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Magyar Úszó Szövetség 

 

Szövetségi alapadatok 

 

A szövetség neve: Magyar Úszó Szövetség –  

 Hungarian Swimming Association 

Cím: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 

Elnök: Wladár Sándor 

Hivatalos weboldal: www.musz.hu 

E-mail: musz@musz.hu 

Telefon: +36 1 2655299 

 

Sportágfejlesztés 

 

A Magyar Úszó Szövetség 2013 óta részese a Kiemelt Sportágak Sportágfejlesztési programjának. 

A kezdeti évekhez képest, a tapasztalatok, az igények változása alapján minden évben felülíródik, 

kiegészítésre kerül az akkor megálmodott program. A szerkezeti és strukturális fejlődés igénye, az 

egyesületi és versenyzői létszám bővülése, a feladatok szélesedése, a programok fejlődése 

tükrében áttekintésre kerül minden fejezet. A szükséges változtatások, fejlesztések az éves szakmai 

és strukturális programok, feladatokba beépülésre kerülnek.  

A KSF költségvetési programját az operatív munkacsoportok készítik elő, a Közgyűlés fogadja el. 

A jelenleg beterjesztett program a 2013-2019 időszak kimagasló eredményei és fejlődésére 

alapozva készült. A 4+1 fő fejezetek tematikája nem változott, az alfejezetekben rendszerén sem 

változtattunk a könnyebb követhetőség, éves összehasonlítások érdekében. A legfontosabb pillére 

a Tokió 2021 felkészülés. A leghangsúlyosabb területeket a II. fejezett tartalmazza. Jellemző, hogy 

kiemelkedik a II fejezet, de minden fejezett egymással szoros összefüggésben van, egymásra 

épülnek. A KSF 2021 évi összege 1 328 millió forint, ebben nem szerepel az Infrastrukturális 

fejlesztési támogatások összege (92millió forint). A KSF program betartásáról a MÚSZ elnöke, a 

MÚSZ operatív vezetése és a sportszakmai vezetés gondoskodik.  

A 2027. Vizes Világbajnokság rendezésijogának elnyerésével egy újabb fejezett következett 

be az úszósport életében. 2020 így indult. Azt gondoltuk akkor, hogy ismét 8 év áll 

rendelkezésre egy új generáció felkutatására, felkészítésére. Akkor az infrastrukturális 

gondok voltak az elsődlegesek, most a COVID okozta ismeretlen. Ahogyan 2013-ban a 

tehetség és utánpótlás programok megszülettek, 2021-re az akkori programok tapasztalatai 

alapján egy új, még hatékonyabb, még modernebb programot, stratégiai tervet alakítunk ki.   

 

Sportágfejlesztési program 2021 évi megvalósításának fejezetei és az arra tervezett összegek: 

 

I. Szervezet fejlesztés – 83 millió forint 

 

I.1.   Szervezetfejlesztés: általános szakszövetségi feladatok ellátása – 70 millió forint 

 

I.2. Kiemelt sportágak fejlesztési programjával összefüggő szervezetfejlesztés: 

szakemberek képzése és továbbképzése – 13 millió forint 

http://www.musz.hu/
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II. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai – 331 millió forint 

 

II.1. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: válogatott úszók felkészítése, 

versenyeztetése – 240 millió forint 

 

II.2. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: sportegészségügyi háttér 

biztosítása – 55 millió forint 

 

II.3. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: Fogyatékos sportolók 

integrált fejlesztési programja – 36 millió forint 

 

III. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai – 565 millió forint 

 

III.1. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Minden gyermek tanuljon 

meg úszni program – 165 millió forint 

 

III.2. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Aranyjelvényes program – 

200 millió forint 

 

III.3. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Képzési Akadémia Rendszer 

program – 200 millió forint 

 

IV. Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai – 349 millió forint 

 

V. 2020-ig tartó időszak Infrastruktúrafejlesztés feladatai – 92 millió forint (Az EMMI 

felhívása alapján egyesületek által pályázott összegből elnökség által javasolt tételek 

alapján).  

 

MÚSZ - I. fejezet - Szervezet fejlesztés 

I.1.   Szervezetfejlesztés: általános szakszövetségi feladatok ellátása 

 

 A szövetség működésének bemutatása 

 

Elnök:   Wladár Sándor 

 

Szakmai alelnök: Turi György 

Általános alelnök: Becsky András 

 

Elnökségi tagok: 12 fő 

 



 

 
 
 

 

Szövetségi kapitány: dr. Sós Csaba 

Nyíltvízi kapitány:  Gellért Gábor 

Utánpótlás vezetőedző: Krajnyák György 

 

Gazdasági vezető:  feladat megbontásra került 

 

Ellenőrző Testület:  Dr. Pozsgay Gábor, elnök  

   tagok: Nagy Anikó, Kenéz László 

 

MÚSZ Iroda: 19 fő   

 

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 

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 

 

Munkacsoportok: Sportszakmai munkacsoport – vezető: dr. Török Enikő 

Nemzetközi kapcsolatok, események szervezése csoport – vezető: Szántó 

Dávid 

   Jogi munkacsoport – vezető: dr. Fábry György 

   Gyermekvédelmi Munkacsoport - vezető: Danks Emese 

   Média csoport – vezető: Csurka Gergely 

   Marketing csoport – vezető: Birkás Szabolcs 

Antidopping csoport – vezető: Ember Andrea 

Sportegészségügyi Munkacsoport – vezető: dr. Kováts Tímea - elnökségi 

összekötő: dr. Verrasztó Zoltán 

Gazdasági osztály - vezető: Tari Viktória (pénzügyi csoportvezető: Tari 

Viktória, elszámolási csoportvezető – Keresztesiné Gémesi Katalin, 

támogatáselőkészítés, gazdasági csoportvezető – Ungor Adrienn 

 

Támogató szervezeti egység: Olimpiai Bajnokok Testülete – elnöke: Risztov Éva 

 

Regionális rendszer – Magyarországi regionális rendszer alapján  

(Közép-Magyarország régió 3 részre osztásával  9 régió)   

  Régióvezetők – 9 fő 

   Régiós vezetőedzők – 9 fő 

 



 

 
 
 

 

Nemzetközi szövetségi liszensszel rendelkező FINA listán szereplő versenybírók: 

  

Medencés bírók:  Bodrogi Viktor, Polgár Csaba, Szentirmay Andrea, Lukácsi Lilla,  

Lázár Olga, Párkány Gabriella, Sass Katalin, Kemény Petra 

Nyíltvízi bírók:  Fodor Szabolcs, Lázár Rita, Csajági Eszter, Erdélyi Krisztina,  

Hudetz András, Máté Zsolt 

 

2013 óta 4 főről 14 főre emelkedett a FINA listás, medencés és nyíltvízi nemzetközi bíróink 

száma. Az elmúlt években minden európai és világeseményen működött közre magyar 

versenybíró. A nemzetközi bírók képzése és továbbképzése folyamatos, 2020-ban 1 medencés 

bíróval bővült a nemzetközi csapatunk. A LEN és FINA szervezésében évente több alkalommal 

szervez konferenciákat. A 2020-ban a COVID miatt sajnos a meghirdetett képzések elmaradtak.   

 

 Tagszervezetek: 2021. évi tagrevíziót követően a tagszervezetek száma 128. Nagy a fluktuáció, 

évente 12-15 új egyesület kéri felvételét a MÚSZ tagjai közé, ugyanakkor a minimum feltételeket 

sem teljesítik, így 2021 év elején 23 egyesület tagságát mondtuk fel. Sajnos elmondható a 

tagfelvételnek a célja anyagi előnyökhöz való jutás.  

 

tagszervezetek száma  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

112 127 121 124 130 144 145 144 

 

A Sportágfejlesztési programok beindításának köszönhetően a Magyar Úszó Szövetség 

feladatainak, programjainak nagyarányú kiszélesedése mellett a nemzetközi mezőny bővülése, a 

„versenyhelyzet” élesedése a háttér feladatok bővülését vonta maga után. Ehhez további szervezeti 

átalakítást, bővítést kellett végrehajtani. A MÚSZ 2017. szeptemberében megkezdett apparátusi 

átalakítás, modernizálás, a jelen követelményekhez igazítása 2020. decemberére befejeződött. A 

KSF program megfelelő megvalósításához aktív, jól koordinált, nemcsak névleges bizottsági és 

munkacsoport struktúra háttere valósult meg.   

2020. évi közgyűlést megelőző 1 hónap ismét felkavarta a hullámokat, de a józan gondolkodás, az 

elmúlt 3 év teljesítménye győzedelmeskedett az utólag látszólagos „forradalmárok” felett.   

 

Az átalakításoknál, az új struktúra elemek létrehozásánál figyelembe kellett venni a sportág minél 

szélesebb közreműködési körét: országos területi képviseleti szerveket, sportágat támogató 

gazdasági szférát, oktatási intézményeket és szakképzett szakembereit, önkormányzatok 

képviselőit.  

 

 

 

I.2. Kiemelt sportágak fejlesztési programjával összefüggő szervezetfejlesztés: szakemberek 

továbbképzése 

A Magyar Úszó Szövetség képzési területei a következők:  

a) részvétel az edzők, oktatók továbbképzési rendszerében, liszensz rendszerben 

 

2021 - Konferencia Tájékoztató és Tervezet 

Tisztelt tagszervezeteink, a járványügyi helyzetre való tekintettel a licensz megszerzéséhez 

szükséges kreditek zavartalan biztosítása érdekében továbbra is Webkonferenciák formájában 

fogunk jelentkezni. A tagszervezeteink számára a Webkonferenciák továbbra is ingyenesek, a 

külsösök számára 10.000 Ft a részvétel. 



 

 
 
 

 

A Magyar Edzők Társaságával közeljövőben történő szorosabb együttműködés miatt 5 és 10 

kreditpontos rendszerre térünk át, hogy könnyebb legyen az átjárás a két rendszer között.  

