúlya mellett.  

- Bizottságok és testületek feladatainak és hatásköreinek újraértelmezése, természetesen 

a hozzátartozó felelősséggel együtt.  
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- Világos, átlátható és tervezhető támogatási rendszer. 

Számomra sportolókat támogató szövetség kell, stílusban, hozzáállásban, tartalomban, 

segítőkészségben. A szövetség hatékonysága, tevékenységének átláthatósága számomra nem 

kérdés, hanem alapkövetelmény. Nem volt olyan találkozóm, ahol ez ne merült volna föl. Két 

személyes, konkrét vállalást szeretnék önöknek tenni, és önökön keresztül a teljes magyar 

úszótársadalomnak. Egyrészt negyedéves internetes tájékoztató fórumot fogunk tartani 

valamennyi tagszervezet számára, ahol a szövetség vezetőit, az elnököt, a szakmai alelnököt, 

főtitkárt, szövetségi kapitányt meg lehet kérdezni, kommentálni lehet bármilyen kérdésben. A 

másik: elnökként azon leszek, hogy minden érdemi közgyűlési személyi kérdésben kizárólag 

titkos szavazás történjen, még akkor is, ha egy jelölt van. Ez az év kiemelkedő év az úszósport, 

a magyar sport és Magyarország számára. Új vezetés, egység, együttműködésre szolgáló igény 

- egyik legfontosabb fejezete 2017-nek. Ahogy jöttem, mintegy háttérként láttam a csodálatos 

Dagály úszókomplexum sziluettjét, a FINA-vb reklámjával. Itt, azt hiszem, indokolt említeni, 

hogy Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye, az úszóvilág kiemelkedő eseménye 

talán nem jött volna létre Gyárfás Tamás személyes közreműködése nélkül. Fantasztikus 

feladat, fantasztikus kihívás. Természetesen azon leszek, hogy minden tőlem telhetőt 

elkövessek annak érdekében, hogy egy fantasztikus világbajnokságnak legyen szemtanúja az 

egész világ. Végezetül két emberről szeretnék beszélni, talán nem veszik rossz néven: Hosszú 

Katinkáról és Gyárfás Tamásról, talán nem véletlen, hogy erről a két emberről. Hosszú Katinka 

a világ 2016-ban megválasztott legjobb női úszója, fantasztikus sportember, büszkék lehetünk 

rá. Személyesen ugyan csak pár napja ismerem, de teljesítménye lenyűgöző. Fantasztikus 

élmény volt számomra látni versenyezni Rióban, és teljesen nyilvánvaló, hogy a szülők, a 

nagyapa, első edzője, Bakos László, Baja városa, Amerika, az amerikai egyetem, Shane Tusup, 

no meg természetesen a magyar úszótársadalom, beleértve a Szövetséget is, mind-mind 

építőkövei voltak ennek a világsikernek, de az érem, az érdem természetesen a fantasztikus 

úszónőé. Láttam riói sikerét. Büszkeséget hozott mindannyiunk számára, határon innen és 

határon túl. Köszönet érte! Megtiszteltetés számomra, hogy támogatóim között tudhatom, 

számíthat rám, és mi is számítunk rá. Gyárfás Tamás számomra nem egy lemondott úszóelnök 

csupán, ő egy megkerülhetetlen tényezője a magyar és a világ úszósportjának. Mi soha nem 

dolgoztunk együtt, üzleti kapcsolatban sem voltunk, de természetesen jól tudtunk egymásról. 

Mindketten tagjai vagyunk az olimpiai védnöki testületnek. Kivételes lehetőség, ha az utódja 

lehetek. Mint elnök első dolgom lesz, hogy leüljünk nemcsak az átadás-átvétel ügyeit 

megbeszélni, hanem megbeszéljük azt is, miként fogunk együtt dolgozni, tovább dolgozni a 

magyar úszósport érdekében, a budapesti FINA-vb sikere érdekében, egyrészről mint a FINA 

alelnöke és a LEN kincstárnoka, másrészről - amennyiben így döntenek – részemről, mint a 

Szövetség új elnöke. Ehhez kérem az önök támogatását munkámban, a figyelmet, a segítséget, 

és a támogató szavazataikat. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Sándor Elek: Megkérdezem a Közgyűlést, hogy van-e esetleg kérdésük Bienerth úrhoz. 

