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SPORTSZAKMAI FELADATOK 

2020 az Olimpia éve, 4 év munkájának csúcsa! Gondoltuk ezt egészen 2020. március 11-ig! 

Feladatunk a felkészülés és a bázisok munkájának biztosítása. Támogatások megszerzése, 

tervek, szakmai és gazdasági tervek készítése.  

Az idei nemzetközi helyzet a vírusjárvány miatt leegyszerűsödött. Az év első negyedére 

tervezett nemzetközi, hazai edzőtáborainkat éppen végig tudtuk csinálni és felkészülten vártuk 

a Magyar Bajnokságot, ami végül elmaradt, noha még napokkal előtte is terveztük a 

lebonyolítását – az eredetitől eltérő helyszínen. Ezt követően is több tervünk volt, de a naponta 

változó helyzet miatt nem tudtuk őket megvalósítani. Végül elmaradtak a nemzetközi 

versenyek, a budapesti Európa bajnokság (májusban) és az olimpia is. A felnőtt és a 

korosztályos bajnokságokat is elhalasztani kényszerültünk. A MUSZ azonnal megkezdte a 

versenyzők tesztelését (több ízben is) és a pozitív esetekben az előírásoknak megfelelően járt 

el. Szerettünk volna egy úgynevezett karantén edzőtábort a felnőtt olimpiai keretnek, de végül 

ez is meghiúsult. Azt azonban tudjuk, hogy vannak olyan európai országok, ahol ezt sikerült 

megvalósítani. Egy hónapos kihagyás után a felnőtt válogatottaknak sikerült az edzés 

lehetőséget biztosítani. A nyárra egyetlen versenyt tudtunk (nézők nélkül) megrendezni, az ún. 

4 nemzet tornáját, ahol lemérhettük, hol tartanak versenyzőink. A kép nagyon vegyes, mint 

ahogy a válogatott összetétele is.  

Több, úszásban idősnek számító versenyzőnk is van, nekik kijelenthető, nagyon rosszul jött az 

olimpia elhalasztása (bár az senkinek sem jó). A középkorúnak és fiatalnak számító úszóink ott 

tartanak, ahol ennyi kihagyás után várni lehetett. A jövőre feltételezett olimpiára részletes 

tervvel rendelkezünk, ami megfelel az egy évvel korábbinak, a jól bevált rendszerünk szerint. 

A Magyar bajnokságok idejét a MUSZ kijelölte (az Elnökség jóváhagyta), amit a részletes 

beszámolóban kifejtünk. Tervben maradtak a hagyományos, jellemzően vidéki tradicionális 

versenyeink, akkor is, ha esetleg ezeket is nézők nélkül kell lebonyolítani. A felnőtt bajnokságot 

decemberben, Kaposváron rendezzük, az eredetileg tervezett programmal, az ifjúsági és a 

serdülő bajnokságot összevontuk, a legfiatalabb korosztályok versenyét idén ősszel, regionális 

alapon rendezzük. Jelen állás szerint a MUSZ novemberben szintén több nemzettel egy 

versenyt tervez, és a Világ Kupa sorozatból 4 futamot megrendeznek – de még ez változhat.  

Mivel a legtöbb versenyt nem törölték, hanem elhalasztották, a jövő évi versenynaptár nagyon 

zsúfolt lesz. A kialakult helyzet miatt – ahogy más sportágak esetén is – az állami támogatásunk 

jelentősen csökkent. Az idei évben ez semmilyen szakmai feladat végrehajtását nem 

akadályozza (helyesebben nem ez akadályozza, hanem a járványhelyzet), de jövőre a 

korábbiaknál is sokkal több költségvetési támogatásra van szükségünk, vagy ellenkező esetben, 

korlátoznunk kell, hogy mely versenyeken veszünk részt, illetve ha mindegyiken, akkor a 

csapat létszámát kell csökkenteni. Egyik sem lenne jó megoldás, különös tekintettel az 

olimpiára.  

Másokhoz viszonyítva, azt gondoljuk mindenki hasonló helyzetben van, mint mi, de a valódi 

káros hatások csak hosszútávon fognak megmutatkozni. Más, főleg nagyobb országokhoz 

képest, valószínűleg jobban állunk, de ez csak pillanatnyi helyzet.   

A kvalifikáció szempontjából követjük a NOB és a FINA döntéseit, a 2019 március 1 után 

úszott idők továbbra is érvényben maradnak (noha szakmailag ez erősen kifogásolható), annyi 

történt csak, hogy egy évvel meghosszabbodott minden határidő, míg a váltóban elért indulási 
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jogaink megmaradtak (4 váltószámban és további háromban jó esélyünk van), azokkal élni 

fogunk.  

Szakmai programjainkat március elején gyakorlatilag fel kellett függesztenünk, és csak egy-két 

esetlegesen megvalósítható program elemet tudtunk végrehajtani. Az elmúlt időszakban 

edzőink és versenyzőink természetesen valamennyien éltek az internet adta lehetőségekkel, 

online edzésterveket kaptak és az ellenőrzést is megvalósították. Természetesen ez elsősorban 

szárazföldi munkát jelent, ami úszásban nem a legjobb megoldás, de másra nem volt lehetőség. 

A közgyűlés szintén elhalasztásra került (szeptemberig), az éppen átalakulóban lévő szakmai 

továbbképzéseink (elsősorban konferenciák – országos és regionális) meg lettek tartva, de 

online formában, ami a jövőre nézve, mint költségkímélő, ugyanakkor hatékony módszer még 

előnyös is lehet a számunkra.  

A sportolói létszám alakulásáról nincsennek pontos adataink, és az edzők bevallása szerint alig 

tapasztalható csökkenés, de attól tartunk, hogy a hagyományos verseny időszak újra 

indulásakor mással fogunk szembesülni. A MUSZ mindent megtesz azért, hogy a 

lemorzsolódás a lehető legkisebb legyen.  

Arra számítunk, hogy a bizonytalan helyzet még egy ideig fennmarad, de, mint fő igazodási 

pont, az olimpia megrendezésében bízunk, és ahhoz igazítunk mindent, még akkor is, ha vannak 

olyan hangok, amelyek mást valószínűsítenek.  

A válogatott kereteket szeptember elején aktualizáltuk, amiben nagyon minimális változás 

várható, hiszen nem volt olyan megmérettetés, ami erre érdemben befolyással lett volna.  

2019-hez képest a szakmai-működési program támogatása növekedett, extra szakmai olimpia 

felkészülési támogatást sikerült elérni az állami szinten, folytatódhat a 2020-as Utánpótlás 

programok (Sport XXI, Heraklész, Utánpótlás Edzői program, ORV). Bizakodva álltunk 2020-

as év rajtjánál. Elkészült a MOB követelmények miatt sokkal szigorúbb és sokkal nagyobb 

feladatot teljesítendő MÚSZ Anti-Dopping terv. Végre ismét a Jövő Bajnokait köszönhettük az 

Összrégiós bemutatkozó versenyen a Tüske uszodában. Kezdett formálódni az országos 

versenynaptár. Elkészült a liszensz képzési 2020-as program terv, az első konferencia sikerrel 

zárult Debrecenben.  

Az edzőtáborok megkezdődtek, az országos bajnokságok 2020-as rendszere a jelentkező 

városokkal egyeztetve kialakulni látszott, a támogatási rendszerek felosztási javaslatai 

előkészítésre kerültek. közbeszerzési eljárások sorozata zajlott/zajlik a megfelelő működés 

érdekében. Közben a 2019-es 5 világeseményt követően gőzerővel dolgoztunk a Vizes Európa-

bajnokság szervezésén: 9 EB esemény, 3 helyszín, 4 hetes program, 15 ezer versenyző, 

sportszakember. A LEN is mérföldkőhöz ért, a tisztújító kongresszusuk helyszíne szintén 

Budapest. És még jön a Nyíltvizes és Medencés FINA világkupák rendezési feladatai.   

A támogatási program legfőbb fejezetei a következők  

1. Bérköltségek 

2. Edzőtáborok (belföld, külföld), versenyeztetés (hazai és nemzetközi)  

3. Pályahasználat támogatása válogatott versenyzők részére, pályabérleti díjak 

4. Felszerelés – verseny, edzés felszerelések beszerzése,  

    használatos eszközök        szervizelése, javítása 

5. Bajnoki versenyrendszer feladatainak ellátása 
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Az első 3 hónap a megszokott rendben, az előre kidolgozott tervek szerint folyt. A csapatok 

hazaérkezetek az edzőtáborokból, készültünk a FINA kvalifikációs országos bajnokságra. És 

ekkor És ekkor jött március 11-én a döntés! Magyarország kormánya bejelenti a 

Veszélyhelyzetet! A hidegzuhany! A tervek tervek maradtak, jöhetett az újra tervezés.  

Március 15 után az ország uszodái egy hét alatt bezártak, versenyző, edző, mint partra vetett 

hal érezte magát az első órákban, napokban. Idegesség, feszültség, tanácstalanság, félelem, düh, 

elkeseredés uralkodott az úszótársadalomban. Az első makrociklus végén minden versenyző és 

edző minden idegszála pattanásig feszült az olimpiai kvalifikáció miatt.  

Mindenki azt mondta: Úszni kell! De hogyan? Hol?  

És jöttek a szigorítások, feltételek! Az EMMI, az OSEI, az NNK, az Operatív törzs, mindenki 

szabályokat hozott, a vízfelület gyakorlatilag szárazföldé zsugorodott.  

A veszélyhelyzet kihirdetését követően edzők, szakvezetők, a szövetség két tűz között állt: 

ekkor még minden csatornán azt kommunikálta a MOB és a NOB is: LESZ OLIMPIA.   

A versenyző, edző dolgozni akart, de a tiltások ezt nem engedték, mert az emberi élet fontosabb! 

De nekik ez az ÉLETÜK, ez a MUNKÁjuk.  

És akkor hogyan tovább? Hogyan lesz csapat? A válogatást az országos bajnokság jelentette. 

Legyen bajnokság! – volt a döntés. Nyitott és zárt körülmények kombinálásával van lehetőség 

a megrendezésre. 3 nap alatt átszerveztük, minden szükséges hatósággal egyeztettünk, 

engedélyeket beszereztük, terv-forgató könyv elkészült: egészségügyi csapat, szervezők, 

versenybírók, NSK, EMMI, katasztrófa védők, helyszínkiépítők, mindenki rajtra készen állt. 

DE a vírus újra közbe szólt. Ekkorra minden uszoda bezárt, a város és létesítmény üzemeltetők 

nem vállalták a kockázatot, pedig a szakértők szerint az uszoda biztonságos hely, a klór, a 

jelentős mennyiségű fertőtlenítők használata segít a vírussal szembe.   

És a NOB még mindig nem hozta meg a döntést, versenyző-edző a teljes bizonytalanságban 

lebegett.  

Nincs OB, de lesz csapat az elveket figyelembe véve. A keret ússzon! Az EMMI, az NSK és az 

OSEI ismét meghatározta, hogyan: aki 14 napon belül ért haza edzőtáborból csak 2 negatív 

teszt után léphet be a létesítményeibe. Vidéken még ezt sem lehetett. A vidéki versenyzőknek 

is kell a segítség.  

És elkezdődött a most már végeláthatatlan tesztelés, közel 500 vizsgálatot végeztettünk.  

Minden elő volt készítve 70 fő edzés és edzőtábora, beosztások, pálya és szállás foglalások.  

Rendkívüli idők rendkívüli megoldásokat igényelnek és tudjuk a magyar leleményes! 

Edzők, régióvezetők, koordinátorok mind azon dolgoztak, hogy a „partra vetett” versenyzők 

tudjanak legalább szárazföldi edzésmunkát végezni.  

Januárban gondoltuk volna, hogy onlie edzés, online elnökségi, online bizottsági ülések, online 

előadások, online képzések lesznek mindennapi programunk részei? És működött, és a munka 

ment tovább, csak kicsit átalakult, kicsit másként, kicsit lassabban, megfontoltabban.  
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A több hetes bezártság után, a versenyzők-edzők letelt karanténjait követően végre kezdeni 

kellene! Ismét szűrések, mind negatív. Kezdődhet! VÉGRE! De a feltételek megvannak: 2 

negatív teszt, aláírt szabályt megtartó versenyzői-edzői nyilatkozatok, akár applikációs 

nyomkövetés. A MÚSZ keretorvosai megszervezték a helyszíneken történő belépés előtti testhő 

kontroll biztosítását, ismét elkészült a pálya és uszodahasználati beosztás, az edzőtábor minden 

részlete kidolgozva.  

1. Bér költségek 

 

Wladár Sándor operatív vezető 

Szögi László sportszakmai munkatárs 

 

2. Az olimpiai keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai /edzőtáborok, 

válogató versenyek, ciklusrend stb./ 

 

Keretek  

A válogatásnál figyelembe vett korosztályok.  

Felnőtt válogatott keretek korosztályos meghatározása 

Korosztályok                    LÁNYOK      FIÚK  

Felnőtt 2002 és idősebb  2001és idősebb 

 

Utánpótlás, ifjúsági válogatott keretek korosztályos meghatározása 

Korosztályok                    LÁNYOK      FIÚK  

Serdülő 2004-2005  2003-2004  

Ifjúsági/Junior  2002-2005  2001-2004  

 

A 2017-ben meghirdetett Tokió 2020 Olimpiai keret 2018 októberében felülvizsgálatra 

került és 2019/2020 szezonban az év első félévének világeseményeire az alábbi keretek 

kerültek kijelölésre: 

 

Felnőtt medencés      

    

Milák Kristóf 2000 Honvéd Elit 

Hosszú Katinka 1989 Iron Elit 

Kapás Boglárka 1993 UTE Elit 

Lobanovszkij Maxim 1996 Győr Olimpiai A 

Németh Nándor 1999 BVSC Olimpiai A 

Kozma Dominik 1991 BVSC Olimpiai A 

Kalmár Ákos 2000 Baja Olimpiai A 

Telegdy Ádám 1995 Kőbánya Olimpiai A 
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Szabó Szebasztián 1996 Győr Olimpiai A 

Kenderesi Tamás 1996 Pécs Olimpiai A 

Cseh László 1985 BVSC Olimpiai A 

Bernek Péter 1992 BVSC Olimpiai A 

Verrasztó Dávid 1988 FTC Olimpiai A 

Késely Ajna 2001 Kőbánya Olimpiai A 

Burián Katalin 1995 BVSC Olimpiai A 

Szilágyi Liliána 1996 FTC Olimpiai A 

Mihályvári Farkas Viktória 2003 FTC Olimpiai A 

Zombori Gábor 2002 Budafóka Olimpiai A 

Jakabos Zsuzsa 1989 Győr Olimpiai A 

Békési Eszter 2002 Eger Olimpiai A 

Fábián Fanni 2002 Szeged Olimpiai A 

Bohus Richárd 1993 BVSC Olimpiai B 

Takács Tamás 1998 BVSC Olimpiai B 

Kutasi Máté 1998 Vasas Olimpiai B 

Gyurta Gergely 1991 UTE Olimpiai B 

Holló Balázs 1999 Eger Olimpiai B 

Biczó Bence 1993 FTC Olimpiai B 

Holoda Péter 1996 Debrecen Olimpiai C 

Balog Gábor 1990 Győr Olimpiai C 

Verrasztó Evelyn 1989 FTC Olimpiai C 

    

Ifjúsági medencés    

    

Zombori Gábor 2002 Budafóka Ifjúsági 

Török Dominik Márk 2002 FTC Ifjúsági 

Kós Hubert 2003 UTE Ifjúsági 

Beetlehem Dávid 2003 Zalaegerszeg Ifjúsági 

Mihályvári Farkas Viktória 2003 FTC Ifjúsági 

Hatházi Dóra 2003 Nyíregyháza Ifjúsági 

Gál Kincső 2003 Debrecen Ifjúsági 

Nagy Réka 2003 FTC Ifjúsági 

Fábián Bettina 2004 Szeged Ifjúsági 

Szimcsák Mira 2004 A Jövő Ifjúsági 

Ugrai Panna 2004 HÓD SE Ifjúsági 

Nyírádi Réka 2004 Bohóchal Ifjúsági 

Safranko Sára 2003 Győr Ifjúsági 

Gallyasi Szilárd 2002 Budafóka Ifjúsági 

Jászó Ádám 2003 Pécs Ifjúsági 

Szilágyi Gerda 2003 Stamina Ifjúsági 

Szőke Zita 2003 HSUVC Ifjúsági 
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Serdülő medencés    

    

Csulák Lia 2005 Érd Serdülő 

Kontér Lora 2004 Jövő SC Serdülő 

Veres Laura 2005 Gyula VF Serdülő 

    

Heraklész Csillag    

    

Horváth Lili 2001 Vasas SC USA 

Ilyés Laura Vanda 2001 MTK   

Barocsai Petra 2001 Érd   

Fábián Milán 2001 Szeged   

Pap Bálint 2001 Eger   

Ulrich Botond 2001 Szeged   

Márton Richárd 1999 Budafóka   

Horváth Dávid 1996 Kőbánya   

Szentes Bence 1996 Győr   

Kovács Benedek 1998 Érd   

Okos Ákos 1997 Vasas SC   

Sós Dániel 1998 Vasas SC USA 

György Réka 1996 Vasas SC USA 

Szabó-Feltóthy Eszter 2002 Vasas SC   

Sztankovics Anna 1996 Miskolc   

    

Heraklész Bajnok    

    

Zombori Gábor 2002 Budafóka HB 

Török Dominik Márk 2002 FTC HB 

Mészáros Dániel 2003 Bácsvíz HB 

Betlehem Dávid 2003 Europtec Z HB 

Kós Hubert 2003 UTE HB 

Rádai Máté 2003 BVSC HB 

Safranko Sára 2003 Győr HB 

Szőke Zita 2003 HSUVC HB 

Gál Kincső 2003 Debrecen HB 

Mihályvári-Farkas Viktória 2003 FTC HB 

Szikágyi Gerda 2003 Stamina HB 

Hatházi Dóra 2003 Nyíregyháza HB 

Csajkov Valentin 2003 DMTK HB 

Mészáros Dániel 2004 FTC HB 

Bujdosó Zsombor 2004 DMTK HB 

Gálicz László 2004 FTC HB 

Varga Máté 2004 UTE HB 
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Cserfalvi Olaf 2004 DMTK HB 

Zombori Szalontai Ferenc 2004 Debrecen HB 

Tankó Beatrix 2004 UTE HB 

Szimcsák Mira 2004 Jövő SC HB 

Fábián Bettina 2004 Szeged HB 

Ugrai Panna 2004 Hód ÚSE HB 

Bondár Lilla 2004 Triton Se HB 

Nyírádi Réka 2004 Bohóchal HB 

Magda Boldizsár 2005 Parafa HB 

Kovács Péter 2005 Nyíregyháza HB 

Tajthy Milán 2005 Nyíregyháza HB 

Marosi Bálint 2005 Százhalombatta HB 

Balogh Levente 2005 Kőbánya SC HB 

Sámóczi Milán 2005 Kőbánya SC HB 

Ángyán Máté 2005 Érd HB 

Gyurinovics Lili 2005 Stamina HB 

Veres Laura 2005 Gyula VF HB 

Csoba Adrienn Szilvia 2005 Bátori S HB 

Pál Adél 2005 UTE HB 

Kis Virág 2005 Kiskunhalas HB 

Hetyei Nóra 2005 Keszthely HB 

Csulák Lia 2005 Érd HB 

Nagy Csongor 2006 Vasas SC HB 

Kovács Seres Hunor 2006 Dunaferr HB 

Cséplő Simon 2006 Kőbánya SC HB 

Eszes János Márk 2006 Kőbánya SC HB 

Kováts Alex 2006 KASI HB 

Király Dániel 2006 Dombóvár HB 

Pádár Nikoletta 2006 Szeged HB 

Komoróczy Lora Fanni 2006 Bálinti UE HB 

Molnár Dóra 2006 Budafóka HB 

Abonyi Tóth Glenda 2006 KÓPÉ UVSE HB 

Nett Vivien 2006 Keszthely HB 

Soós Gabriella 2007 HUK SE HB 

Elekes Tamara 2007 BVSC HB 

Sümegi Anna 2007 Honvéd HB 

Móger Léna 2007 BVSC HB 

    

Felnőtt Nyíltvíz    

    

Rasovszky Kristóf 1997 Veszprém Elit 

Olasz Anna 1993 Szeged Olimpiai A 

Rohács Réka 2000 Kőbánya SC Olimpiai A 
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Székelyi Dániel 1995 FTC Felnőtt B 

Gyurta Gergely 1991 UTE Felnőtt B 

Sömenek Onnon Kata 1997 Kőbánya SC Felnőtt B 

Vas Luca 2000 Szeged Felnőtt B 

    

Ifjúsági Nyíltvíz    

    

Szimcsák Mira 2004 Jövő SC Ifjúsági 

Gálicz László 2004 FTC Ifjúsági 

Pintér Ádám  2004 Veszprém Ifjúsági 

Balogh Vivien 2002 Pécs Ifjúsági 

Betlehem Dávid 2003 Europtec Z Ifjúsági 

Tabi Zoltán 2002 Kőbánya SC Ifjúsági 

Gál Kincső 2003 Debrecen Ifjúsági 

Szóka Júlia 2005 Rája 94 HB 

Veres Sára 2005 Kőbánya SC HB 

Kersák Kristóf 2004 Balaton UK HB 

Gallyassi Szilárd 2002 Budafóka HB 

Fehárvári Réka 2002 FTC HB 

Juhász Janka 2000 Kiskunhalas HCS 

Sárkány Zalán 2003 Kőbánya SC HB 

*HB-Héraklész Bajnok, HCS – Héraklész Csillag 
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Az olimpián bevezetett változások a megelőző olimpiákhoz képest:  

A 2020. július 31-ig mutatott teljesítményei alapján az olimpián, számunkra maximálisan 

megszerezhető kvalifikációk számát teljesíteni fogjuk. A versenyszámok száma hárommal 

növekedett: a 800 méteres férfi gyorsúszás, az 1500 méteres női gyorsúszás és a 4*100 méteres 

mixed (2 férfi és 2 nő alkotta csapat) vegyesváltó bekerült a 2020-as olimpia műsorába. A 2020. 

július 31-i állás szerint  a 7 váltóból már 4 kvalifikálta magát illetve az egyéni 

versenyszámokban csaknem mindegyikében van „A” szintes versenyzőnk. A jó teljesítmény 

gondot is jelent, hiszen vannak számok, amelyekben a megszerezhető 2 helyre jelenleg 5 „A” 

szintes versenyzőnk van.  

A Magyar Olimpiai Bizottság által jelenleg ismertetett adatok szerint a 24 sportágban tervezett 

173fős csapatában jelenleg 7 sportág 50 kvalifikációval rendelkezik, ebből az úszás biztos 24 

kvótát birtokol és további 35  Olimpiai „A” szintet teljesítő versenyzőnk van. Kiemelendő, hogy 

az utánpótlás korosztályos versenyzőink is szerepelnek az “A” szintesek elit mezőnyében.  

 

A tokiói olimpia tervezett eredményességi célkitűzései: 

  - tervezett kvalifikált versenyzők száma: 30-35 

  - aranyérmek száma: 1db 

  - összes érem száma: 4db 

  - olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján): 25-30 pont 

 

Lobanovszkij Maxim A 50m gyorsúszás  
  

    
   

Németh Nándor A 100m gyorsúszás  Jakabos Zsuzsa B 

Szabó Szebasztián A 
   

Kozma Dominik A 200m gyorsúszás  Hosszú Katinka A 

Milák Kristóf A 
   

Zombori Gábor A  400m gyorsúszás Késely Ajna A 

   
Hosszú Katinka A 

   
Kapás Boglárka A 

Kalmár Ákos B 800m gyorsúszás  Késely Ajna A 

     
Kalmár Ákos A 1500m gyorsúszás Késely Ajna A 

   
Kapás Boglárka A 

   
Mihályvári Farkas Viktória A 

Bohus Richárd B 100m hátúszás  Hosszú Katinka A 

     
Telegdy Ádám A 200m hátúszás  Hosszú Katinka A 

   
Burián Katalin A 
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Takács Tamás B 100m mellúszás  Békési Eszter B 

     
Kutasi Máté B 200m mellúszás  Békési Eszter A 

     
Szabó Szebasztián A 100m pillangóúszás  Hosszú Katinka A 

Milák Kristóf A 
   

Cseh László A 
   

Milák Kristóf A 200m pillangóúszás  Hosszú Katinka A 

Kenderesi Tamás A 
 

Kapás Boglárka A 

Cseh László A 
 

Jakabos Zsuzsa A 

Biczó Bence A 
 

Szilágyi Liliána A 

Cseh László A 200m vegyesúszás  Hosszú Katinka A 

Bernek Péter A 
 

  

Verrasztó Dávid A 400m vegyesúszás  Hosszú Katinka A 

Gyurta Gergely A 
   

Holló Balázs A 
 

 
   

     
4*100 férfi gyors 

 
VÁLTÓK Késely Ajna B 

4*100 férfi vegyes 
  

Jakabos Zsuzsa B 

4*100 mixed vegyes 
  

Fábián Fanni B 

4*200 női gyors 
  

Verrasztó Evelyn B 

     
Kozma Dominik B 

 
Zombori Gábor B 

Milák Kristóf B 
 

Németh Nándor B 

Holoda Péter B 
 

Márton Richárd B 

Bohus Richárd B 
 

Gratz Benjamin B 

Lobanovszkij Maxim B 
 

Szabó Norbert B 

     
Balog Gábor B 

 
Cseh László A 

Telegdy Ádám B 
 

Telegdy Ádám B 
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Kovács Benedek B 
 

Pulai Bence B 

Zombori Gábor B 
 

Kenderesi Tamás B 

   
Márton Richárd B 

 

Január 1-én a felkészülés a tervek szerint megkezdődött. A versenyzők az alábbi helyszíneken 

edzőtáboroztak és versenyeztek:  

  Név Helyszín Dátum 

Kovács Benedek Magó Gábor Madeira / Portugália 2020.02.23-03.14 

Csulák Lia   Madeira / Portugália 2020.02.23-03.14 

        

Szóka Júlia 
Farkas 

András nem voltak külföldön   

Kalmár Ákos 
Szokolai 

László Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Rasovszky Kristóf   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Németh Nándor Plagányi Zsolt Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.17. 

Cseh László   Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.15. 

Burián Katalin   Fort Myers / U.S.A. 2020.01.12.-02.02. 

Takács Tamás   Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.17. 

        

Pintér Ádám  Balogh János Madeira / Portugália 2020.01.11.-02.01. 

  
  

  Név Helyszín Dátum 

Gál Kincső 
Bodor 

Richárd Madeira / Portugália 2020.01.04.-01.25. 