(az eddig megszerzett, de még be nem váltott 10 kredites konferenciáink 5 kreditet, a 20 kredites 

konferenciáink 10 kreditet érnek) 

A következő ciklusban 2021-2023 minimum két előadáson és egy kötelező az OMSZ által a régiós 

foglalkozások keretein belül szervezett újraélesztési tanfolyamon kell részt venni, a szükséges 

kreditek teljesítéséhez. (pl:10+10+5=25 kredit)  

Azok az oktatók és edzők, akik az előző időszakban szereztek krediteket, de nem teljesítették az 50 

kredit pontot, pótolhatják ebben a ciklusban és onnantól 2023-ig érvényes MÚSZ licensz-el 

rendelkeznek.  

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

mailen küldjük és keddtől-csütörtökig lehet majd őket megtekinteni, a szakmai anyagokhoz tartozó 

teszteket péntektől-vasárnapig lesz 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 lesznek. 

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

kreditjeit elfogadjuk a mi rendszerünkben is.  

A konferenciák témakörei és előadói a következő két évben a Magyar Úszó Szövetség 

Sportszakmai csoportja által és a kérdőívek (700 fő) alapján visszajelzett nagy érdeklődésű 

témaköröket fogják felölelni:  

Edzői témakörök: sporttáplálkozás, szárazföldi edzés módszerek, hipoxiás edzés, új edzés 

módszerek, mérési lehetőségek, sportpszichológia, nemzetközileg elismert szakemberek előadásai, 

versenyanalitika, kommunikáció, rajtok és fordulók. 

Oktatói témakörök: új pedagógiai módszerek, gyermekvédelem, kommunikáció, konfliktus 

kezelés, differenciált oktatás, GDPR szabályok, úszás oktatás más országokban. 

Edzőknek és oktatóknak: Újra élesztési elméleti képzés és gyakorlat. 

A program fejlesztéséhez szükséges lépéseink:  

Az elsősegély nyújtási ismeretek kötelezően a programba beépítésre kerültek a regionális 

konferenciák részeként. Külön témakörben foglalkozunk a sekélyvízi fulladás, a hypoxias 

edzésmódszerek veszélyeivel. A képzés kiscsoportos lebonyolítást igényel. Az edzők, oktatók 

részére kötelező a részvétel.   

- internetes online vizsgához szükséges szoftver, applikációk – tesztvizsgák lebonyolítása 

- A MÚSZ ellenőrzési rendszerének kidolgozása, Minisztériumok bevonása a 

Kormányrendelet betartása, ellenőrzése érdekében. 

 

ÚSZÁS-TUDÁS 

 

A képzőrendszerünk új eleme az Úszás-Tudás elektronikus és nyomtatott folyóirat létrehozása, 

mely hazai és nemzetközi szakmai anyagokat tartalmaz. A 2019-ben elkészült első számot 

követően folyamatos a megjelenése.  

 

b)  versenybíró képzés, továbbképzés  

 

Képesített aktív hazai és nemzetközi versenybírók 

 

2013 óta 4 főről 14 főre emelkedett a FINA listás, medencés és nyíltvízi nemzetközi bíróink 

száma. Az elmúlt 5 évben minden európai és világeseményen működött közre magyar versenybíró.  

Magyarországi bírók:  

http://www.musz.hu/


 

 
 
 

 

A versenybírók képzése, továbbképzése, minősítése a Versenybíró bizottságának feladata. Eddig a 

területei szervek, egyesületek szervezésében történt, de az új regionális struktúra kialakulásával a 

régiós feladatok sorába került. A képzés a 9 régióban éves program alapján történik (természetesen 

a nagyobb versenyszámmal rendelkező régiók igény szerint több alkalommal is kérhetik). A 

bizottság 2-3 nemzetközi és minimum országos minősítésű bírókat jelöl ki a képzés megtartására, 

mely elméleti és gyakorlati képzésből és vizsgából áll. A szervezés, a meghirdetés, a képzési 

tematika, a vizsgák rendje és lebonyolítása, azok nyilvántartása a versenybíró bizottság feladata. 

Éves szinten 9-12 helyszínnel tervezünk (oktatási díj, utazási díj, terem és eszközbérleti díjak, 

szakmai anyagok biztosítása, fordítási díj, egyéb adminisztratív költségek stb). A képesített bírók 

nyilvántartását a Versenybíró bizottsága vezeti. A versenybírói kártyák kiállítása, elkészítése Az 

iroda feladata.  

 

MÚSZ- II. fejezet – Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai 

II.1. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: válogatott úszók felkészítése, 

versenyeztetése 

 

Nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, világkupán, világ- és európai eseményeken való 

részvétel támogatása. A válogatott versenyzők szükséges felszereléseinek biztosítása. 

Legfontosabb elnöki programpont 2019-ben végre megvalósulhatott, a válogatott kerettagok 

pályahasználati támogatásának diszkriminatív elveinek megváltoztatása és országos kiterjesztése, 

mely mind több egyesületet érint, mind nagyobb költséggel jár. Másrészt az pályák és belépők 

áremelkedése is országos problémát okoz.  

2019-ben a magyar úszósport, hagyományainak megfelelően kiválóan szerepelt a felnőtt, és 

utánpótlás, valamint nyílt vízi világversenyeken. Az elmúlt évek folyamán jelentősen megnőtt 

részvételünk a világeseményeken, elsősorban tengeren túli helyszínekkel. Belépett a sorba a 

világkupa rendszere, kibővült a FINA, a LEN versenyprogramja és korosztályos rendszere (új 

versenyszámok kerültek felvételre). Ezzel párhuzamban újabb válogatott keretek kialakítása vált 

szükségessé. A nyíltvízi szakág térhódítása is jelentős létszám és költség emelkedést okozott 2013. 

óta. A 2020-as év ebben a tekintetben is megváltoztatott mindent. Az események elmaradtak, 

bizonytalanná váltak, törlődtek, halasztódtak. A 2021-es év minden idők legzsúfoltabb nemzetközi 

programját hozza, azzal a lehetőséggel, hogy el is maradhat!!!. Az felkészülés módszere is 

változást hozott, megemelkedett a szárazföldi edzések jelentősége, ezzel az ehhez szükséges 

eszközök és feltételének megteremtésének igénye.  

Részvételi és eredményességi mutatók 

Sajnos a nemzetközi mutatók 2020-ban nem változtak. Mintha megállt volna a nemzetközi 

porondon az élet! A FINA, a LEN, az IOC összes nemzetközi eseményét törölte, vagy halasztotta 

2021-re.  

KEP-ben részesülő edzői létszáma 2013-2020 

Állami döntés alapján a KSF és KEP is 1 év hosszabbítást kapott. 

 

2021-ben Olimpia, Európabajnokság, Ifjúsági medencés és nyíltvízi Európa-bajnokság, 

Ifjúsági medencés és Nyíltvízi Junior Világbajnokság, Rövidpályás Európa bajnokság, 

Rövidpályás Világbajnokság, Universiade szerepel a nemzetközi naptárban. Emellett 

medencés és nyíltvizes világkupa sorozat. 

Súlypontozásra kerültek a várható eredmények, ez alapján a felnőtt olimpiai keretben 5 sávot 

határoztunk meg.  

 

 



 

 
 
 

 

MEDENCÉS VÁLOGATOTT 

Elit: egyéni terv szerint  

A keret: „A” szintesek induló helyen (a már indulási jogot szerzett váltó első 4 helyezettje – 

(gyorsváltó esetén) 2 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 4 nemzetközi verseny  

B keret: „A” szintesek nem induló helyen, B szintesek (legjobb): 1 melegégövi- (magaslati), 2*3 

hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny 

C keret: „B” szintesek, már indulási jogot szerzett váltókban (maximum az első kettő, gyorsváltó 

esetén az 5., 6. – mivel tartalékként jelölhetők indulónak), és a 2019-ben ifjúsági EB-n bajnok(ok) 

1 melegégövi- (magaslati), 1*3 hét belföldi edzőtábor. A lehetőségek függvényében 2 nemzetközi 

verseny.  

Ifjúsági keret: Akik elérték a szintidőt (felső évjárat: az előző 3 ifi EB hatodik helyezettjének 

átlaga, fiatalabbak: előző 3 ifi EB 8. helyezettjének az átlaga) – és az EYOF egyéni érmesek, akik 

nem tagjai a felnőtt (olimpiai) keretnek.  

1 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny.  

Heraklész Csillag program:  2*3 hét belföldi edzőtábor 

18-23 év közti versenyzők, akik az adott évben és a megelőző évben ifjúsági EB-n, vagy VB-n 

érmes versenyzők (váltóban csak az adott év számít) és nem tagjai felnőtt (olimpiai) válogatott 

keretnek, és azok akiknek az adott évi eredménye 850 pont felett van.  A járványhelyzet miatt a 

2018-as és 2019-es ifi világversenyek számítanak és a 2019-ben, vagy 2020-ban úszott 

időeredmények. 

Heraklész Bajnok program: 2*1 hét belföldi edzőtábor 

Azok lehetnek a tagjai, akik 2021-ben 15 és 18 év köztiek, és 2019-ben (a pandémiás helyzet miatt 

2019-et és 2020-at - ifjúsági, serdülő - vettük figyelembe) bajnokok voltak egyéni számban és nem 

tagjai valamelyik másik keretnek.   

Az elfogadott lehetőségeket nem lehet cserélgetni és beváltogatni. Engedélyezett: külföldi 

edzőtábor helyett belföldire cserélni (COVID miatt), vagy két belföldi helyett 1 külföldi.  

