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A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2019. június 29-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

 

Jelenlét: Jelenléti ív szerint 

Helyszín és időpont: 

Magyar Úszó Szövetség székháza, tárgyaló 13:00 óra. 

dr. Wladár Sándor: Rövid tájékoztatást ad az elmúlt hetek eseményeiről. Elkészült az Úszó 

Nemzet program, jelenleg nyomdában van, 1-2 héten belül eljuttatjuk Miniszterelnök úr részére. 

Reméljük, hogy a döntéshozók figyelmét és támogatását is elnyeri. Varga Mihállyal történő előzetes 

egyeztetésünk alapján 500 millió Ft-ot ígért az Úszó Nemzet Program pilot támogatására. A Magyar 

Úszó Szövetség elkészítette a pályázati anyagot a FINA részére a VB pályázatra, bár vannak 

nehézségek. A Junior Világbajnokság kapcsán igen nagy létszámú csapatokra van kilátás. Túl 

vagyunk egy balatonfüredi Világkupán, kiváló esemény volt. Csillebércen sportközpontot 

szeretnének létrehozni, sportszakmai véleményt kértek tőlünk, különösképpen a helyszín 

kiválasztását illetően. A csapatok holnap indulnak az Ifjúsági Európa Bajnokságra. Átadnám a szót 

Becsky András levezető elnök úrnak. 

Becsky András: Tisztelettel köszöntök mindenkit, megállapítom, hogy 9 fővel határozatképesek 

vagyunk.  

Jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliára tennék javaslatot, aki egyetért kérem szavazzon! 

MÚSZ-424/2019. (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 
Orosz Júliát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 

Becsky András: Jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Török Enikőt és Bodrogi Viktort szeretném 

javasolni. Aki egyetért, kérem szavazzon! 

MÚSZ-425/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 8 igen szavazattal és 1 
tartózkodással Dr. Török Enikőt és Bodrogi Viktort jegyzőkönyvhitelesítőnek 
megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: A napirendi pontok előzetesen kiküldésre kerültek, napirendi pont 

módosításokkal kapcsolatosan szeretnék szólni. A 7-es napirendi pont a Minden Gyermek 

Tanuljon meg úszni pályázat elbírálása kikerül a napirendi pontok közül, mivel még a 

hiánypótlásokat várjuk. Továbbá a tegnapi napon érkezett egy tagfelvétel, a 14-es pont alatt ezt 

szeretnénk megtárgyalni.  

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Becsky András: Kérem az előbb említett kiegészítésekkel szavazzuk meg a napirendi pontoktat! 

 



 

MÚSZ-426/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a napirendi pontokat a módosításokkal együtt. A szavazásban mindenki részt 

vett. 

 

1. Napirend 

Becsky András: 2019. május 17-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Kiküldésre került 

előzetesen a jegyzőkönyv, tudtommal nem érkezett írásos észrevétel a jegyzőkönyvhöz. Bárkinek 

van-e észrevétele a kiküldött jegyzőkönyvvel kapcsolatosan? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Becsky András: Kérném, hogy szavazzunk a 2019. május 17-i elnökségi ülés jegyzőkönyvéről.  

MÚSZ-427/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta a 2019.05.17-i ülés jegyzőkönyvét. A szavazásban mindenki részt vett. 

2. Napirend 

Becsky András: Az elnökségi ülés elején elnök úr megtartotta tájékoztatóját a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

3. Napirend 

Becsky András: ORV szakmai beszámolója előzetesen kiküldésre került Petrov Iván által. 

Petrov Iván egyéb kiegészítést nem fűzött a beszámolóhoz. 

Becsky András: Amennyiben kérdés nem merül fel, kérem szavazzunk a szakmai beszámolóról. 

MÚSZ-428/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta az ORV szakmai beszámolóját. A szavazásban mindenki részt vett. 

4. Napirend 

Becsky András: A Világbajnokságra utazó csapat összeállítása, csapathirdetés. Átadnám a szót Dr. 