Verrasztó Zoltán tenne fel kérdést. 

 

Dr. Verrasztó Zoltán: Nagyon szép programot hallottunk, ami nagyon sok mindenben olyan, 

amilyet lehet, hogy elvárnánk. A kérdésem igazából egy dologra vonatkozik: az alapok 

megteremtéséhez Bienerth úrnak mennyi időre van szüksége? Azt gondolom, hogy jelenleg, a 

világbajnokság előtt, ez a kérdés nagyon lényeges, és mindenkinek, aki olyan helyzetbe 

kerülhet, hogy a Magyar Úszó Szövetség elnöke legyen vagy lesz, annak tudatában kell lennie 

azzal a ténnyel, ami már elhangzott, hogy áprilisban újra közgyűlés van. Elhiszem a múltból 

történő építkezést, de – és remélem, hogy ezzel a többiek is egyetértenek – a magyar 

úszótársadalmat az fogja meggyőzni, ami történni fog. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Április 

végéig mi az, amire azt gondolja, hogy át kell alakítani? 
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Dr. Bienerth Gusztáv: A munka, amennyiben engem választanak, a közgyűlés végét követően 

15 percen belül kezdődik. Meg fogom kérni az Elnökség tagjait, hogy találkozzunk a 

földszinten. Le kell ülnünk, meg kell határoznunk a prioritásokat. Azonnal el kell kezdeni. 

Hétfőn valamennyi tagszervezet fog kapni egy levelet, amit az Elnökséggel át fogok beszélni 

ma délután, és ebben a prioritásokat meghatározzuk. Idő nincs, feladat van, támogatásra 

szükség van. Önök fogják látni, hogy az áprilisi közgyűlés előkészítése nyíltan, önökkel 

együttműködve, a teljes átláthatóság szellemében fog történni. 

 

Kenéz László: Mindhárom elnökjelölthöz szólna a kérdésem, ami az utánpótlásnevelésre 

fordított támogatásokra vonatkozik. Terveznek-e átalakítást? Mert jelenleg a vezető 

egyesületeket négyszer támogatjuk meg az utánpótlás rovására. A következő, ami a mi 

egyesületünket is érinti, hogy mik a terveik a MÚSZ operatív szervezetével, ami véleményem 

szerint döntésképtelen, és önálló véleményt nem tud megfogalmazni? 

 

Dr. Sándor Elek: Van még egy hozzászóló. A másik jelentkező is tegye fel a kérdését, és a két 

kérdésre együtt fog válaszolni a jelölt. 

 

Petrov Iván, utánpótlás szövetségi kapitány, a Győri Úszó SE képviselője, vezetőedző: 

Valamennyi elnökjelöltet szeretném megkérdezni egy mindannyiunkat érintő problémával 

kapcsolatban. A vízilabdasport TAO-támogatása olyan egyensúlytalanságot eredményez a honi 

uszodákban, amivel nem tudjuk felvenni a harcot, hiszen több olyan egyesület van házon belüli 

vízilabdaklubbal, ahol akár tízszeres a támogatási összeg különbsége. Kérdésem, hogy 

ismeretes-e a probléma az elnökjelöltek előtt, és van-e bármiféle megoldástervezetük erre? 

 

Dr. Sándor Elek: Bienerth úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon, és arra kérem a másik két 

jelöltet is, hogy bemutatkozásukban már térjenek ki erre a két kérdésre is. 