Holoda Péter   Nizza/Franciaország 2020.02.06.-02.10. 

        

Békési Eszter Kovács Ottó Netanya/Izrael 2020.03.01.-03.12. 

Holló Balázs   Netanya/Izrael 2020.03.01.-03.12. 

        

Veres Laura Tóth András Madeira/Portugália 2020.02.23.-03.14. 
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Ugrai Panna Máté Hunor nem voltak külföldön   

        

Szőke Zita Bán Sándor Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.17. 

        

Sztankovics Anna 

Szollár 

Gergely Madrid/Spanyolország 2020.02.27.-03.02. 

        

Hatházi Dóra Urbin Tamás nem voltak külföldön   

        

Fábián Bettina Gellért Gábor Belmeken/Bulgária 2020.02.27.-03.15. 

Olasz Anna   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Fábián Milán   Belmeken/Bulgária 2020.02.27.-03.15. 

Fábián Fanni   Belmeken/Bulgária 2020.02.27.-03.15. 

    Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 

 
 

  
  Név Helyszín Dátum 

Kozma Dominik Nagy Péter Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.15. 

Bernek Péter   Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.17. 

Bohus Richárd   Erzurum/Törökország 2020.02.28.-03.17. 

        

Szilágyi Liliána Shane Tusup Nizza/Franciaország 2020.02.05.-02.10. 

        

Szimcsák Mira Kovács Tamás Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Kontér Lora   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

        

Ilyés Laura Vanda Tóth Ramon Phuket /Thaiföld 2020.01.17-02.07 

        

Sós Dániel 
Egressy János 

Sós Dani és a György Réka nem 

utazott   

György Réka   Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.17. 
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Kutasi Máté   Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.17. 

Szabó-Feltóthy Eszter   Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.17. 

        

Tóth Tamás Horváth Péter Antalya/Törökország 2020.02.09.-02.22. 

 
 

  
Telegdy Ádám Turi György Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Késely Ajna 
Güttler 

Károly Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Horváth Dávid   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

 
 

  
  Név Helyszín Dátum 

Zombori Gábor 
Horváth 

Tamás Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.22.-03.14. 

        

Márton Richárd Selmeci Attila Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.22.-03.14. 

Milák Kristóf   Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.22.-03.14. 

Biczó Bence   Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.22.-03.14. 

        

Hosszú Katinka Nagy József Nápoly/Olaszország 2020.02.27-én jött haza Katinka 

  

Layber-

Gelencsér 

Máté 

A Józsi nem volt vele. Mátéval 

utazott.   

  Kiss Dániel     

        

Szilágyi Gerda Kovács László Lignano/Olaszország 2020.01.12.-01.24. 

        

Kós Hubert 
Magyarovits 

Zoltán Brüsszel/Belgium 2020.02.14.-02.17. 

Tankó Beatrix   Brüsszel/Belgium 2020.02.14.-02.17. 

Nyírádi Réka   Brüsszel/Belgium 2020.02.14.-02.17. 

    Madeira/Portugália 2020.01.11.-02.01. 
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Ádámi Zsanett 

Magyarovits 

Zoltán A Zsanett nem volt külföldön.   

        

Kapás Boglárka Virth Balázs Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Horváth Lilli   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

    Horváth Lilli nem volt külföldön   

        

Gyurta Gergely 
Kovácshegyi 

Ferenc Antalya/Törökország 2020.02.16.-02.29. 

    Feri bácsi nem volt külföldön   

        

Illés Fanni Szabó Álmos Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

Pap Bianka   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

Száraz Evelin   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

Szabady Ádám   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

Payer Kata   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

    Split/Horvátország 2020.01.24.-27. 

 
 

  
  Név Helyszín Dátum 

Török Dominik Márk 
Formaggini 

László Flagstaff/U.S.A. 2020.02.15.-03.12. 

Gálicz László Molnár Ákos Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 

Tabi Zoltán Betye Balázs Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 

Nagy Réka 
Kutasi 

Gergely Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 

    Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 

    Formaggini Laci nem volt külföldön   

Verrasztó Dávid   Flagstaff/U.S.A. 2020.02.15.-03.12. 

    Flagstaff/U.S.A. 2020.02.15.-03.12. 

Mihályvári Farkas 

Viktória 
  

Fuerteventura/Spanyolország 2020.01.19.-02.09. 
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Verrasztó Evelin   Madeira / Portugália 2020.03.04.-03.14. 

    Berlin/Németország 2020.02.27.-03.02. 

Szabó Norbert   Szabó Norbert nem volt külföldön   

        

Sárkány Zalán 
Krajnyák 

György Sárkány Zalán nem volt külföldön   

Rohács Réka   Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

    Doha/Qatar 2020.02.12.-16. 

 
 

  
  Név Helyszín Dátum 

Safrankó Sára Petrov Árpád Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.13. 

Lobanovszkij Maxim 

Sebestyén 

Balázs Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.20. 

Szabó Szebasztián   Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.13. 

Jakabos Zsuzsanna   Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.02.-02.23. 

Balog Gábor   Stellenbosch/Dél-Afrika 2019.12.26.-2020.01.19. 

Szentes Bence   Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.01.31.-02.23. 

    Antalya/Törökország 2020.03.01.-03.13. 

    Sebestyén Balázs nem volt külföldön   

        

Kenderesi Tamás Tari Imre Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

        

Balogh Vivien Túros Máté Belmeken/Bulgária 2020.02.27.-03.15. 

        

Jászó Ádám 
Jancsik 

Árpád Jászó Ádám nem volt külföldön   

Konkoly Zsófia   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

Iván Bence   Antalya/Törökország 2020.02.15.-03.14. 

        

Betlehem Dávid 
Horváth 

Csaba Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 
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Gallyasy Szilárd Pass Ferenc Nem voltak külföldön   

Masszőrök Helyszín Dátum 

Kurucz Attila Phuket /Thaiföld 2020.02.21-03.13 

Ördög Gábor Stellenbosch/Dél-Afrika 2020.02.22.-03.14. 

Györki Attila Fort Myers / U.S.A. 2020.01.12.-02.02. 

Lemondtuk az összes bajnokságot, visszavontuk az összes versenyrendezési engedélyt.  

A liszensz rendszer konferenciáit webkonferenciákká alakítjuk, mely a tagszervezeteink 

dolgozóinak térítésmentesen. Megszerveztük a belföldi COVID edzőtábort. Elkészült egy év 

utolsó hónapjaira kialakított Országos Bajnokságok forgatókönyv.  

 

Covid edzőtábor: 2020. április 26-tól június 1-ig.  

Helyszínek: Duna Aréna, Fradi uszoda, BVSC uszoda, Balatonfűzfő, Győr, Pécs  

COVID edzőtábor 

    helyszín Név     helyszín Név 

1. Jövő SC Duna Aréna Szimcsák Mira 1. FTC FTC Török Dominik Márk 

2. Jövő SC Duna Aréna Kontér Lora 2. FTC FTC Gálicz László 

3. Jövő SC Duna Aréna Kovács Tamás 3. FTC FTC Tabi Zoltán 

4. MTK Duna Aréna 

Ilyés Laura 

Vanda 4. FTC FTC Nagy Réka 

5. MTK Duna Aréna Tóth Ramon 5. FTC FTC Formaggini László 

6. 

VASAS 

SC Duna Aréna Sós Dániel 6. FTC FTC Betye Balázs 

7. 

VASAS 

SC Duna Aréna György Réka 7. FTC FTC Verrasztó Dávid 

8. 

VASAS 

SC Duna Aréna Kutasi Máté 8. FTC FTC Molnár Ákos 

9. 

VASAS 

SC Duna Aréna 

Szabó-Feltóthy 

Eszter 9. FTC FTC 

Mihályvári Farkas 

Viktória 

10. 

VASAS 

SC Duna Aréna Egressy János 10. FTC FTC Kutasi Gergely 

11. FTC Duna Aréna Verrasztó Dávid 11. FTC FTC Gálicz Péter 
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12. FTC Duna Aréna 

Török Dominik 

Márk 12. FTC FTC Shane Tusup 

13. FTC Duna Aréna Molnár Ákos 13. FTC FTC Sömenek Onon Kata 

14. Vasas SC Duna Aréna Tóth Tamás 14. FTC FTC Székelyi Dániel 

15. Darnyi SC Duna Aréna Horváth Péter 15. FTC FTC Szilágyi Liliána 

16. Darnyi SC Duna Aréna 

Novoszáth 

Melinda 16. FTC FTC Verrasztó Dávid 

17. KSC Duna Aréna Telegdy Ádám     helyszín Név 

18. KSC Duna Aréna Késely Ajna 1 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Safrankó Sára 

19. KSC Duna Aréna Horváth Dávid 2 Győri Úszó E SVÁJC Lobanovszkij Maxim 

20. KSC Duna Aréna Berecz Blanka 3 Győri Úszó E SZERBIA Szabó Szebasztián 

21. KSC Duna Aréna Turi György 4 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Jakabos Zsuzsanna 

22. KSC Duna Aréna Güttler Károly 5 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Balog Gábor 

23. Budafóka 

Duna Aréna / 

Budafok Zombori Gábor 6 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Szentes Bence 

24. Budafóka Duna Aréna Horváth Tamás 7 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Petrov Árpád 

25. Budafóka Duna Aréna Márton Richárd 8 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Sebestyén Balázs 

26. Honvéd Duna Aréna Milák Kristóf 9 Győri Úszó E 

Győr Aqua 

Sport Petrov Iván 

27. FTC Duna Aréna Biczó Bence     helyszín Név 

28. Honvéd Duna Aréna Selmeci Attila 1 PSN Pécs Pécsi Hullám Kenderesi Tamás 

29. Iron Duna Aréna Hosszú Katinka 2 PSN Pécs Pécsi Hullám Tari Imre 

30. Iron Duna Aréna Nagy József 3 PSN Pécs Pécsi Hullám Balogh Vivien 

31. Iron Duna Aréna 

Layber-Gelencsér 

Máté 4 PSN Pécs Pécsi Hullám Túros Máté 

32. Iron Duna Aréna Kiss Dániel 5 PSN Pécs Pécsi Hullám Jászó Ádám 

33. Stamina Duna Aréna Szilágyi Gerda 6 PSN Pécs Pécsi Hullám Konkoly Zsófia 

34. Stamina Duna Aréna Kovács László 7 PSN Pécs Pécsi Hullám Iván Bence 
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35. UTE Duna Aréna Kós Hubert 8 PSN Pécs Pécsi Hullám Jancsik Árpád 

36. UTE Duna Aréna Tankó Beatrix     helyszín Név 

37. UTE Duna Aréna Nyírádi Réka 1. BVSC BVSC Kozma Dominik 

38. UTE Duna Aréna 

Magyarovits 

Zoltán 2. BVSC BVSC Bernek Péter 

39. Vasas SC Duna Aréna Ádámi Zsanett 3. BVSC BVSC Bohus Richárd 

40. UTE Duna Aréna Kapás Boglárka 4. BVSC BVSC Nagy Péter 

41. UTE Duna Aréna Lakatos Dávid 5. BVSC BVSC Böhm Sebestyén 

42. Vasas SC Duna Aréna Horváth Lilli 6. BVSC BVSC Burián Katalin 

43. UTE Duna Aréna Virth Balázs 7. BVSC BVSC Cseh László 

    helyszín Név     helyszín Név 

44. UTE Duna Aréna Gyurta Gergely 8. BVSC BVSC Németh Nándor 

45. UTE Duna Aréna 

Kovácshegyi 

Ferenc 9. BVSC BVSC Takács Tamás 

46. Vasas SC Duna Aréna Illés Fanni 10. Érd BVSC Kovács Benedek  

47. Vasas SC Duna Aréna Pap Bianka 11. BVSC BVSC Nagy Péter 

48. Vasas SC Duna Aréna Száraz Evelin 12. BVSC BVSC Plagányi Zsolt 

49. Vasas SC Duna Aréna Szabady Ádám 13. BVSC BVSC Csicsáki Péter 

50. Vasas SC Duna Aréna Payer Kata     helyszín Név 

51. Vasas SC Duna Aréna Szabó Álmos 1. Érd Balatonfűzfő Magó Gábor 

52. KSC Duna Aréna Sárkány Zalán 2. 

Egri Úszó 

Klub Balatonfűzfő Török Zoltán 

53. KSC Duna Aréna Rohács Réka 3. 

MVSI-

Miskolc Balatonfűzfő Szollár Gergely 

54. KSC Duna Aréna Krajnyák György 4. Szegedi UK Balatonfűzfő Gellért Gábor 

55. FTC Duna Aréna Verrasztó Evelin 5. 

Zalaegerszeg 

UK Balatonfűzfő Horváth Csaba 

    
6. masszőr Balatonfűzfő Virág Vivien 

        7. Érd Balatonfűzfő Csulák Lia 

      Masszőrök 8. Rája UK Balatonfűzfő Szóka Júlia 

    Duna Aréna Kurucz Attila 9. Baja SC Balatonfűzfő Kalmár Ákos 
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    Duna Aréna Ördög Gábor 10. 

Egri Úszó 

Klub Balatonfűzfő Békési Eszter 

    BVSC/FTC Györki Attila 11. 

Egri Úszó 

Klub Balatonfűzfő Holló Balázs 

    Balatonfűzfő Virág Vivien 12. 

Gyulai 

Várfürdő Balatonfűzfő Veres Laura 

    
13. HóD Úszó Balatonfűzfő Ugrai Panna 

    
14. 

MVSI-

Miskolc Balatonfűzfő Sztankovics Anna 

    
15. Szegedi UK Balatonfűzfő Fábián Bettina 

    
16. Szegedi UK Balatonfűzfő Olasz Anna 

    
17. Szegedi UK Balatonfűzfő Fábián Fanni 

    
18. 

Zalaegerszeg 

UK Balatonfűzfő Betlehem Dávid 

    
19. Balaton UK Balatonfűzfő Szokolai László 

    
20. Balaton UK Balatonfűzfő Rasovszky Kristóf 

    
21. Balaton UK Balatonfűzfő Vattai András 

    
22. Szegedi UK Balatonfűzfő Vas Luca 

    
23. Bohóchal SE Balatonfűzfő Huszti  Dávid 

    
24. Bohóchal SE Balatonfűzfő Karvalics Péter 

    
25. 

Veszprémi 

UK Balatonfűzfő Pintér Ádám 

    
26. Szegedi UK Balatonfűzfő Táczi Zsolt 

 

A válogatottakat irányító szakemberek, a felkészülést segítő szakemberek:  

Szövetségi kapitány: dr. Sós Csaba 

Nyíltvizes szakág kapitánya: Gellért Gábor 

Utánpótlás kapitány: Petrov Iván 

A válogatott versenyzők felkészítői:  

Jellemzően elfogadott, hogy a versenyzők mellett nem egy-egy edző, hanem edzői teamek 

dolgoznak (vezetőedző, vízi- és szárazföldi edzők, speciális fejlesztésekért felelős edzők, 

teljesítménydiagnoszták, stb).  
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Bagaméri Bence Kovács Gábor Pintér Vanda 

Bodrogi Viktor Kovács László Plagányi Zsolt 

Bokrosné Maschler Edit  Kovács Ottó Platonov Miklós 

Budavári István Kovács Ottó Pulai Vince 

Büki Szabina Kovácshegyi Ferenc Rajos István 

Chrenkó Máté Krajnyák György Sajgó László 

Czakó Csaba Lakatos Roland Sebestyén Balázs  

Csütörtöki Marcell  Lévai Antia Selmeci Attila 

dr. Egressy János Lőrinczi György Szántó István 

Dr. Verrasztó Zoltán Ludmány László Szarvas János 

Erdősiné Varju Katalin  Lukács Éva Szepesi Márk 

Formaggini László Magyarovits Zoltán Szilágyi Nikolett 

Friedl Bernadette Molnár Ákos Szokolai László 

Güttler Károly Nagy Attila Táczi Zsolt 

Gyula Sándor Nagy Péter Takács Imre 

Hidvégi Tímea Nemes Zoltán Tari Imre 

Horváth Péter Németh Krisztina Tóth Ramon 

Horváth Tamás Novotny Attila Tóth Tamás 

Hutkai Dániel Pass Ferenc Török Zoltán 

ifj. Magó Gábor Patkó Katalin Turi György 

Kóra Dániel Petrov Árpád Virth Balázs 

A járványügyi intézkedések június 1-i enyhítését követően Európában elsőként nemzetközi 

eseményt szervezhettünk, a 4 Nemzet Tornát, mely egyben a FINA World Aquatic day 

programsorozatában is az első volt 2020-ban.   

 

Egészségügyi hátteret biztosító szakemberek:  

 

A keretorvosok három fő csoporttal foglalkoznak – felnőtt válogatott: dr. Kováts Tímea, 

nyíltvízi válogatott: dr. Csepregi Beáta, az utánpótlás válogatott: dr. Sydó Nóra. A MÚSZ 

sportegészségügyi csapatában dietetikus is dolgozik – Korányi Adrienn. A Semmelweis 

Egyetemmel kötött keretmegállapodás révén néhány esetben, edzőtáborok alkalmával a 

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika munkatársai helyettesítik 
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orvosainkat. Orvosaink az év minden napján, 0-24 órában telefonos elérhetőséget biztosítanak 

a versenyzők számára, bármilyen egészségügyi probléma esetén. Dr. Csepregi Beátának 

köszönhetően a versenyzők számára biztosított a soron kívüli sportorvosi vizsgálat és engedély 

kiadása is, 2020-ban erre 22 sportolónál került sor.  

 

A COVID szűrési feladatokat dr. Kováts Tímea vezetésével a MÚSZ iroda dolgozói szervezték 

és bonyolították le. 4 alkalommal 500 vizsgálat készült. A jelentési kötelezettségeinknek 

folyamatosan eleget tettünk.  

A csapatok mellett dolgozó állandó masszőrök: Györki Attila (vezető masszőr), Kurucz Attila, 

Ördög Gábor. A jelen helyzetben az egészségügyi csoport tagjainak még fokozottabb 

figyelemmel kellett feladatát ellátni, a versenyzőket és edzőket segíteni. Az állandó csapat 

mellett a megfelelő szeparáció miatt külsős masszőröket is kellett alkalmazni. A  

gyógytornászok, kriopraktőrök, kondi edzők áthelyeződtek az online térbe, online edzések 

vezetéssel, foglalkozás vezetéssel és gyakorlatvezetéssel.   

Teljesítménydiagnosztika az első negyedévben tudott része lenni a felkészülésnek.  

A 2020-as esztendőt mind sportszakmai, mind sportegészségügyi oldalról sajnálatos módon a 

Covid-19 pandémia határozta meg. A Magyar Úszó Szövetség már a pandémia első hullámának 

elején lehetővé tette a sportolók és edzőik, valamint a MÚSZ iroda operatív feladatokat ellátó 

dolgozóinak szervezett, Szövetség által finanszírozott SARS-CoV-2 szűrővizsgálatát PCR teszt 

segítségével. A külföldi edzőtáborokból hazatérő sportolókat és szakembereket első ízben 

2020. március 23-án (126 PCR teszt) és március 26-án (92 PCR teszt) vizsgáltuk. Az 

egészségügyi csapat részéről a teszteken Dr. Kováts Tímea keretorvos vett részt. Az elvégzett 

tesztekből 9 bizonyult pozitívnak. A pozitív esetek mindegyike tünetmentesen, vagy enyhe 

tünetekkel, otthoni karanténban gyógyult fel betegségéből. A tesztelést követően a Szövetség a 

medencés edzéseket felfüggesztette. Ismételt szűrésre április 14-én és 17-én került sor 

(garatváladék PCR két ízben, három nap különbséggel, valamint a második PCR teszttel 

egyidőben szérumból gyorsteszttel történő antitest kimutatás). Ez utóbbi alkalmak során pozitív 

PCR tesztet nem találtunk (antitest pozitivitás egy sportszakember esetében adódott, azonban 

ez esetben nem volt PCR-teszt pozitivitás). 

A szűrést követően 2020. április 27-től a versenyzőknek lehetőséget biztosítottunk a medencés 

edzések újraindítására. 2020. ápr. 27 – máj.23. között minden uszodába lépés előtt 

keretorvosaink, ill. a Szövetség munkatársai biztosították a testhőmérséklet mérést. Ebben az 

időszakban Covid-19 pozitív esetet nem azonosítottunk.  

A Covid-19 pandémia első hullámának lecsengésével átmenetileg visszaállhatott a korábbi 

rend. A 2020. július 24-26. között Budapesten megrendezésre került Négy Nemzet 

Úszóversenyen sportolóink sikeresen szerepeltek. 

Ezt követően az Úszó Szövetség által szervezett tömeges szűrővizsgálatra nem volt szükség, a 

panaszos, Covid-19 gyanús eseteknél elsősorban a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinikáján végeztünk PCR tesztet, ill. egyes esetekben vagy a Szövetség 

biztosította a teszt elvégzését magánszolgáltató által, vagy az Országos Sportegészségügyi 

Intézetben került sor a teszt elvégzésére. A pozitívnak bizonyult sportolók esetében minden 

alkalommal betartottuk az OSEI által aktuálisan kiadott irányelveket. A sportolók poszt-Covid 
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kardiológiai szűrését a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán végeztük. 2020-ban 

összesen 20 sportolónál történt poszt-Covid kardiológiai szűrés, minden esetben negatív 

eredménnyel. 

A Covid-ellenes oltások beadása elsősorban a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinikáján, illetve az Országos Sportegészségügyi Intézetben történt.  

 

A 2020-as év során megtartott limitált számú versenyek és edzőtáborok alkalmával az 

alábbiakban nyújtottunk személyes orvosi felügyeletet: 

• 2020. jan.17 - febr.7. Thanyapura, Thaiföld, edzőtábor (Dr. Sydó Nóra) 

• 2020. febr.12 – febr.16. Doha, Quatar, Nyíltvízi Világkupa (Dr. Csepregi Beáta) 

• 2020. febr.21 - 03.13. Thanyapura, Thaiföld, edzőtábor (Dr. Csulak Emese, 

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika) 

• 2020. júl. 24 – júl. 26.  Budapest, Négy Nemzet Úszóverseny (Dr. Kováts Tímea) 

• 2020. dec. 8 – dec. 12. Kaposvár, Országos Bajnokság (Dr. Kováts Tímea, Dr. Sydó 

Nóra) 

 

Orvosaink 0-24 órában nyújtott telefonos elérhetősége mellett továbbra is nagy segítséget 

jelentett a Magyar Úszó Szövetség és a Semmelweis Egyetem között 2019-ben megkötött 

keretmegállapodás által nyújtott szolgáltatások igénybevételi lehetősége. Ezen túl a válogatott 

tagjai az Országos Sportegészségügyi Intézet, ill. az Intézet által működtetett Call Center 

szolgáltatásait is igénybe vehették, a korábbi évekhez hasonlóan. 

Az orvosi munkát Konyári Adrienn dietetikus egész évben folyamatosan segítette.  A 2019-es  

táplálkozási anamnézist felvételt követően a 2020-as év elején személyre szabott dietetikai 

tanácsokkal látta el a válogatott tagjait (felnőtt medencés úszók: 37 fő, nyíltvízi felnőtt úszó: 8 

fő, medencés junior úszó: 17fő, nyíltvízi junior úszó: 14 fő), valamint szakaszosan étrendeket 

biztosított 25 sportolónak edzőtáborokra, otthoni étkezésre. Az Úszó Szövetség 

finanszírozásával 20 sportolónak nyújtott segítséget prémium minőségű étrendkiegészítők 

ajánlásában és beszerzésében, a válogatott tagjait a Pharmanord támogatásával vitamin 

készítményekkel látta el. Versenyek alkalmával biztosította a versenyzők számára optimális 

táplálékkiegészítőkkel való ellátást, az Országos Bajnokságon személyesen is részt vett. 

Hasonlóképpen kiemelendő a masszőrök szerepe a válogatott felkészülésében. Györki Attila 

vezetésével a masszőrök összehangolt munkájának köszönhetően a válogatott tagjai 

rendszeresen, az év minden napján hozzájuthatnak a szolgáltatáshoz. A manuális terápián túl a 

masszőröknek egyszerűbb fizikoterápiás eszközök használatára is van módjuk (SafeLaser, 

Hypervolt, TR Therapy). 

 

Masszőr szakmai beszámoló 2020. 

2020-at a MÚSZ masszőri apparátusát is a Covid-19 okozta világjárvány határozta meg. 
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Alapvetően a 2019-es struktúrát követtük 2020-ban is, tehát a három főfoglalkoztatású masszőr 

(Györki Attila-vezető, Ördög Gábor és Kurucz Attila) és a beugrós szakemberek (Virág 

Vivien és Parádi Szabolcs) Bihari Zoltánnal- Hosszú Katinka-, masszőrével teljesítették az 

évet.  

A foglalkoztatott beugrós masszőrök száma azért csökkent a 2019-es évhez képest, mert a 

pandémia miatt jóval kisebb lett a mozgástér. 

Az év első-még Covid előtti- szakaszában Thaiföldön, Floridában, a Kanári-szigeteken és 

Törökországban edzőtáboroztak a válogatott tagjai. Masszőr minden olyan táborban 

rendelkezésre állt, ahol a szakmai stáb igényt tartott rá. Ez volt a helyzet a dohai nyíltvízi 

világkupával is. 

A második edzőtáborokról már úgy érkeztek haza a versenyzők és szakemberek, hogy 

sokuknak karanténba kellett vonulniuk. 

Az ezt követő időszakban volt olyan is, hogy bezárták az uszodákat, edzést nem lehetett 

látogatni. A masszőrök is arra várakoztak, hogy ha újra beindulnak az edzések, akkor ők is 

egészségesen munkába tudjanak állni. Ebben az időszakban esetenként a sportolók otthoni 

edzésmunkájukból fakadó apróbb sérülések rehabilitációjában segédkeztek.  

Miután a karantén edzőtáborozás programja beindult, valamennyi masszőr egészségesen tudott 

a csapat segítségére lenni. A megszokott rotációs rendszer helyett fix uszodát fix masszőr 

látogatott, ezzel csökkentve az érintkezések számát.  

A karantén edzőtáborban részt vevő uszodák: 

Duna Aréna: Kurucz Attila, Ördög Gábor, BVSC: Györki Attila, FTC: Györki Attila, 

Balatonfűzfő: Virág Vivien 

Látogatott uszodák: 

Duna Aréna, BVSC, Kőér utca, Törökbálint, FTC 

Ezen időszak egyetlen nemzetközi versenyén, a Margitszigeten megrendezett négy nemzetet 

érintő eseményén is részt vettek a masszőrök (Bihari Zoltán, Györki Attila, Ördög Gábor és 

Kurucz Attila), segítve úszóinkat.  