Sós Csaba szövetségi kapitánynak. 

Dr. Sós Csaba: Versenyszámonként haladunk a mellékletek szerint.  

50 férfi gyors: Lobanovszkij Maxim, Németh Nándor 

100 férfi gyors: Németh Nándor 

200 férfi gyors: Kozma Dominik 

400 férfi gyors: nem lesz indulónk 

800 férfi gyors: Kalmár Ákos 

1500 férfi gyors: Kalmár Ákos, Gyurta Gergely 



50 férfi hát: Bohus Richárd, Balog Gábor 

100 férfi hát: Bohus Richárd 

200 férfi hát: Telegdy Ádám 

50 férfi mell: nem lesz indulónk 

100 férfi mell: Horváth Dávid 

200 férfi mell: Horváth Dávid 

50 férfi pillangó: Cseh László, Szabó Sebasztian 

100 férfi pillangó: Milák Kristóf, Cseh László 

200 férfi pillangó: Milák Kristóf, Kenderesi Tamás 

200 férfi vegyes: Cseh László, Bernek Péter 

400 férfi vegyes: Verrasztó Dávid, Bernek Péter 

4*100-as férfi gyorsváltó: helyszínen hozza meg a döntést 

4*200-as férfi gyorsváltó: helyszínen hozza meg a döntést 

4*100-as férfi vegyesváltó: helyszíni összeállítás, mindenképp indulunk 

Mix vegyes váltó: Bohus Richárd, Sztankovics Anna, Szabó…, Jakabos Zsuzsanna, döntő esetén 

Hosszú Katinka is úszik 

4*100-as mix gyorsváltó: nem indulunk 

50 női gyors: nem lesz indulónk 

100 női gyors: nem lesz indulónk 

200 női gyors: Hosszú Katinka, Késely Ajna 

50 női hát: Burján Katalin 

100 női hát: Hosszú Katinka, Burján Katalin 

200 női hát: Hosszú Katinka, Burján Katalin 

50 női mell: Sztankovics Anna 

100 női mell Sztankovics Anna 

200 női mell: nem lesz indulónk 

50 női pillangó: Bordás Beatrix 

100 női pillangó: Szilágyi Liliána 

200 női pillangó: Kapás Boglárka, Szilágyi Liliána 



200 női vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna 

400 női vegyes: Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna 

4*100-as női gyorsváltó: nem indulunk 

4*200-as női gyorsváltó: vitára bocsájtanám 

4*100-as vegyes váltó: mindenképp indul 

 

Rózsa Norbert: A férfi 100 pillangóról szeretnék kérdezni, nem a Laci ellen szól a javaslatom, 

hanem Szebasztián mellett. Én azt gondolom, hogy annak idején, mikor én is hasonló cipőben 

jártam, és nem kaptam lehetőséget, akkor nem tudtam megmutatni, hogy mire vagyok képes. Van-

e arra lehetőség, hogy Szebasztián induljon Cseh László helyett?  

dr. Rákosfalvy Zoltán: Én úgy gondolom, hogy ha a válogatási elveket betartjuk, akkor nem 

kérdés, hogy Szabó Szebasztiánnak kellene indulnia. Már a szerkesztését sem értem a táblázatnak. 

dr. Sós Csaba: Még nem volt állampolgár, mikor ez össze lett állítva. A válogatási elveket azért 

lássuk pontosan. A válogatási elv az volt, hogy a magyar bajnokság végén a két legjobb „A” 

szinteset, aki nevezhető, az onnantól védett. Március 30-án a két nevezhető úszó, a legjobb „A” 

szintes a Milák Kristóf és a Cseh László.  

dr. Rákosfalvy Zoltán: Ez csak technikai kifogás, tudniillik Szebasztián megkapta a 

sportállampolgárságot, és ez nem az ő gyorsaságán múlott. Ez egy technikai kérdés volt. 

dr. Sós Csaba: Fogalmazzunk pontosan, ha arról volt szó, hogy március 30-tól 2 legjobb „A” 

szintest nevezhetek, az onnantól védett.  

dr. Rákosfalvy Zoltán: Ebben az egy kérdésben külön szavazást kérek, és név szerintit, mivel az 

a válogatási elv, hogy a legjobb időt úszó indul, szerintem sérül.  