 

NYÍLTVÍZI VÁLOGATOTT 

Elit: egyéni terv szerint  

Nők „A” keret – olimpiára indulási jogot szerezhet még, 2x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét 

hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, felkészülési versenyek az olimpiai 

kvalifikációig (dohai Fina VK, Madeira EK, felnőtt EB amennyiben indulási jogot szereznek, aki 

indul az olimpián annak pedig az év során világkupa sorozat) 

Férfi és Női „B” keret tagjai – az olimpiára már nem tudnak kvalifikálni de a 2019-es VB 

eredmények alapján, valamint várható EB indulóként kerülnek a keretbe, 2x3 hét hazai vagy 

belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése alapján 1x3 hét melegégövi 

edzőtáborra) felkészülési versenyek az EB kvalifikációig (dohai VK) illetve EB csapatba kerülés 

esetén még egy felkészülési verseny (madeireai EK vagy egy Fina VK) 

HERAKLÉSZ CSILLAG program tagjai – akik a junior korból kilépve menedzselési célból két 

évig a program tagjai a 2018/19-es junior VB és EB eredményeik alapján, hogy a felnőtt 

mezőnybe való „beérésüket” elősegítsük,  

2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése alapján 

1x3 hét melegégövi edzőtáborra), felkészülési versenyek (dohai VK) amennyiben EB kvalifikáció 

első 10 km-es medencés versenyén indulási jogot szereznek arra és további 1 felkészülési verseny 

(madeireai EK) ha az EB csapatba kvalifikálnak 

Junior válogatott keret tagjai – akik 2019-es eredményeik alapján a keret tagjai, akik a 2019-es 

junior EB-n pontszerző helyen végeztek (1-8. hely) 

1x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, 2 

felkészülés verseny a junior EB kvalifikációig azaz június 6.-ig – az alábbi versenyek választhatók: 

EK futamok, Eilat (ISR), Madeira (POR), Barcelona(ESP)  



 

 
 
 

 

 

II.2. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: sportegészségügyi háttér 

biztosítása  

A strukturális átalakítás során a Sportegészségügyi munkacsoport létrehozása is a célok között 

szerepelt. A munkát teljesen az alapoktól kellett kezdeni, hiszen az előkészületek, felmérések azt 

bizonyították, hogy több évtizedes elmaradása van a magyar úszósportnak. Első lépésként a 

felmérések, tényfeltárások után 2018. januárjában létrehozta a Sportegészségügyi munkacsoportját, 

melynek vezetésével dr. Kováts Tímea keretorvost bízta meg. A munkacsoport vezetője 

elkészítette a program tervezetet.  

A 2019 év folyamán az SE-vel kötött együttműködés alapján megkezdett programot a COVID 

szintén felülírta és átterveztette. A 2020-as COVID hullámok során több sportolónk és edzőnk is 

pozitív eredményt produkált, szerencsére középsúlyos tüneteknél nagyobb probléma nem volt. A 

postcovidos kardiológiai vizsgálatok és a PCR szűrések kerültek előtérbe. A versenyzők és 

sportszakemberek egészségének védelme, folyamatos szűrése az elsődleges. A versenyeken , 

edzőtáborokon való részvétel szigorú feltétele a negatív teszt. Ugyanakkor megmaradtak a a 

teljesítménydiagnosztikai program feladatai is. A személyi, tárgyi és infrastrukturális igények és 

ezek költség igényei is meghatározásra kerültek.  

Feladatkörök 

I. fokozat: ALAP, kiindulás: 

1.1.  Labor vizsgálatok: mezo – makrociklusokhoz igazítva 

1.2. Teljesítmény diagnosztika: pályamérések (mezo – makrociklusokhoz igazítva) és 

labormérések (esetenként) 

1.3. Mozgásszervi vizsgálatok: 

1.4. Dietetikai kivizsgálás – opcionális, labor eredmény függő  

1.5.  Pszichológiai mérések 

1.6.  Értékelés, adatbázis kezelés: kizárólag egyéni felhasználással, titkosítással, orvosi 

titokként kezelve* 

II. fokozat, továbbfejlesztés: 

1.7.  Vegetatív idegrendszeri vizsgálatok 

Külön témakörben foglalkozunk, mint technikai fejlesztési feladatunk a MOZGÁS ELEMZÉSI 

RENDSZER alkalmazásával. Ez teljesen új feladat a szövetség életében, új költség elemként 

szerepelt. 2020-ban a technikai feltételek biztosításának javítását, fejlesztését,  az elmaradások 

pótlását tudtuk megvalósítani. A fix rendszer mellett felújításra került a MÚSZ meglévő mobil 

egysége illetve egy teljes csapatkamera rendszer kialakításra került, mely a teljes válogatottat 

szolgálja minden hazai és nemzetközi eseményen. Ilyen korábban nem volt. A szakmai csapat is 

bővült 1 fővel.  

 

Kiemelendő: Az úszás sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek képesítésük 

megszerzése során részesülnek elsősegélynyújtásra vonatkozó oktatásban. Az elsősegély nyújtási 

ismeretek szinten tartása érdekében a tagszervezeteinél úszás sportágban tevékenységet folytató 

sportszakemberek számára kétévente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja országos vagy 

regionális szervezésben elsősegélynyújtó tanfolyamon történő részvétel lehetőségét. A részvétel 

kötelező a 18. életévét be nem töltött sportolókkal foglalkozó, továbbá azon sportszakemberek 

számára, akik közvetlenül vagy közvetetten állami vagy szövetségi támogatásban, 

javadalmazásban részesülnek. Edzői, oktató liszensz ezen képzés hiányában nem szerezhető meg. 

Az Országos Mentőszolgálattal történt megállapodás alapján sikerül az országos képzés 

megvalósítása. Közel 1500 edző és oktató részesül a képzésben egy online elméleti és egy 

személyes megjelenésű gyakorlati képzésben.  

A OMSZ képzési tematikáját az úszás és korosztály specifikusan átalakítva készítette el képzési 



 

 
 
 

 

tervét, beépítve a hypoxiás edzésmódszerek témakörét is.  

 

2. MÚSZ antidopping feladatai - 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. 

 

II.3. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: Fogyatékos sportolók integrált 

fejlesztési programja 

PARAÚSZÁS SPORTSZAKMAI TERV  

2021. 

 
A jelenlegi paralimpiai ciklus egyik kiemelkedő eredménye, hogy a rutinos, eredményes sportolók 

rendszerben tartása mellett sikerült az utánpótlást is építeni.  

A paraúszó csapat jelenleg 10 válogatott sportolóból áll, beleértve az utánpótlás korú válogatott 4 tagját 

is. Megalakítottuk a paraedzőbizottságot, mely az irodával szoros együtt működéssel dolgozik.  

1. 2021. ÉVI SPORTSZAKMAI PROGRAM A TERVEZETT FŐ 

KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEKKEL ÉS SZÁMOKKAL  

 

2021 évben két hazai és egy meleg égövi edzőtábort tervezünk, melyek felkészítik a sportolókat a 

paralimpiára. 2021 év fő versenye a Paralimpia. A felkészülés során a jelenlegi tervek szerint – az előző 

évek tapasztalata alapján – a csapat (különböző összetételben) három világkupa versenyen (olasz, 

angol, német) és két nyílt bajnokságon (horvát és cseh) venne részt. Az fontos itt megjegyezni sok 

függ attól, hogy a következő pár hónapban mi történik a koronavírus járvánnyal. Az jelenlegi 

ciklus négy évében a sportág évente hozzávetőleg 66 millió forintból gazdálkodott, mely összeg az 

úszás sportág kiemelt támogatásából (MÚSZ) és az MPB támogatásból tevődött össze. Ez az összeg 

megnyugtatóan fedezi a felkészülési és versenyzési költségeket.  

 

2. A VÁLOGATÁS ELVEI 

 

A válogatás alapja minimum egy versenyszámban az MQS szint (idő) elérése.  

Az örök világranglista első 10 helyezettje automatikusan válogatott (VB és EB). Utánpótlás korú 

versenyzők esetében a nyílt nemzeti bajnokságokon való részvétel során elért eredmények számítanak.  

 

3. TELJESÍTMÉNYDIAGNOSZTIKA 

A kiemelkedő eredmények eléréséhez ma már elengedhetetlen a tudomány eredményeinek 

felhasználása. 2019 őszén a válogatott tagjai komplett teljesítménydiagnosztikai mérésen vettek részt. 

Ezek az adatok a következő évek méréseinek alapadatai lehetnek.  



 

 
 
 

 

 

4. A SPORTÁG UTÁNPÓTLÁS HELYZETE, ILLETVE FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA  

Ahhoz, hogy legyen esélyünk a kvalifikációra a 2024-as Paralimpiára, folyamatosan keresni kell az 

utánpótlást, erre azonban önálló forrást kell biztosítani, ez nem mehet a jelenlegi élversenyzők 

rovására. Jelenleg 4 fiatal sportoló van a válogatottban, ez a létszám azonban kevés, de a 

rendelkezésre álló erőforrások sem az utánpótlás felkutatását, sem gondozását nem teszik lehetővé. 

Nehézséget jelent továbbá a szakemberek felkutatása, bevonása, felkészítése források, finanszírozás 

hiányában.  

5. A VÁLOGATOTT KERETEK FOGLALKOZÁSÁNAK SZAKMAI, SZERVEZÉSI 

FELADATAI /EDZŐTÁBOROK, VÁLOGATÓ VERSENYEK, CIKLUSREND, STB./ 

 

A Magyar Úszószövetség jelenlegi struktúrájában ugyanaz a szövetségi kapitány irányítja az ép és a 

para válogatott munkáját Dr. Sós Csaba személyében. A paraúszó válogatott létszámára tekintettel a 

sportolók napi tevékenységének szervezését az edzők végzik, az összes többi feladat megszervezése a 

vezetőedzőkre hárul.  

A sportág sajátosságainak megfelelően a sportolók a hazai versenyrendszerben az OB-n kívül az épek 

között, integráltan versenyeznek. Nemzetközi szinten pedig világkupa versenyeken és nyílt 

bajnokságokon vesznek részt. 