Az őszi szakasz belföldi edzőtáborai (Balatonfűzfő, Kaposvár, Hódmezővásárhely) sem 

maradtak ki a látókörükből, ezeken is volt masszőr, az egyéni igényeket figyelembe véve. 

Az Ifi/serdülő összevont ob-n, illetve a kaposvári felnőtt országos bajnokágon szintén 

biztosítottunk masszőröket.  

2020-ban személyi változások nem történtek. Kurucz Attila vállalt válogatott úszókkal (többek 

között Kapás Boglárka, Rasovszky Kristóf és Kozma Dominik) erőnléti edzői szerepet. 

Masszőri feladatai beosztásánál mindezt figyelembe vettem, de nem okozott fennakadást a 

sportmasszőri tevékenységének teljesítésében. 
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Mozgáselemzés – mozgásdiagnosztikai videólabor a 2019-es próba évet követően 

gyakorlattá vált, további fejlesztéseket is eszközöltünk mobil egység kialakításával. A nyugati 

országokban már bevált módszer a versenyeken történő elemzés, csapatkamarás csapat 

kialakításával. A tervek elkészültek, az év második felében tudjuk megvalósítani.   

A Duna Arénában működő videó labor 2018-ban kezdte meg hivatalos működését, az év első 

felében csak teszt üzemben majd az év második felében teljes üzemmódban. Az első év 

tapasztalatait figyelembe véve kialakult a hivatalos protokoll a mérésekkel kapcsolatban.                        

A rendszert a Duna Arénát üzemeltető NOVUK bocsájtja rendelkezésünkre hétfő-keddi 

napokon reggel 8:00-10:00 óra között. Figyelembe véve a mérések analizálását és a hozzá 

tartozó számítások idejét, az egy időben mérhető versenyzők számát három főre alakítottuk ki, 

ez azt jelenti, hogy egy óra leforgása alatt három versenyző, hat rajtot és hat fordulót tud 

végrehajtani. A két óra alatt maximum hat versenyző méréseit tudjuk biztosítani, az ehhez 

tartozó felvételek száma így hetvenkettő összesen. Az ezzel kapcsolatos számításokat 

legtöbbször a felvételek végeztével tudjuk elkezdeni és általában 72 órán belül megkapják az 

edzők a videó felvételeket és a hozzájuk tartozó számításokat. 

A kezdeti nehézségeket a mérések utáni analizálás jelentette, hiszen rendkívül időigényes és 

precizitást követelő feladatról van szó. A Szövetséget megkeresve sikerült Zámbó Balázst a 

csapatba felvenni, így a továbbiakban sokkal gördülékenyebben tudtuk a feladatokat 

megosztani és végrehajtani. Krokovecz Viktor a rendszer működéséért felel, Horváth Péter az 

edzőkkel és a versenyzőkkel tartja a kapcsolatot, konzultál a felvételek készítése közben, 

Zámbó Balázs pedig az analiziseket végzi. Ezzel is megfelelő hármast alkotva sokkal 

könnyebben és magasabb színvonalon tudják a feladatainkat ellátni. A felnőtt válogatotton 

kívül az utánpótlás válogatott tagjai is és a a Jövő Bajnokai Programban résztvevő felső két 

korosztály legjobbjai is részt vettek méréseken. A visszajelzések a válogatott versenyzők és 

edzőik által is pozitívak, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Kapás Boglárka, Milák Kristóf, 

Kós Hubert is többször igénybe vette a MÚSZ által biztosított lehetőséget. A mérések után 

folyamatosan visszajárnak a versenyzők és edzőik, nem csak a kontroll miatt, hanem szépen 

lassan meglátták az ebben rejlő lehetőséget. A válogatott szempontjából igencsak figyelemre 

méltó, hogy nagy számban évente többször igénybe veszik a méréseket. Az IFI válogatott 

korosztályból több kimagasló eredményeket produkáló versenyző is él a lehetőséggel, 

Mihályvári Farkas Viktória vagy az idei IFI EB csapat több tagja is járt nálunk többször.  

Különös figyelem kíséri a Jövő Bajnoka Programban résztvevő versenyzők és edzők 

lelkesedését, hiszen számukra illetve a fiatalok számára ez egy  hosszútávon alkalmazható 

pontos mérésekre alapuló fejlődési lehetőség lehet. Ebből a korosztályból mi is sokat tanulunk, 

hiszen itt az életkori sajátosságok is remekül megfigyelhetők a versenyzőkön. 

A mérések számát illetően összesen közel 180 mérést hajtottunk végre, aminek a 80% 

elemzésre került. Mostanra van annyi mért adatunk és információnk, amiből jól látható milyen 

fontos az elemzésből nyert adatok lehetőségének tárháza. Mind a felnőtt, IFI, és utánpótlás korú 

versenyzők számára elsődleges lenne, hogy a nyomon követést biztosítsuk, és minél többször 

tudjuk őket felmérni.  

A videó laborból megszerzett információkból és adatokból határozottan látszik, hogy milyen 

fontos lehetőségről van szó. Az elmúlt évben összeállítottam egy anyagot a fordulók és rajtok 

technikai végrehajtásáról, amit szinte minden régióban elméleti és gyakorlati oktatással 

kötöttünk össze. Zámbó Balázs segítségével minden helyszínen nagy érdeklődéssel zajlottak az 
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előadások és a gyakorlati oktatások. Ennek köszönhetően időben megpróbáljuk felhívni a 

figyelmet a rajtok és fordulók fontosságára. 

A továbblépés érdekében egy plusz szárazföldi és vízi kamerarendszerrel egészítettük ki a Duna 

Arénában felszerelt videó labort, hogy minél több információt tudjunk gyűjteni az adott a 

mérésekkel kapcsolatban. Az alkalmanként telepített kamerarendszert szintén a MÚSZ 

eszköze, aminek segítségével a jövőben még pontosabban lehet ellátni a feladatot. Az új 

innovációk segítségével egyre több lehetőségünk van arra, hogy az úszók és edzők fejlődését 

segítsük. A folyamatos előrelépéseknek köszönhetően beszerzésre került egy versenyelemző 

rendszer is, amit Zámbó Balázs állított össze és működtetését Ő koordinálja. A versenyeken 

felvett anyagot a program segítségével elemzi és a versenyszámot követően szinte azonnal az 

edzők rendelkezésére bocsájtja. Az elemzésből kapott információk segítenek az edzőknek a 

versenyelemzésben a videó felvétellel együtt számos hibára és lehetőségre hívhatják fel a 

figyelmet. Az edzők visszajelzései alapján nagyon hasznosnak és fontosnak tartják az újabb 

technikai elemző rendszert. 

Összességében óriási fejlődésen megy keresztül az úszósport, a MÚSZ-nak köszönhetően az 

elmúlt években történt pozitív változások eredménye, hogy technikailag szépen felzárkóztunk 

a világhoz és az eddig elérhetetlennek tűnő feltételek ma rendelkezésünkre állnak. A versenyző 

centrikus vezetésnek köszönhetően, ma mindenben segítik az, edzők versenyzők és technikus 

csapat fejlődését és működését. 

Eszközfejlesztés:  

Az edzés munkát segítő úgy nevezett Virtual Trainer beszerzése is megtörtént, mely a 

versenyzők edzés ritmusát, dinamikáját segíti. A felkészülés évek alatti átalakulása, melyben 1 

versenyző 1 edző, vagy kisebb csoportok szisztémánál jelentős segítséget ad a rendszer. 

„TISZTA SPORT” 

A Magyar Úszó Szövetség hosszú évtizedek óta elkötelezett híve a doppingellenes sportéletnek. 

Célunk: a doppingmentes versenyzéshez fűződő alapvető jog védelme és ezzel az egészség, 

tisztességesség, illetve az egyenlőség előmozdítása világszerte, valamint harmonizált, 

összehangolt és eredményes doppingellenes programok biztosítása nemzetközi és nemzeti 

szinten a tiltott szerek kiszűrésére, a használattól való visszatartásra és a megelőzésre. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden úszó szabályos és fair küzdelemben mérethesse meg magát a 

Tiszta Sport jegyében. Ehhez elengedhetetlen, hogy az erre vonatkozó előírásokat mind a 

versenyzők, az edzők, illetve a szakemberek is ismerjék és betartsák. A doppingellenes 

küzdelemben a Szövetség éves munkája során szorosan együttműködik a FINA-val, NADO-

val és a MOB-bal, illetve a kért adatszolgáltatást biztosítja a FINA Whereabouts, valamint a 

MACS és a MOB előírt programjaihoz. 

2020-ban is a MÚSZ és a Magyar Anti-dopping Csoport között a még hatékonyabb magasabb 

színvonalú sportegészségügyi ellátás biztosítása érdekében hatékony együttműködés 

folytatódott. Dr. Tiszeker Ágnes főorvosasszonnyal folyamatos egyeztetéseket tartottunk 

(telefon-online) mindkét fél biztonságát figyelembe véve. A MÚSZ saját dopping felelőse 

pedig napi kapcsolatban van mind a versenyzőkkel, mind a szövetséggel és a MACS 

szakembereivel.  
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A MOB 2019. novemberében hozott döntése alapján minden olimpiára kiutazó sportoló 4 

negatív doppingtesztet kell tudjon felmutatni 2020-ban is érvényes. A MACS- MÚSZ 

együttműködés keretében fokozott figyelemmel követjük a megfelelő vizsgálati szám 

teljesítését. Az amerikai egyetemeken tanuló versenyző esetében külföldi laborokat kellett 

igénybe vegyünk.  

Szakmai fejlesztési és továbbképzési rendszer bevezetése 

A magyar edzők eredményei világra szólók, de a fejlődésre és fejlesztésre folyamatosan 

szükség van és az ezirányú igény is fenn áll. A 2019-ben újjá alakított továbbképzési 

rendszerünkben 2020. márciusáig 2 képzést tudtunk megtartani, ezt követően 

webkonferenciákat szerveztünk és így mindenki tudta teljesíteni a képzési tervét.  

E mellett a musz.hu oldalon keresztül egy online lehetőséget is bevezetünk az „Úszás-Tudás” 

online folyóirat létrehozásával és annak első számának megjelentetésével. A „folyóiratban” 

nemcsak magyar sportszakemberek, hanem külföldi szakanyagok fordítását is olvashatják majd 

az érdeklődők.  

Összefoglalás:  

A 2020-as évben kialakult COVID helyzet miatt teljesen megváltozott az életünk, a sport új 

dimenzióba került mind a felkészülés, mind a versenyeztetés szempontjából. A sport világa 

térben és időben is beszűkült, átrendeződött. A mindennapok megszokott ritmusát teljesen 

felborította és számtalan bizonytalansági tényezővel tűzdelte tele a járvány. A napi, heti, havi 

és éves ritmusunk felborult. Az előre jól tervezett és felépített rendszerünknek, 

munkatervünknek megálljt parancsolt a vírus. A korábban rögzített programok, események 

újragondolása megindult, de ezzel párhuzamban ott van a vészforgatókönyvek kialakítása egy 

lehetséges újabb STOP esetére. Egyelőre minden csúszik: az olimpia, az EB, a rövidpályás EB 

és VB, az utánpótlás összes nemzetközi eseménye, a különböző programjaink kifuttatása.  

Rendkívüli idők rendkívüli megoldásokat igényelnek! 

Edzők, régióvezetők, koordinátorok, elnök, elnökség, teljes iroda mind azon dolgoztak, hogy a 

„partra vetett” versenyzők végre edzeni tudjanak, mert a halnak a vízben a helye! 

Az 140 tagszervezetünk esetében 5000 igazolt és legalább 10000 egyesületi tag gyermek, 800 

edző-oktató és néhány száz sportszakember élete vált bizonytalanná. 2020. július végéig a 

járványügyi szabályok enyhítésével azonban bizonyos mértékben vissza tudott térni az élet.  

 

 

Belföldi edzőtáborok -pályahasználat 2020 

 

Szám szerint 28 db belföldi edzőtábort szerveztem 2020.01.01-12.31. között, ami összesen 

2703 vendégéjszakát jelentett. Ez a covid-helyzet és az ISL miatt 3 részre lehet bontani: 

1. normál, ütemezett edzőtáborok 889 éj 

2. covid-edzőtáborok 561 éj 

3. ISL-edzőtáborok 1253 éj 
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VÁROS éjszakák 

ISL-táborok 1253 

COVID-19 táborok 561 

Normál táborok 889 

 

 

 

 

 

 

 

 

A speciális helyzetek (covid-19 és ISL) speciális megoldásokat kívánnak. A legrugalmasabb 

ebből a szempontból a balatoni helyszín volt, ahol biztosítani tudták mindenki számára a külön 

szobákat, és az összes covid-protokoll betartását, valamint az NSK által üzemeltetett uszoda is 

végig rendelkezésünkre állhatott – szemben sok másik vidéki helyszínnel, ahol hosszabb-

rövidebb időre bezártak az uszodák. 

Az NSK azon létesítményeibe, melyekkel a MÚSZ-nak megállapodása van (Császár-Komjádi, 

Duna Aréna, Kőér utca), heti szinten végzem el a pályák beosztását. Tehát heti szinten közel 

800 pályaóra beosztásáról gondoskodunk, mely rendezvények, vízcsere, vagy egyéb anomáliák 

miatt folyamatos nyomon követést és törődést igényel. 

A Duna Arénában megrendezésre kerülő rendezvények (pl. ISL-verseny) alkalmával a 

létesítményt használó úszóink más uszodában történő elhelyezését kellett biztosítani, melyet az 

érintettek megelégedésével sikerült megoldani. 

VÁROS éjszakák 

Hajdúszoboszló 84 

Hódmezővásárhely 580 

Balatonfűzfő 1454 

Balatonfüred 168 

Debrecen 144 

Kaposvár 247 

Budapest 26 

Összesen 2703 
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2020-ban a COVID-19 helyzet miatt kissé hektikussá, és kevésbé tervezhetővé váltak az 

edzőtáborok, a tavasz folyamán elmaradtak a szokásos edzőtáborozások. A lazításoknak 

köszönhetően ősszel néhányan el tudtak menni edzőtáborba, azonban a vírushelyzet miatt 

lényegesen kevesebben és kevesebbszer mentek edzőtáborba, mint egy ’normális’ évben. Végül 

az ISL-átszervezés és a válogatottak covid-táborai húzták fel a számokat. 

 

PARAÚSZÁS 2020 

2020. első félévét a koronavírus járvány határozta meg. Összesen egy versenyt tartottak meg 

januárban, a horvát nyílt bajnokságot Splitben, a következő versenyt Lignanoban menet közben 

mondták le a szervezők.  

I. Az elmúlt félév nemzetközi versenyeinek beszámolója 

A csapat az első félévben két nemzetközi versenyen vett volna részt Splitben és Lignanoban, 

de a fentiek szerint csak a horvát verseny valósult meg, ami számunkra azért volt fontos, 

mert itt lehetett utoljára „A” szintidőt úszni a 2020-as tokiói paralimpiára.   

1. Horvát Nyílt Bajnokság – Split, Horvátország, 2020. január 25-26.  

Sportolók:     Edzők, kísérők: 

Pap Bianka    Szabó Álmos edző  

Illés Fanni    Jancsik Árpád edző 

Száraz Evelin    Horváth Péter edző 

Konkoly Zsófia    Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány 

Payer Kata     Becsey János csapatvezető, vezetőedző 

Tóth Tamás    Grezner Mónika terapeuta 

Iván Bence     

Szabady Ádám    

    

A versenyen 16 ország sportolói vettek részt, főleg a paralimpiára készülő versenyzőket 

neveztek.  

Szabady Ádám 100 m háton „A” szintidőt úszott és ezzel biztossá vált, hogy két fiú 

versenyző vehet részt a paralimpián.  

A Magyar Paralimpiai Bizottság Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány javaslatára a két helyre 

Tóth Tamást és Iván Bencét nevezte, Szabady Ádám számára szabadkártyát kértünk.  

A lányoknál öt helyet kaptünk, az „A” szinttel rendelkező versenyzőket neveztük.  (Pap 

Bianka, Illés Fanni, Konkoly Zsófia, Száraz Evelin, Adámi Zsanett). 

 

A verseny részletes beszámolóját csatolom (ld. melléklet). 

2. Olasz Nyílt Bajnokság – Lignano 2020. február 27. március 1.  
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A versenyre a csapat mikrobusszal utazott, azonban útközben érkezett a hír előbb a 

koronavírus járványról, majd a verseny törléséről. Ezért érkezést követően azonnal 

visszafordultunk és egy nap elteltével érkeztünk meg ismét Budapestre. 

II. Hazai verseny 

Magyar Nyílt Paraúszó Bajnokság – Hódmezővásárhely 2020. május 2 – 3. 

A verseny a koronavírus járvány miatt elmaradt, megrendezésére várhatóan a második 

félévben kerül sor.  

III. Az elmúlt féléves felkészülési munka beszámolója 

 

1. A felkészülést a koronavírus járvány súlyosan befolyásolta, márciust követően az 

uszodák bezártak, majd hozzávetőleg egy hónap szünet után nyílt lehetőség újra uszodai 

edzések megtartására. Az edzések újraindítását koronavírus tesztek előzték meg, melyek 

eredményéről azonban vezetőedzőként nem kaptam hivatalos tájékoztatást, így azok 

eredményéről csak közvetetten értesültem.  

A kényszerszünetben a sportolók szárazföldi edzést végeztek otthonukban az edzők 

utasításai alapján.  

2. Az első félév során minden sportoló a saját egyesületében a saját edzőjével végezte el a 

szükséges edzésmunkát, ezen kívül egy külföldi válogatott edzőtábort tartottunk.  

3. Melegégövi edzőtábor – Törökország, Belek 2020. február 15 – március 14.  

Forrás: Magyar Úszószövetség paraúszás keret 

Az edzőtábor célja a válogatott sportolók felkészítése volt a paralimpiára.  

Az edzőtábort a szövetségi kapitány kérésére két edző, Szabó Álmos és Jancsik Árpád 

vezette. 

 

Sportolók:    Edzők, kísérők: 

Illés Fanni   Szabó Álmos edző 

Pap Bianka    Jancsik Árpád edző 

Payer Kata  

Száraz Evelin  

Konkoly Zsófia    

Iván Bence 

Az edzőtábor részletes beszámolóját csatolom (ld. melléklet). 

 

IV. A sportág 2020. év II. félévére vonatkozó felkészülési terve és aktualizálása 



31 

 

Jelen pillanatban mindent a koronavírus járvány alakulása határoz meg. A tokiói paralimpiát 

2021-re halasztották. 

A paraúszás költségvetési kerete a Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint 36 millió 

forintról 29 millió forintra csökkent, mert a MÚSZ állami támogatása is csökkent 

hozzávetőleg 20 %-kal.   

Költségvetés csatolva (ld. melléklet).  

 

Mellékletek 

1. Klasszifikáció: elmarad a járvány miatt. 

2. Sportszakemberek 

Szövetségi kapitány: Dr. Sós Csaba. 

Vezetőedzők: Becsey János és Szájer Péter.  

Edzők: Magyarovits Zoltán, Szabó Álmos, Horváth Péter, Jancsik Árpád.  

Terapeuta: Grezner Mónika.  

3. Versenybírók 

Németh Renáta, Lázár Rita, Bodrogi Viktor nemzetközi versenybíró, Erdélyi Krisztina hazai 

versenybíró.  

4. Versenynaptár 

A koronavírus járvány miatt ebben az évben nemzetközi verseny nem lesz. Az országos 

bajnokságra a tervek szerint a 2. félévben kerül sor.  

5. Kezdő sportolók: nincs és nem is lesz, amíg az utánpótlás gondozásáról nem 

gondoskodunk.  

6. Hazai és nemzetközi képzések: nem tervezünk ilyet a koronavírus járványra tekintettel.  

7. Válogatottak aktuális névsora a félév végén:  

Versenyzők: Tóth Tamás, Iván Bence, Szabady Ádám, Pap Bianka, Illés Fanni, Adámi 

Zsanett, Konkoly Zsófia, Száraz Evelin. Payer Kata.  

8. Periféria válogatottak:  

Tóth Éva, Tarr Réka.  
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2020. második félévét a koronavírus járvány határozta meg. Sajnos egy nemzetközi versenyt 

sem tartottak meg.  

IV. Az elmúlt félév nemzetközi versenyeinek beszámolója 

Nem volt verseny 

V. Hazai verseny 

Magyar Nyílt Paraúszó Bajnokság – Hódmezővásárhely 2020. november 28 – 29. 

A verseny a koronavírus járvány miatt elmaradt, megrendezésére várhatóan a következő 

félévben kerül sor.  

CXXII. Felnőtt Országos Bajnokság- Kaposvár 2020.december 08.-12. 

A versenyen a paraúszósport történetébe először részt vettek a paralimpiára készülő 

versenyzők egy része. 

Név szerint: Pap Bianka, Száraz Evelin, Payer Kata, Tóth Tamás, Szabady Ádám, Iván 

Bence. 

VI. Az elmúlt féléves felkészülési munka beszámolója 

 

4. A felkészülést a koronavírus járvány súlyosan befolyásolta, áprilist követően az uszodák 

kinyitottak, így nyílt lehetőség újra uszodai edzéseket megtartani. Az edzések 

újraindítását koronavírus tesztek előzték meg, melyek eredményéről mindenki hivatalos 

tájékoztatást kapót.  

5. A második félév során minden sportoló a saját egyesületében a saját edzőjével végezte 

el a szükséges edzésmunkát, ezen kívül egy hazai válogatott edzőtábort tartottunk. 

Sajnos két versenyző elkapta a vírust, de maximálisan betartva a protokollt hamar túl 

voltak a betegségen. 

Név szerint: Gyepes Ádám, Konkoly Zsófia  

6. Hazai edzőtábor – Hódmezővásárhely 2020. november 08 – november 28.  

                               Balatonfüred 2020.november 08.- november 28. 

Forrás: Magyar Úszószövetség paraúszás keret 

Az edzőtábor célja a válogatott sportolók felkészítése volt a jövő évi paralimpiára.  

A edzőtábort az edzők kérésére három edző, két helyszínen dolgozott az úszókkal, Szabó 

Álmos és Gyepes Ádám vezette Hódmezővásárhelyen. 

Horváth Péter meg Balatonfüreden. 

 

Sportolók:    Edzők, kísérők: 

Illés Fanni   Szabó Álmos edző 
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Pap Bianka    Gyepes Ádám edző 

Payer Kata                               Horváth Péter edző 

Száraz Evelin  

Szabady Ádám 

Tóth Tamás    

 

IV. A sportág 2021. év I. félévére vonatkozó felkészülési terve és aktualizálása 

Jelen pillanatban mindent a koronavírus járvány alakulása határoz meg. A tokiói paralimpiát 

2021-re halasztották. 

A paraúszás költségvetési kerete a Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint 36 millió 

forintról 29 millió forintra csökkent, mert a MÚSZ állami támogatása is csökkent 

hozzávetőleg 20 %-kal.   

Költségvetés csatolva (ld. melléklet).  

 

Mellékletek 

9. Klasszifikáció: nemzetközi szinten elmaradt a járvány miatt. 

10. Sportszakemberek 

Szövetségi kapitány: Dr. Sós Csaba. 

Vezetőedzők: Becsey János és Szájer Péter.  

Edzők: Magyarovits Zoltán, Szabó Álmos, Horváth Péter, Jancsik Árpád, Gyepes Ádám  

Terapeuta: Grezner Mónika.  

11. Versenybírók 

Németh Renáta, Lázár Rita, Bodrogi Viktor nemzetközi versenybíró, Erdélyi Krisztina hazai 

versenybíró.  

12. Versenynaptár 

A koronavírus járvány miatt ebben a következő évben egyelőre, kiszámíthatatlanok a 

nemzetközi versenyek. Az országos bajnokságra a tervek szerint a 1. félévben kerül sor.  

13. Kezdő sportolók: jelen pillanatban örülünk annak, hogy az országban sikerült egy két új 

műhelyt elindítani.(Veszprém, Hódmezővásárhely) Becsey János vezetőedző járja az 

országot Dr. Sós Csabával 

14. Nagy reményeink vannak, a minden gyerek tanuljon meg úszni programmal 

kapcsolatba 
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15. Hazai és nemzetközi képzések: nem tervezünk ilyet a koronavírus járványra tekintettel.  

16. Válogatottak aktuális névsora a félév végén:  

Versenyzők: Tóth Tamás, Iván Bence, Szabady Ádám, Pap Bianka, Illés Fanni, Adámi 

Zsanett, Konkoly Zsófia, Száraz Evelin. Payer Kata.  

17. Periféria válogatottak:  

 Versenyző: Tarr Réka.  

 

 

MŰKÖDÉSI FELADATOK 

 

A 2020. évi működési támogatás a korábbi évekhez hasonlóan 3 fő fejezetből áll   

3. Bér költségek 

 

Spisák Vivien sportszakmai munkatárs 

Molnár Anett sportszakmai munkatárs 

Szabó-Gyányi Enikő sportszakmai munkatárs 

Orosz Júlia sportszakmai munkatárs 

Birkás-Kováts Szabolcs 
sportszakmai munkatárs – sportdiplomáciai 

összekötő 

Vass Krisztina gazdasági vezető 

Tari Viktória sportszakmai kontroller 

 

4. Dologi kiadások 

a) az iroda napi működéséhez szükséges irodaszerek, irodai felszerelések, szakkönyvek, 

sportdiplomáciai ajándéktárgyak  

b) szellemi tevékenység költségei között a MÚSZ által igénybe vett külső szakemberek, 

szakértők megbízása  

c) könyvelés, bérszámfejtés 

d) ügyvédi díjak 

e) szakfordítás 

f) szakmai tanácsadás (pl. gyermekvédelem) 

g) bérleti díjak között: a MÚSZ által igénybe vett külső raktár, online tárhely 

(szerverelhelyezés), irodai berendezés költségei 

h) rezsi jellegű kiadások - a MÚSZ margitszigeti székházának rezsiköltségei  

i) az utazási költségek - a MÚSZ elnökének, vezető tisztségviselőinek sportdiplomáciai 

utazási költségeit takarják, valamint az eszközeink mozgatásának szállítási költsége 

j) egyéb szolgáltatások között ismételten az iroda napi működését, valamint 

alapfeladataink ellátását biztosító tételek szerepelnek (pl.: takarítási, iroda- és székház 
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körüli telek karbantartási költségek, sajtókapcsolattartás, informatikai, 

rendszerkarbantartási szolgáltatás stb.).  

k) posta, futárszolgálat  

l) telefonköltség 

m) kommunikációs, illetve marketing szolgáltatások 

n) rendezvények szervezésével kapcsolatos szolgáltatások: a rendszeresen megtartott 

elnökségi ülések költsége, bizottsági ülések, SZB ülések, LEN-FINA vizitek  

o) Biztosítási költségek  

p) Bizottságok működtetésének költsége 

q) Egyéb szolgáltatások, karbantartási, valamint javítási szolgáltatásokra. 

r) az egyéb dologi kiadások: éves tagdíjak, valamint adójellegű költségek  

s) Beruházás jellegű kiadások  

 

A MÚSZ tisztségviselői: 

Elnök:   dr. Wladár Sándor 

Általános alelnök: Becsky András 

Szakmai alelnök: Turi György 

Elnökségi tagok: Bodrogi Viktor, Gyepes Ádám, Gyurta Dániel, Kovács Ottó, Markovits 

László, Molnár Mihály, Pass Ferenc, Rózsa Norbert, Szentpáli Gábor, Dr. Török Enikő, Dr. 