Rózsa Norbert: Szebasztián pályafutása szempontjából neki fontosabb lenne ez a 100 pillangó. 

dr. Sós Csaba: Meggyőződésem szerint, jelent pillanatban 100 pillangón Milák Kristóf és Cseh 

László jobb, mint Szebasztián. Továbbá Szebasztián abban a számában, amiben előrébb van a 

világranglistán indul, és a váltóban is figyelembe veszem.  

dr. Rákosfalvy Zoltán: Elnézést kérek, de miután nem úszott még 100 pillangót, ezért ott nem 

hirdethettük ki, hogy védett, hiszen még volt egy lehetősége arra, hogy jobbat ússzon.  

dr. Wladár Sándor: Ez valóban egy fontos kérdés, és látom, hogy sokakat foglalkoztat. Az teljesen 

egyértelmű, hogy a szeptemberben kihirdetett válogatási elvek azok a magyar sportállampolgárokra 

vonatkoznak. Ez meg lett hirdetve, világosan le lett írva. Én azt nem mondom, hogy a 

Szebasztiántól személyesen kérdeztem meg, hogy akar-e majd magyar színekben úszni. Ő azt 

mondta, hogy még nem tudja, és úgy indult neki a döntőnek. Teljesen világos, hogy ő szerb 

állampolgár volt akkor, amikor felállt az Országos Bajnokság utolsó napján. Tartsuk magunkat a 

saját magunk által felállított szabályokhoz. Senki nem mondhatja azt, hogy nem tettünk meg 

mindent annak érdekében, hogy Szabó Szebasztián magyar sportállampolgár legyen, de abban az 

időpontban amikor ezt megúszta, ő nem volt magyar sportállampolgár. 



 

dr. Török Enikő: Ez a gyerek 11 hónapig a HSÚVC tagja volt, utána 2018 októberében 

indítottátok el az átigazolási folyamatot, novemberben lett nálatok tag. Miért nem 

kezdeményeztétek akkor, hogy sportállampolgársága is változzon? Akkor nincs ilyen gond. 

Dr. Fábry György: Ismerteti a válogatási elvvel kapcsolatos határozatot. 

dr. Wladár Sándor: Szabó Szebasztián válogatott minden támogatást megkap. Engem nem lehet 

elfogultsággal vádolni, ő szerb sportállampolgárként szerepelt akkor még, számtalanszor 

megégettük a kezünket, ettől nem térhetünk el. Nem lehet megcsinálni Cseh-vel, Milákkal, alig egy 

hónapja magyar sportállampolgár és vb előtt egy hónappal megváltoztatjuk a válogatási elveket. 

dr. Sós Csaba: kihirdettük, h az a kettő védett, Szabó Szebasztiánt nem szabad olyan helyzetbe 

hozni, hogy kiküldjük és nem tudja teljesíteni az elvárást. 

dr. Wladár Sándor: Ha a MÚSZ elnöksége ezt megszavazza akkor az hihetetlen arcvesztés lesz, 

nem tudom támogatni. 

Darnyi Tamás: Nagyon sok mindenben igazad van, de a két versenyző miatt ezt nem tehetjük 

meg.  

Az elnökség hosszas tanácskozás után elfogadta Sós Csaba és Gellért Gábor előterjesztését a 

világbajnokságra utazó keretet illetően. Az elnökség a kapitányok hatáskörébe utalta a váltók 

összeállítását: mindkét sportágban a helyszínen döntenek majd arról, hogy az egyes csapatok milyen 

összeállításban állnak rajthoz. 

Becsky András: 4x200 női váltó, 100 férfi pillangó kivételével, aki egyetért a kapitány által 

kihirdetett egyéni számokban, és a többi váltóban induló versenyzőkkel, az kérem szavazzon! 

MÚSZ-429/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta az előterjesztés szerinti tartalommal a 2019.évi gwangju-i világbajnokságra utazó 

keretet. A szavazásban mindenki részt vett. 

Becsky András: Aki egyetért a 100 férfi pillangó előzetes előterjesztésével kérem szavazzon!  

MÚSZ-430/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 6 igen, 2 nem és 1 

tartózkodással elfogadta az előterjesztés szerint a 2019.évi gwangju-i világbajnokság 100 

méter férfi pillangó indulóit. A szavazásban mindenki részt vett. 

Becsky András: Kapitányi javaslat szerint Verrasztó Evelin a 4*200-as női váltó tagjaként utazik 

a gwangju-i világbajnokságra. Abban az esetben úszik majd, ha Késely Ajna is. Kérem szavazzunk! 

MÚSZ-431/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta a javaslatot 4*200-as női váltó indítására a 2019. évi gwangju-i világbajnokságon 

azzal, hogy a váltó tagja Verrasztó Evelin, de csak abban az esetben úszik, ha Késely Ajna 

is vállalja a váltóban való szereplést. A szavazásban mindenki részt vett. 

Becsky András: Kérem szavazzunk arról, hogy kapitányi javaslat szerint amennyiben a 4*200-as 

női váltó nem áll rajthoz, úgy Verrasztó Evelin egyéni számban (100 m női gyors) indul. Kérem, 

aki egyetért a javaslattal szavazzon! 



 

MÚSZ-432/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta a javaslatot, hogy Verrasztó Evelin amennyiben a 4*200-as női váltó nem áll 

rajthoz, úgy egyéni számban (100 m női gyors) indul. A szavazásban mindenki részt vett. 

dr. Sós Csaba: Javaslom, hogy a gwangju-i csapat tagjai a következő sportszakemberek legyenek: 

edzők: Petrov Árpád, Selmeci Attila, Nagy Péter, Turi György, Tari Imre, Plagányi Zsolt, Molnár 

Ákos, Pass Ferenc, Virth Balázs, Vizi Csaba. Az egyhetes akklimatizációs táborra javaslom továbbá 

Güttler Károly, Sárdi Ákos és Szollár Gergő kiutazását. Az orvosi csapat tagjaként Sydó Nóra, 4 

gyúró akiket később szövetség nevesít és jómagam. 

MÚSZ-433/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta a javaslatot a 2019. évi gwangju-i világbajnokságra utazó sportszakemberek és 5 

fős orvosi csapatra vonatkozóan. A szavazásban mindenki részt vett. 

Becsky András: Kérem szavazzunk a kapitányi javaslat szerint a nyíltvízi csapat tagjairól! 

MÚSZ-434/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta az előterjesztés szerint a 2019. évi gwangju-i világbajnokságra utazó nyíltvízi 

válogatott keret tagjait. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-435/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta az előterjesztés szerint a 2019. évi gwangju-i világbajnokságra utazó nyíltvízi 

sportszakembereket. A szavazásban mindenki részt vett. 

8. napirend 

Becsky András: Vass Krisztina tájékoztatója a KSF program állásáról. 

Vass Krisztina: 66 egyesület kapta meg a KSF szerződéseket, fele már megkapta a pénzt is, az a 

tapasztalat, h nem olvassák el, sok idő megy el a tájékoztatással, többi szerződés folyamatban van. 

dr. Fábry György: egy egyesület 3 programban tud támogatási szerződést kapni, ez azt jelenti, 

hogy 160 db szerződés kiküldéséről beszélünk. 

Becsky András: Kérdés, észrevétel? Köszönjük a tájékoztatást! 

9. napirend 

Becsky András: Gerevich ösztöndíj módosítással kapcsolatosan Kovács Ottó (Egri Úszó SE) 

kérelem érkezett. 

Kovács Ottó: Már kértem egyszer egy módosítást, és ezen szeretnék változtatni fegyelmi okokból. 

Boros Dalmától szeretném megvonni ezt a támogatást, Szabó Anett részére szeretném július 1-től 

adni. Szilágyi Nikolettnek marad az ösztöndíj. 

Becsky András: Köszönöm szépen, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze! 

 

 



 

MÚSZ-436/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta az előterjesztést, amely szerint a 2019. július 1. napjától Boros Dalma helyett 

Szabó Anett részére kerüljön folyósításra a Gerevich ösztöndíj. A szavazásban mindenki 

részt vett. 

10. napirend 

Becsky András: A napirendi ponthoz tartozó anyag előzetesen megküldésre került. Ezzel 

kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs akkor kérem szavazzunk! 

MÚSZ-437/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 8 igen 1 nem szavazattal 

jóváhagyta az előterjesztés szerinti tartalommal a vezető tisztségviselők szerződését. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

11. napirend 

Becsky András: A napirendi ponthoz tartozó anyag szintén előzetesen megküldésre került. Ezzel 

kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

Dr. Sándor Elek: Az Alapszabályt módosítása miatt az SZMSZ-t is módosítani kellett. Mindenki 

megkapta. 

Becsky András: Köszönöm szépen! Kérdés észrevétel a módosítással kapcsolatban? Kérem 

szavazzunk! 

MÚSZ-438/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

jóváhagyta az előterjesztés szerinti tartalommal az SZMSZ módosítást. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

12. napirend 

Becsky András: Nemzetközi események bírói delegálása. 

Bodrogi Viktor: Tokio 2020-ra Szentirmay Andreát javasoljuk, Lukácsi Lillát pedig Abu 

Dhabi-ba a rövidpályás világbajnokságra.  

Becsky András: Köszönöm szépen! Kérem külön-külön szavazzunk! 

MÚSZ-439/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

Szentirmay Andreát delegálja a tokio-i olimpiára. A szavazásban mindenki részt vett. 

MÚSZ-440/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

Lukácsi Lillát delegálja az Abu Dhabi rövidpályás világbajnokságra. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

13. napirend 

Becsky András: Ketté választja ezt a napirendi pontot. 

Szántó Dávid: Tájékoztatást ad a hazai rendezésű nemzetközi események szervezési feladatairól. 

Junior VB NSÜ kft-vel közös szervezés, problémák vannak, 100-nál több ország nevezett, eddigi 



legnagyobb Junior esemény, NSÜ-től nem érkezett még meg az anyagi támogatás. A VB augusztus 

20-25-ig tart, augusztus 16-a már hivatalos edzésnap, 14-15-én elkezdődik az építés, 

szakembercsapat megvan, anyagilag az NSÜ és EMMI-től függünk. 

Becsky András: A világbajnokság egyes szervezeti kérdései tárgyában hozott 6 döntéssel, amely 

előzetesen kiosztásra került, az kérem szavazzon! 

MÚSZ-441/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

jóváhagyta a junior világbajnokság egyes szervezeti kérdéseire vonatkozó 

előterjesztéseket. A szavazásban mindenki részt vett. 

14. napirend 

Becsky András: Utolsó napirend pont, tagfelvételi kérelem, kérem dr. Török Enikő ismertesse! 

dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget a tagfelvételi kérelemről, mely megfelel a törvényi 

előírásoknak, így felvételre javasolt. 

MÚSZ-442/2019 (06.29.) sz. határozat: A MÚSZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan 

felvette tagjai sorába a Gigászok Sportegyesületet. A szavazásban mindenki részt vett. 

Becsky András levezető elnök 15:13 órakor bezárta az elnökségi ülést. 

 

 

……………………………….                                       ………………………………………. 
           dr. Török Enikő                                                                    Bodrogi Viktor 
        jegyzőkönyvhitelesítő                                                             jegyzőkönyvhitelesítő 