 

9.1. Külföldi edzőtábor 

 

Minden válogatott sportolónak legalább három hetet kell eltölteni meleg égövi edzőtáborban a 

versenyszezon megkezdése előtt. 

 

9.2. Hazai edzőtáborok 

• A sportág sajátosságai miatt elengedhetetlen, hogy a sportolók az év második felében 

hazai edzőtáborban készülhessenek. 

• A hazai központi válogatott edzőtáborok a nemzetközi versenyekhez igazodóan 

kerülnek megszervezésre.  

 

6. A PARAÚSZÁS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, SPORTORVOSI HÁLÓZAT, 

SPORTTUDOMÁNYOS HÁTTÉR – KLASSZIFIKÁCIÓS/KLASSZIFIKÁTOR HELYZET 

 

A válogatott paraúszók a Sportkórház Olimpiai Rendelőjében vehetnek részt az éves sportorvosi 

vizsgálaton.  

Egyéb egészségügyi probléma esetén lehetőség van a Call Center igénybevételére. 

 

7. A SPORTÁG DOPPINGELLENES KÜZDELME 

 

A válogatott minden tagja és a velük dolgozó sportszakemberek többsége is időről időre részt vesz a 

MACS aktuális továbbképzésein. A sportolók az MPB egészségügyi feladatokkal foglalkozó 



 

 
 
 

 

munkatársától (Grezner Mónika) és a vezetőedzőktől napra készen megkapják elektronikus úton a friss 

híreket a doppingellenes témakörben.  

 

8. SPORTDIPLOMÁCIAI FELADATOK, A SPORTÁG NEMZETKÖZI 

TISZTSÉGVISELŐINEK NÉVSORA 

 

Sportdiplomácia terén a paraúszásban jó helyzetben vagyunk, az elmúlt években több nemzetközi 

szakmai konferencián vettünk részt, ahol Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány előadásaival és 

felszólalásaival komoly nemzetközi elismerésre tett szert.  

Becsey János vezetőedző a tervek szerint kandidál a jövőben a CP ISRA (idegrendszeri sérült sportolók 

nemzetközi sportszervezete) végrehajtó testületébe. 

Dr. Bejek Zoltán nemzetközi klasszifikátor.  

 

9. A FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A felkészülést negatívan befolyásolja és nagyon komoly nehézséget jelent a sportolók és edzők számára 

a COVID-19 vírus.  

 

MÚSZ- III. fejezet – Utánpótlás nevelés szakmai és működési feladatai 

 

A sikerhez vezető út hátterét a stabil utánpótlás nevelési programok biztosítják. Ezek a programok 

szoros összefonódás láncolatában állnak egymással. A programok köntösét biztosítsa a megfelelő 

marketig, a jogszerű tisztaságát a korszerű szabályzati rendszer.  

 

Az infrastrukturális fejlesztés vízfelülethez juttat, ennek a fenntartását segíti egy támogató 

program, melynek eredményeként lehetővé válik, hogy minden gyerek tanuljon meg 

úszni,egyesületek, képzési akadémiák alakulnak. Az itt úszni tanulók közül lesznek az 

aranyjelvényesek, később a jövő bajnokai, majd a műhelytámogatásra jogosító nemzetközi 

eredmények, melyeket a sportegészségügyi fejlesztésekkel, az edzők és segítőik képzésével és 

továbbképzésével a szakmai fejlődését segítjük. Az eredmények szélesíthetik a támogatók körét, 

melyek alapján indulhatnak az újabb fejlesztések és ezzel a kör be is zárult. A MÚSZ egészének 

újragondolásával a korábbi programok racionalizálását, az elosztási rendszer objektivizálását is 

megkezdtük, ezzel a működés még hatékonyabbá válik.  III.1. Utánpótlás-nevelés szakmai és 

működési feladatai: Minden gyermek tanuljon meg úszni program  

 

Projektben az egyesületek a támogatás összegét a tanmedence bérlésére, a programban résztvevő 

úszóoktató szakemberek bérére, felszerelések és úszóeszközök beszerzésére, szállító eszközök 

beszerzése, bérlésére fordítják. 70 egyesület részesült támogatásban a 140 tagszervezetünkből. 

Ezek számát jelentősen emelni kell, de a források ezt nem teszik lehetővé.  

A program célja az országos elismerés, az általános bevezetése, állami feladat elismeréseként. 

Célunk értéket teremteni, amiből a jelenkor és az utókor egyaránt profitálhat, tenni a 

gyermekeinkért, a jövő nemzedékért és úttörőnek lenni egy olyan kezdeményezésben, ami 

megannyi év következetes munkája után mostanra válhat országos programmá, amely azt hivatott 

szolgálni, hogy lakhelytől, kortól, nemtől és anyagi helyzettől függetlenül Minden Gyermek 

Tanuljon Meg Úszni (MGY). A Magyar Úszó Szövetségnek régóta szívügye, hogy ez valóban 

olyan támogatást jelentsen, amely ténylegesen fejleszti a hazai úszásoktatást, edzőképzést és egy 



 

 
 
 

 

olyan építkezés alapját adja, amely szilárd bázisa lesz a biztos úszástudás megszerzésének és így 

később akár az utánpótlás programnak is, hogy aztán egyszer kiemelkedhessenek közülük azok a 

versenyzők, akik majd tovább írják a magyar úszósport történelmét. A sikert elsősorban az jelenti, 

hogy a gyerekek, a fiatalok lemenjenek az uszodába, megszeressék a vizet, elsajátítsák a megfelelő 

technikát és otthonosan mozogjanak ebben a közegben, valamint hogy ezáltal természetessé váljon 

számukra a sport és a rendszeres mozgás, ami egy egészségesebb élethez is hozzásegítheti őket. Ez 

az igazi siker és ez az alapköve az egész folyamatnak.  

A MÚSZ objektív mutatók alapjára helyezte a MGY 2019. program pályázati kiírását és a 2020-as 

évben elnökségi határozat alapján a 2019-ben odaitélt támogatásokat hagyja 2021-ben is jóvá, 

mivel 2020-ban a feltételek nem voltak egyenlőek az ország különböző területein, a pályázati 

pillérek nem tudtak csak részben megvalósulni.  

  

Programunk létjogosultsága nemcsak a céljai, hanem az eddigi eredményei miatt is 

megkérdőjelezhetetlen. A kezdeményezés Európában példaértékűnek számít, hiszen már 2011-ben, 

a Budapesten tartott LEN kongresszuson elkezdődött egy olyan diskurzus, ami pozitív folyamatot 

indított el a hazai uszodákban. Így nem meglepő, hogy a Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni 

MÚSZ projekt a 2013-ban életre hívott Kiemelt Sportágfejlesztési program alappillére lett. Ennek 

keretében eddig több mint 700 millió forint támogatás jutott az úszásoktatás fejlesztésére. Célunk 

hogy a szövetség „első  gyermeke” mindenki gyermeke legyen, hiszen a Minden Gyermek 

Tanuljon Meg Úszni program országos szintre kell emelkedjen, ami hatalmas előrelépés a magyar 

úszósport és úszásoktatás életében, a gyermekeink védelmében és egészségtudatos nevelésében, 

valamint az utánpótlás biztosításában is. 

A MGY program szorosan összefügg a magyar kormányzati törekvések során a Tanuszoda építési 

és a Modern Városok programban már megvalósult, vagy építési / tervezési fázisban lévő 

beruházásokkal. Az új létesítmények növelik az ország oktatási vízfelületét, több szakembert 

igényelnek, új egyesületek alakulnak, növekszik az úszógyerekek száma. Ezzel növekszik a MÚSZ 

ellátási területe, feladatköre.  

A legfőbb partnereik az EMMI Oktatási Államtitkársága és az EMMI Sport Államtitkársága volt. 

2020. októberében felhatalmazást és anyagi támogatást kaptunk a TESZT program elindításához.  

III.2. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Aranyjelvényes programja 

Az Aranyjelvényes program bírálati szempontjai, és elosztási elvei is korábban megváltoztatásra 

kerültek, objektív, ösztönző rendszer került kidolgozásra az utánpótlás bizottság, a régióvezetők és 

az edzőbizottság közreműködésével. 2021-ben szintén elnökség jóváhagyásával a 2019-es 

eredményeket vesszük alapul, kiegészítve a 2021-ben támogatást elérő, de korábban még a 

feltételeknek nem megfelelő tagszervezetek támogatásával.  

 

A korábbi elosztási el alapján a versenyzők száma számított és nem befolyásolta a teljesített 

jelvények száma. A teljesítési szinteket évjáratos besorolásra változtattuk és minőségi javulást 

vezettünk be a kizárólagos arany jelvény támogatással. A teljesített jelvényszámot vettük alapul, 

így a jobban teljesítő versenyző egyesülete nagyobb támogatásban részesülhetett. A minőségi 

javulás mennyiségi javulást is mutatott. A támogatási keret emelése az aranyjelvény 

elértéktelenedését akadályozná meg.  

 A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő  hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék kiegészítők 

támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők bérjellegű kifizetése, 



 

 
 
 

 

vízfelület bérleti díj támogatására, helyi  sportprogramokon,  régiós  központi  programokon  

történő  részvételi  költség  támogatására.  

III.3. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Képzési Akadémia rendszer 

programja – Jövő Bajnokai tehetséggondozó program  

 

A Magyar Úszó Szövetség célja, hogy a versenysport, élsport mellett az utánpótlás nevelést kellő 

odafigyeléssel támogassa, ezáltal biztosítva a sportág jövőjét: a sportág tömegbázisának szélesítése 

kedvező hatással lesz a sportág fejlődésére, működésére, eredményeire. 

 

A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő  hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék kiegészítők 

támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők bérjellegű kifizetése, 

vízfelület bérleti díj támogatására, helyi  sportprogramokon,  régiós  központi  programokon  

történő  részvételi  költség  támogatására.  