Verrasztó Zoltán. 2020. szeptemberi tisztújító közgyűlést követően: Gyepes Ádám, Gyurta 

Dániel, Kalaus Valter, Kovács Ottó, Markovits László, Molnár Mihály, Pass Ferenc, Rózsa 

Norbert, Risztov Éva, Szita Károly, Dr. Török Enikő, Dr. Verrasztó Zoltán 

Az elnökségi ülések és a rendkívüli stratégiai illetve vezetői megbeszélések az évelején még az 

irodaházban történtek, majd 2020. március 17-től online rendszerre kerültek, az ősz folyamán 

októberben a szabályok megengedték a személyes jelenlétű ülést, majd jött az újabb zárás és 

ismét az omline világba helyeződött az elnökség munkája.   

Ellenőrző Testület 

Dr. Pozsgay Gábor – elnök, Kenéz László – tag, Nagy Anikó – tag 

 

Bizottságaink körében szintén változás történ. Az elnökség feloszlatta a korábbi bizottságokat 

és átalakítást követően újjá alakította azokat.   

Bizottságok:   Fegyelmi bizottság – elnök: dr. Fábry György – elnökségi összekötő: 

Gyurta Dániel 

  Felebviteli Fegyelmi bizottság – elnök: dr. Borbély Zoltán . elnökségi 

összekötő: Wladár Sándor 

Edzői bizottság - elnök: Turi György – elnökségi összekötő: Turi György 

Versenybíró bizottság – elnök: Szentirmay Andrea – elnökségi 

összekötő: dr. Török Enikő 

Sportolói bizottság – elnök: Bohus Richárd – elnökségi összekötő: Rózsa 

Norbert 

Utánpótlás bizottság – elnök: Krajnyák György – elnökségi összekötő: 

Pass Ferenc 
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Nyilvántartási és átigazolási bizottság – elnök: Molnár Mihály – 

elnökségi összekötő: Molnár Mihály 

Nyíltvízi bizottság – elnök: Kalaus Valter – elnökségi összekötő: Kalaus 

Valter 

Uszodaépítési, Üzemeltetési és Sporttechnológiai Bizottság – elnök: 

Szentpáli Gábor 

 

MÚSZ iroda:  

2019-ben kialakított irodai struktúra a sportszakmai területen stabil. A pénzügyi stáb 

folyamatosan változik, nehezen található a sportszakmai elszámolások specialitása miatt jó 

szakembereket találni és megtartani.  

A jogi részlegen a közel 500 szerződés kezeléséhez jogi asszisztens is bevonásra került.  

A COVID 19 pandémiás helyzetben március 16-tól részleges otthoni munka elrendelése történt. 

Az online munkavégzés feltételeinek megteremtéséhez kisebb eszközbeszerzés, illetve az 

irodaházban a szeparáltság megteremtéséhez munkaállomások átcsoportosítása, újak 

kialakítása vált szükségessé. A dolgozók lakhelye és az iroda közötti iratáramlási folyamatok 

jelentősen emelték a logisztikai munkatársunk feladatait és az gépjárművekhez kapcsolódó 

költségeket.  

Az irodaház takarítása és fertőtlenítése, légszűrők elhelyezése, a higéniás szabályok betartása 

is nagyobb költségvonzattal járt.  

 

Olimpiai Bajnokok Testülete – 2020-ben is folyamatos támogató együttműködés a bizottsági 

tagok, a MÚSZ, a régiók és az egyesületek között.  

 

Sportdiplomáciai feladataink ellátása céljából a MÚSZ vezetői, de kiemelten a MÚSZ elnöke 

és a nemzetközi kapcsolatokért és eseményekért felelős vezető és a marketing vezetőnk 

rendszeresen LEN és FINA vezetéssel számtalan viziten vett részt. A FINA és LEN 

bizottságokban továbbra is fontos pozíciókat töltenek be a szakembereink minden 

disciplinában. A 2020-as EB-hez kapcsolódó választó LEN kongresszus sajnos elmaradt, de 

novemberben online kongresszus keretében megvalósult és mind a Bureauban, mind a szakmai 

bizottságokban jelentős posztokat értünk el.  

LEN*:            dr. Szabó Tünde, alelnök  

              Kovácshegyi Ferenc, LEN TSC tagja 

             Lázár Rita, LEN TOWC tagja 

   Kelemen Ildikó, LEN TDVC tag 

   Vizi Judit, LEN TASC tag 

   Molnár Tamás, LEN TWPC tag  

              dr. Fürstner József, LEN Orvosi bizottság tagja 

              Csurka Gergely, LEN Média bizottság tagja 

 

Aktív kapcsolatban állunk a többi vizes sportág szövetségi képviselőivel, illetve egyéb 

sportágakkal is, mely kapcsolatot itthon és külföld9ön egyaránt ápoljuk.  
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A 2020. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési támogatása céljából 

létrejött IX/185-5/2020 számú támogatás összegének felhasználásának eredeti terveit a COVID 

19 pandemias helyzet részben érinti: a működési költségekben a béreket igyekeztünk 

megtartani, a járulék fizetés változott az időlegesen bevezetett kormányrendelet szerint. A 

szolgáltatásokat fizetési ütemezését nem változtattuk, csak az összegeken módosítottunk a 

bizonytalan helyzetre való tekintettel, illetve azokat szüneteltettük, melyeket a járványhelyzet 

meghiúsított.   

SZAKMAI FELADATOK 

Együttműködési megállapodások 

Magyar Edzők Tárasasága és Országos Mentő Szövetség 

 

Közös együttműködési megállapodás közös pontjainak és feltételrendszerének egyeztetése 

2020-ban teljesült. Az operatív közös munka megkezdése 2021 őszére tehető. Így az edző és 

oktatói továbbképzés nagymértékben kibővül. 

 

MÚSZ Informatikai Fejlesztés 

 

A MÚSZ Informatika fejlesztése régóta várat magára, a teljes fejlesztés tervezet és 

munkafeladatok 2020-ban kijelölésre kerültek. A fejlesztők hatalmas energiát invesztálva álltak 

a feladathoz. Az új informatikai rendszer pilotjának bevezetése 2021-es nyárra. Az élesben 

történő használat pedig 2021 őszére várható. 

Az informatikai fejlesztés fő célterületei a következők voltak: 

1-Úszás Rendszer felújítása, egyesületi, versenyzői, OSEI, ép és para le és átigazolási 

nyilvántartó rendszer, ranglista lekérdezések, statisztikák, nyilvántartások teljeskörű 

újragondolása. 

2-Verseny rendező: A különböző tagszervezeteknek biztosít lehetőséget, hogy MÚSZ által 

jóváhagyott versenyek megrendezésére. Nevezési rendszer: A különböző tagszervezeteknek 

biztosít lehetőséget, hogy MÚSZ által jóváhagyott versenyekre nevezhessen. Edzői és oktató 

nyilvántartó és továbbképzési rendszer: Különböző tanfolyamok, előadások szervezését 

biztosítja, ahol a részvevők kredit pontokat kapnak, így biztosítva, az edzők/bírok folyamatos 

továbbképzését. Törzsadatkezelő: Az úszósporthoz tartozó szervezetek szerkeszthetik saját 

szervezetük adatait, illetve sportolóik átnevezését stb. intézhetik. 

 

3-Versenyrendező szoftver: Minden egyes verseny egy külön adatbázis struktúrában kerül 

rögzítésre. Ezek a verseny adathalmazok lehetőséget adnak arra, hogy különböző funkciókat 

szolgáljunk ki egy verseny kapcsán: eredmények, statisztikák, élő TV grafika, kommentátor 

információs rendszerek, diploma és egyéb nyomtatványok hatékony létrehozása, online 

neveztetés és eredmény közlést, és további – a jövőben kialakításra kerülő igények és 

szolgáltatások - kiszolgálása, amelyek elengedhetetlenek a modern technológiák, az Internet 

korának igényei szerint. 

A helyszínen dolgozó adatbázis kezelők egy olyan munkakörnyezettet kapnak, amellyel 

gyorsan és hatékonyan tudják kezelni a vesenyekkel és lebonyolításokkal kapcsolatos 

igényeket, helyzeteket. 

 

ÚNP szakmai tartalom, oktatók kiválasztása és minősítése 

 

Az ÚNP szakmai tartalom feltöltése elsődlegesen a TF Úszó tanszék úszásoktatás módszertana 

alapján került felépítésre. Ezen kívül a pilot program elkezdésére kidolgozásra kerültek a 
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különböző feladatköröket ellátó személyek protokolljai és viselkedési kódexei is. A protokollok 

pontosan leírják a vezető oktató, a vezető helyettes oktató, az oktatók és a beugrós oktatók, 

valamint a kísérő tanárok feladatait is. A viselkedési kódexek kidolgozásra kerültek mind az 

oktatók, gyerekek és a szülők részére is. Az egyes szintek elérésének követelményei pontosan 

meghatározásra kerültek. Országos szinten minden résztvevő ugyan azon oktatási terv szerint 

halad. A módszerekben és feladatokban nincs megkötés a haladási tanmenetben azonban igen. 

Így összehasonlíthatók lesznek az egyes térségek és városok is. 

 

Az ÚNP minősített oktatóknak az alábbi feltételrendszernek kell megfelelniük: 

-államilag elismert úszó edzői és oktatói végzettség 

-érvényes MÚSZ licensz (továbbképzésekben való részvétel) 

-erkölcsi bizonyítvány 

-ÚNP 3 napos továbbképzés teljesítése 

Edzői és oktatói továbbképzések és Úszás&Tudás Magazin 

 

Képzés, továbbképzés rendszere, konferenciák 

 

Egy év leforgása alatt rekordnak számító hét továbbképzést szervezett a MÚSZ sportszakmai 

csoportja, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa. Egy országos, három regionális, és három 

webkonferencián hallgathattak érdekes előadásokat a sportágban dolgozó edzők és oktatók. Az 

utolsó három webkonferencia a COVID helyzetre való tekintettel térintés mentesen volt 

elérhető a tagszervezeteink számára. A magyar úszósport történetében először került sor online 

továbbképzésre, webkonferencia formájában. Három webkonferencia, 18 előadó, több száz 

perc videós anyag, mindezt azért, hogy a magyar úszósport még gazdagabbá válhasson! Külön 

öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a neves edző kollégák, a sportszakma és az úszóélet 

legmeghatározóbb alakjai fogadták el felkérésünket és vettek részt előadóként a konferencia 

sorozatban. Ezúton is köszönjük Nekik a közreműködést, illetve a hallgatóság részéről a 

bizalmat, a nagy érdeklődést és a rengeteg pozitív visszajelzést. 

 

A Webkonferenciák mindig regisztrációhoz kötöttek, (www.musz.hu) a szakmai anyagok 

linkjeit e-mailen küldtük és keddtől-csütörtökig lehetett őket megtekinteni, a szakmai 

anyagokhoz tartozó teszteket péntektől-vasárnapig volt lehetőség kitölteni.  

A Webkonferenciák, és a hozzá tartozó tesztek lezárása után, a videók elérhetők a MÚSZ 

Youtube csatornáján, de a honlapunk konferencia anyagainál is megtalálhatóak. 

A Magyar Edzők Társasága programjaiban részvevők (KEP, Gerevich, UP edzők) megszerzett 

kreditjeit elfogadtuk a mi rendszerünkben is.  

 

Pécs 2019.09.21. 48 fő 

Duna Aréna 2020.10.02. 280 fő 

Szeged 2020.11.23. 85 fő 

Debrecen 2020.02.29. 100 fő 

1, Edzői Webkonferencia 2020.06.13. 384 fő 

2, Edzői Webkonferencia 2020.07.31 314 fő 

3, Oktatói Webkonferencia 2020.09.18. 310 fő 

 

 https://musz.hu/dokumentumok/konferencia-anyagok/ 

 

Összesen 1521-en regisztráltak a továbbképzéseinkre, 728 oktató és edző van a rendszerünkben 

jelenleg, ezt a számot szeretnénk 2 olimpiai ciklus alatt megduplázni. 

 

http://www.musz.hu/
https://musz.hu/dokumentumok/konferencia-anyagok/
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A konferenciáinkon kívül a Magyar Úszó Szövetség tudástára az Úszás&Tudás Magazinnal is 

bővült, amely évente két példányban jelenik meg hazai és nemzetközi érdekes szakirodalmakat 

publikálva. Jelenleg három szám érhető el on-line https://musz.hu/uszastudas/ -on keresztül. 

Elérések száma 2019.10.-2021.02.-ig 5302 oldalmegtekintés. 812 fő felhasználótól. 

 

Régiós feladatkör átalakítások és pályáztatás: 

Előre tekintve a Magyar Úszó Szövetségnek, régiók tekintetében átalakításra lesz szüksége. A 

ÚNP programban régiókra bontva fogunk dolgozni és gondolkodni, a jelenleginél jóval több 

operatív feladattal. Az új elképzelésben a régió vezető edző felelne a szakmai feladatokért, a 

régió igazgató pedig a struktúráért, és operatív szervezési feladatokért.  Az új felállásban a JB 

egy kis szelete a tényleges ellátandó feladatköröknek. Az alábbi javaslat tervezetet tartalmazza 

a két szerepkört és a hozzá tartozó feladatokat. Kérünk titeket tegyetek javaslatokat ezzel 

kapcsolatosan. 

2021-es pályázat tervezet alapján betöltendő feladatkörök: 

Régió vezető edzők: 

-Szoros együttműködés a Régióivezetővel, kapcsolattartás és együttműködés a 

Munkáltatóval/Megbízóval, a MÚSZ Sportszakmai csoportjával, az Elnökséggel, az Edző 

Bizottsággal és más bizottságokkal kapcsolattartás a MÚSZ más régióival, javaslattétel a régió 

éves szakmai programjára, együttműködés a Régióvezetővel a régió éves költségvetésének 

megtervezésében, Klubok szakmai igényeinek folyamatos felmérése, továbbítása a MÚSZ felé,  

-Nyilvántartás, adminisztráció, kapcsolattartás, kapcsolattartás és együttműködés a régió 

egyesületeivel, versenyzőivel, MÚSZ Elnökséggel, az Edző Bizottsággal és UP Edző 

Bizottsággal. szakmai támogatások felhasználásának ellenőrzésében közreműködés,  

-Oktatás – Régiós úszásoktatási programok szakmai felügyelete, (Úszó Nemzet Program), 

részvétel a regionális szakmai minimum vizsgák lebonyolításában, igényfelmérést követően 

éves ütemterv szerint. –, Részvétel, a régiós edzők és oktatók gyakorlati továbbképzésében,  

-a Jövő Bajnokai Program teljes szakmai körű koordinálása, felügyelete;, Tehetséggondozó 

keretek összeállítása és kihirdetése, régiós versenyeken való részvétel, felszerelések felmérése 

és kiosztása. Minimum 6 alkalom régiós foglalkozás (120-180 perces) szervezése, az ajánlott 

előadók és edzők programba történő beépítése. JB tehetség gondozó program feladatai között 

a 2*1 hetes hazai edzőtábor szakmai szervezése, levezetése a felső két korosztály érmes 

versenyzőinek. Duna Arénában, Videó elemzés szervezése a felső korosztálynak,  

-Közreműködés a Kapitányi látogatások szervezésében, lebonyolításában, egyesületeknek, az 

ott dolgozó szakembereknek szakmai tanácsadás, A regionális és országos bajnokságok 

szervezésében való közreműködés, régiós korosztályos versenyek, bajnokságok, csapat és 

körversenyek tartalmi meghatározása, a versenykiírások elkészítése, az események szakmai 

felügyelete, 

Régió vezető:  

Vázlatszerű beszámoló az alábbi szempontrendszer alapján: 

- Régióközpontok működési rendje, belső struktúra működtetése az Elnökség által 

meghatározott szempontok alapján 

https://musz.hu/uszastudas/
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- szoros együtt működés a régió Vezetőedzőjével 

- kapcsolattartás és együttműködés a Munkáltatóval, a MÚSZ Sportszakmai csoportjával, 

az Elnökséggel, a Bizottsággal, az Edző Bizottsággal és más bizottságokkal 

- kapcsolattartás a MÚSZ más régióival 

- javaslattétel az éves működési stratégiára és költségvetésre 

- javaslattétel az Elnökség felé a működést érintően 

- Gazdasági feladatok 

- éves régiós terv és beszámoló készítése 

- régiós költségvetés összeállítása, nyomon követése 

- tagszervezetek részére elszámolási tanácsadásban közreműködés 

- megrendelések, beszerzések menedzselés 

- Klubokkal kapcsolatos közreműködés 

- a régió adatbázisának elkészítése, folyamatos frissítése (egyesületek, edzők, oktatók, 

közoktatási intézmények, felsőfokú oktatási intézmények, sportegészségügyi, 

sporttudományi központok) 

- Klubok igényeinek folyamatos felmérése, továbbítása a MÚSZ felé 

- Nyilvántartás, adminisztráció, kapcsolattartás 

- kapcsolattartás és együttműködés a régió egyesületeivel, versenyzőivel, MÚSZ 

Elnökséggel, az Edző Bizottsággal és UP Edző Bizottsággal. 

- kommunikációs, kapcsolattartási folyamatok kialakítása, a régió egyesületeinek 

folyamatos meghallgatása, problémák feltárása, és megoldásának elősegítése. 

- Támogatások felhasználásának ellenőrzésében közreműködés 

- pályázatokról tájékoztatás, azok előzetes véleményezése 

- Szakmai feladatok 

- Oktatás – Régiós úszásoktatási programok, koordinálása, felügyelete, (Úszó Nemzet 

Program regionális koordinációja) 

- Oktatási programok, úszótanfolyamok koordinálása, felügyelet (együttműködések 

kialakítása és felügyelete az önkormányzatokkal, KLIK-kel, intézmény fenntartókkal) 

- Oktatók végzettségének, szakmai tapasztalatának nyilvántartása, ellenőrzése 

- Az úszásoktatással kapcsolatosan ellenőrzött keretek kialakítása 

- Vízilabda egyesületekkel való kapcsolattartás, együttműködési keretek kialakítása, a 

MÚSZ és az MVLSZ Elnökségei által meghatározott irányelvek gyakorlati 

megvalósítása 

- Képzések, MÚSZ továbbképzéseibe való becsatlakozás, működtetésben, szervezésben 

való segítségnyújtás. OMSZ, újra élesztési tanfolyamok szervezése a régió oktatóinak 

és edzőinek. (MÚSZ licensz feltétel.) Versenybírói képzések szervezése igényfelmérés 

alapján, éves ütemterv szerint 

- Egyéb 

- Kapitányi látogatások szervezése 

- A regionális és országos bajnokságok szervezésében való közreműködés 

- Szakmai Minimum vizsga szervezése 

- Létesítmény koordináció 

- Létesítménytérkép kialakítása, folyamatos aktualizálása (uszodák, medencék, 

programokhoz rendelhető óvodák, oktatási intézmények, egészségügyi központok, 

egyetemek, stb.) 

- Létesítményfejlesztési programokban közreműködés 

- Létesítmény akkreditációban, hitelesítésben való közreműködés 

- infrastrukturális pályázatok megvalósításának ellenőrzése 
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Nemzetközi tevékenység  

 

2020-ra eredetileg úgy készültünk, mint az utóbbi idők egyik legnehezebb, legzsúfoltabb és 

legtöbb kihívással teli éve nemzetközi szempontból. Nehézségek, illetve kihívások valóban 

akadtak – több is, mint vártuk vagy szerettük volna –, ugyanakkor zsúfoltnak semmiképp sem 

lehet nevezni az esemény- és versenynaptárt.  

 

Eredetileg – a 2019-es, világrekordot jelentő 5 nagy nemzetközi sportesemény után – úgy 

terveztük, hogy 2020-ban otthont adunk a FINA Nyíltvízi Világkupa-versenynek, valamint 

ősszel a már hagyománnyá vált FINA Úszó Világkupának, továbbá megrendezzük az év egyik 

legjelentősebb hazai sporteseményét, a LEN Európa-bajnokságot. A 2019 végén kitört 

világjárvány azonban teljes mértékben keresztülhúzta a számításainkat. Az Európa-bajnokság 

szervezését már 2019-ben elkezdtük, a COVID19-járvány kitörésekor kifejezetten jól álltunk 

az előkészületekkel, a LEN delegációi több látogatást tettek Budapesten és valamennyiszer 

elégedetten távoztak tőlünk.  

 

2020 legelején alakítottuk meg az Európa-bajnokság Stratégiai Szervező Bizottságát, amely a 

maga nemében egyedülálló vállalkozás volt: megpróbáltuk a politikai spektrum különböző 

oldalairól érkezett szereplőket egy asztalhoz ültetni, hogy a közös cél, az EB sikeres 

lebonyolítása érdekében félretegyék az ellentéteket. Kevesen hittek benne, hogy ez sikerülhet; 

a MÚSZ hívó szavára azonban elsőre igent mondott valamennyi fél. Így 2020 januárjában már 

ülésezhetett is a grémium, amely az alapvető irányok kijelöléséért felelt és a legfontosabb 

döntéseket volt hivatott meghozni. A testületnek az alábbi személyek voltak tagjai: 

 

• Dr. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere 

• Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár 

• Dr. Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért és nemzetközi sporteseményekért felelős államtitkár  

• Iglói-Nagy István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai főosztályának 

vezetője 

• Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója 

• Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója 

• Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke 

• Dr. Török Enikő, a MÚSZ és az Európa-bajnokság sportszakmai vezetője 

• Szántó Dávid, az Európa-bajnokság Szervező Bizottságának operatív vezetője 
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A Stratégiai SZB ülései rendkívül hatékonyak voltak, a legfontosabb kérdésekben sikerült 

összhangba hozni a különböző álláspontokat, és bizakodva nézhettünk az Európa-bajnokság 

megrendezése elé.  Az egyre aggasztóbb hírek azonban bennünket is óvatosságra intettek. A 

LEN vezetőivel napi kapcsolatban voltunk; folyamatosan monitoroztuk a magyar és az európai 

járványhelyzetet. A kontinensszerte egyre rosszabb statisztikák, illetve a szinte minden 

országban meghozott korlátozó intézkedések hatására a Stratégiai SZB és a LEN március végén 

hozta meg azt a fájó, de kényszerű és felelősségteljes döntést, hogy elhalasztja az eredetileg 

2020. május 11-24. közé tervezett Európa-bajnokságot. Az új időpont tekintetében több 

alternatíva is felvetődött; a LEN először a nyár végi (augusztus) rendezést javasolta, majd a 

többi világversenyhez igazodva, a magyar hatóságok és a MÚSZ vezetésének jóváhagyásával 

végül az egy teljes évvel történő csúsztatás mellett döntött. 

 

Hasonló okok miatt a FINA is folyamatosan jelentette be a különböző nemzetközi események 

halasztását, illetve törlését. A Nyíltvízi Úszó Világkupa-sorozat, amelynek rekordot jelentő 9 

állomása lett volna 2020-ban, és amelyek között új helyszínként a Budapest melletti Lupa-tó is 

bemutatkozott volna, szinte teljes mértékben elmaradt. Az első, dohai verseny februári 

megrendezése után valamennyi további állomás lemondásra került a járványhelyzet miatt, így 

a MÚSZ döntése értelmében nem került megrendezésre az eredetileg júniusra tervezett, 

magyarországi verseny sem. Ami a medencés Világkupát illeti, Budapest egyedülálló 

lehetőséget kapott azzal, hogy a sorozat utolsó állomásának lehetett a házigazdája. Az október 

30.-november 1. közöttre tervezett verseny azonban – a sorozat összes többi állomásához 

hasonlóan – törlésre került, vagyis 2020-ban a világjárvány miatt teljes mértékben elmaradt az 

úszók Világkupa-sorozata. 



43 

 

Magyarország és a Magyar Úszó Szövetség azonban így sem maradt nagy nemzetközi esemény 

nélkül. A járvány első hullámának lecsengését követően, nyár elején egyre erősebb volt az 

elhatározás, hogy igenis szükség van versenyekre, még akkor is, ha azok nem feltétlenül a 

korábban megszokott körülmények között kerülnek megrendezésre. Az ötletet tett követte, és a 

magyar kormány, a MÚSZ támogatói, valamint a környező országok úszószövetségeinek 

megkeresése és beleegyezése után nekiláttunk egy korábban még nem látott formátumú verseny 

megszervezésének.  

 

 

Négy Nemzet Úszóverseny 
Budapest, 2020. július 24-26. 

 

 
 

Előzmények: 

A magyar úszósport, szerénytelenség nélkül állítható, a világ élvonalába tartozik. A legutóbbi 

világbajnokságon megszerzett 5 aranyéremmel hazánk – az Egyesült Államok és Ausztrália 

mögött, olyan nagyhatalmakat megelőzve, mint Kína, Oroszország, Nagy-Britannia vagy 

Németország – az éremtábla harmadik helyén végzett. Sportolóink és edzőink tudása, odaadása, 

profizmusa azt mutatta, hogy ezek az eredmények akár megismételhetők is lehetnek a 2020-as 

tokiói olimpián. Ennek érdekében a téli időszakban roppant kemény edzőtáborokban vettek 

részt a válogatottak, hogy aztán a márciusi országos bajnokságon (majd a májusi, budapesti 

Európa-bajnokságon) bizonyíthassák: ott vannak a világ közvetlen élvonalában.  

Ezeket a versenyeket, ezt az elszántságot és ezt a rengeteg munkát tette semmissé a 

világjárvány. A COVID-19 hatására elhalasztásra került előbb az országos bajnokság (amelyen 

véglegessé válhatott volna az olimpiai csapat), az Európa-bajnokság, majd az olimpia is. A 

szigorú, de jogos korlátozások miatt versenyzőink edzéslehetőség és közvetlen motiváció 

nélkül maradtak. Olyan klasszisok, mint a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, az 
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élete utolsó versenyére készülő Cseh László vagy éppen a világcsúcstartó Milák Kristóf egyik 

pillanatról a másikra elvesztették azt a célt, amely az elmúlt négy évben folyamatosan ott 

lebegett a szemük előtt.  