 

Dr. Bienerth Gusztáv: A második kérdéssel kezdeném, a vízilabda és az úszás közötti 

tényleges, valós vagy látszólagos ellentétre. Szerintem ez egy stratégiai kérdés. A kialakult 

jelenlegi helyzet, azt gondolom, a vízilabdának sem jó. Ezt a kérdést fel kell vetni, meg kell 

oldani, és biztos vagyok benne, hogy a jelen lévő államtitkár asszonnyal együtt, egy jól 

előkészített anyag birtokában, érdemben előre fogunk tudni lépni. Ahogy sok helyen jártam az 

elmúlt héten, mindenhol felvetették ezt a kérdést, a vízfelület, a finanszírozás kérdését, a TAO 

részben torzító hatását. Számomra nagyon jól ismert ez a kérdés, de még inkább ismert lesz, 

amikor szándékaim szerint államtitkár asszonnyal és másokkal le fogok ülni erről a kérdésről 

beszélni. Az utánpótláskérdés tekintetében: van egy kiváló szakmai alelnökünk, Sós Csaba. 

Szakmai kérdések tekintetében én rá és az Edzőbizottságra fogok támaszkodni, de számomra 

ez egy alapkérdés. Az utánpótlás kérdése fundamentális, a jövővel kapcsolatos kérdés, és 

számomra a sportolók a 6 éves gyerekektől a világ legjobb sportolónőjéig terjedő skálán 

mindenkit jelentenek, aki beugrik a medencébe, aki ezt a fantasztikus sportot űzi. Amennyiben 

szakmailag olyan a jelenlegi helyzet, hogy ez indokolt, nyilván át fogjuk tekinteni, és ezt 

követően megfelelő szakmai döntést fogunk hozni. 

 

Dr. Sándor Elek: Megkérjük másik jelöltünket, Hornyák Viktor urat, hogy fáradjon ki és 

mutatkozzon be, illetve terjessze elő programját. 

 

Hornyák Viktor: Tisztelt Kollégák, tisztelt Vendégek! Először szeretném megköszönni 

Gyárfás Tamásnak 24 éves munkája után, hogy vett egy nagy levegőt és azt mondta, hogy 

lehetőséget ad arra, hogy új korszakot írjunk, demokratikusat. 24 év után megtörtént ez a 

magyar úszás számára nagyon fontos lépés. A programommal kapcsolatban azt mondom, hogy 

90%-át a programomnak Bienerth úr szintén elmondta, mintha az én programomból olvasott 

volna. Szeretném ismertetni a három alapgondolatomat: demokrácia, transzparencia és igazság. 
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Igazság, amit mindenki elvár, igazságos hozzáállást bármilyen kérdéshez. Transzparencia: ez a 

legfontosabb dolog, ami most hiányzik a MÚSZ-ban, mert a tagszervezetek nem tudják, mi 

történik, vagy tudják, de csak félig. Aki közelebb van, többet tud, aki távolabb, nem tud semmit. 

Néha, mint a villámcsapás, megérkezik egy szerződés támogatásról, teszik, nem tetszik, el kell 

fogadni. Én ezzel le is zárnám a programomat, mert biztos mindenki tudja, hogy mindennap 

ugyanazokba a problémákba ütközöm mint bárki, aki itt ül. Abban az időben, ami nekem jár, 

inkább szeretnék válaszolni bármilyen kérdésre, amit feltesznek. Volt egy kérdés a vízilabdáról, 

hogy mit csináljunk a vízilabdával, mert elveszi tőlünk a vizet. Eleve nem jó a kérdés, mert nem 

a vízilabdával kellett volna előjönni, hanem arról van szó, hogy az elmúlt 10-15 évet úgy kellett 

volna megtervezni, hogy a magyar úszósportág nő, népszerű a kimagasló eredményeknek 

köszönhetően, de nincs hely, ahol ússzunk. Számoljuk ki, hogy ha 8000 úszónk van, hány 

pályára van szükség. Az én programomban ez össze van foglalva: leltárt kell csinálni, minden 

klubot át kell vizsgálni gyorsan, megnézni, hogy hány pálya van, mennyi szükséges, és 