 

A program magába foglalja a Jövő Bajnokai tehetség kiválasztó és gondozó program, a régió 

központok feladatait, a régiós hálózat működtetését. A 2013 óta tartó program tapasztalatai alapján 

bővítésre volt szükség, a közigazgatásilag 8 régió helyett jelenleg 9 régió dolgozik a MÚSZ-ban.  

 

Szakmai területi régiók: 

Nyugat-Dunántúli Régió,  

Közép-Dunántúli Régió,  

Dél-Dunántúli Régió,  

Dél-alföldi Régió,  

Észak-alföldi Régió,  

Észak-magyarországi Régió, 

Közép-Magyarországi Régió,  

Közép-Magyarország 1, 

Közép-Magyarország 2, 

Közép-Magyarország 3 

 

A régiós feladatok teljes modernizálásara törekszünk, egyben készülünk az UNP éles szakaszainak 

indulására. A személyi rendszert ismét átalapítottuk: régió vezető (operatív vezető) és régiós 

vezetőedző (szakmai vezető) struktúrában. A feladatuk kiszélesedett.   

 

Program célja: 

Az általános iskolában az úszó alapképességek fejlesztése, az egészséges életmódra, valamint a 

rendszeres testmozgásra való nevelés a 6-9 éves korosztályban. 

• Az utánpótláskorú sportolók kiválasztása és nevelése. 

• Műhelyiskolák és szakosztályi műhelyek együttműködésének kialakítása. 

• Az általános iskolában a kiválasztott sportolók számára megfelelő iskolai háttér biztosítása 

9-14 éves korban. 

• A szakosztályok utánpótlásképzés-foglalkoztatás versenyeztetésének támogatása. 

• A sportág számára kidolgozott rendszeren keresztül végzett szakemberképzés. 

• Egyedi események, úszóversenyek támogatása. 

• Az úszósportág népszerűsítése marketing és kommunikációs eszközökkel. 

• A Program működéséhez szükséges irányítási struktúra biztosítása. 

• Szakmai régiók szakfelügyelete. 



 

 
 
 

 

 

Az akadémiai rendszer alappillérei: 

• 5-9 éves korban: csatlakozva a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” programhoz 

• 9-14 éves korban: a kiválasztott sportolók számára képzési-akadémia iskolai háttér 

biztosítása; egyesületi keretekben sportolás; sportosztályok létrehozása. 

 

A Program  megvalósítása: Műhelyiskolák, egyesületek keretein belül: 

(MÚSZ- Egyesületek – Önkormányzatok – edzők, iskolák – tanuló gyermekek) 

• Együttműködési megállapodás a szakosztályi műhelyekkel; 

• Együttműködési megállapodás iskolákkal, szakemberekkel; 

• Óvodai keretek közötti foglalkoztatás; 

• 3-4 iskola átlagban megyénként + főváros; 

• Igazodva a megye/terület nagyságához és az uszodák, tanuszodák számához; 

 

Juttatások a JB-s versenyzők és egyesületeik felé: 

Felszerelést mindenkinek alanyi jogon kapjon, az adott korosztálynak megfelelően. 

Felszerelés versenyzőknek: 

Érdemes a JB-t kiemelni az ARENA válogatott szerződésből! A Dechatlon árban, és utánrendelés 

szempontjából kedvezőbb lehet számunkra. Minden tag egységes felszerelésben részesül.  

(A központilag javasolt szakemberek közül az éves programban minimum négy meghívása 

kötelező. Ezen felül a régióvezető más szakembereket is invitálhat, MUSZ-al történő egyeztetés 

után.) 

További előadók és témakörök, előzetesen a régió éves szakmai programjába foglalva és a MUSZ 

engedélyével, megvalósíthatók. 

A régiós működési elvet alapjaiban változtattuk meg. Operatív – Régióvezetők és szakmai – régiós 

vezetőedzőket neveztünk ki pályáztatás útján. Keressük a strukturális és szakmai megújulások 

lehetőségeit. Egyben készülünk az így kialakított mini MÚSZ-okkal az országos lefedettségű UNP 

működtetésére.  

 

MÚSZ- IV. fejezet –  Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai  

 

Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai  

A korábban a kizárólag nemzetközi eredményeken alapuló támogatási rendszer is teljes reformja 

megtörtént. Az új elképzelések szerint az országos bajnoki rendszerben elért országos és regionális 

helyezési besorolási sávok és a nemzetközi eredmények MOB számítási pontrendszerén alapuló 

támogatási elosztási elvet egy a kizárólag a Magyar Bajnokságban elért pontok forintértékén 

alapuló rendszer váltotta fel. Ezzel is növelve az utánpótlás eredmények értékét.  

A nemzetközi szabályok és a FINA-LEN versenyek is korszerűsödtek, a NOB is új 

versenyszámokkal bővítette az olimpiai programot. Ennek értelmében a magyar bajnoki rendszert 

is ezekhez igazítottunk. Megemelkedtek a bajnoki versenyszámok, a versenynapok száma. A 

megszerezhető pontok mellett a rajthoz álló csapatok és versenyzők száma is emelkedésnek indult. 

A 2020-as pontok csak tájékoztató jellegűek, mivel más időpontban, más rendszerben valósultak 

meg. 2021-ben visszatérünk az eredti rendszerre és pontszámításra.  

 

 

 



 

 
 
 

 

A MÚSZ Országos Bajnokságok Pontozási rendszere 

 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pontszám 25 18 13 9 6 4 2 1 

%  100 72 52 36 24 16 8 4 

 

A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék kiegészítők 

támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők bérjellegű kifizetése, 

vízfelület bérleti díj támogatására.  

 

MÚSZ- V. fejezet – Infrastruktúrafejlesztés feladatai 

 

2021 december 31-ig tartó időszak Infrastruktúrafejlesztés feladatai – 100millió forint 

 Infrastruktúrafejlesztés: 

 

Az elmúlt 7 év során összesen 158 helyszínen kb. 2 000 millió forintból valósultak meg különböző 

mértékű infrastrukturális fejlesztések.  

 A támogatás felhasználási területei  

A támogatások kezdete során első évben 18, majd minden évben bővülő, 2019-ban már 35 

egyesületi számmal valósultak meg fejlesztő, rekonstrukciós programok az országban. 2020-

ban nem részesültünk támogatásban. 2021-ben 2 nagy csoport egy egyéni és egy központi 

MÚSZ támogatás megvalósulása a terv. A MÚSZ fejlesztése kisegyesületi programokat 

tartalmaz és fog össze.  

 Infrastrukturális fejlesztés 

  Eszközbeszerzés 

  Bővítés 

  Felújítás 

 

A Magyar Úszó Szövetség szakmai anyagának összeállításakor az volt a szempont, hogy azon 

kisebb egyesületek szükségszerű eszközbeszerzését is támogatni tudjuk, akik a szigorú pályázati 

előírásoknak megfelelnek, de a pályázatuk össz költségvetése alacsony volta miatt a nem túl 

ideális lebonyolítás kategóriába sorolhatók. A KSF V. fejezete minden évben az infrastrukturális 

fejlesztések témáról szól. Tagszervezetink munkájának követése során a létesítmények 

felszereltsége és állapota is felmérésre kerül. A régióvezetőkkel véleményét is figyelembe véve 

állítottuk össze a fejlesztésre érdemes létesítmények összevont pályázatát. Az összevont támogatás 

során egy országos program részfeladatait tudjuk megoldani. Az EMMI Spotállamtitkárságával 

egyeztetve nyújtottuk be pályázatunkat.  



 

 
 
 

 

A szükséges adminisztrációt és egyéb kötelezettségeket éppúgy a Magyar Úszó Szövetség vállalja, 

ahogy az eszközök beszerzését és azok klubokhoz történő elhelyezését is. 

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 

hátúszó rajtgép 10 

Vasa ergometer 1 

hátúszó zászló szett 4 

Bajai Spartacus Sport Club Vasa ergometer 1 

Budapesti Honvéd Sportegyesület kötél tároló 1 

Ferencvárosi Torna Club rajtkő 4 

Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 

Sportegyesület 

rajtkő 5 

25 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 4 

Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület 

rajtkő 5 

iramóra 1 

25 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 5 

Kőbánya Sport Club 

33 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 9 

kötél csúszka 3 

Mohácsi Torna Egylet 1888 
hátúszó rajtgép 5 

Finis mobil fordulópanel 4 

Monori Sportegyesület rajtkő 6 

MÓRI ÚSZÓ Egyesület 

hátúszó zászló szett 1 

25 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 7 

rajtkő 5 

Sárvári Gyógyfürdő Kft. iramóra 1 

Szekszárdi Sportközpont Nkft. 

25 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 7 

kötél tároló 2 

Tatabányai Vízmű Sportegyesület 

tároló szekrény 5 

50 méteres pályaelválasztó 

kötélzet 6 

Magyar Úszó Szövetség 

Vasa ergometer 6 

iramóra 6 

hátúszó zászló szett 4 

hajszárító 15 

 

A fenti sporteszközök beszerzése sokszor alap feladatok ellátásának lehetőségét termeti meg, 

egytől egyig az úszósport fejlődését szolgálja, nagy segítséget jelent a kluboknak és hozzájárul az 

úszók sikeres felkészítéshez. 

 

 



 

 
 
 

 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Olimpiai felkészülés szakmai program 
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A Tokió 2020/2021 felkészülési program egy „újabb” hajrába érkezik és reményeink szerint 

célba is érünk! A 2021 év legfőbb feladata a 2019-benés 2020-ban megszerzett kvalifikációk 

mellett a hiányzó váltók és egyéni kvóták elérése, a legnagyobb csapat, a váltók és egyéni 

csapatok kijelölése.  

 

Fejezetei:  

 

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

2. Pályahasználati támogatás 

3. Felszerelés – verseny felszerelések beszerzése 

 

Az olimpiai keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai /edzőtáborok, válogató 

versenyek, ciklusrend stb./ 

 

A teljes programot a COVID helyzet befolyásolja, módosítja, felülírja. Nap mint nap a 

változásokra, az újra tervezésekre készülünk. Megszokottá, mindennapossá vált a „last minute” 

szervezések, lemondások, mert soh nem tudjuk a tervekből mi valósulhat meg. A TERV: Az eddig 

is jól bevált módszerként, a meleg égövi és hazai edzőtáborokat követően, hazai bajnokságok és 

külföldi versenyek sora következik. A szóban forgó versenyek kvalifikációs mivoltuk 

következményeként adják meg a lehetőséget versenyzőink számára, hogy az adott év felnőtt 

világversenyeire, valamint Ifi világversenyeire teljesíthessék a FINA, vagy a MÚSZ által 

meghatározott időeredményeket. A hazai bajnokságok pályázat alapján más-más városokban 

kerülnek megrendezésre, míg a nemzetközi versenyekre való utazásokat (Mare Nostrum 

körverseny, Barcelona, Monaco, Canet Russilion, illetve Sette Colli Róma) a MÚSZ szervezi és 

finanszírozza.  

 

Feladatok: Nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, hazai és nemzetközi kvalifikációs 

eseményeken való részvétel támogatása. A válogatott versenyzők szükséges felszereléseinek 

biztosítása. Legfontosabb elnöki programpont a válogatott kerettagok pályahasználati 

támogatásának diszkriminatív elveinek megváltoztatása és országos kiterjesztése.  

 

2021-ben Olimpia, Európabajnokság, Ifjúsági medencés és nyíltvízi Európa-bajnokság, 

Ifjúsági medencés és Nyíltvízi Junior Világbajnokság, Rövidpályás Európa bajnokság, 

Rövidpályás Világbajnokság, Universiade szerepel a nemzetközi naptárban. Emellett 

medencés és nyíltvizes világkupa sorozat. A válogatásnál nehézséget okoz, hogy a nemzetközi 

szövetségek a kvalifikációs időszak kezdetét nem módosították (2,5éves intervallum), viszont 

számos versenyző 2020-ban egyáltalán nem versenyzett és kérdéses a 2021-es szereplése is, de 

érvényes kvalifikációra jogosító 2019-es eredmény van.  

 

2021 Csapat válogatási elvek:  

 

I. 2021. évi Európa-bajnokság (2021. május 17-23. Budapest) 

 

A és B szint meghatározása: Az A szint a legutóbbi (Glasgow) Európa bajnokság abszolút 

8. helyezettjének az ideje, a B szint pedig az abszolút 16. ideje. 

versenyszám  A B versenyszám  A B 

Férfi Női 

50 gyors 00:22,04 00:22,37 50 gyors 00:25,04 00:25,39 

100 gyors 00:48,90 00:49,25 100 gyors 00:54,28 00:55,17 



 

 
 
 

 

200 gyors 01:46,97 01:49,21 200 gyors 01:58,76 01:59,91 

400 gyors 03:49,08 03:51,33 400 gyors 04:12,85 04:17,29 

800 gyors 07:53,94 07:58,26 800 gyors 08:33,40 08:57,11 

1500 gyors 14:59,49 15:28,70 1500 gyors 16:26,83 x 

            

50 pillangó 00:23,41 00:23,75 50 pillangó 00:26,22 00:26,77 

100 pillangó 00:51,84 00:52,83 100 pillangó 00:58,42 00:59,54 

200 pillangó 01:56,87 01:58,96 200 pillangó 02:08,96 02:14,18 

            

50 hát 00:24,96 00:25,40 50 hát 00:27,94 00:28,37 

100 hát 00:54,24 00:54,89 100 hát 01:00,02 01:00,92 

200 hát 01:58,43 01:59,83 200 hát 02:11,55 02:15,30 

            

50 mell 00:27,17 00:27,71 50 mell 00:30,72 00:31,43 

100 mell 00:59,92 01:00,63 100 mell 01:07,67 01:08,53 

200 mell 02:10,12 02:12,44 200 mell 02:26,87 02:29,25 

            

200 vegyes 02:00,00 02:01,42 200 vegyes 02:13,13 02:15,49 

400 vegyes 04:17,77 04:20,43 400 vegyes 04:41,40 04:51,65 

            

4*100 gyors 03:15,16   4*100 gyors 03:40,94   

4*200 gyors 07:14,03   4*200 gyors 08:04,51   

4*100 mix gyors 03:29,73   4*100 vegyes 04:03,92   

4*200 mix gyors 08:04,58         

4*100 vegyes 03:36,00         

            

4*100 mix vegyes 03:48,53         

 

Az A szintesek képezik az A válogatottat. Ez megfelel annak, mintha külföldön lenne az EB. 

Ők más szintű ellátásra (felszerelést, stb.) jogosultak. A B szint arra szolgál, hogy akinek az 

nincs meg, az semmilyen módon ne induljon. Teljes csapat indítása terv, vagyis a ranglista első 

2 helyezettje minden számban indul, akkor is, ha nincs B szintje. Itt szeretném hangsúlyozni, 

hogy kizárólag 2020. január 1. után úszott időket javasolja a szövetségi kapitány figyelembe 

venni. Vagyis: lehet, hogy valaki olimpiai A szintes (mivel ott 2019. március 1. utáni időket 

veszünk figyelembe – lsd. válogatási elvek) és a magyar EB csapatba nem fér be. Azokban a 

számokban, ahol több, legalább B szinttel rendelkező úszónk van, ott 4 főt indítanánk.  

A végleges csapat az OB-t követő (03.31.) elnökségi ülésen kijelölésre kerül.  

Nyíltvíz:  

Első válogató: 2019 december Szegedi válogató verseny 10km-es távon.  
A második válogató a dohai VK 2020. februárban volt.  

 

II. 2021. évi Ifjúsági Európa-bajnokság (2021. július 6-11., Róma) 

 

A és B szint meghatározása:  

„A” szint: 2019 évi Ifjúsági EB 6. helye, „B” szint: a 2018 évi Ifjúsági Eb 8. hely. 

 



 

 
 
 

 

férfi férfi versenyszám női női 

A szint B szint  A szint B szint  

00:22,82 00:22,96 50 Gyors 00:25,73 00:25,89 

00:49,87 00:50,06 100 Gyors 00:55,84 00:56,02 

01:49,46 01:49,89 200 Gyors 02:00,75 02:01,47 

03:52,76 03:53,88 400 Gyors 04:13,96 04:16,66 

         

08:04,32 08:06,99 800 Gyors 08:45,94 08:50,37 

         

15:27,73 15:32,31 1500 Gyors 16:44,06 16:53,21 

00:25,68 00:26,01 50 Hát 00:28,85 00:28,92 

00:55,02 00:55,60 100 Hát 01:02,13 01:02,48 

02:01,17 02:01,68 200 Hát 02:12,71 02:13,58 

00:28,45 00:28,61 50 Mell 00:31,78 00:31,98 

01:02,43 01:02,78 100 Mell 01:09,30 01:09,98 

02:14,85 02:15,49 200 Mell 02:29,57 02:29,84 

00:23,87 00:24,12 50 Pillangó 00:27,26 00:27,28 

00:53,38 00:53,72 100 Pillangó 01:00,45 01:00,67 

01:59,52 02:00,43 200 Pillangó 02:13,48 02:14,09 

         

02:03,06 02:03,22 200 Vegyes 02:16,19 02:16,66 

         

04:21,89 04:26,51 400 Vegyes 04:47,74 04:50,33 

         

03:19,66   4x100 gyorsváltó 03:44,39   

07:19,64   4x200 gyorsváltó 08:04,34   

03:40,27   4x100 vegyesváltó 04:07,27   

03:30,60   4x100 mixed gyors     

03:52,98   4x100 mixed vegyes     

 

 

III. 2021. évi Junior Nyíltvízi-Európa-bajnokság (2021.július 22-25. Párizs) 

 

A válogató verseny a magyar bajnokság (június 11-12. Lupa-tó), minden versenyszám első 

2 helyezettje automatikusan indulhat a kontinens viadalon kivéve, ha valamelyik esélyes 

versenyző valamilyen oknál fogva nem érne célba – sérülés, kizárás – akkor kapitányi 

döntéssel, ahogy eddig is történt – csapatba kerülne.  A harmadik helyezett abban az 

esetben indulhat, ha nemzetközi szintű időt ér el. Ezért amennyiben a harmadik helyezett 

nem olyan esélyes versenyző, akkor olyan versenyző javasolt a csapatba kerülésre, aki 

nyíltvízi tapasztalatokkal rendelkezik és kiemelkedő 1500 méteres ideje van, hogy a váltó 

érmes esélyekkel induljon! Javasolt a teljes csapattal való részvétel - minden 

versenyszámban 3 fő indulása. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

IV. 2021. évi Olimpia (2021. július 23 – augusztus 8. Tokió)  

 

2020. október 14-én elfogadott válogatási elvek alapján, melyekkel kapcsolatosan COVID 

okozta aggályok merültek fel. Edzőbizottság még nem döntött a változtatásról.  

Nyíltvíz: Férfi mezőnyben Rasovsky Kristóf már kvalifikált. A női mezőnyben a 

kvalifikációra 1 főnek van lehetősége: Olasz Anna és Rohács Réka indul a jogért az 

olimpiai kvalifikációs versenyen - 2021. május 29-30. Fukuoka-ban.  

 

V. 2021. évi Universiade - Egyetemi Világjátékok (2021. augusztus 18-29. Chengdu, 

Kína) 

 

1.) Szintidő meghatározása: az elmúlt 3 Universiade bronzérmesének az átlagideje. Ezen felül, 

lehetőség van arra, hogy egyéb (jellemzően MUSZ) finanszírozásban, ez az elmúlt 3 

Universiade 8. átlagideje. 4-4 úszó  a MEFS felé jelzett csapatlétszám. Ami a korábbiakhoz 

képest változott: 1996. január 1 után és 2003. december 31 előtt születettek 

indulhatnak, akik egyetemi (főiskolai) hallgatók. Az időeredmények 2019. augusztus 18 

után számítanak a nevezéshez és a csapatba kerüléshez (FISU).  