Ilyen lelkiállapotban sokak számára nagyon nehéz volt végigcsinálni a medence nélküli 

felkészülést (az edzők otthon elvégezhető erősítő gyakorlatokkal, feladatokkal próbálták a tüzet 

életben tartani), majd hosszas várakozás után, április 27-én (szigorú, karanténszerű feltételek 

mellett) újrakezdeni a vizes edzéseket. 

A válogatottak tehát ekkor ugorhattak újra vízbe, hogy megkezdjék a felkészülést – jobb híján 

a 14 hónap múlva esedékes tokiói olimpiára. Ez az időszak rettentő hosszú, és komoly kihívás 

elé állítja a versenyzőket, az edzőket és a háttérben dolgozókat egyaránt. Az úszóknak muszáj 

folyamatosan célokat kitűzniük maguk elé, hogy kibírják a napi 6-8 órányi edzést, a hajnali 

keléseket, a heti 100 km-ek leúszását. Sokáig ez hiányzott, így a többség érthetően sokkal 

kisebb odaadással érkezett edzésre, mintha minden az eredeti időrend szerint zajlott volna. 

A világjárvány alakulása szerencsére némi bizakodásra adott okot. Az élet újraindulásának, 

illetve annak köszönhetően, hogy enyhültek az országhatár átlépésének feltételei, esély nyílt 

arra, hogy ismét versenyzési lehetőséget biztosítsunk válogatottjainknak. A versenyek ugyanis 

fontos visszajelzést tudnak adni az edzőknek és a sportolóknak arról, hogy hogyan állnak a 

felkészüléssel, egyszersmind arra is alkalmasak, hogy megtörjék az edzések végtelen 

monotóniáját. 

 

Négy Nemzet verseny: 

Budapest 2020. május 11-24. között rendezte volna meg az Úszó Európa-bajnokságot, amelyre 

több mint 50 ország küldte volna el a legjobbjait, a szurkolókkal együtt több tízezer vendéggel 

számoltunk. A világjárvány kitörése miatt az eseményt egy évvel el kellett halasztani, hiszen 

irreálissá vált, hogy ennyi helyről ennyien érkezzenek hazánkba.  

Ugyanakkor a korlátozások enyhítése miatt lehetőségünk nyílt arra, hogy néhány közeli 

országból (Ausztria, Csehország, Lengyelország) meghívjuk az úszóválogatottakat, amelyek 

tagjai – a megfelelő előírások betartása mellett – megmérkőzhettek a magyar válogatottal. Az 

esemény nyitott helyszínen, minimális közreműködő bevonásával és nézők nélkül került 

megrendezésre 3 nap alatt, július 24-26. között. A Magyar Úszó Szövetségnek az elmúlt 

években számtalan nemzetközi elismerést 

begyűjtött szervező csapata, amely az EB 

lebonyolításáért is felelt volna, 

bebizonyította, hogy rendelkezik a 

megfelelő rutinnal, hogy ennyi idő alatt is 

színvonalas, minőségi versenyt hozzon tető 

alá.  

Az esemény ráadásul az első nemzetközi 

verseny lett a járvány kitörése óta, amellyel 

ismételten alátámaszthattuk hazánk vezető, 

úttörő szerepét a nemzetközi úszósportban. 

Az m4 Sport élő televíziós közvetítéssel készült a versenyre, amelynek jóvoltából széles 

tömegekhez juthatott el a Magyar Úszó Szövetség kezdeményezése.  

 

Alap információk: 

Időpont: 
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2020. július 24-26. 

 

Meghívott csapatok:   

Österreichischer Schwimmverband (ÖSV), Český svaz plaveckých sportů (ČSPS), Polski 

Związek Pływacki (PZP), Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) – magyar válogatott és a MÚSZ 

tagszervezetei. 

 

Versenymedence: 

Széchy Tamás medence, Margitsziget, Budapest – Nyitott 50 m-es medence, 10 pályás 

 

 
 

 

Időmérés:  

Elektromos időmérés – Swiss Timing időmérő rendszer 

 

Szabályok: 

FINA szabályok voltak érvényesek a versenyen 

 

Bemelegítés: 

Az előfutamokra 8:00-tól, a B döntőre 14:00-tól, a 4 Nemzet versenyre 16:30-tól lehetett 

bemelegíteni a versenymedencében, illetve a műugró medencében. 

Versenylebonyolítás: 

 

Verseny kezdés időpontjai: 

1 nap: előfutamok 9:30-tól, B döntő 15:00-tól, döntők 18:00-tól 

2 nap: előfutamok 9:30-tól, B döntő 15:00-tól, döntők 18:00-tól 

3 nap: előfutamok 9:30-tól, B döntő 15:00-tól, döntők 18:00-tól 

 

Minden versenyszámból egy futam, országonként 2-2 résztvevővel. 

 

A délutáni verseny pontozási rendszere:  

https://vysledky.czechswimming.cz/
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Egyéni versenyszámok:  

1st – 10 pont 

2nd – 8 pont 

3rd – 6 pont 

4th – 5 pont 

5th – 4 pont 

6th – 3 pont 

7th – 2 pont 

8th – 1 pont 

 

Váltók: 

1st – 20 pont 

2nd – 16 pont 

3rd – 12 pont 

4th – 10 pont 

 

* 

Rajthoz nem állás és kizárás mínusz pontokat von maga után: 

-2 pont/úszó (egyéni versenyszámok) 

-4 pont/csapat (váltó) 

 

 

Délelőtti versenyek és B döntők programja:  

 

 

 

Július 24. Július 25. Július 26. 

1. 

N 200m 

gyorsúszás 15. 

N 400m 

gyorsúszás 27. N 50m mellúszás 

2. 

F 200m 

gyorsúszás 16. 

F 400m 

gyorsúszás 28. F 50m mellúszás 

3. N 50m hátúszás 17. N 200m mellúszás 29. N 50m pillangó 

4. F 50m hátúszás 18. F 200m mellúszás 30. F 50m pillnagó 

5. N 100m mellúszás 19. N 100m hátúszás 31. F 1500m gyors 

6. F 100m mellúszás 20. F 100m hátúszás 32. N 200m hátúszás 

7. N 1500m gyors 21. N 50m gyorsúszás 33. F 200m hátúszás 

8. F 100m pillangó 22. F 50m gyorsúszás 34. N 100m gyors 

9. N 100m pillangó 23. N 200m pillnagó 35. F 100m gyors 

10. F 400m vegyes 24. F 200m pillangó 36. N 200m vegyes 

11. N 400m vegyes   37. F 200m vegyes 
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Délutáni verseny percprogram: 

 

Július 24. Július 25. Július 26. 

18:00 1. 

N 200m 

gyorsúszás 18:00 13.    N 4x100 gyors 18:00 27. 

N 50m 

mellúszás 

18:05 2. 

F 200m 

gyorsúszás 18:07 14.    F 4x100 gyors 18:03 28. 

F 50m 

mellúszás 

18:10 3. N 50m hátúszás 18:14 15. 

N 400m 

gyorsúszás 18:06 29. N 50m pillangó 

18:13 4. F 50m hátúszás 18:21 16. 

F 400m 

gyorsúszás 18:09 30. F 50m pillnagó 

18:16 5. N 100m mellúszás 18:28 17. N 200m mellúszás 18:12 31. F 1500m gyors 

18:20 6. F 100m mellúszás 18:33 18. F 200m mellúszás 18:31 32. 

N 200m 

hátúszás 

18:24 7. N 1500m gyors 18:38 19. N 100m hátúszás 18:36 33. F 200m hátúszás 

18:44 8. F 100m pillangó 18:42 20. F 100m hátúszás 18:41 34. N 100m gyors 

18:48 9. N 100m pillangó 18:46 21. N 50m gyorsúszás 18:45 35. F 100m gyors 

18:52 10. F 400m vegyes 18:49 22. F 50m gyorsúszás 18:49 36. N 200m vegyes 

19:00 11. N 400m vegyes 18:52 23. N 200m pillnagó 18:54 37. F 200m vegyes 

19:08    12.    4x100 mix gyors 18:57 24. F 200m pillangó 18:59 38. 4x100 mix vegyes 

19:15   session vége 19:02 25.    N 4x100 vegyes 19:07 Eredmh. Best performance 

   19:09 26.    F 4x100 vegyes 19:12 Eredmh. Best Team 

   19:16   session vége 19:17   session vége 

 

A délelőtti futamokban az utolsó volt a legerősebb nevezési idővel rendelkezők futama. Az 

előfutamból a legjobb 2 magyar vehetett részt a délutáni 4 Nemzet versenyen; a 3.-10. helyezett 

idővel rendelkezők a B döntőben indulhattak.  

A magyar váltó összeállítását a szövetségi kapitány jelölte ki. 
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Részvétel és indulás: 

Nemzetek: Összesen: Férfi 

versenyzők: 

Női versenyzők: Team officials: 

AUS 25 10 9 6 

CZE 31 11 10 10 

POL 43 16 15 12 

HUN 247 (klubokkal 

együtt) 

  19 

 

Összesített eredmények: 

1. HUN 496 p 

2. POL 461 p 

3. AUS 383 p 

4. CZE 231 p 

 

A Négy Nemzet Úszóverseny összesítésében Magyarország végzett az első helyen.  

 

Az egyik legjobb teljesítményt a mindössze 20 éves csúcstehetség, Milák Kristóf nyújtotta, aki 

200 m gyorson a második helyet szerezte meg (1:47.16), alig elmaradva egyéni csúcsától 

(1:46.90), 100 m pillangón pedig már nem is sikerült legyőzőre találnia.   

  

Érdemes ugyanitt megemlíteni a 17 éves Kós Hubert Olimpia A szintes idejét is, amellyel 

második helyen zárt 400 m vegyesen.  

  

Kalmár Ákos saját egyéni csúcsa mellett, az egész torna legjobb egyéni teljesítményét nyújtotta 

abszolút összevetésben 1500 m gyorson, 9 másodperccel jobbat úszva mint a tavalyi 

kvangdzsu-i világbajnokság előfutamában.  
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„JB Futam” 

A Négy Nemzet Úszóverseny vasárnapi 

döntőit (az utolsó 4*100m-es mix 

vegyesváltót) követően, közvetlenül az 

eredményhirdetést megelőzőn egy 

formabontó, ügyességi váltóversenyt 

szerveztünk a felnőtt úszóválogatott 8 

tagjával és az őket kiegészítő 24 Jövő 

bajnokai utánpótlás tehetséggel.  

A 4*50m-es gyorsúszásban a sikeres 

váltások nem a megszokott módon a fal megérintésével történtek, hisz minden egyes úszónak 

további 1-1 feladatot is el kellett végeznie, mielőtt útjára indul a csapattársa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetítés: 

 

A Négy Nemzet Úszóverseny döntőit élőben közvetítette az M4 Sport és az M4sport.hu.  

A versenyhétvége a második legnézettebb sportműsor volt az M4 Sport csatorna programjában.  

 

Összegzés: 
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A 4 Nemzet úszóverseny egy példaértékű sportesemény volt mind a magyar, mind pedig a 

nemzetközi sportéletben. Egy nehéz és bizonytalan időszakban tudtunk lehetőséget biztosítani 

a válogatottaknak, illetve az 

utánpótlásnak a versenyzésre, 

biztonságos és professzionális 

körülmények között.  

A verseny sikerét és jó hangulatát mi sem 

bizonyítja jobban, mint a számos 

meglepetésszerű jó teljesítmény, avagy a 

zártkapus megrendezés ellenére is, 

zsúfoltságig megtelt zöld terület a 

komplexum kerítésének túloldalán.  

A Magyar Úszó Szövetség munkatársai 

bizonyították, hogy a korlátozásokkal és 

egy „kérdőjelekkel” teli időszakban is 

képesek a magas színvonalú versenylebonyolításra.  

 

 

 

 

 

A Négy Nemzet Úszóverseny az egész nyár legnagyobb és legszínvonalasabb úszóversenye 

volt. A szigorú szabályoknak köszönhetően minden résztvevő biztonságban érezhette magát és 

COVID-mentesen térhetett haza. Tulajdonképpen ennek az eseménynek a sikeres 

megrendezése tette lehetővé, hogy ősszel újabb nemzetközi versenyben gondolkozhassunk. A 

Magyar Úszó Szövetség eredetileg 2020 első felében tervezte megrendezni a V4 országok 

számára a hagyományos Olimpiai Reménységek Versenyét. A sorozatnak minden évben más-

más ország a házigazdája, 2020-ban került Magyarországra a sor. A COVID19 okozta 

világjárvány miatt azonban nem sikerült az eredetileg meghirdetett időpontban megszervezni a 

versenyt, hiszen világszerte szinte minden sportesemény lemondásra került. Az ősz vége 

azonban ideális időszaknak tűnt az esemény bepótlására, lévén a felkészülés újraindulásától 

pont egy makrociklus végére érnek ekkorra a versenyzők. Ennek megfelelően került 

kiválasztásra a 2020. november 12-15. közötti időpont. 
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Olimpiai Reménységek Versenye 
Budapest, 2020. november 12-15. 

 

 

 

Az ősz elején kiküldött meghívásra Csehország és Szlovákia pozitívan reagált, Lengyelország 

viszont – a sajnálatos járványhelyzet miatt – nem tudta vállalni a részvételt az új időpontban 

sem. A 2020-as Olimpiai Reménységek Versenyén tehát három ország serdülőkorú válogatottja 

vett részt (Csehország, Szlovákia, Magyarország). A végleges versenykiírás négy héttel az 

esemény kezdete előtt került kiküldésre, ebben – a különböző formanyomtatványok mellett – 

az alábbi információk szerepeltek:   

Általános információk: 

 

Résztvevők: Cseh Úszó Szövetség, Magyar Úszó 

Szövetség, Szlovák Úszó Szövetség  

Helyszín:   TÜSKE Uszoda (50 m) Budapest 

Medencék: Fedett 50m-es, 10 pálya, Omega időmérő 

rendszer.  

Fedett 25m-es, 4 pályás bemelegítő medence 

Szabályok:   A versenyt a FINA aktuális 

szabályai szerint bonyolítjuk le. 

Korosztály:   lányok 2005 + 2006 (14 és 15 

évesek); fiúk 2004 + 2005 (15 és 16 évesek)  

 

 



52 

 

Pontozás:  Egyéni számok: 

   1. – 9 pont 

   2. – 7 pont 

   3. – 6 pont 

   4. – 5 pont 

   5. – 4 pont 

   6. – 3 pont 

   7. – 2 pont 

   8. – 1 pont 

 

   Váltók: 

1. – 16 pont 

   2. – 12 pont 

   3. – 8 pont 

   4. – 4 pont 

 

Lebonyolítás:  Az előfutamok során bármennyi versenyző rajthoz állhat. A döntőkben 

minden nemzet 2 úszót (egyéni számok) és 1 csapatot (váltók) indíthat. A Magyar Úszó 

Szövetség fenntartja a jogot, hogy 2 csapatot (B válogatott) indíthasson a döntőben. 

Díjazás:  Minden szám 1., 2. és 3. helyezettje érmet kap. A verseny végeztével a 

pontverseny alapján minden résztvevő csapat serleget kap (1., 2., 3. helyezett válogatott).  

Nevezés: A nevezés határideje 2020. november 6. A nevezéseket Excel formátumban, e-

mailben kell elküldeni, benne az indulók nevével és nevezési idejével. 

Edzés: 2020. november 11-én 18:00-19:00 között a versenymedence a csapatok rendelkezésére 

áll edzés céljából.  

COVID:  A magyar kormány rendelkezéseivel és a Magyar Úszó Szövetség belső 

szabályzatával összhangban minden egyes 

résztvevőnek (versenyzők, edzők, staff) 2 db 

negatív PCR tesztet kell bemutatnia, amelyek a 

Magyarország területére lépéshez képest 72 

órán belül készültek. A helyszínen több 

kézfertőtlenítőt is el fogunk helyezni. A csapatok 

egymástól elkülönülten lesznek elhelyezve, és 

mindenkit kérünk a távolságtartás szabályainak 

betartására. A fenti szabályok az aktuális 

szabályozások figyelembevételével még 

változhatnak!   

FONTOS DÁTUMOK: 

Nevezés:  a nevezéseket Excel formátumban legkésőbb 2020. november 6-ig kell 

elküldeni Szögi Lászlónak a laszlo.szogi@musz.hu címre.  

Szállás:  a szállás igényeket legkésőbb 2020. október 26-ig kell elküldeni Szögi 

Lászlónak a laszlo.szogi@musz.hu címre.  

Szobabeosztás:  a végleges szobabeosztás leadási határideje 2020. november 4. 

mailto:laszlo.szogi@musz.hu
mailto:laszlo.szogi@musz.hu
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Csapatvezetői értekezlet: 2020. november 11-én 19:00-kor, az edzés befejeztével a verseny 

helyszínén (Tüske Uszoda) 

 

Szállás 

A Magyar Úszó Szövetség biztosítja az Olimpiai Reménységek Versenyére érkező vendégek 

szállását és ellátását. A MÚSZ mint vendéglátó 2020. november 11. (vacsora) és november 16. 

(reggeli) között teljes ellátást és kétágyas szobákban történő elhelyezést vállal delegációnként 

maximum 30 fő részére. Amennyiben ezen felül merülnek fel igények, azokat a vendégeknek 

maguknak kell rendezniük.  

 

Hotel információk: 

Hotel neve: Danubius Hotel Gellért 

Cím:  Szent Gellért tér 2., 1114 Budapest – HUNGARY 

Web:  https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-gellert 

Térkép: https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-

gellert/map-and-transportation 
 

 
 

Csapatlétszámok: 

 

Cseh Úszó Szövetség  

Létszám:  34 fő 

Versenyzők:   27 fő 

Team officials:  7 fő 

Szobák:   4 sgl + 15 twn 

 

Közlekedés:   Saját busszal jöttek, és az 

ingyenes parkolás bevezetése direkt kapóra jött, 

ugyanis így a busz meg tudott állni a Műegyetem 

Rakparton, a K épület előtti parkolóban. 

 

Szlovák Úszó Szövetség: 

Létszám:   32 fő 

Versenyzők:  27 fő 

Team officials:  5 fő 

Szobák:   2 sgl + 15 twn 

 

Közlekedés:   Saját busszal jöttek, és az ingyenes parkolás bevezetése direkt kapóra 

https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-gellert
https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-gellert/map-and-transportation
https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-gellert/map-and-transportation
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jött, ugyanis így a busz meg tudott állni a Műegyetem Rakparton, a K épület előtti parkolóban. 

 

 
Versenyprogram  

1. NAP 

előfutam 9:00 

2. NAP 

előfutam 9:00 

3. NAP 

előfutam 9:00 

4. NAP 

előfutam 9:00 

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

50m ffi gyors 400m ffi gyors 400m ffi vegyes 200m ffi gyors 

50m női gyors 400m női gyors 400m női vegyes 200m női gyors 

100m ffi hát 50m ffi pillangó 200m ffi mell 50m ffi mell 

100m női hát 50m női pillangó 200m női mell 50m női mell 

200m ffi pillangó 200m ffi vegyes 100m ffi gyors 50m ffi hát 

200m női pillangó 200m női vegyes 100m női gyors 50m női hát 

100m ffi mell 4x100m ffi gyors 200m ffi hát 100m ffi pillangó 

100m női mell 4x100m női gyors 200m női hát 100m női pillangó 

1500m ffi gyors*   4x200m ffi gyors 4x100m ffi vegyes 

800m női gyors*  4x200m női gyors 4x100m női vegyes  

    800m ffi gyors* 

    1500m női gyors* 
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DÖNTŐK 17:00 DÖNTŐK 17:00 DÖNTŐK 17:00 DÖNTŐK 16:30 

1500m ffi gyors 400m ffi gyors 400m ffi vegyes  1500m női gyors 

50m ffi gyors  400 m női gyors 400m női vegyes 200m ffi gyors 

50m női gyors  50m ffi pillangó 200m ffi mell  100m női pillangó 

1500 m ffi gyors eh. 50m női pillangó 200m női mell 1500 m női gyors eh. 

100m ffi hát 400 m ffi gyors eh 400 ffi vegyes eh. 200 m ffi gyors eh. 

100m női hát 400 m női gyors eh 400 női vegyes eh. 50m ffi mell 

50 m ffi gyors eh. 200m ffi vegyes  100m ffi gyors 50m női mell 

50 m női gyors eh. 200m női vegyes  100m női gyors 100 m női pillangó eh 

200m ffi pillangó 50 m ffi pillangó eh. 200 m ffi mell eh. 50m ffi hát 

200m női pillangó  50 m női pillangó eh. 200 m női mell eh. 50m női hát 

100 m ffi hát eh. 4x100m ffi gyors 200m ffi hát 50 m ffi mell eh. 

100 m női hát eh. 4x100m női gyors 200m női hát 50 m női mell eh. 

100m ffi mell 200 m ffi vegyes eh. 100 m ffi gyors eh. 100m ffi pillangó 

100m női mell 200 m női vegyes eh. 100 m női gyors eh. 50 m ffi hát eh. 

800 női gyors 4x100 m ffi gyors eh. 4x200m ffi gyors  50 m női hát eh. 

200 m ffi pillangó eh. 4x100 m női gyors eh. 4x200m női gyors  200m női gyors  

200 m női pillangó eh.  200 m ffi hát eh. 100 m ffi pillangó eh 

100 m ffi mell eh.  200 m női hát eh. 200 m női gyors eh. 

100 m női mell eh.  4x200 m ffi gyors eh. 200 m ffi gyors eh. 

  4x200 m női gyors eh. 4x100m női vegyes 

   4x100m ffi vegyes 

    800 m ffi gyors 

    4x100 m női vegyes eh. 

   4x100 m ffi vegyes eh. 

megjegyzés: * = a nyolc legjobb törzsadatban szereplő nevezési idővel rendelkező versenyző délután 

úszik! 
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Változások a járvány második hulláma miatt  

Sajnálatosan az ősz közepéhez érve világszerte újra nagyon magasra emelkedtek a napi eset- és 

halálozási számok. Ennek megfelelően már hetekkel a verseny előtt tovább szigorítottunk az 

eredetileg tervezett higiéniás és megelőzési intézkedéseken, majd újabb változtatásokat 

eszközöltünk a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben 

foglaltak érelmében. Miután – egy nappal a 

tervezett kezdés előtt – egyeztettünk az EMMI 

Sportért Felelős Államtitkárságával, valamint a 

létesítmény üzemeltetőjével, arra jutottunk, hogy 

meg lehet rendezni a sporteseményt, de csak 

rendkívül szigorú korlátozásokkal. Ezek alapján új 

tájékoztatót készítettünk a csapatvezetők részére, 

amelyben benne voltak a legfontosabb változtatások. Ezek az alábbiak: 

 

1. a versenyeket időfutamos rendszerben bonyolítjuk le, nincs külön előfutam és döntő 

 

2. az Olimpiai Reménységek Versenyének nem rendezünk külön futamot; az érintett külföldi 

versenyzők a serdülő korosztály időfutamaiba kapnak besorolást, értékelésnél pedig 

nemzetenként a két legjobb versenyző eredményét vesszük figyelembe. A válogatott váltók 

összeállítása a szövetségi kapitány feladata.  

 

3. a versenyek végeztével, tehát 

- csütörtökön a 800 méteres női gyorsúszás 

- pénteken a 4x100 méteres női gyorsváltó 

- szombaton a 4x200 méteres női gyorsváltó 

- vasárnap az 1500 méteresnői gyorsúszás 

után mindenkit ki kell terelni az uszodából, így azt követően levezetésre nem lesz 

lehetőség. 

4. eredményhirdetés nem lesz, minden session után a csapatvezető feladata átvenni az érmeket (ez 

alól az ORV csapatversenyének eredményhirdetése képez csak kivételt).  

 

5. edzői regisztráció: 2020. november 11. 9.00 óráig kérjük 

a nyab@musz.hu címre elküldeni a bajnokságon 

résztvevő edzők nevét egyesületenként. A 

létszámkorlátozás miatt 10 versenyző alatt maximum 2 

edző, 10 versenyző felett maximum 3 edző regisztrálása 

megengedett. Csak az léphet be a létesítménybe, akinek a 

neve előzetesen leadásra került. Csak a COVID-

nyilatkozat leadásával és megfelelő testhőmérséklettel 

lehet az uszodába belépni 

 

6. a verseny zártkapus, szülő/kísérő nem léphet be az uszoda 

területére! 

 

mailto:nyab@musz.hu
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7. a bejáratnál, az öltözőknél és a call roomnál extra kézfertőtlenítő készüléket helyeztünk el; 

kérünk mindenkit annak használatára! 

 

8. A csapatoktól maximálisan elvárjuk a távolságtartási szabályok betartását, a lelátón és az egyéb 

területeken (folyosó, medencetér, öltöző, stb) egyaránt. A lelátókon csak a fekete színű 

székeken szabad helyet foglalni, a kékeket üresen kell hagyni! Aki ezt nem tartja be, szigorú 

szankcióra számíthat. Az edzők – a hivatalos ügyintézést leszámítva – a verseny alatt a 

medencetérbe nem léphetnek be. 

 

9. a maszk használata az egész létesítmény területén kötelező valamennyi versenyző és edző 

számára. Ez alól csak a bemelegítés, a levezetés és maga a versenyszám alatt kapnak felmentést 

az úszók, tehát a call roomban IS viselni kell a maszkot, egészen a rajtkövekhez történő 

kivonulásig. A versenyszám utám, az öltözőbe lépve ismét vissza kell venni a maszkot. 

 

10. call room: az állítás a bemelegítő medencének a 

versenybíróság felőli oldalán (9-es pálya) történik. 

Ennek megközelítése az öltözők felől lehetséges; ide 

edző már nem kísérheti el a versenyzőket. Az 

állításhoz csak akkor szabad lemenni, amikor a 

bemondó erre felszólítja a csapatokat; kérjük, senki 

ne küldje le korábban a versenyzőjét! Mindig időben 

jelzünk majd, ugyanakkor a területen csak nagyon 

kevés úszónak adunk lehetőséget az ott-

tartózkodásra. 

 

A szigorú szabályok bevezetésével végül biztonságosan le tudtuk bonyolítani a versenyeket, 

amelyek kapcsán – a számos remek időeredmény mellett – elsősorban a csapatok 

fegyelmezettségét kell kiemelni. Minden előírást, kérést betartottak, aminek köszönhetően a 

körülményekhez képest a lehető legbiztonságosabb, legjobb hangulatú és legmagasabb 

színvonalú versenyt tudtunk rendezni.  