intézkedni azonnal, ad hoc. A vízilabdával nem tudunk semmit csinálni az égvilágon. Nekünk 

a saját problémánkat kell megoldanunk. Az, hogy most pályahiány van, az elmúlt csapat 

munkája, mert a 2013 óta bejövő milliárdokat lehetett volna arra fordítani, hogy bővítsük a 

kapacitást, mert aszfalton nem tudunk úszni. Akár milliárdokat is bedobhatunk egy klubba, nem 

tud magának plusz pályákat teremteni. A legutóbbi probléma, ami történt, hogy a háromszoros 

olimpiai bajnoknak és a magyar úszó-élsportolóknak nincs vízfelülete, hogy harcolniuk kell 

egymással, az nem jó. A mi egyesületünk mindennap 50 km-t utazik vízfelületért. Utánpótlás, 

finanszírozás: külön kell választani az élsport és az utánpótlás finanszírozását, szigorúan leltár 

alapján, aztán kidolgozni normális, átlátszó szabályokat, amik alapján tudni lehet, hogy ki, 

mikor, mit és miért kaphat. 

 

Dr. Sándor Elek: Rátérünk a kérdés kategóriájára, mert letelt a 8 perc. 

 

Dr. Verrasztó Zoltán: Nem gondolod, hogy nem csak azzal van gond, hogy kevés medencénk 

van? Ráadásul megoldottuk, hogy még kevesebb legyen. A világbajnoksági felkészülés előtt 

megszűntek a medencék, mert nem készültünk föl rá. Nem gondolod, hogy esetleg az edzőknek 

is problémáik vannak? Itt mindenkitől csak azt hallom, hogy az utánpótlás nincs jól 

finanszírozva. Egy aranyjelvényes sportolóra a finanszírozásban a Magyar Úszó Szövetség 

átlag 200.000 forint fölötti összeget biztosít. Ezzel szemben egy olyan egyesületet, akinek van 

egy rövidpályás Európa-bajnoka, az új rendszer szerint 172.500 forinttal fogja támogatni a 

Magyar Úszó Szövetség. Aki azt mondja, hogy az utánpótlás nincs jól finanszírozva, az 

gondolkodjon el, hogy ahhoz, hogy valaki világbajnok, olimpiai bajnok vagy Európa-bajnok 

legyen, mennyi pénzt kell befektetnie az egyesületnek, az edzőnek és mindenkinek. 

Gondolkodjunk el, hogy a 8-9 éves, a Jövő Bajnokai programban éppen kinevelt gyereknek 

mennyi ideje, lehetősége van, és mi lesz belőle. Az emberek nincsenek tájékoztatva. Mi erről a 

véleményed, ez jó így? 

 

Hornyák Viktor: Nem jó. A véleményem az, hogy az élsportot már ifi korosztálytól külön kell 

kezelni az utánpótláshoz képest. Teljesen más feladatokról van szó, más menedzsment kell. Az 

utánpótlással foglalkozó klubok legfontosabb feladata, hogy nevelje és bent tartsa az úszókat 

addig, amíg esetleg átmennek az élsportba. A finanszírozás így nem jó. 

 

Dr. Verrasztó Zoltán: A finanszírozással a fiatalok felé jelenleg az az egyetlen probléma, hogy 

egyrészt az úszóedzők fele mással foglalkozik, másrészt pedig azok a programok, amiket 

megalkottak, nincsenek megtöltve tartalommal. A program jónak tűnik, csak tartalom kellene 

bele, olyan tartalom, ami az úszósportot előreviszi.  

 

Dr. Sándor Elek: Van-e még kérdés? Tóth Ákosé a szó. 
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Dr. Tóth Ákos: Elnök úr elmondta a hazai úszósport sarkallatos kérdéseit, de egy 

úszószövetséghez, egy szakszövetség tevékenységéhez szorosan hozzátartoznak a nemzetközi 

kapcsolatok. Mi az elképzelésed, hogyan tudjuk továbbvinni, fejleszteni, kikkel óhajtod ezt 

megoldani? Hiszen elég jó kapcsolatokat ápol ez a szövetség. Neked mi az elképzelésed, mint 

elnökjelöltnek? 

 

Hornyák Viktor: A nemzetközi kapcsolatok mindenképpen meg kell, hogy maradjanak azon 

a szinten, ahol most vannak. Nekünk van egy nemzetközi kapcsolattartónk, Gyárfás Tamás. Ez 

tény, ezzel kell élni, ezt kell szeretni. 

 

Dr. Sándor Elek: Köszönjük a jelöltnek a bemutatkozást. 

 

Hornyák Viktor: Azt szeretném kérni a tagszervezetektől, hogy mivel új korszakot írunk, 

mindenki éljen azzal a lehetőséggel, amit a demokrácia ad. Ne egy elnökről szavazzunk, hanem 

engedjük be mind a hármat. Éljünk ezzel a lehetőséggel, ami 23 éve nem volt. 

 

Dr. Sándor Elek: Megkérem Tóth Istvánt, hogy tartsa meg programbeszédét. 

 

Tóth István: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Én is napi gyakorlatban benne vagyok a 

magyar úszósport fejlesztéséhez szükséges alapvető munkákban. Pontosan tudom, hogy mit 

jelent egy egyesület létrehozása, az utánpótlás-nevelésen keresztül eljutni a versenyzők 

neveléséhez. Ezt a munkát naponta 8-10 órában, társadalmi munkában végzem most is. Ha 

bizalmukat és szavazatukat megkapom, legfontosabb feladatomnak azt tartom (programomat 

nem fogom újra ismertetni), hogy legyen nyugalmi állapot a Magyar Úszó Szövetségben. 

Zűrzavar tapasztalható, de még nincs káosz, még időben vagyunk. Mindenképpen úgy kell a 

jövőben végezni a munkánkat, hogy nem kell nagy forradalmat csinálni, hanem higgadtan, 

gyors döntésekkel kell lecsillapítani a hangulatot. A munkát én nem kezdeném el ma délután, 

hanem adnék magamnak időt holnap reggelig felkészülni. Holnap reggel mindenképpen 

megkeresném elnök urat, az Elnökséggel és az engem támogatóknak gondolt személyekkel 

leülnénk beszélni és készítenénk egy cselekvési tervet. Gyorsan le kell zárni a zavaros időszakot 

és gyorsan a munkára kell koncentrálni. Meg kell vizsgálni az anyagi lehetőségeket, a tartalom 

nélküli programokat azonnal le kell állítani, ne öntsük a feneketlen zsákba a pénzt, miközben 

az egyesületeknek a legegyszerűbb gondjai vannak. A rend számomra azt jelenti, hogy – 

reményeim szerint vezetésemmel – a Magyar Úszó Szövetség Elnöksége, megfelelő szakmai 

alapokon előkészített módon, minden egyesület számára eljuttatja, hogy milyen feltételeket tud 

biztosítani. A programom erős része a TAO rendszer kérdése. A vízilabda ellen nem kell 

beszélni, mert az egy másik nagy, sikeres sportág. Nem elég a pénzeket elosztani, ezeket meg 

is kell szerezni. A jogszabályt nem is kellene módosítani ahhoz, hogy a TAO-ból részesüljön 

az úszás. A vízilabda az egyetlen olyan látványsportág, aminek az alapképességét egy másik 

sportág biztosítja, ez pedig az úszás. Nem lehet, hogy az úszás ezekből a lehetőségekből ne 

részesüljön. Mindenképpen a szakmára kívánok támaszkodni. Az élsportot és az utánpótlást 

külön költségcsoportból kell finanszírozni. Aztán az sem tisztázott ma Magyarországon, hogy 

ki oktathat úszást. Lobbizni kellene azért, hogy a Magyar Úszó Szövetség létrehozandó 

akkreditációs és licence bizottságának jóváhagyása nélkül senki ne oktathasson úszást. 

Tisztaságot, rendet, átláthatóságot és természetesen demokráciát szeretnék az úszásban. 

Fontosnak tartom, hogy a MÚSZ vezetősége járjon közbe a tagszervezetekért a helyi 

önkormányzatoknál. Föl kell szabadítani a szigorú reklámszabályzatokat is. 

 

Dr. Sándor Elek: Akinek kérdése van a jelölthöz, jelezze! Hornyák úr? 

 

Hornyák Viktor: Sokszor elhangzott, hogy egy úszó ne mondja meg nekünk, hogy ki legyen 

az elnök. Ehhez hogy állsz? 



16. 
 

 

Tóth István: Nem az úszó fogja megmondani, hogy ki kicsoda a Magyar Úszó Szövetségben, 

de a sportolók érdekében meghozandó döntéseket kizárólag a sportolók tájékoztatásával és 

támogatásával kell meghozni. Nem az úszó mondja meg, hogy mi legyen, erre mi vagyunk 

hivatottak, a Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése, és megfelelő jogosultságokkal rendelkezik 

az elnöksége, a bizottságai. A sportolókat minden döntésbe be kell vonni, és mindent alaposan 

elő kell készíteni. 

 

Dr. Sándor Elek: Köszönöm a jelöltnek a bemutatkozást. A következő tennivalónk a 

jelölőlistára való szavazás. A MÚSZ Alapszabálya szerint nyílt szavazás van minden 

kérdésben. Van valakinek olyan javaslata, hogy ne nyíltan szavazzunk? Ha igen, azt meg kell 

szavaztatni, és ha több mint 50% a titkos szavazás mellet dönt, akkor titkos szavazás lesz. 

 

Hornyák Viktor: Minden jelölt jelezte, hogy szeretne a demokráciával élni, ez azt jelenti, hogy 

titkos szavazást kérünk. 

 

Fodor Szabolcs: Javaslom, hogy minden a jelölőlistára kerülésről, mind az elnök személyéről 

titkosan szavazzunk. 

 

Tóth István: Szeretnénk változásokat, hát akkor legyen ez az első változás, mindenki úgy 

szavazzon, ahogy akar, legyen ez titkos. 

 

Dr. Sándor Elek: Minden javaslat a titkos szavazásra irányult. Amennyiben a Közgyűlés 

támogatja, hogy a jelölőlistára kerülés, illetve azt követően a választás is titkos szavazással 

történjen, az igennel szavazók emeljék fel a szavazólapjukat! 

 

25/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 138 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

8 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy titkos szavazásra kerül sor mind a jelöltállítás, mind a 

végső szavazás során. 

 

Dr. Sándor Elek: Először a jelölőlistára kerülésről szavazunk. Előre elkészítettük a 

szavazólapokat, a három jelölt az itt ismertetett program szerinti sorrendben szerepel rajta. 

Felhívom a figyelmet, hogy akár mindhárom jelöltre lehet szavazni. Lehet akár mind a hármat 

támogatni, vagy ellenük szavazni. Csak az a szavazat érvénytelen, ahol egy jelöltet sem jelöltek 

meg. 

Felkérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy a szavazólapokat osszák ki. Úgy lehet átvenni 

a szavazólapot, hogy személy szerint ellenőrzik, hogy kik és hányan veszik át. Addig szünetet 

rendelek el. 

 

Szünet 

 

Dr. Sándor Elek: A szavazatszámláló bizottság dr. Wildner Domonkos tagot kérte fel, hogy 

ismertesse a szavazás végeredményét. 

 

Dr. Wildner Domonkos: A szavazatszámláló bizottság elvégezte munkáját, és a következő 

eredményekről tudom önöket tájékoztatni: 148-an regisztráltak reggel, ebből 147 személy vette 

föl a szavazólapot. 147 emberből 143-an dobták be az urnába a szavazatukat, ami azt jelenti, 

hogy az 50% + 1 szavazatszám a 74. 