  

 szintidő (3.hely) szintidő (8.hely) 

versenyszám ffi női ffi női 

50 m gyors 22,26 25,15 22,43 25,44 

100 m gyors 48,88 54,96 49,58 55,61 

200 m gyors 01:47,54 01:58,89 01:48,69 02:00,42 

400 m gyors 03:49,86 04:10,05 03:51,79 04:15,60 

800 m gyors 07:54,03 08:33,72 08:02,44 08:44,61 

1500 m gyors 15:04,80 16:18,05 15:18,77 16:39,26 

50 m hát 25,16 28,26 25,41 28,72 

100 m hát 54,02 01:00,51 54,92 01:01,41 

200 m hát 01:57,64 02:10,49 01:59,72 02:12,77 

50 m mell 27,45 31,25 27,79 31,53 

100 m mell 01:00,07 01:07,27 01:00,85 01:08,42 

200 m mell 02:09,48 02:25,42 02:12,26 02:27,64 

50 m pillangó 23,50 26,44 23,91 26,83 

100 m pillangó 52,06 58,71 52,64 59,48 

200 m pillangó 01:56,09 02:09,86 01:57,74 02:12,07 

200 m vegyes 01:59,23 02:12,45 02:01,35 02:14,83 

400 m vegyes 04:15,33 04:40,75 04:19,71 04:45,49 

4×100 m gyorsváltó 03:16,62 03:41,29 03:19,88 03:47,40 

4×200 m gyorsváltó 07:13,78 08:01,54 07:25,28 08:14,97 

4×100 m 

vegyesváltó 03:35,01 04:02,16 03:39,54 04:08,89 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

VI. 2021. évi Junior Nyíltvízi-Világbajnokság (2021.augusztus 22-24. Seychelle-szigetek) 

 

A világbajnokságra a - minden korosztály és versenyszám - a junior EB 2-2 legjobb 

(összesen 12 fő) helyezést elérő versenyzőjét nevezzük. A FINA döntése alapján korosztály 

bővítés történi COVID miatt, 2002 és 2003-as korosztály mellett a 2001-es évjárat is 

indulhat. Emiatt az OB-n elért helyezéseket figyelembe vesszük a VB csapatba kerülésnél.  

VII. 2021. évi Junior Világbajnokság (2021. augusztus 23-28. Kazan) 

 

A 2021-es ifjúsági EB érmesei indulhatnak.  

 

VIII. 2021. évi Rövidpályás Európa-bajnokság (2021. november 2-7. Kazan) 

 

A 2021-es olimpia azon válogatott versenyzői indulhatnak, akik csak Európaiakat 

figyelembe véve az olimpián a legjobb 8 közt végeztek.  

IX. 2021. évi Rövidpályás Világbajnokság (2021. december 16-21. Abu-Dhabi) 

 

A 2021-es olimpia döntős versenyzői indulhatnak.  

 

 

VÁLOGATOTT KERETEK – 2021-2022 

 

MÚSZ-108/2020. (10.14). sz elnökségi határozata 

Olimpiai:  

Elit: Milák Kristóf, Hosszú Katinka, Kapás Boglárka,  

A: Lobanovszkij Maxim, Németh Nándor, Kozma Dominik, Kalmár Ákos, Telegdy Ádám, Szabó 

Szebasztián, Kenderesi Tamás, Cseh László, Bernek Péter, Verrasztó Dávid, Zombori Gábor, 

Gyurta Gergely, Koós Hubert, Késely Ajna, Burián Katalin, Mihályvári Farkas Viktória, Békési 

Eszter, Jakabos Zsuzsa, Fábián Fanni, Bohus Richárd, Takács Tamás, Berecz Blanka 

B: Kutasi Máté, Holló Balázs, Biczó Bence, Szilágyi Liliána 

C: Holoda Péter, Márton Richárd, Szabó Norbert, Balog Gábor, Kovács Benedek, Pulai Bence, 

Verrasztó Evelin 

MÚSZ-109/2020. (10.14). sz elnökségi határozata 

Ifi: Betlehem Dávid, Nyírádi Réka, Veres Laura 

 

MÚSZ-112/2020. (10.14). sz elnökségi határozata 

 

2020-2021. évi nyíltvízi felnőtt és junior nyíltvízi válogatott keretek  

 

Férfiak „ELIT” kategória – olimpiára kvalifikált 

Rasovszky Kristóf- Balaton Úszó Klub Veszprém edző: Szokolai László 

 

Nők „A” keret – olimpiára indulási jogot szerezhet még 

Olasz Anna – Szegedi Úszó Egylet edzők: Gellért Gábor és Táczi Zsolt 

Rohács Réka – Kőbánya SC edzők: Túri György és Krajnyák György 

 

Férfi és Női „B” keret tagjai – az olimpiára már nem tudnak kvalifikálni de a 2019-és VB 

eredmények alapján, valamint várható EB indulóként kerülnek a keretbe 

Székelyi Dániel – FTC, edző: Kutasi Gergely 



 

 
 
 

 

Sömenek Onon Katalin – FTC, edző: Kutasi Gergely 

 

Junior válogatott keret tagjai – akik 2019-es eredményeik alapján a keret tagjai, akik a 2019-es 

junior EB-n pontszerző helyen végeztek (1-8. hely) 

Szimcsák Mira (2004) Jövő SC – edző: Kovács Tamás 

Balogh Vivien (2002) PSN Zrt– edző: Túrós Máté 

Gál Kincső – Debreceni Sportcentrum - edző: Bodor Richárd 

Gálicz László (2004) FTC – edző: Kutasi Gergely 

Pintér Ádám (2004) Veszprémi EÚK - edző: Balog János 

Betlehem Dávid (2003) Zalaegerszegi ÚK – edző: Horváth Csaba 

Tabi Zoltán (2002) FTC, edző: Kutasi Gergely  

 
 

MEDENCÉS VÁLOGATOTT 

 

Elit: egyéni terv szerint  

 

A keret: „A” szintesek induló helyen (a már indulási jogot szerzett váltó első 4 helyezettje – 

(gyorsváltó esetén) 2 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 4 nemzetközi verseny  

 

B keret: „A” szintesek nem induló helyen, B szintesek (legjobb): 1 melegégövi- (magaslati), 2*3 

hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny 

 

C keret: „B” szintesek, már indulási jogot szerzett váltókban (maximum az első kettő, gyorsváltó 

esetén az 5., 6. – mivel tartalékként jelölhetők indulónak), és a 2019-ben ifjúsági EB-n bajnok(ok) 

1 melegégövi- (magaslati), 1*3 hét belföldi edzőtábor. A lehetőségek függvényében 2 nemzetközi 

verseny.  

 

Ifjúsági keret: Akik elérték a szintidőt (felső évjárat: az előző 3 ifi EB hatodik helyezettjének 

átlaga, fiatalabbak: előző 3 ifi EB 8. helyezettjének az átlaga) – és az EYOF egyéni érmesek, akik 

nem tagjai a felnőtt (olimpiai) keretnek.  

1 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 2 nemzetközi verseny.  

 

Heraklész Csillag program:  2*3 hét belföldi edzőtábor 

18-23 év közti versenyzők, akik az adott évben és a megelőző évben ifjúsági EB-n, vagy VB-n 

érmes versenyzők (váltóban csak az adott év számít) és nem tagjai felnőtt (olimpiai) válogatott 

keretnek, és azok akiknek az adott évi eredménye 850 pont felett van.  A járványhelyzet miatt a 

2018-as és 2019-es ifi világversenyek számítanak és a 2019-ben, vagy 2020-ban úszott 

időeredmények. 

 

Heraklész Bajnok program: 2*1 hét belföldi edzőtábor 

Azok lehetnek a tagjai, akik 2021-ben 15 és 18 év köztiek, és 2019-ben (a pandémiás helyzet miatt 

2019-et és 2020-at - ifjúsági, serdülő - vettük figyelembe) bajnokok voltak egyéni számban és nem 

tagjai valamelyik másik keretnek.   

 

Az elfogadott lehetőségeket nem lehet cserélgetni és beváltogatni. Engedélyezett: külföldi 

edzőtábor helyett belföldire cserélni (COVID miatt), vagy két belföldi helyett 1 külföldi.  

 

 

 



 

 
 
 

 

NYÍLTVÍZI VÁLOGATOTT 

 

Elit: egyéni terv szerint  

 

Nők „A” keret – olimpiára indulási jogot szerezhet még, 2x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét 

hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, felkészülési versenyek az olimpiai 

kvalifikációig (dohai Fina VK, Madeira EK, felnőtt EB amennyiben indulási jogot szereznek, aki 

indul az olimpián annak pedig az év során világkupa sorozat) 

 

Férfi és Női „B” keret tagjai – az olimpiára már nem tudnak kvalifikálni de a 2019-es VB 

eredmények alapján, valamint várható EB indulóként kerülnek a keretbe, 2x3 hét hazai vagy 

belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése alapján 1x3 hét melegégövi 

edzőtáborra) 

felkészülési versenyek az EB kvalifikációig (dohai VK) illetve EB csapatba kerülés esetén még 

egy felkészülési verseny (madeireai EK vagy egy Fina VK) 

 

HERAKLÉSZ CSILLAG program tagjai – akik a junior korból kilépve menedzselési célból két 

évig a program tagjai a 2018/19-es junior VB és EB eredményeik alapján, hogy a felnőtt 

mezőnybe való „beérésüket” elősegítsük,  

2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor (ami beváltható az edző kérése alapján 

1x3 hét melegégövi edzőtáborra), felkészülési versenyek (dohai VK) amennyiben EB kvalifikáció 

első 10 km-es medencés versenyén indulási jogot szereznek arra és további 1 felkészülési verseny 