A Magyar Úszó Szövetségnek küldött köszönő levelében mind a két ország szövetsége éppen 

a fentieket emelte ki. A professzionális 

versenyszervezés, a kiváló szállás- és étkezési 

lehetőség, a nehéz és gyorsan változó körülményekhez 

történő adaptáció mind-mind kivívta a vendégek 

elismerését, hozzátéve, hogy az elmúlt évek 

világszínvonalú versenyei után titkon reménykedtek 

abban, hogy a MÚSZ az ORV-n is hasonlóan kitesz 

majd magáért – és nem csalódtak, sőt: rendkívül 

pozitívan értékelték a szervezői, vendéglátói munkát. 

 

 

 

 

 



58 

 

Eredmények 

Magyar szempontból nem csak a szervezés, 

hanem maga a verseny is rendkívül eredményes 

volt. A serdülő válogatott remekül alkalmazkodott 

az utolsó pillanatban változó körülményekhez és 

versenykiíráshoz, így az időfutamos lebonyolítás 

ellenére is nagyon nagy fölénnyel végzett az élen 

a nemzetek rangsorában.  

Versenyszámra lebontva az alábbi pontszámok 

születtek: 

  

  HUN CZE SVK 

50m fiú gyors 16 11 7 

50m lány gyors 15 9 11 

100m fiú hát 16 9 9 

100m lány hát 16 7 11 

200m fiú pillangó 16 11 7 

200m lány pillangó 16 9 9 

100m fiú mell 13 14 7 

100m lány mell 16 9 9 

1500m fiú gyors 16 10 8 

800m lány gyors 16 9 9 

400m fiú gyors 15 12 7 

400m lány gyors 16 9 9 

50m fiú pillangó 13 13 8 

50m lány pillangó 13 9 12 

200m fiú vegyes 16 10 8 

200m lány vegyes 16 11 7 

4x100m fiú gyors 16 12 8 

4x100m lány gyors 16 12 8 

400m fiú vegyes 15 12 7 

400m lány vegyes 16 10 8 

200m fiú mell 15 12 7 

200m lány mell 15 12 7 

100m fiú gyors 15 12 7 

100m lány gyors 16 7 11 

200m fiú hát 13 11 10 

200m lány hát 16 8 10 

4x200m fiú gyors 16 12 8 

4x200m lány gyors 16 12 8 

200m fiú gyors 16 11 7 

200m lány gyors 16 10 8 

50m fiú mell 13 14 7 

50m lány mell 15 9 10 
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50m fiú hát 11 15 8 

50m lány hát 15 10 9 

100m fiú pillangó 13 13 8 

100m lány pillangó 16 11 7 

4x100m fiú vegyes 16 12 8 

4x100m lány vegyes 16 12 8 

800m fiú gyors 15 12 7 

1500m lány gyors 16 11 7 

    

ÖSSZESEN 608 434 331 

 

Összességében tehát a magyar válogatott hatalmas előnnyel nyerte meg a pontversenyt. Külön 

figyelemreméltó, hogy fiataljaink mind a hat váltószámot megnyerték, ezen kívül a 34 egyéni 

versenyszám több mint felében, 18-ban begyűjtötték a maximális (9+7) pontszámot. Az 

összesen 40 versenyszámból pedig csak 6 olyan volt, amelyben nem magyar győzelem született. 

Mindezek pedig igazán biztató jelek a jövőre, illetve a 2021-ben Szlovákiában megrendezendő 

Olimpiai Reménységek Versenyére nézve. 
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A versenyek megszervezése mellett feltétlenül meg kell említeni a Magyar Úszó Szövetség 

sportdiplomáciai tevékenységét is. A 2020-as évben kiemelt jelentőséggel bírt az Európai Úszó 

Szövetség (LEN) Kongresszusa, amelyet a tervek szerint az Európa-bajnokságot megelőző 

napon, május 10-én tartottunk volna Budapesten. Mivel teljes tisztújító kongresszus volt, ezért 

az elnök, az elnökök, a főtitkár, a kincstárnok és a Büro-tagok megválasztása mellett itt került 

volna kijelölésre az új technikai bizottságok összetétele is, amely alapvetően határozza meg a 

sportágak irányvonalát és erőviszonyait a következő négy évre.  

 

Az Európa-bajnoksággal együtt, március végén ez az esemény is halasztásra került; ugyanakkor 

a LEN Alapszabályának értelmében mindenképpen még a 2020-as évben kellett rá sort keríteni, 

tehát a versenyekkel ellentétben ezt nem lehetett egy teljes évvel elcsúsztatni. A lehetőségeket 

mérlegelve végül november 8-át jelölte ki a LEN; helyszínként pedig továbbra is Budapest volt 

meghatározva. A Kongresszusnak kettős céllal vágott neki a MÚSZ: egyfelől legyen sikeres 

házigazda, másfelől pedig sikerüljön minél több, általunk jelölt személyt kulcspozícióba 

juttatni. A jelöléseket első körben a társszövetségekkel (Magyar Vízilabda Szövetség, Magyar 

Műugró Szövetség, Magyar Szinkronúszó Szövetség), majd pedig az EMMI-vel is egyeztettük. 

A sikeres lobbizás érdekében a MÚSZ delegációja szeptemberben látogatást tett Rómában, ahol 

találkozott Paolo Barelli LEN-elnökkel, valamint a LEN operatív munkáját irányító Gianni 

Minervinivel és Marco Birrivel. A megbeszélés sikerességét a novemberi kongresszuson 

lehetett lemérni, ahol, nem túlzás, történelmet írt a Magyar Úszó Szövetség. 

 

A világjárvány második hullámának őszi felfutásával egyre inkább veszélybe került a 

sportdiplomáciai esemény személyes jelenléttel történő megrendezése. A szervezők a LEN-nel 

közösen kidolgozták a hibrid kongresszus lehetőségét is, ám az egyre rosszabb járványhelyzet 

miatt, október végén az a döntés született, hogy az eseményt csak és kizárólag online formában, 

virtuálisan tartják meg. Ez egyfelől bevétel-kiesést jelentett a MÚSZ-nak, másfelől pedig 

minimálisra csökkentette a lobbizás lehetőségét. Mindezek ellenére, a megfelelő előkészítő 

munkának köszönhetően sikerült elérni, hogy Dr. Szabó Tünde államtitkár, korábbi MÚSZ-

főtitkár és olimpiai ezüstérmes úszó személyében magyar alelnöke legyen a LEN-nek; továbbá 

azt is, hogy valamennyi sportág technikai bizottságában legyen magyar képviselő, amire 

korábban még soha nem volt példa a LEN történetében!  

 

A Magyar Úszó Szövetség az alábbi személyeket delegálja az egyes bizottságokba, a 2020-

2024 közötti időszakra: 

 

Kovácshegyi 

Ferenc 

TSC 

Molnár Tamás TWPC 

Kelemen Ildikó TDC 

Vizi Judit TASC 

Lázár Rita TOWSC 

Fürstner József Medical Committee 

Csurka Gergely Media Committee 

Salamon Ferenc Awards Committee 

 

Mindezeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy 2020 a baljós előzmények ellenére 

kifejezetten sikeres éve volt a Magyar Úszó Szövetségnek nemzetközi szempontból. Az úttörő 
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szerep, amelyet a világ úszósportjában játszunk 1896 (Hajós Alfréd olimpiai győzelme), 

valamint 1908 és 1927 (a FINA, illetve a LEN megalapítása) óta, tulajdonképpen predesztinált 

bennünket arra, hogy a világjárvány közepette elvállaljunk és lebonyolítsunk ilyen sikeres és 

legfőképp biztonságos versenyeket. Ehhez természetesen szükség volt a Kormány 

támogatására, valamint arra a maroknyi csapatra, amely az elmúlt évek során a világ egyik 

legjobb szervező gárdájává nőtte ki magát.   

 

A Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében az olimpiai 

felkészüléssel összefüggő versenysporthoz kapcsolódó feladatok biztosítása 

Budapesten a vizes sportágak elit és utánpótlás nevelését a Nemzeti Sportközpontok és más 

szolgáltatók által üzemeltetett létesítményekben folytatják.  

A legfontosabb bázisok: Duna Aréna, Császár-Komjádi uszoda, Tüske uszoda, Hajós-

Széchy komplexum (itt MÚSZ tagszervezet nincs jelen), Kőér utcai uszoda, FTC uszoda, 

BVSC uszoda. (A Máriaremetei úton található, újonnan átadott, 10 pályás 50m-es medencével 

rendelkező Gyarmati Dezső uszoda sajnos műszaki hibás, fél éve üresen áll, a közeljövőben 

beüzemelése nem várható.) 

A létesítmények kihasználtsága közel 100%-os, legnagyobb részben az úszás és vízilabda, 

kisebb hányadban a műugrás, a szinkronúszás, az uszonyos úszás, a triatlon, az öttusa, a 

vízalatti rögbi és ezen sportágak masters kategóriás versenyzői veszik igénybe. Nem 

elfelejtendő a lakossági és a diáksport úszás, mely fontos az egészséges életmódra nevelés és 

egészségmegőrzés érdekében. A jelen problémát a Magyar Vízilabda Szövetséggel egyeztetve, 

a lehető legkevesebb változtatás és átszervezés útján szeretnénk megoldani, nem sértve a másik 

sportág érdekeit.  

A Margitszigeten, a Hajós-Széchy komplexumban a Magyar Úszó Szövetséghez tartozó 

tagszervezet utánpótlás-nevelést nem folytat, ott élversenyzőnk nem készül. A terület a két 

Szövetség megegyezése alapján a vízilabda fellegvára és bázisa. Az MVLSZ tájékoztatása 

alapján a következő a két legfontosabb bázisuk kihasználtsága: 

Létesítmény csapat szám játékos létszám 

Hajós-Széchy komplexum 11 1400 

Császár-Komjádi 7 500 

Az FTC és a BVSC uszodák az adott egyesület saját üzemeltetésében vannak, ezeket más 

egyesületek, főleg a COVID-19 járvány miatt nem vehetik igénybe.  

A Duna Aréna a magyar úszóválogatott kiemelt felkészülési helyszíne. Itt készül a válogatott 

úszóink jórésze, a teljes paraúszó válogatott olimpiai kerettag versenyzői, továbbá 7 egyesület 

felnőtt és utánpótláskorú versenyzői, így a Vasas SC ép és paraúszói, az FTC, az UTE, a 

Stamina Testgyakorlók Klubja, a Budapesti Honvéd SE, az Egri Úszóklub élversenyzői, 

valamint a Római SE paraúszói. Ez összesen mintegy 150 versenyzőt jelent.  

A magyar úszó világbajnokok közül itt edz Kapás Boglárka és edzőpartnerei (Lakatos Dávid, 

Horváth Lili), Milák Kristóf és edzőpartnerei (Biczó Bence, Márton Richárd), továbbá a 

Verrasztó testvérek, Kós Hubert, valamint a már említett teljes paralimpiai válogatott, a 

világbajnok Illés Fanni vezetésével. 
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A Duna Aréna az úszók mellett a Vasas vízilabdázói, a teljes magyar műugró sport, a 

szinkronúszók egy része, a vízalatti rögbisek és a lakosság igényeit is kiszolgája.  

A MÚSZ létesítmény használata három területet érint:  

• a konditermet – napi 2x4 óra – heti 40 óra 

• a versenymedencét – heti összesen 400 pályaóra  

• a videólabort és mozgáselemző kamerarendszert – hetente két alkalommal 2-2 pályán 

2-2 óra időtartamban   

Ami a további fővárosi edzéshelyszíneket illeti, a Magyar Úszó Szövetségnek jelenleg a Kőér 

utcai uszodában heti 350 pályaóra, míg a Császár-Komjádi Sportuszodában összesen heti 

285 pályaóra áll rendelkezésére. Ennyi az NSK által úszásra bocsájtott pálya- és idő kapacitás, 

melyet 100 %-osan kihasználunk. (Az úszók mellett itt a Budapesti Honvéd utánpótlás és felnőtt 

vízilabdázói kaptak otthont.)  

Fenti adatokból nyilvánvalóan kitűnik, hogy a szűkös budapesti vízfelületek okán meglehetősen 

elvi az a megközelítés, hogy a Duna Aréna egyetlen versenysorozatra történő ilyen időtávú 

lekötése esetén más uszodákban biztosítani lehetne a felkészülést, hogy a Duna Aréna 

kiváltható más helyszínekkel.  

A nagyfokú fővárosi vízfelület-hiány miatt a megoldás részben a vidéki létesítményekbe 

szervezett edzőtáborok, illetve az úgynevezett étkezéses edzőtáborok megszervezése (ez 

utóbbi esetén otthoni szállással). Mivel rengeteg esetben iskolás korú sportolókról van szó, az 

oktatási időszak miatt 6-8 héten keresztül nem lehetséges folyamatos edzőtáboroztatásban 

gondolkodni. Az egyesületek részére így vetésforgós rendszert javasoltunk, 2-2 hetes 

váltásokkal, amelynek köszönhetően mintegy 30%-kal csökkenhetne a budapesti vízfelület 

igény. Ez természetesen még nem jelenti a problémák teljes megoldását. Az MVLSZ-szel, 

illetve az érintett egyesületekkel, valamint a válogatott edzőkkel konzultálva a következő 

javaslatot dolgoztuk ki:  

1. budapesti kapacitások átcsoportosítása  

 

- Császár-Komjádi uszoda: amíg egyes csoportok edzőtáborban vannak, a 

felszabadult pályaórákat ki tudják használni más klubok (az eredeti óraszámon felül 

több pályát nem tudunk igénybe venni, mert a 25m-es medencét az egyesületeinken 

túl a lakosság és a Darnyi Tamás Úszóiskola is használja, míg az 50m-es Császár 

medence nyitott, télen nem alkalmas edzésre). 

- Tüske uszoda: pályaigények redukálása, edzésidők átszervezése, kisebb 

korosztályok edzésszámának csökkentése  

- Nemzeti Közszolgálat Egyetem uszodája (Ludovika): szűkösek a kapacitások, de 

megvan a segítőkészség 

 

2. Vidéki edzőtáborok (a szabad kapacitások felmérését követően):  

- Kaposvár 

- Debrecen 

- Balatonfüred  

- Balatonfűzfő 

- Hajdúszoboszló 
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A 150 versenyző miatti teljes átszervezés összességében 12 egyesületet, utánpótlás-

műhelyt érint, mintegy 500 gyermek elhelyezését jelenti. A pandémiás helyzetre való 

tekintettel amennyire lehet, igyekszünk karantén jellegű vidéki edzőtáborokat szervezni, 

amelyek során jelentősen korlátozzuk a csapatok, sportolók és edzők mozgását.  

Ez a két megoldás reményeink szerint a lehető legkisebb veszteséggel ki tudja váltani a kieső 

kapacitásokat. Sajnos ezt a helyzetet sem a Kiemelt Sportágfejlesztési program, sem az olimpiai 

felkészülési programok tervezése során nem láthattuk, erre tehát nem is tervezhettünk 

forrásokat.  

A megoldási javaslat kidolgozásával párhuzamosan a pénzügyi terv is elkészült, miután 

valamennyi szolgáltatóval egyeztettük a kapacitásokat, illetve bekértünk árajánlatokat. Ennek 

összefoglalóját tartalmazza az alábbi táblázat, valamint és az 1.sz. melléklet.   

  egységár összesen 

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések  1 634 000 

Járulékok  252 000 

Létesítmények bérleti díja: Császár-Komjádi, 

Tüske uszoda, Ludovika uszoda, Kaposvári Csik 

Ferenc uszoda, Balatonfűzfői uszoda, Balatonfüredi 

uszoda, Hajdúszoboszlói Árpád fürdő, Debreceni 

Sportcentrum 

1650-5400 Ft/pálya/óra 23 370 000 

Szolgáltatások: Szárazföldi edzések, konditerem 

használati díj (150 fő vetésforgóban) 
 1 000 000 

Szállítási, utazási költségek  2 700 000 

Szolgáltatások: Szállás 

Balatonfüred, Balatonfűzfő, Hajdúszoboszló, 

Kaposvár, Debrecen (150 fő - 10 éjszaka 

vetésforgóban) 

17000 Ft/éj 21 000 000 

Szolgáltatások: Étkezés (teljes ellátás) 

Balatonfüred, Balatonfűzfő, Hajdúszoboszló, 

Kaposvár, Debrecen (150 fő - 10 éjszaka 

vetésforgóban) 

10000 Ft/fő 13 000 000 

Sportszakemberek megbízási díjai  5 114 000 
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MÚSZ online kommunikációja 2020. 

A 2020-as évet sajnos döntően a koronavírusjárvány határozta meg mind versenyszervezési és 

mind kommunikációs szempontból, ettől függetlenül számos írott anyag és videós tartalom 

készült a Magyar Úszó Szövetség hivatalos kommunikációs csatornáira, és tovább erősödött az 

MÚSZ online jelenléte, hiszen Instagramon, Facebookon és Youtube-on is sikerült plusz 

követőket szerezni. Valamint ehhez szorosan kapcsolódva elkészült az Európa-bajnokság 

hivatalos weboldala, amelyet szintén MÚSZ csapat szerkesztett, valamint a hamarosan induló 

Úszó Nemzet Programhoz is elkészült a weboldal, amelynek ugyanúgy a Magyar Úszó 

Szövetség az adminja. 

I. Online kitekintés – a Magyar Úszó Szövetség kommunikációs csatornái 

 

- Weboldal 

 

A Magyar Úszó Szövetség weboldala 2018-ban nyerte el mostani formáját, ennek ellenére 

folyamatosan fejlesztjük a kor és az egyesületek igényeit figyelembe véve, hiszen fontos, hogy 

a külső megjelenés mellett, egyfajta folytonosságot is képviseljen, mindamellett a 

tagszervezetek számára könnyen használható is legyen. 2020-ban a határozatok menüpont újult 

meg, amelyet felhasználó barátabbá tettünk, hogy még átláthatóbb legyen, plusz maga a felület 

kapott egy tartalom és dátum szerinti keresőt is. Ezenfelül a MÚSZ honlapon kialakításra került 

a Programokon belül az Úszó Nemzet Program almenüpont, amely az induló Pilot projekt 

legfontosabb részeit foglalja össze. A fejlesztés folyamatos, így terveink között szerepel, hogy 

a versenyzői profilok, adatlapok is új arculatot kapnak majd, és a szokásos adatokon túl, 

személyesebb információk is megjelenhetnének a versenyzőkről, hogy ezáltal is népszerűsítsük 

sportolóinkat és támogassuk a média munkáját a plusz információkkal. 

 

- Facebook   

 

A Magyar Úszó Szövetség facebook oldala rendelkezik a legtöbb követőszámmal (közel 120E 

fő), az egyéni sportágak között - a csapatsportágak között pedig csak a vízilabda (304E), 

labdarúgás (144E fő) és a kézilabda (134E fő) előzi meg. A Facebook oldalunk népszerűsége 

pedig számos esetben szolgált már számos hazai rendezésű nagy esemény kommunikációs 

kampányának bázisául, és amelynek egyes posztjai a hirdetésekre vetítve többször értek el több 

százezres, esetenként félmilliós megtekintést is, az oldal kedvelőinek száma pedig az idei 

szezonban átlépte a 121E főt. Habár nem hirdetünk sokat a facebookon (1évben átlag 5-10 

hirdetés között) hirdetéseink közül így is volt néhány, amely több százezres elérést produkált. 

 

- Instagram 

 

2017-második félévétől indult el a MÚSZ instagram oldala. A kiemelt sportágak közül, mint a 

labdarúgás, kézilabda, vízilabda az úszó sport csatlakozott legkésőbb az instagramhoz, és így 

is 3-4 év alatt minden reklám tevékenység nélkül már átlépte 10E követő számot, amelynek 
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következtében új távlat nyílt meg, hiszen így még jobban tudjuk egyéb más felületeinket 

keresztpromóció keretében népszerűsíteni. Valamint a szponzoraink szempontjából és egyre 

komolyabb tényezővé válik az üzleti profillal rendelkező MÚSZ Insta, melyet nem csak az 

úszók, edzők, hanem megannyi sportbarát, szponzor, újságíró, közszereplő és sportmédia 

követ, és ahol rendszeresen osztunk meg szponzori együttműködések keretében posztokat is 

(viwa, víz, aréna, market). 

 

- YouTube  

 

2018-ban indult el a Magyar Úszó Szövetség hivatalos YouTube csatornája. Korábban MÚSZ 

TV néven futott egy, ami a versenyekről készült közvetítéseket, online streameket gyűjtötte 

össze. Jelenleg 2,87E feliratkozónk van, (Labdarúgás: 53E, kézilabda: 3,63E, vízilabda: 1,36E 

feliratkozó.) amely egy év leforgása alatt ezer fővel bővült, annak ellenére, hogy nem volt 

semmilyen reklám tevékenység és a koronavírus járvány miatt, kevesebb videós tartalom volt, 

hiszen kevesebb verseny volt. Elsősorban a válogatott és utánpótlás sportolókkal, edzőkkel 

készült videós anyagok, valamint újításként 2020-tól az Úszó Edzői és Oktató Webkonferencia 

anyagai kerülnek fel, illetve minden korosztályos országos bajnokságot, valamint a felnőtt 

bajnokságokat (ha közvetíti az M4sport akkor csak az előfutamokat) online stream formában is 

lehet itt követni. Ennek eredményeképpen mára egyre több feliratkozóval rendelkezik és 

folyamatosan bővül a MÚSZ YouTube csatornája, mindamellett, fontos megemlíteni, hogy 

Magyarországon a sportszövetségek kommunikációs csatornái között még mindig kevésbé 

elterjedt a YouTube. 

II. A 2020-es év eseményeinek online kommunikációja 

A Magyar Úszó Szövetség online kommunikációját az adott év hazai, illetve nemzetközi fő 

eseményei, versenyei határozzák meg, ennek mentén tervezzük a posztokat, különböző 

videókat és egyéb online tartalmakat, természetesen az ad hoc megjelenések mellett.  A 2020-

as év kommunikációját és versenyeit sajnos döntően a koronavírus határozta meg. Ennek 

ellenére a 2020-as szezon még normális mederben indult, hiszen Jövő Bajnokai összrégiós 

versenyt rendeztünk a Tüske uszodában, amelyről mind a weben, facebookon és instagramon 

is beszámoltunk. Nemcsak hírt adtunk róla, amit természetesen a sajtó is átvett, hanem a régiók 

versenyzőiről fotó is készült, amelyek a 

weboldal aktuális csapat menüpontjába is 

felkerülnek és frissülnek.  



66 

 

A Covid miatt teljesen felfordult a versenynaptár, így 

minden nagy nemzetközi verseny elmaradt, a hazai 

rendezésű EB is átkerült 2021-re. Ezeket a változásokat 

folyamatosan kommunikáltuk web és facebook 

oldalunkon. A következő nagyobb esemény - bár a 

COVID miatt zártkapusan - a nyári Négy Nemzet 

verseny volt, ahol döntően az M4 sport élő közvetítésén 

túl, a verseny után interjúk készültek a győztesekkel és 

a Jövő Bajnokaival, amelyek felkerültek a facebook, 

YouTube és insta oldalainkra. 

A kisebbek korosztályos országos bajnoksága (delfin, 

cápa, gyerek) ezúttal összevonva régiós szinten 

decemberben volt megtartva az ország különböző 

részein, és szinte mindegyik egy időben. Ezekről 

rendszerint csak írásos beszámoló készül a facebook, 

illetve weboldalunkon, ezenfelül az eredmények linkjét, 

a jegyzőkönyvet és a rajtlistát tesszük közzé a MÚSZ weboldalán, amelyet mindig megosztunk 

a facebookon is, de most kiemelt jelentősége volt a YouTube csatornánkon futó, és az 

egyesületek szervezésben is működő online streameknek, hiszen a járványhelyzet miatt csak 

zártkapusan lehetett megtartani a bajnokságokat, így viszont a pandémiás helyzet ellenére 

minden érdeklődő és szülő élőben tudta követni az eseményeket a Youtube-on. 

A 2020-as ifjúsági-serdülő országos bajnokság együtt került megrendezésre november 

közepén, ráadásul az ORV-t is ekkor tartottuk. Az esemény természetesen itt is zártkapus volt, 

de online streamen keresztül élőben követhető volt. Ezenfelül a weboldalon, facebookon és 

instán is beszámoltunk az eseményről. 

Az év fő eseménye a decemberi Országos Bajnokság volt Kaposváron, amely ugyanúgy 

zártkapus volt, de részben médianyilvános eseményként az előre regisztrált újságírók közül 

néhányan részt vehettek a bajnokságon. A délelőtti döntőket az M4 Sport élőben közvetítette, 

még a délutáni előfutamokat online streamen keresztül a MÚSZ YouTube csatornáján lehetett 

követni. A helyszínről folyamatosan ment a beszámoló a MÚSZ különböző kommunikációs 

csatornáira (napi összefoglalók, videó interjúk a versenyzőkkel, insta sztorik készítése), többek 

között ennek is köszönhető, hogy új követőket 

tudtunk szerezni. 

A COVID helyzet miatt számtalanszor kellett 

újra tervezni az évben, így a kommunikációt 

tekintve is többször kellett tájékoztatót, 

sajtóközleményt is kiadni, hiszen számtalan 

esemény maradt el és került át másik időpontra, 

megváltozott az úszó edzői és oktatói 

konferenciák rendje, illetve a versenyzők 

felkészülésével és a válogatott edzés és 

edzőtáborozási lehetőségeivel kapcsolatban is sokkal több kérdés érkezett, nem beszélve az az 

amatőr és nem válogatott sportolók úszási, versenyzési lehetőségeiről, amelyekről rengeteg 



67 

 

kérdés futott be hozzánk facebookon és emailen keresztül, így a megfelelő tájékoztatás és egyéb 

szolgálati közlemények sokkal inkább előtérbe kerültek.  

 

Az megváltozott körülmények új megoldásokat is 

igényeltek, és mivel a COVID helyzet miatt sokkal 

kevesebb lehetőség volt a sportolókkal interjút 

készíteni, így sok esetben áttértünk az online 

interjúkra, zoom-on keresztül, így már az első 

hullám alatt beszámoltak a sportolók, hogyan élik 

meg a karantén helyzetet, hogyan tartják magukat 

edzésben, illetve versenyekről is jelentkeztek be 

zoom interjú keretében, így pl. az ISL alatt többen 

is interjút adtak a buborékból, vagy éppen külföldi 

edzőtáborokból. 

A karantén alatt az utánpótlás sem tétlenkedett, a 

Jövő Bajnokai versenyzői, a Dél-Dunántúli régió 

szervezésében online edzésen vettek részt, amit 

facebook élőadásban osztottunk meg, így 

lehetősége volt minden érdeklődőnek becsatlakozni 

és mozogni. 

Az év második felében egyre inkább több teret 

kapott az Úszó Nemzet Program promotálása, így 

az ehhez kapcsoló uszodabejárásokról, átadásokról és az ehhez kapcsolódó sajtóeseményekről 

is rendre beszámoltunk. 

 

III. Média együttműködések 

A Magyar Úszó Szövetség folyamatosan törekszik arra, hogy építse és ápolja média 

kapcsolatait, és hogy hazai sajtó rendszeresen beszámoljon mind a felnőtt válogatottal 

kapcsolatos, mind az utánpótlást érintő hírekről. Ennek biztosításaképp a legnagyobb hazai 

sajtóorgánumokkal működik együtt a Szövetség. 

 

- M4 sport 

 Az m4 sporttal továbbra is megamaradt együttműködés értelmében, minden általuk közvetített 

versenyről megkapjuk az általunk kért versenyfelvételeket (amelyeket később videóinkban 

tudunk felhasználni), valamint az utanpotlassport.hu oldal gondozásában, az M4 sporton futó 

Jövünk! magazinműsor is több alkalommal adott már hírt a feltörekvő úszótehetségekről.  

- Utanpotlassport.hu 

A hazai utánpótlás bajnokságairól, nagyobb versenyről, nemzetközi viadalairól számol be 

online formában az utanpotlassport.hu oldal, valamint a facebook oldaluk is rendszeresen 
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posztol a fiatal versenyzőinkről és az őket felkészítő edzőkről, amelyeket rendre a MÚSZ 

facebookon is megosztunk. 

- Nemzeti Sport 

A Nemzeti Sportban is rendszeresen - nem csak a versenyek idején – foglalkoznak az úszással, 

elsősorban a felnőtt válogatottal és edzőikkel, valamint a rangos hazai és külföldi versenyeken 

elért eredményekkel. Írásos formában pedig a Nemzeti Sport utánpótlással foglalkozó 

mellékletében is rendre hírt adnak a magyar úszósportban történtekről. 

- Inforádió 

Az Inforádió is kölcsönös együttműködés keretében rendszeresen követi az úszósport 

eseményeit és nem csak a sportolóinkkal, hanem a szövetségi kapitánnyal és a szövetség 

elnökével is rendszeresen csinálnak interjút, amit az Inforádió írott oldalán is megosztanak. 

 

IV. Média csapat, infrastruktúra 

 

A MÚSZ média csapatát Csurka Gergely 

sajtófőnök fogja össze és elsősorban ő felel 

minden írásos anyagért, (sajtóközlemény, 

összefoglaló, beszámoló) ami a 

szövetséget, a MÚSZ által rendezett 

versenyeket, és a sportolókat, edzőket 

érinti. A facebookra, instagramra készülő 

videós anyagokat, interjúkat, kisfilmeket 

Farkas Bence készíti, még az online 

felületek (web, facebook, instagram, 

YouTube) szerkesztését, karbantartását 

Molnár Anett végzi.  2020 decemberében Gönci Olivér is csatlakozott a csapathoz, aki 

elsősorban a facebook és Insta posztokat, valamint az instasztorik készítését veszi/vette át 

folyamatosan. A média csapat állandó tagja a MÚSZ hivatalos fotósa Derencsényi István, aki 

minden fontos hazai és külföldi eseményen készíti a versenyzői, szponzori és protokolláris 

fotókat.  

Ami a média csapat munkaeszközeit illeti, egy 2018-as sikeres FINA pályázat után, a MÚSZ 

videókamerát és egy profi vágóprogrammal ellátott laptopot szerzett be, amely hatalmas 

előrelépést jelentett és jelent a mai napig a saját videós anyagok készítésében. 

V. Összefoglalás 

A felépített média stratégiának és a MÚSZ jól működő, nagy követőbázissal rendelkező és 

folyamatosan bővülő közösségi média oldalainak fő célja a magyar úszósport és a versenyzők, 

edzők népszerűsítése és további támogatók megnyerése. Ennek eddigi megvalósulását igazolja 

a rendszerint teltházzal futó hazai versenyek rendezése (természetesen, ha nincs COVID és nem 

zártkapusok az események), a közönség, valamint a média nagy érdeklődése, top sportolóink 

növekvő népszerűsége, és egyre nagyobb jelenléte a közösségi és egyéb média felületeken, 

illetve az a fajta támogatás és figyelem, amit a szponzorainktól, partnereinktől és 
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támogatóinktól kapunk. Persze további lehetőségek rejlenek még bőven az online 

kommunikációban, így a kitűzött elvárásokat, mind a posztok és tartalmak megtekintésében, 

mind követőszámban is lehet és kell is még fokozni - ezen dolgozunk a jövőben is. 

 

Gazdasági összefoglaló  

A MÚSZ bevételei két jelentős tételből tevődnek össze: egyrészt a saját bevételből, mely 

leginkább a szponzori támogatásokat, valamint a szövetségi bevételeket jelenti (pl.: tagdíjak, 

eljárási díjak, nevezési díjak), másrészt pedig az állami és egyéb szervezettől kapott 

támogatásokból, amelyeket célzottan szakmai és működési költségekre kapunk, és előre leadott 

költségvetési terv alapján használhatunk fel. 

 

Mindkét bevételi tétel tervezhető és alapvetően a beérkezésük üteme is ismert. Az elmúlt évek 

gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a tárgyévi támogatások kiutalása az EMMI részéről 

jelentős időbeli csúszással történik meg, viszont az állami támogatásokhoz kapcsolódó kiadási 

tételek egyenletesen oszlanak el az év során, sőt az év eleji edzőtáborok, a bajnokságok és a 

nagy nemzetközi versenyek inkább az első félév gazdálkodását érintik.  

 

Így egy támogatási időszak lezárását követően a következő részlet megérkezéséig az esetek 

90%-ában szükség van előfinanszírozásra. 

 

A 2020-as évben a COVID-19 világjárvány miatt, mind a saját bevételek, mind az állami 

támogatásból származó bevételek összege is csökkent. 

Azonban szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez a bevétel csökkenés és az időbeli csúszások 

nem akadályozták a Szövetség működését, mivel előző évek szponzori bevételeinknek 

köszönhetően ezt az időszakot is finanszírozni tudtuk. 

A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi bevételei 

A 2020. évi költségvetés szponzori bevételei az úszó sportág nemzetközi szinten is kiemelkedő 

sikereinek, valamint a sikeres EB pályázatunknak köszönhetően jelentősen növekedtek, 

azonban sok esetben szerződéses időszak módosításra volt szükség a COVID-19 világjárvány 

hatására így az évet 147 567 955 Ft szponzori támogatással zártuk.  
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2020-as évben folyósított támogatások a 

Magyar Úszó Szövetség részére 

2020. évi Utánpótlás-nevelési feladatokra: 118 328 544 Ft 

A támogatási összeg megoszlása a következőképpen alakult: 

• 2020. évi Héraklész tehetséggondozó program támogatása 62.000.000 Ft  

• 2020.évi – Olimpiai Reménységek Versenye 10.000.000 Ft 

• 2020. évi Sport XXI. Program: 28.500.000 Ft     

• 2020. évi Utánpótlás Edző Életút Program támogatási összege 17.828.544 Ft

  

A Sport XXI. Program támogatási összegből összesen 28.500.000 Ft összeget átadtunk a 

tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként. 

 

2020. évi Kiemelt Sportágfejlesztési Program: 1 062 400 000 Ft 

2013 végén elindított Kiemelt Sportágfejlesztési Program keretében a 2020-as évben 

1.328.000.000 Ft támogatás kiutalásáról rendelkezett. A Kormány a COVID-19 vírus által 

okozott világjárvány miatt 2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a 

járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében a központi költségvetésben 

forrásátcsoportosításra volt szükség. A támogatás összegét ennek figyelembevétele után 20% -

al csökkenteni kényszerültek. A 2020-as Kiemelt Sportágfejlesztési Program csökkentett 

összege: 1.062.400.000 Ft 

I. Fejezet szervezetfejlesztési projekt: 73.000.000 Ft 

II. Fejezet Versenysport, Élsport Szakmai és Működési Feladatok projekt: 268.900.000 

Ft 

III. Utánpótlás-Nevelés Szakmai és Működési Feladatok projekt: 443.512.500 Ft 

IV. Egyesületek, Akadémiák, Műhelyek Támogatásának Feladatai Projekt: 276.987.500 

Ft 

Alaptevékenység 

árbevétele

93%

Vállalkozási 
tevékenység 
árbevétele

7%

BEVÉTELEK ALAKULÁSA
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A támogatás kiutalásának üteme két részletben történt: 

• első részlet 2020. április 16.-án 992.600.000 Ft 

• második részlet 2020. július 1.-én 69.800.000 Ft 

A Kiemelt Sportágfejlesztési támogatási összegből összesen 549.605.437 Ft összeget átadtunk 

a tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként.  

 

2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság: 

870 000 000 Ft 

A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2020. évi 

rendezési költségeinek támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 870.000.000 Ft 

támogatási összeget folyósított 2020. február 4-én. Azonban a COVID-19 világjárvány miatt 

az esemény halasztásra került, így a támogatási összeg felhasználásának jelentős része is a 

2021-es évben történt.  

 

2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2019-es 

támogatásra kiegészítő árfolyamkülönbözet: 19 265 000 Ft 

A 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 2020. évi 

rendezési költségeinek támogatására 9792-5/2019. iktatószámú támogatási szerződéshez 

kapcsolódó LEN jogdíj árfolyamkülönbözetére kiutalt támogatás. 

 

2020.évi Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési támogatás: 

318 960 000 Ft 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatást két részletben folyósította.  

247.000.000 Ft-ot 2020. május 7.-én és 71.960.000 Ft-ot 2020.december 21.-én.  

Versenysport és olimpiai felkészülés működési támogatására 87.000.000 Ft és szakmai 

feladatok támogatására 231.960.000, mely támogatási összegből 67.872.100 Ft összeget 

átadtunk a tagegyesületeink/sportszervezeteink részére tevékenységük támogatásaként. 

      

2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és 

Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos biztosíték: 654 9000 000 Ft 

A 2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és Masters 

Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos biztosíték összege a Fédération Internationale de 

Natation részére átutalásra került a 2020-as évben, melynek fedezésére a támogatást a 

Minisztérium 2020. június 18-án folyósított a Szövetség részére 

 

Versenysport-olimpiai felkészüléssel kapcsolatos szakmai feladatok támogatás 

68 070 000 Ft 
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A Nemzetközi Úszó Liga (ISL) által szervezett versenysorozat megtartása érdekében, az 

olimpiai felkészüléssel összefüggő versenysporthoz kapcsolódó feladatok biztosítása 

érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 68.070.000 Ft támogatást folyósított 2020. 

november 3-án. 

 

ÚNP - PILOT - Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni alprogram: 397 350 896 Ft 

A Kormány által 2020. októberben jóváhagyott, a Magyar Úszó Szövetség által életre hívott 

Úszó Nemzet Programrészeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” 

alprogram megvalósításához nyújtott támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely 

támogatási összeget 2020.december.28.-án folyósította a Szövetség részére.  

 

2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Masters Európa-bajnokság 

többlettámogatás: 341 262 000 Ft 

A COVID-19 vírus által okozott világjárvány miatt, a korábbi tervekhez képest előre nem 

látható költségekkel is számolnia kellett a Szövetségnek az esemény megrendezése kapcsán, 

így az eredeti támogatási összeg nem fedezte volna a kiadásokat, így többlettámogatást 

folyósított az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. december 30.-án.  

 

A Miniszterelnökség által a 2020-as évben folyósított támogatás a Magyar Úszó 

Szövetség részére 

 

2027. évi 22. Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság és 

Masters Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos jogdíj: 656 471 764 Ft 

A 1033/2020. (II. 13.) Korm. határozata alapján Világbajnokság megrendezése érdekében, a 

FINA részére fizetendő 2021. évi jogdíjjal kapcsolatos költségek fedezésére szolgáló központi 

költségvetési támogatás alapján, 2 000 000 $ megfelelő forintösszeget a Minisztérium 2020. 

december 31.-én folyósított a Magyar Úszó Szövetség részére. 

 

Nemzetközi szervezettől 2020.-as évben származó támogatások 

 

FINA Olympic Aquatic Support Programme 2019: 24 240,19 € 

A Nemzetközi Úszó Szövetség a 2019-es OASP program keretében támogatást folyósította 

Szövetség részére két részletben. 2020.február 24.-én 17 500 €-t, majd a pénzügyi elszámolás 

beadása, elfogadása után a fennmaradó 6740,19 €-t. 

A tényleges támogatás 25 000 € összegben lett megállapítva, azonban a felmerülő 

árfolyamkülönbözet miatt, végül csak 24 240,19 € került folyósításra)  
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FINA Scholarship Programme 2019 – 2020: 50 000 € 

A Nemzetközi Úszó Szövetség ösztöndíjprogramja keretében 50 000 € támogatást folyósított a 

Magyar Úszó Szövetség részére 2020. december 4.-én. A program fő célja, hogy a FINA 

tagszervezetei megfelelően felkészíthessék sportolóikat a közelgő Olimpiai játékokra, valamint 

a világbajnokságra. 

Egyéb szervezettől kapott támogatás a 2020.-as évben 

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal „4nemzet nemzetközi úszó 

találkozó” tárgyú projekt: 13 000 000 Ft 

2020. július 24-26. között a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában megrendezett Négy Nemzet 

Úszóverseny rendezési költségeinek fedezésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal 2020. július 24.-én 13 000 000 Ft támogatást folyósított a Szövetség részére. 

 

Egyéb bevétel 

 

2020.10.15-én magánszemélytől származó 10 000 000 Ft. összegű adomány. 

 

A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi kiadásai 

A MÚSZ kiadása, gazdálkodása szigorú rend és előre meghatározott költségvetés szerint 

történik. Minden egyes tétel elszámolása az előzetes költségvetési sorokon történik és lehetőség 

szerint nem kívánjuk az előzetes kereteket túllépni.  

Viszont az első félévben a kifizetési oldalon elsősorban a szakmai és működési költségek miatt 

hiány jelentkezett, amelyet csak a megnövekedett saját bevétek felhasználásával tudtuk 

kiegyenlíteni. Azonban a harmadik és a negyedik negyedévben beérkezett állami 

támogatásokból ezt a hiányt teljesen vissza tudtuk tölteni.  

Költségek és ráfordítások alakulása és megoszlása 

Anyagjellegű ráfordítások  913 137  eFt 58,38% 

Személyi jellegű ráfordítások  383 896  eFt 24,54% 

Értékcsökkenési leírás  132 592  eFt 8,48% 

Egyéb ráfordítások    90 092  eFt 5,76% 

- továbbadott támogatások     31 579  eFt 35,05% 

- különféle egyéb ráfordítások     58 513  eFt 64,95% 

Pénzügyi műveletek ráfordításai     44 382  eFt 2,84% 

Ráfordítások összesen 1 564 099 eFt 100,00% 
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A Magyar Úszó Szövetség 2020. évi gazdasági zárása 

A MÚSZ alaptevékenységéből származó adózott eredménye 410 316 eFt, az vállalkozási 

tevékenységből származó adózott eredménye 110 558 eFt. 

Összesen az adózott eredmény  520 874 eFt. 

2020. gazdasági évre vonatkozó megállapítások 

A mérleg fordulónapja és a beszámoló elkészítése közötti időszakban történt rendkívüli 

esemény a COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai a vezetés értékelése alapján negatív 

hatást gyakorol a szervezet rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére. Azonban az előzőekkel 

kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a szervezet 

rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- 

és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a szervezet 

ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely azt lényegesen befolyásolná. 

Összefoglaló a 2020. évi egyesületek részére átadott támogatásokról 

2020-ban a következő programok keretében részesülhettek támogatásban az egyesületek: 

• Aranyjelvényes program 

• Műhelytámogatás 

• Képzési Akadémiai rendszer – Jövő Bajnokai Program 

• Képzési Akadémiai rendszer – Régióközpontok 

• Sport XXI. 

• Minden gyermek tanuljon meg úszni 

• Szakmai támogatási program 

• Vízfelület/Pályahasználati támogatás 

 

Az Aranyjelvényes program keretében a támogatási összeg kiszámításának alapját az 

egyesületetek úszói által szerzett aranyjelvények jelentik. 2019-ben összesen 7565 

aranyjelvényt érő szintidőt teljesítettek a versenyzők, mely alapján egy aranyjelvény 23.700 Ft 

értékű. Összesen 89 egyesület kapott támogatást az Aranyjelvényes programban. 

A Műhelytámogatás programban az egyesületek az országos bajnokságokon elért pontszámaik 

alapján részesülhetnek támogatásban. 2020-ban 82.642 pont volt megszerezhető és egy pont 

3630 Ft-ot ért. 2020-ban 71 egyesület kapott támogatást a program keretében. 

A Jövő Bajnokai Program keretében 2019 őszén pályáztatás útján 9 régióban 288 versenyző 

került kiválasztásra. Az egyesületek 200.000.- Ft / fő támogatásban részesülnek a programban 

szereplő versenyző után. A régióközpontok 1.800.000 Ft támogatásra jogosultak, mellyel a 

régióvezető egyesülete gazdálkodik, egyben felelős annak célszerinti felhasználásért. A 

támogatást a régióvezető a MÚSZ által előzetesen jóváhagyott terv alapján használhatja fel. 

A Sport XXI. program a Delfin, Cápa, Gyermek, Serdülő korosztályokban ösztönzi a 

versenyzőket és az edzőket a mindennapi munkájuk során. A négy korosztály országos 

bajnokságokon elért pontjai alapján kerül meghatározásra az egyesületek számára odaítélt 

összeg. 2020-ban 39 egyesület részesült támogatásban. 
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A Minden gyermek tanuljon meg úszni program célja, hogy az általános iskolás és óvodás korú 

gyermekek minél nagyobb számban tudjanak megtanulni úszni. A MÚSZ minden tagszervezete 

pályázhat. Az elmúlt évben 68 egyesület részesült támogatásban. 

A Szakmai támogatási program célja a versenysport és olimpiai felkészülés támogatása, melyre 

az előző évek eredményei alapján 19 egyesület jogosult 2020-ban. 

A támogatási összegek számítása során figyelembe kellett venni a 2018-ban és 2019-ben történt 

több mint 700 átigazolást is, melyek vizsgálatát követően alakultak ki a végleges támogatási 

összegek. Az igazolási- (nyilvántartási-) és Átigazolási Szabályzat 6. sz. melléklete tartalmazza 

a felosztási szabályokat.  

Ezen feltételek alapján 2020-ban közel 100 egyesület kapott támogatást. A legtöbbjük nem csak 

egy programban, hanem akár 4-5 programban is részesül támogatásban. Ezek alapján a 

Szövetség több mint 500 szerződést kezel. 

Az egyesületek számára nyújtott támogatásokat a programtól függően elsősorban eszközök, 

felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, valamint edzők és oktatók bérköltségére 

fordították az egyesületek. Ezen kívül bérleti díjak, uszodai belépők, illetve a versenyek és 

edzőtáborok szállás és étkezés költségeit is számos egyesület finanszírozta a támogatásból. 

A támogatási eljárás folyamata: 

1. MÚSZ tájékoztató levelének kiküldése az egyesület részére – elektronikus úton 

2. Támogatott egyesület költségtervének és szakmai magyarázatának beküldése – 

elektronikus úton 

3. MÚSZ jóváhagyja a beküldött költség- és szakmai tervet 

4. Szerződés megküldése az egyesület részére – elektronikus úton 

5. Támogatott egyesület aláírást követően 3 példányban megküldi a szerződést és 1-1 

példányban az aláírt szakmai és költségtervet – postai úton  

6. A szerződések elektronikus beérkezését követően utalás a támogatott részére 

 

Nem adható támogatás annak a Sportszervezetnek, akinek: 

• Adótartozása van; 

• A Támogató felé Tagdíj tartozása van; 

• A 2017. évi elszámolása nem került lezárásra; 

• Nem adta le a 2018. és 2019. évi elszámolásait. 

 

A támogatások átadásának további feltétele a korábbi évek elvei szerint a 200.000.- forintos 

összeghatár elérése volt, mely a szerződéskötés alsó határa. 

Az eljárási folyamat során, néhány lassító tényezővel is szembesültünk. Több esetben az 

egyesületek első körben nem megfelelő költségtervet vagy szakmai magyarázatot küldtek be 

részünkre. Ezek korrigálását követően a megfelelő dokumentumok birtokában mindenki 

megkapta a szerződéseket. Ezen túlmenően az egyesületek több esetben azért nem kapták meg 

időben a nekik járó összeget, mert a korábbi évek elszámolása nem került még lezárásra, vagy 

azt nem adták be időben. Ezen nehézségek ellenére az év végére minden egyesület megkapta a 

számára megítélt támogatási összeget.  
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A korábbi évekhez hasonlóan nem csak az egyesületek, hanem az edzők is részesülhettek 

különböző támogatásokban. Ilyen például az Utánpótlás edzői program, vagy a régió vezetői és 

koordinátori feladatok ellátása. Ezek a programok további feladatokkal és szerződésekkel 

járnak.  

Összegzés a 2020-as évről: 

A 2020-as évben sikerült behozni a több éves elmaradást az egyesületi elszámolások 

ellenőrzésében. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy a pénzügyi osztályon sikerült egy agilis, jól 

működő csapatot kialakítani.  

A korábbi évekhez képest konstruktívabb együttműködés zajlott az Egyesületekkel. 

A minisztériumi dolgozókkal is sikerült egy jó munkakapcsolatot kialakítani, ami sokkal 

gördülékenyebbé teszi a mindennapi munkát, és az egyesületi elszámolásokkal kapcsolatban 

felmerült kérdések megválaszolásában is nagy segítséget nyújt. 

 

Jogi feladatok 2020 

 

A korábbi években kialakított struktúrának megfelelően a Szövetség valamennyi szerződése 

és/vagy jogi szempontból jelentős döntése jogi kontroll mellett készült. Ennek megfelelően 

valamennyi kötelezettségvállalásra jogi ellenjegyzés mellett került sor.  

Szerződések 

- az Aranyjelvényes utánpótlás program keretében:    94 db szerződés  

- a Műhelytámogatási program keretében:    68 db szerződés  

- a Képzési Akadémiai program keretében:    79 db szerződés  

- a Minden gyerek tanuljon meg úszni program keretében:  68 db szerződés  

- KARE         9 db szerződés  

- szakmai támogatás /nemzetközi eredmények alapján/   18 db szerződés  

- Sport XXI. támogatás     38 db szerződés  

- Versenyekhez kapcsolódó szerződések (OB, nemzetközi versenyek) 

- Megbízási- és munkaszerződések 

- Szponzori szerződések 

- egyéb szerződések 

 

Összesen éves szinten 750-850 db szerződés készítése illetőleg véleményezése 

Szervezeti ügyek 

- szabályzatok előkészítése; 

- elektronikus elnökségi határozatok előkészítése; 

- elnökségi döntések előkészítése; 

- közgyűlés munkájának segítése 
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Tagszervezeti ügyek 

- átigazolási kérdések; 

- tagdíjtartozások kezelése; 

- elszámolások; 

 

Sportjogi tanácsadás/kontroll, folyamatos rendelkezésre állás.  

 

NYÁB – Nyilvántartás, igazolások 
 

A Magyar Úszó Szövetség NYÁB elnöki posztját 2020 október 14.-vel töltöttem be. Az év 

végéig tartó időszak alatt a bizottságunk egyszer ülésezett. A téma a nyilvántartási és átigazolási 

szabályzatok és határozatok áttekintése, illetve az aktuális átigazolások menete. A 

kapcsolattartás és munkafolyamatok elsősorban email és telefonos formában történtek. 

A Magyar Úszó Szövetség jelenleg 145 tagszervezettel rendelkezik, a 2020-es évben 14 új 

egyesületet vettünk fel tagjaink közé.  

A tagegyesületek jogviszonyát évente felülvizsgáljuk, alapszabályi kötelezettségek be nem 

tartása miatt 7 egyesület kerül kizárásra.  

Az adatbázisunk közel 9000 aktív úszót tart nyilván.   

Sportolói le- és átigazolás: A le- és átigazolási eljárások lebonyolítása a 

teszt.muszuszoranglista.hu online rendszeren keresztül történik. A 2020-es évben 711 

leigazolást és 286  átigazolást engedélyeztünk. A COVID jelentősen befolyásolta a számokat a 

korábbi évekhez képest.  

 

2020-ban a versenyengedéllyel rendelkezők száma 

 

Fiú 3307  

Lányok 3096  

Összesen 6403  

 

A sportolói versenyengedélyek 1 évig érvényesek kiállításuktól számítva, meghosszabbítását 

az Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 4. számú mellékletén keresztül tudják 

megigényelni az egyesületek.  

A rendesebb egyesületek évente frissítik nyilvántartásukat, és jelzik felénk azokat, akik közben 

abbahagyták az úszást. Inaktiválási kérelem alapján az ő versenyzői státuszukat inaktív 

állományba tesszük.  

Sporteredményekről igazolások 

A Bizottság igazolásokat állít ki sporteredményekről, melyet a sportolók továbbtanuláshoz, 

ösztöndíj pályázatokhoz igényelnek meg, illetve az egyesületek részére tagszervezeti 

jogviszonyról, amelyeket pályázatok benyújtásához kérnek. Közel 200 igazolást állítottunk ki 

2020-ben.  
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Szakmai Minimum vizsgák 

2020-as évben a pandémiás helyzet miatt a több országos bajnokság nem kerültek 

megrendezésre, de szakmai minimum vizsgákat sikerült rendezni minden régióban minimum 

2-3 alkalommal.  Vizsgák eredményei regisztrálásra kerültek. 

Versenyengedélyek 

Kiadott versenyengedélyek száma: 224.      

Versenyengedélyeztetésben kisebb-nagyobb hibák előfordultak, javítás után ezen engedélyek 

is kiadásra kerültek. 

 

Marketing és szponzorációs beszámoló a Magyar Úszó Szövetség 2020-as évéről 

 

A 2020-as versenyszezon tervezésekor eredendően négy kiemelt nemzetközi verseny 

lebonyolításával és az azt felvezető kisebb-nagyobb kommunikációs kampánnyal készültünk, 

de mindez február-március magasságában egy teljesen más irányt vett a COVID járvány 

globálissá terebélyesedő hatásai miatt. Elsőként az olimpiai kvalifikációs felnőtt Úszó Országos 

Bajnokságot halasztottuk el március végén (ami első ízben került volna megrendezésre a Duna 

Arénában), majd a LEN Európa-bajnokság kapcsán hangzott el, hogy azt nem 2020. májusban, 

hanem pár hónappal később augusztusban tartjuk meg. A FINA eseményeit illetőn először a 

nyári nyíltvízi állomások (közte a júniusi, az EB után a Lupa-tóra tervezett helyszínnel), majd 

végül a teljes őszi Úszó Világkupa sorozat egésze került törlésre. 

Amikor tavasszal, a teljes európai korlátozások csúcsán bejelentésre került, hogy az újkori 

Olimpiák történetében addig példátlan módon halasztásra kerülnek a tokiói játékok is minden 

túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a sportvilág is sokkos állapotba került. Ezt követően a 

sportversenyek teljes átkalibrálása kezdődött meg figyelembe véve az események 

„erőssorrendjét”, vagyis először az Olimpia, majd a FINA Világbajnokság, végül pedig a LEN 

Európa-bajnokságnak jelöltek ki új időpontot.  

Amint ismertté váltak a dátumok a Magyar Úszó Szövetség a világon az elsők között szervezett 

nemzetközi úszóversenyt, hogy ebben a nehéz időszakban új célokat, a kitolódott események 

miatt egy beékelt felkészülési mérföldkövet biztosítson versenyzőinek. A magyar 

úszóválogatott legjobbjai az osztrák, a cseh és a lengyelek legjobbjaival csapatverseny 

formájában kezdhették meg újra a fokozatos formába hozást.  

A COVID járvány őszi felerősödése mellett az utánpótláskorú és a felnőtt bajnokságok zárt 

kapus rendezés mellett valósulhattak csak meg, a fiataloknál a korosztályok szétbontásával és 

részben egyszerűsített versenyprogrammal. Ebbe a versenysorozatba került be további 

szervezéssel és a magyar utánpótlás segítése céljából az ún. Olimpiai Reménységek Versenye 

(ORV), ami a 4Nemzet junior változatának felelt meg, hisz a szlovák és a cseh csapatot láttuk 

vendégül. Az adott helyzetben már maga a tény, hogy lehetett és szabad volt versenyezni 

mindent felülírt a szó jó értelmében, különösen úgy, hogy a Magyar Úszó Szövetség 

fejlesztéseinek eredményeképp az összes versenyt élő streamben követhették a szülők és a 

hozzátartozók. A felnőtt országos bajnokság döntőjét az M4Sport sugározta, az előfutamokat 
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itt is az egyre több helyszínen kipróbált és tesztelt, több állásban elhelyezett kamerák képei 

közvetítették. 

Szponzorációs összesítő 

A rosszabb esetben törölt, jobb esetben elhalasztott események okán a szponzori szerződések 

újratárgyalásra szorultak, alább egy rövid összesítő a kiemelt partnerek kapcsán: 

1. Az ARENA 2020. december 31-én lejáró négyéves szerződését az utolsó naptári évre 

közös megegyezéssel módosítottuk. A pénzügyi támogatás összege 75.000 Euró helyett 

60.000 Euróra csökkent, a terméktámogatások összege a versenyek híján 150.000 

Euróról 60.000 Euróra változott.  

 

Az amúgy több éves, jellemzően Olimpia ciklusra szóló szponzorációs megállapodás a 

gazdasági és a mindenféle bizonytalanság miatt a 2021-re szólóan egy évvel került 

meghosszabbításra, az újratárgyalás lehetőségének nyitvahagyásával, várhatóan az Olimpiai 

utáni, 2021. szeptemberi időzítéssel.  

A 2021-es támogatások összege feleződött a korábbi négyéves ciklus során biztosított kerethez 

képest, így a fix pénzügyi kompenzáció összege 37.500 Euró, az eredményességi alapon járó 

bónusz összege 22.500 Euró, míg a terméktámogatások értéke 75.100 Euró lett. 

 

2. A Market Építő Zrt. 2020. december 31-én lejáró 1-éves szerződését 2021. május 31-

ig hosszabbítottuk meg, vállalva benne minden, a LEN Európa-bajnoksághoz köthető 

megjelenést.  

3. A Szerencsejáték Zrt. 2020. december 31-én lejáró 1-éves szerződését 2021. május 

31-ig hosszabbítottuk meg, vállalva benne minden, a LEN Európa-bajnoksághoz 

köthető megjelenést.  

4. A Porsche Hungária-val 2018 óta fennálló Audi gépjármű támogatás azonnali 

hatállyal felmondásra került. Mindez a VW cégcsoport központi döntése értelmében 

minden sportszponzorációs együttműködést és sportági szakszövetséget érintett, a 

döntést sportolóink maximális megértéssel fogadták (az együttműködés 2021. 

áprilisától újra folytatódik!). 

Fentiek ismeretében a július 24-26-a között a Hajós Alfréd uszodában megrendezett „4Nemzet 

Úszóverseny” tehát nem csak sportolók, hanem a szponzorok számára is kulcsfontosságú volt, 

hisz ezzel az eseménnyel tudtuk kompenzálni az elmaradt versenyeken való megjelenésüket, 

ami az adott „sportínséges” időszakában jelentősen felértékelődött az élő TV közvetítésnek 

köszönhetően.  

Néhány nagy partnerünk esetében még egy külön betétfutamot is megszerveztünk, ami egyrészt 

szolgált motivációs céllal a verseny kapcsán meginvitált Jövő Bajnokai program úszóinak – 

akik egy-egy válogatott úszóval, köztük Hosszú Katinkával, Kapás Bogival, Késely Ajnával, 

Burián Katalinal, Rasovszky Kristóffal, Bernek Péterrel, Németh Nándorral és Telegdy 

Ádámmal alkottak csapatokat – és ami egyúttal egy nagyon népszerű program lett a szponzorok 

körében, hisz külön felületet és nézettséget kaptak. A különleges váltóban ugyanis nem csak 
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úszni, hanem plusz feladatokat is el kellett végezni a váltás előtt, így először egy Market logóval 

ellátott strandlabdát kellett felfújni, majd „bottle flip” kihívás volt a ViWa vitaminvizeivel, 

PwC emblémás puzzle darabokat kellett kirakni és végül egy már bevizezett ARENA pólóban 

kellett leúszni az 50m gyors távját.  

Fontos kiemelni, hogy az esemény megvalósítása kapcsán sikerült a Magyar Úszó 

Szövetségnek megnyerni a Magyar Energetika és Közmű- szabályozási Hivatal (MEKH) 

támogatását (13m Ft + Áfa), hisz ezen új partnerünk szerepvállalása nélkül a COVID járvány 

megvonásai közepette mindez nem valósulhatott volna meg. 

2020 őszétől kezdődően újrakezdődtek az egyeztetések a LEN-nel, hisz a 2021. májusára 

halasztott esemény kapcsán egyre több operatív ügyintézést kellett véglegesíteni, aminek 

utolsó, legintenzívebb fázisa végül 8-10 héttel az esemény előtt csúcsosodott ki. Addig is előre 

kellett készüli az olyan feladatokkal, mint amilyen pl.  

1. az arculattervezés;  

2. weboldal kialakítása; 

3. hivatalos programfüzet előkészítése; 

4. érmek és díjak; 

5. ticketing (üléstükör/jegykategóriák kialakítása, jegyértékesítés elindítása, 

befagyasztása, majd 2021. áprilisában annak lemondása); 

6. Venue branding – versenyhelyszínek grafikai előkészítése; 

7. Merchadising program lehetőségének előkészítése a remélt látogatói telitettség 

ismeretében, ill. a kabala, mint minimálisan elvárt termék gyártatása. 

 

Az egészségvédelem és maximális COVID biztonság mellett 2020 utolsó negyedévében 

kerültek megrendezésre a tavaszról/nyárról elhalasztott országos versenyek, ahol az érmek 

minőségével és egyediségével is azt a célt szolgáltuk, hogy a legifjabb korosztály is kárpótolva 

érezze magát az elvesztett edzés- és versenylehetőségek miatt.  

A decemberi kaposvári felnőtt Országos Bajnokságra a nézők hiánya miatt online 

programfüzetet adtunk ki, amivel a szponzorok felé (is) megmutattuk, hogy az Ő 

kiszolgálásukat is maximálisan komolyan vesszük, a velük való partneri viszonyra hosszútávú 

együttműködésként tekintünk.  

Mindaz amit a COVID alatt a Szövetség részéről a támogatók irányába tettünk szükséges volt 

mindahhoz, hogy 2021-ben is folytassuk a munkát, nem csak az elhalasztott LEN Európa-

bajnokság idejére, hanem azt követően is. 

 

 

Képes beszámoló a Magyar Úszó Szövetség által 2020-ban rendezett versenyekről 

Négy Nemzet Úszóverseny 
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Live stream a versenyekről a Magyar Úszó Szövetség Youtube csatornáján 
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Fejlesztések 

Távelérési lehetőségek fejlesztése 

A 2020-ban hatályba lépő, Covid okozta korlátozások miatt több munkatárs is otthonról 

kényszerült dolgozni. Ennek megkönnyítése érdekében bevezetésre került a már meglévő 

távelérési szolgáltatások mellé (SSTP, L2TP-IPSec VPN) a Microsoft Remote Desktop 

Gateway szolgáltatás, mellyel a munkavállalók akár a cégtől kapott, akár otthoni gépről 

könnyedén elérhetik az irodában lévő asztali számítógépüket. 

 

Eszköz beszerzések 

Szintén a járvány miatt szükséges volt beszerezni hordozható számítógépeket. Ezek mellet az 

elavult vagy javíthatatlanul meghibásodott munkaállomások és laptopok cseréje, illetve azok 

rendszerhez illesztése is megvalósult. 

 

Üzemeltetés 

Az IT infrastruktúra üzemeltetése több részre bontható: 

• Felhasználói támogatás 

• Kiszolgálói infrastruktúra adminisztrálása (karbantartása) 
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• Székházon kívüli informatikai feladatok ellátása 

 

Felhasználói támogatás 

A felhasználók által bejelentett problémák elhárítása távolról történő bejelentkezéssel vagy 

helyszíni segítségnyújtással. 

A kliensgépeken felmerülő szoftver- és hardverhibák elhárítása. 

 

Kiszolgálói infrastruktúra adminisztrálása 

A székház szervereinek és hálózati infrastruktúrájának karbantartása. 

 

A központosított vírusirtó megoldás automatikus frissítéseinek periodikus ellenőrzése. 

 

Hálózati eszközök (Mikrotik router, Mikrotik AP-k) automatikus firmware frissítései 

konfigurálva vannak, melyek a frissítési lépések megkezdésétől a végéig folyamatosan 

tájékoztatják a rendszergazdát az aktuális állapotról e-mailben. 

 

A biztonsági mentések konzisztenciáját havonta visszaállítási teszttel ellenőrizzük, illetve a 

sikeres, valamint az esetleges sikertelen mentésről értesítést kap a rendszergazda. 

 

A kiszolgálói és hálózati infrastruktúra folyamatosan monitorozva van. Hiba esetén (pl. 

szerver alkatrész meghibásodás, biztonsági mentés sikertelensége, áramszünet… stb.) a 

rendszergazda e-mail értesítést kap. 

 

A szervereken telepített kliens-szerver applikációk frissen tartása (Kulcs Raktár Start, 

Kulcs-Ügyvitel). 

 

Székházon kívüli informatikai feladatok 

Microsoft 365 (Office 365) adminisztráció 

A Magyar Úszó Szövetség levelezése 2016-ban átkerült a Microsoft 365 felhőjébe, mivel az 

akkori IMAP alapú levelezéssel problémák voltak, illetve az IMAP alapú levelezés a korlátjai 

miatt már nem felelt meg a szervezet elvárásainak.  

A váltás másodlagos célja az irodai Office szoftverek korszerűsítése, legalizálása, valamint 

egységesítése volt. 

Az M365 felhőben lehetőség nyílt a tagszervezetek, valamint a különböző email csoportok 

egyszerű és átlátható kezelésére, ami szintén a rendszergazdai feladat része. 
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Domain adminisztráció 

A Magyar Úszó Szövetség tulajdonában több domain is van, melyeknek DNS zóna 

konfigurálása, tárhely adminisztrációja szintén a rendszergazda feladatai közé tartozik. 

2020-ban is a nagyobb feladatok közé tartozott a len-budapest2020.com domain és a hozzá 

tartozó e-mail postafiókok létrehozása és felhasználói támogatása. 

További feladat a Szövetség weboldalának fejlesztőjével való esetenkénti kooperáció, melynek 

során többnyire a DNS zóna rekordjait szükséges módosítani a kérésnek megfelelően. 

 

MÚSZ úszóranglista szerver üzemeltetése 

A muszuszoranglista.hu domain-t kiszolgáló Linux alapú szerver üzemeltetése, karbantartása 

és folyamatos monitorozása. 

Kérésre a biztonsági mentések már nem csak a szervert host-oló cég tárhelyére készülnek, 

hanem a MÚSZ székházban lévő kiszolgálóra is. 

 

Fejlesztési és korszerűsítési tervek 

Szerver csere 

Mivel a Magyar Úszó Szövetséget kiszolgáló szerver már nem garanciális, illetve a gyártónál 

is kifutott termék, ezért bizonyos szintű üzletmenet-folytonossági kockázatot jelent. 

Ennek minimalizálása érdekében korábban bevezetésre került a Hyper-V virtualizáció, amivel 

a kiszolgálón futó virtuális szerverek platform függetlenek lettek, így egy esetleges szerver 

meghibásodás esetén az új szerverre való átállás belátható időn belül megvalósítható. 

A tervek szerint a szerver cseréje legkésőbb a jelenleg futó Microsoft Windows Server 2012 

R2 támogatásának megszűnésekor fog megvalósulni. 

  

Szerver operációs rendszer csere 

A jelenleg használt szerver operációs rendszer Microsoft Windows 2012 R2, melynek a 

Microsoft általi támogatása 2023.10.10-én lejár. Mivel az előbbi dátum után a szerver nem kap 

több biztonsági frissítést, ezért biztonsági kockázatot fog jelenteni a használata. 

Microsoft SPLA partnerként javasolni fogom, hogy mennyiségi licence konstrukciót igénybe 

véve váltsunk új szerver operációs rendszerre (Microsoft Windows Server 2019).  

Az SPLA egyik nagy előnye, hogy nem szükséges megvásárolni felhasználónként az ún. CAL-

t (Client Access Licence), mivel a konstrukció korlátlan számú felhasználó csatlakozását teszi 

lehetővé. 
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Titkársági feladatok 

 

 

A Magyar Úszó Szövetség Titkársága a szövetség elnökének, valamint a MÚSZ iroda 

munkacsoportjainak munkáját segíti és támogatja.  

 

A Titkárság munkatársai: Orosz Júlia, Gyányi Enikő 

 

2020. márciusig a titkársági feladatokat rendes körülmények között kerültek ellátásra. Azonban 

a kialakult covid 19 vészhelyzeti korlátozások miatt a MÚSZ vezetősége március közepétől a 

„home office” munkavégzés mellett döntött. Minden, a MÚSZ iroda működéséhez szükséges 

mindennapi adminisztratív feladatokat három hónapig távmunkában, illetve váltott ügyeleti 

rendszerben volt ellátva. Júniustól visszatértünk a megszokott munkarendhez. 

 

Feladataik: 

 

• beérkező levelek/küldemények feldolgozása, kezelése 

• bejövő e-mailek/telefonok megválaszolása, dedikált továbbítása 

• tisztségviselők munkavégzésének elősegítése 

• éves tagszervezeti adatfrissítés adminisztrációja 

• elnökségi ülések és elektronikus elnökségi szavazások technikai és adminisztratív előkészítése, 

szükséges előterjesztések, dokumentumok elkészítése, jegyzőkönyvvezetés, ülések 

emlékeztetőinek elkészítése és továbbítása 

• 2020. évi rendes Közgyűlés (amely halasztásra került szeptemberre) előkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos technikai és adminisztratív feladatok elvégzése, szükséges 

eszközök beszerzése, és aktív részvétel a lebonyolításban  

• kapcsolattartás a tagszervezetekkel 

 

2020. évben halasztásra került a 2020. évi LEN Úszó Európa-bajnokság. Júliusban egy 

nemzetközi versenyt rendezett a MÚSZ saját szervezésben, ez a „Négy Nemzet” úszóverseny 

volt. A versennyel kapcsolatosan az alábbiakban működtek közre: 

 

• Sportszakmai csoport munkájának teljeskörű támogatása az események ideje alatt is 

• közreműködés az eseményeket előkészítő feladatoknál 

• marketing és szponzorációs részleg munkájának támogatása 

• az esemény eredményhirdetésével kapcsolatos feladatokban való aktív részvétel  
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Edző Bizottság 2020  

Az Edző Bizottság az Elnökség által létrehozott sportszakmai tanácsadó és döntés-előkészítő 

szerv. 

Előkészíti az Elnökség mindazon sportszakmai döntéseit, melyre az Elnökség felkéri. 

Közreműködik a hazai versenyrendszer kidolgozásában, a sportági szabályok kidolgozásában. 

Javaslatot tesz a hazai, külföldi edzőtáborok, versenyek összeállítására, a válogatott 

kerettagságra, sportszakmai kérdésekben a döntéshozatalra. 

Elnök:  Turi György  szakmai alelnök 

Tagok:  Dr. Sós Csaba  szövetségi kapitány 

  Gellért Gábor  nyíltvízi szövetségi kapitány 

  Kovács Ottó 

  Molnár Ákos 

  Nagy József 

  Nagy Péter 

  Petrov Árpád 

  Plagányi Zsolt 

  Selmeci Attila 

  Szokolai László 

  Tari Imre 

  dr. Verrasztó Zoltán 

  Virth Balázs 

 

Az Edző Bizottság nyolc alkalommal ülésezett a 2020-as évben: 

 

- 2020. 01. 10.  Kőér utcai uszoda tanácsterme 

- 2020. 02. 13.  Kőér utcai uszoda tanácsterme 

- 2020. 03. 15.  MÚSZ tanácsterme 

- 2020. 04. 16.  ZOOM meeting 

- 2020. 06. 10.  Kőér utcai uszoda tanácsterme 

- 2020. 06. 24.  Kőér utcai uszoda tanácsterme    

  

- 2020. 09. 23.  Kőér utcai uszoda tanácsterme 

- 2020. 11. 27.  ZOOM meeting 

 

A bizottság az ülésein az alábbi témaköröket tárgyalta: 
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- Új tag – Nagy József - felvétele az edzőbizottság tagjai közé (SZMSZ módosítása) 

A Kiemelt Edzői Program támogatásának mértékéről szóló javaslat tétel az Elnökség 

felé 

- Gerevich elosztási elvek, (versenyzők 70 % - edzők 30 %) 

- Gerevich Edzői ösztöndíjak elosztásának mértékéről szóló javaslat 

- Gerevich Versenyzői ösztöndíjak elosztásának mértékéről szóló javaslat 

- 2020-2021edzőtáborok előkészítése 

- Válogatási elvek – Olimpia, EB, R.P. EB, Ifi EB, Ifi VB,  

- Válogatási elvek – válogatott keretek összetételére javaslat  

- 2020. versenynaptár újratervezése 

- Négy nemzet nemzetközi verseny előkészítése 

- A 2021. versenynaptár elkészítése  

- Bajnokságok időpontjainak, helyszíneinek újratervezése 

- Jövő Bajnokai Program 2021 válogatási elvek  

 

A 2020-as évben életünket, munkánkat a percenként változó hírek, a járványhelyzettel 

kapcsolatos bejelentésekhez, korlátozásokhoz való alkalmazkodás jellemezte. A Covid 19 

pandémia hatásai a sportra is súlyos csapásokat mért. A 2020-as nyári olimpiai játékokat egy 

évvel elhalasztották, az Európa-bajnokságot szintén egy évvel elhalasztották. Bezártak az 

iskolák, óvodák, uszodák. A kormány szigorításait – enyhítéseit figyelembe véve kellett 

bizottságunknak naprakészen döntenünk a sportágunkat érintő kérdésekben. 

 

A Bizottság minden ülésére meghívta a Magyar Úszó Szövetség elnökét, Dr. Wladár Sándor 

urat, Dr. Török Enikő úrhölgyet a sportszakmai csoport vezetőjét, Dr. Szájer Péter urat, a 

sportszakmai csoport munkatársát, az utánpótlás korosztály koordinátorát, valamint a sportolói 

bizottság mindenkori képviselőjét, hogy az érdekek egyeztetésével, közös munkával segítsék a 

hatékony együttműködést. 

 

Az Edző Bizottság az egyes felmerülő kérdésekben előkészít, közreműködik, javaslatot tesz, a 

döntés teljes mértékben az Elnökség hatásköre. 

 

 

Budapest, 2021. június 15.   

 

          Turi György 

             Edző Bizottság elnöke 

                 Szakmai Alelnök 
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Utánpótlás Edzői Bizottság 

 

A Magyar Úszó Szövetség 2020 közgyűlését követően, az elnökség október 14.-i ülésen 

határozott a különböző bizottságok, így az Utánpótlás Bizottság személyi összetételéről. 

A bizottság tagjai lettek az előző években ifjúsági vagy serdülő korosztályban nemzetközi 

érmes eredményeket élért edzőkollégák, akik folytonosan és aktuálisan is utánpótlás válogatott 

versenyzők felkészítését végzik, de nem tagjai az edzőbizottságnak valamint pozíciójukból 

adódóan a Jövő Bajnokai programot bonyolító kilenc régió régióvezetői. 

 MÚSZ-80/2020. (10.14.) sz. határozat – A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan 

Krajnyák Györgyöt az Utánpótlás Edzői Bizottság elnökének megválasztotta. A szavazásban 

mindenki részt vett. 

MÚSZ-81/2020. (10.14.) sz. határozat – A MÚSZ elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan 

Egressy Jánost, Horváth Csabát, Horváth Tamást, Karvalics Pétert, Kovács Ritát, Kovács 

Tamást, Kutasi Gergelyt, Pass Ferencet, Magó Gábort, Magyarovits Zoltánt, Lakatos 

Rolandot, Hölcz Pétert, Fazekas Mónikát, Bán Sándort, Szeidl Balázst, Kovács Lászlót, Bene 

Verát és Jancsik Árpádot az Utánpótlás Edzői Bizottság tagjainak megválasztotta. A 

szavazásban mindenki részt vett. 

A bizottság ügyviteli és működési rendjének elfogadásáról, a Jövő Bajnokai program működési 

tervezetének megvitatásáról, a delfin cápa gyermek korosztályok részére rendezett régiós 

országos bajnokságok rendezésről értekezett a december 16.-án megrendezett és zoom meeting 

keretében lebonyolított első ülése alkalmával.  

1. A bizottság elfogadta a ügyviteli működési szabályainak rendjét. 

2. Véleményezte majd később elektronikus szavazáson elfogadta a Jövő Bajnokai program 

szakmai tervezetét. 

3. Támogatta, hogy a COVID időszak vagy más járványügyi helyzetben a 2020-ban 

rendezett regionális delfin cápa gyermek korosztályos a bajnokság program és annak 

rendezési elve a feltételes jövőben megfelelő formula az esetleges alkalmazásra. 

4. Kinyilvánította, hogy a következő évben (2021) a delfin bajnokság helyett regionális 

delfin seregszemlék megrendezésére kerüljön sor. 

A bizottság részére a működési szabályzat félévente minimálisan egy ülést ír elő. A fent említett 

tevékenység elvégzésével a bizottság ennek a kitételnek eleget tett, egyéb tevékenységet az 

említett időszak nem tett indokolttá. 2020 utolsó negyedévében a bizottság a részére előírt 

feladatokat elvégezte. 

 

Gyermekvédelmi program 

A Magyar Úszó Szövetség által, 2018-ban elindított Gyermekvédelmi Program eredeti 

célkitűzését fenntartva, a tavalyi évben is sikeresen biztosította a gyermekek védelmét, jogaik 

érvényesítését és a magyar úszósport és annak szereplőinek méltóságának a megtartását, 

betartását. 
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A program eredeti célja elsősorban a megfelelő eszközökkel való prevenció megteremtése volt 

– magatartási kódexek, jelzőrendszer, kivizsgálások, következmények – annak érdekében, hogy 

mindhárom célcsoportnál szemlélet váltást, egymás iránti tiszteletet és a MÚSZ Etikai 

Kódexének irányelveinek, a gyakorlatban történő megvalósítását érjük el. 

A 2020-as év a pandémia miatt nem tette lehetővé, hogy a gyermekek egész évben, a 

megszokott módon sportoljanak, edzenek.  Dacára ennek a program fontos sikereket tudott 

tavaly is elkönyvelni: 

1.) A Gyermekvédelmi Program bekerült az Úszó Nemzet Programba. 

2.) A Gyermekvédelmi Program magatartási kódexei átdolgozásra kerültek az ÚNP 

számára, amelynek ezáltal részévé vált a gyermekek jogainak védelme, annak 

érvényesítése, valamint az edzők, gyermekek és a szülők magatartásával szembeni 

elvárások. 

3.) Az ÚNP bevezetésekor, több fórumon előadást tartottam a Program lényegéről, céljairól 

és a mindennapokban történő hatékony alkalmazásáról. Tapasztalatom az volt, hogy az 

edző kollégák nyitottsággal fogadták a magatartási kódexeket és elköteleződtek a 

program célkitűzései iránt. 

4.) Az év során érkezett bejelentések kivizsgálásra kerültek, a szakmai megállapítások 

megszülettek és a Fegyelmi Bizottság elnöke felé továbbításra került. Az ügyek minden 

esetben lezárásra kerültek. 

5.) November 20-án, az ENSZ Gyermekjogok Világnapján és az azt megelőző napokban, 

kampány szerüen népszerűsítettük a programot a MÚSZ digitális felületein.  

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/3481878605214571 

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/3357160184353081 

6.) A 444.hu októberben egy nagy interjút készített a programról, amelyben módunk volt a 

program célját, lényegét és legfontosabb gyakorlati megvalósítását ismertetni: 

https://444.hu/2020/10/03/az-edzo-veri-papuccsal-a-gyereket-az-edzo-veri-papuccsal-

a-szulot-a-szulo-veri-papuccsal-az-edzot 

 

A Magyar Úszó Szövetség úttörő tevékenységének megismertetése és széles körű elismertetése 

érdekében, fontosnak érzem a program további népszerűsítését vezetői nyilatkozatokban, az 

uszodákban, valamint az elkötelezett alkalmazását a mindennapokban. 

 

 

Budapest, 2021. június 27.  

 

             Wladár Sándor  

          elnök 

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/3481878605214571
https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/3357160184353081
https://444.hu/2020/10/03/az-edzo-veri-papuccsal-a-gyereket-az-edzo-veri-papuccsal-a-szulot-a-szulo-veri-papuccsal-az-edzot
https://444.hu/2020/10/03/az-edzo-veri-papuccsal-a-gyereket-az-edzo-veri-papuccsal-a-szulot-a-szulo-veri-papuccsal-az-edzot