 

Dr. Wildner Domonkos: Az érvénytelen szavazatok száma 15 lett. Hornyák Viktorra 41, Tóth 

Istvánra 44, és Bienerth Gusztávra 128 szavazat érkezett. Az érvényességi küszöböt Bienerth 

Gusztáv átlépte. 
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26/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 128 igen szavazattal, 15 nem szavazattal 

úgy döntött, hogy csak dr. Bienerth Gusztáv kerül fel a szavazólistára. 

 

Dr. Sándor Elek: Megállapítható, hogy a jelölőlistán dr. Bienerth Gusztáv kapta meg a több 

mint 50 %-os támogatást, így a választáson egy jelöltünk lesz. Erre is készültünk, minden 

variációra készültünk, mert amint látták, elég hosszadalmas ez az eljárás. Kérem a 

szavazatszámláló bizottságot, hogy ossza ki azt a szavazólapot, ahol egy jelöltünk van, dr. 

Bienerth Gusztáv. Itt az a szavazat érvényes, ahol egyértelműen megállapítható, hogy akarják 

a jelöltet vagy sem. Most tájékoztatott a bizottság, hogy ezen a szavazólapon csak egyetlen 

kocka van, tehát ha valaki támogatja a jelöltet, akkor a kockába tegyen egy jelet, ha nem 

támogatja, ne tegyen jelet. Ha üres a kocka, az nem szavazatnak minősül, ha van jel a kockában, 

az támogatásnak minősül. 

 

Szünet 

 

Dr. Wildner Domonkos: A szavazatszámláló bizottság elvégezte a munkáját, megszámlálta a 

szavazatokat. 146 szavazat érkezett összesen. Ennek az 50%-a 73, tehát 74 szavazatra volt 

szükség ahhoz, hogy Bienerth Gusztávból elnököt csináljon a Közgyűlés. A 146 szavazatból 

Bienerth Gusztávra 126-an szavaztak. 

 

27/2017 (01.08.) MÚSZ Kgy. határozat: A Közgyűlés 126 igen szavazattal, 20 nem szavazattal, 

dr. Bienerth Gusztávot választotta a MÚSZ elnökévé. 

 

Dr. Sándor Elek: Köszönöm szépen a szavazatszámláló bizottságnak a munkáját, gratulálok 

én is elnök úrnak. 

 

Dr. Bienerth Gusztáv: Elnök Úr, Államtitkár Asszony, tisztelt Küldöttek! Nagyon köszönöm 

a szavazatokban megnyilvánuló bizalmat. Köszönöm a Magyar Úszó Szövetség apparátusának, 

hogy lebonyolította ezt a szavazást abszolút demokratikus körülmények között. Sok teendőnk 

van. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezeket, valamint az előttünk álló FINA-

világbajnokságot, Magyarország egyik legjelentősebb, legnagyobb sporteseményét sikerrel 

vegyük, hiszen az azt követő 2024-es budapesti olimpiai pályázatnak is gyakorlatilag ez a 

főpróbája. Dolgozni jöttem. Remélem, hogy a magyar úszósport családja minél előbb, nemcsak 

szavazatával, de egyéb módon is befogad. Dolgozni jöttem, nyitott vagyok az együttműködésre. 

Nagyon szép feladatok állnak Magyarország egyik legfontosabb, legsikeresebb sportága előtt. 

Köszönöm még egyszer a támogatásukat, köszönöm saját csapatom munkáját, köszönöm a 

bizalmukat. Biztos vagyok benne, hogy vezetésemmel, a Magyar Úszó Szövetség Elnökségével 

az előttünk álló feladatokat sikeresen fogjuk teljesíteni. 

 

Dr. Sándor Elek: Annyi feladatom maradt, hogy megkérdezzem a Közgyűlés résztvevőit, hogy 

van-e valakinek fontos közérdekű bejelentenivalója az úgynevezett „egyebek” kérdéskörben. 

Ha nincs, akkor megállapítom, hogy a Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése eredményesen 

befejezte a munkáját. 
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