(madeireai EK) ha az EB csapatba kvalifikálnak 

 

Junior válogatott keret tagjai – akik 2019-es eredményeik alapján a keret tagjai, akik a 2019-es 

junior EB-n pontszerző helyen végeztek (1-8. hely) 

1x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, 2 

felkészülés verseny a junior EB kvalifikációig azaz június 6.-ig – az alábbi versenyek választhatók: 

EK futamok, Eilat (ISR), Madeira (POR), Barcelona(ESP)  

 

 

2021 év világversenyei 

 

- a 2021. évi Európa-bajnokság (2021. május 17-23. Budapest) 

- a 2021. évi Ifjúsági Európa-bajnokság (2021. július 6-11. Róma)  

- a 2021. évi Junior Nyíltvízi-Európa-bajnokság (2021.július 22-25. Párizs) 

- a 2021. évi Olimpia (2021. július 23 – augusztus 8. Tokió) 

- a 2021. évi Universiade-Egyetemi Világjátékok (2021. augusztus 18-29 Chengdu, Kína) 

- a 2021. évi Junior Nyíltvízi-Világbajnokság (2021.augusztus 22-24. Seychelle-szigetek) 

- a 2021. évi Junior Világbajnokság (2021. augusztus 23-28. Kazan) 

- a 2021. évi Rövidpályás Európa-bajnokság (2021. november 2-7. Kazan) 

- a 2021. évi Rövidpályás Világbajnokság (2021. december 16-21. Abu-Dhabi) 

 

Országos pályahasználati támogatási rendszer válogatott versenyzők és klubjaik részére 

 

A 2016. március 9. óta érvényben lévő határozat alapján 2018. szeptemberéig kizárólag az NSK 

létesítményekben készülő egyesületek versenyzői kaptak támogatást. A MÚSZ – 9/2016/03/09 sz. 

határozatával az elnökség ezt országos hatósugárral kiterjesztette. Ezzel nagy adósságot törlesztett 



 

 
 
 

 

a vidéki és a nem NSK létesítményekben készülő válogatott versenyzők és klubjaik felé, illetve a 

diszkriminatív elosztási rendszert megszüntette.  

 

Elosztási elv:  

  

 

 

 

Az olimpián várható vagy tervezett változások a megelőző olimpiákhoz képest (pl:) 

 

Az olimpián, számunkra megszerezhető kvalifikációk száma minden bizonnyal változatlan marad. 

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.  

Változik a lebonyolítás rendje is, délelőtt lesznek a döntők és a középdöntők, délután az 

előfutamok.  

 

A Tokió-i olimpia tervezett eredményességi célkitűzései: 

 

  - tervezett kvalifikált versenyzők száma: 30-35 

  - aranyérmek száma: 1db 

  - összes érem száma: 3db 

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

 

A sportág utánpótlás helyzete a Tokió-i olimpia szemszögéből. 

Az úszósport rendkívül sikeres utánpótlás évet zárt 2016-ban. A hazai rendezésű ifjúsági Európa 

bajnokságon soha nem látott méretű csapattal képviseltette magát Magyarország, s a fiatalok éltek 

is a felkínált lehetőséggel. Általánosságban elmondható, hogy az ifjúsági korosztály nemzetközi 

érmesei, meghatározó klasszisai a legtöbb esetben nem érnek felnőtt klasszissá. A felnőttkorba 

lépéskor a szintkülönbség, aminek meg kell felelniük, közelít a serdülőkori általánosan tapasztalt 

teljesítményugráshoz. A jelen támogatással nemcsak a jelen elit csapatának felkészülését, hanem a 

ma még ifjúsági korú versenyzők helytállásához ad segítséget a felnőtt elit úszók mezőnyében, 

ehhez nem elég a kimagasló tehetség, hanem a szakmai háttér is szükséges.  

A nemzetközi érmesek számában a világon az élen járunk. Ennek ellenére további javulásra van 

szükség, ehhez garancia a megfelel támogatási rendszer és világ egyik legjobb edzői garnitúrája. 

A 2021-ben rendezendő Olimpián az ifjúsági korosztályból 2016-2017-2018-ban kilépő fiúk 

(1998-1999-2000-es születésű), illetve a 2017-2018-2019-ben kilépő (2000-2001-2002-es 

születésű) lányok erősödhetnek meg, érhetnek révbe. Közülük már most kiemelkedik Milák 

Kristóf, Késely Ajna és Németh Nándor, akik nemcsak korosztályos szinten, de a felnőtt 

mezőnyben is világbajnoki döntős, akár érmes eredményre is képesek lehetnek. 

Keret Pálya 

Olimpiai bajnok 1 fő/ pálya 

Felnőtt/Ifi  2 fő/ pálya 



 

 
 
 

 

Az ifjúsági korosztály alatt a serdülőket vizsgálva (EYOF korosztály), számíthatunk arra, hogy 

ezen korosztály (2001-2002-es fiúk, 2002-2003-as lányok) legkiemelkedőbb alakjai 

bemutatkozhatnak az Olimpiai játékokon, meghatározó szerep betöltésére várhatóan nem lesznek 

még képesek. Úszósportunknak jelenleg egy kiemelkedő, mondhatni korszakos utánpótlás 

klasszisa van, akit érdemes nevesíteni, ő Milák Kristóf, aki az érdi műhelyben Selmeci Attila 

vezetésével készül. Kristóf elsősorban 200 méteres pillangóúszásban, de akár a rövidebb távon is 

(100 pillangó) pontot, érmet szerezhet a tokiói játékokon, ehhez azonban a kvalifikáció során meg 

kell küzdenie az olimpiai érmes, szintén rendkívül fiatal (1996) Kenderesi Tamással, illetve az 

ezen a távon világbajnoki címmel rendelkező Cseh Lászlóval. 
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Utánpótlás-nevelési programok  

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

I. Utánpótlás Edzői Program - 2021  

 
A támogatás segítségével 16 edző munkabér kiegészítését valósítjuk meg, a Magyar Úszó 

Szövetség elnökségének MÚSZ-32-33/2020. sz. elektronikus elnökségi határozata szerint az alábbi 

edzőket javasolja támogatásra. A 2020 év nem adta meg a lehetőséget az objektív mérésre, ezért a 

2021-es programba kerülésnél a 2019-es edzői listát vettük figyelembe.  

Csala Tamás 

Fábián Vince 

Fodor Ágnes 

Hutkai Dániel 

Kaliba Viktor 

Kocsis Márta 

Kollerné Buth Zsuzsanna 

Ludmány Rita 

Nagy Nikoletta 

Paszler József 

Rozanovic Ádám 

Sajgó László 

Schmidt Jenő 

Szabó Gergő 

Tószegi Andor 

Virovecz Richárd 
 

A Magyar Úszó Szövetség 9 régiós területi felosztással működik. A régiók vezetői tehettek 

javaslatot, régiónként 2 főre erősorrendben. A támogatottnak az alábbi feltételeknek kellett 

megfeleljen: alsó korosztályos eredményes munka, korosztályos bajnoki dobogós helyezesek, az 

adott klubban széles bázis kialakítására utaló nevelő munka. A jelölt nem részesülhet Gerevich, 

KEP vagy egyéb edzői program támogatásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

II. HÉRAKLÉSZ PROGRAM 2021 

 

Csillag program: A Magyar Úszó Szövetség, az Edző Bizottság javaslatára elfogadta a Heraklész 

Csillag Programba kerülés feltételeit, a válogatás elveit. E szerint azok kerülhetnek a programba, 

akik ifjúsági Olimpián, ifjúsági világbajnokságon és ifjúsági Európa bajnokságon, 1-3 helyen 

végeztek (tehát érmesek voltak), illetve a FINA (Nemzetközi Úszó Szövetség) ponttáblázata 

alapján 850 pont feletti eredménnyel rendelkeznek és 18-23 év közti korúak. 

 

Mivel úszásban (is), az ifjúsági korból kikerülve (18 év), rendkívül nehéz a felnőtt válogatottba 

kerülés és természetesen a felnőtt világversenyen történő eredményes szereplés, kiemelt 

jelentőséggel bír a program, cél mindazon 18 – 23 év közötti fiatalok felkészülésének és 

versenyeztetésének biztosítása, akik esélyesek kiemelkedő felnőtt eredmények elérésére, azonban a 

sportágban lévő világklasszisokkal még nem tudják felvenni a versenyt. Lehetőséget biztosítani az 

egyéni felkészülésre és versenyzésre, az olimpiai csapatba való bekerülésre.  

 

Bajnok program: A bajnokprogramban szereplő versenyzők támogatásával a célunk az utánpótlás 

korosztályok nemzetközi versenyeire való felkészülés egy minél eredményesebb csapat 

kialakításával: EYOF, a Junior EB-VB.  

 

14 – 18 éves korosztályos nemzetközi színvonalat elérő tehetséges sportolók felkarolása és egész 

éves, tervszerű képzésének megvalósítása, a legjobb szakembereknek elsősorban főfoglalkozású 

munkaviszonnyal történő alkalmazása. 

MEDECÉS KERET 

Héraklész Csillag: Horváth Lili, Ilyés Laura Vanda, Fábián Milán, Török Dominik Márk, Ulrich 

Botond, Sós Dániel, Pap Bálint, Szabó-Feltóthy Eszter, Hímer Krisztofer, Gyurinovics Fanni, 

Hatházi Dóra 

Héraklész Bajnok: Safrankó Sára, Ugrai Panna, Szőke Zita, Szilágyi Gerda, Komoróczí Lora, 

Fanni, Szimcsák Mira, Tschajkov Valentin, Rádai Máté, Zombori Szalontai Ferenc. Hetyei Nóra, 

Kardos Dániel, Péter Virág. Mészáros Dániel (BÁCSVIZ-KVSC), Fábián Bettina. Csicsáky.Péter, 

Katula Panni, Soós Gabriella, Tajthy Milán, