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ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 
a 

2020. április 01. napjáig lezajlott írásbeli elnökségi határozatról 
 
 

1. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 9 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-28/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  
 

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a MÚSZ által adható támogatások 

vonatkozásában a feltételek közül törli a kétéves MÚSZ tagság szükségességére 

vonatkozó előírást.    

2. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-29/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 2020. május 30. napjáig minden tervezett 

csoportos rendezvényét lemondja, a külföldi versenyeztetésre és hazai 

versenyrendezésre az engedély kiadását felfüggeszti, a már kiadott engedélyeket 

visszavonja.  

3. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-30/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel felhatalmazza a Magyar Úszó Szövetség elnökét, 

hogy elnöki utasításban határozza meg az igazolt versenyzőkre és a MÚSZ  

szabályzatai alapján sportszakemberekre vonatkozó alapvető viselkedési és 

magatartási (így különösen az edzéseken történő részvételre vonatkozó) szabályokat. 

Az elnöki utasítás megszegése fegyelmi vétségnek minősül. A felhatalmazás 

Magyarország Kormánya által elrendelt (illetőleg adott esetben a Parlament által 

megerősített) veszélyhelyzet fennállásáig tart.  

4. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-31/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Sport XXI. 2020. évi támogatási elosztására vonatkozó javaslatot.  
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5. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-32/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  
 

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége elfogadja az Utánpótlás Edzői Programba a 
régiók által javasolt edzők névsorát az alábbiak szerint:  
 

régió I. hely 

Budapest I Kollerné Buth Zsuzsanna  

Budapest II Hutkai Dániel 

Közép-Magyarország-
Pest:  

Tószegi Andor 

Dél-Alföld:  Fábián Vince 

Észak-Alföld:  Kaliba Viktor 

Észak-Magyarország: Fodor Ágnes 

Dél-Dunántúl: Paszler József 

Közép-Dunántúl: Kocsis Márta 

Nyugat-Dunántúl:  Csala Tamás 

  
 

6. MÚSZ-33/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége az Utánpótlás Edzői Programba az alábbi további 
7 (hét) edzőt javasolja: 

     
régió II. hely szavazat 

Budapest I Nagy Nikoletta 10  

Közép-Magyarország-
Pest:  

Rozanovic Ádám 9 

Dél-Alföld:  Schmidt Jenő 9 

Észak-Alföld:  Ludmány Rita 10  

Észak-Magyarország: Sajgó László 10  

Dél-Dunántúl: Virovecz Richárd 10  

Közép-Dunántúl: Szabó Gergő 9 

 
7. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-34/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  
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A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a Minden Gyerek Tanuljon Meg Úszni program 
pályázati felhívását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
 
 

8. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-35/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a Kiemelt Sportágfejlesztési Program – ARANY 
JELVÉNYES (AJ)program 180.000.000.- Ft-os keretösszegének felosztását az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 

9. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-36/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a Kiemelt Sportágfejlesztési Program – Jövő 
Bajnokai Program (KARE) – egyesületek részére átadott támogatás keretösszegének 
felosztását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 

10. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-37/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a Kiemelt Sportágfejlesztési Program – Képzési 
Akadémia Régió Központok (KARK) – a régió központok feladatait ellátó egyesület 
részére átadott támogatás keretösszegének felosztását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 

11. A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 12 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

 
MÚSZ-38/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata:  

 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 2020. június 06. napjára tervezett FINA/CNGS 
Nyíltvízi Világkupa-sorozat 4., budapesti (Lupa-tó) fordulójának megrendezésétől 
eláll. Felhatalmazza a MÚSZ elnökét, hogy a verseny megrendezésének lemondását a 
FINA felé közölje.  
 

 
 

Wladár Sándor  
elnök 

 


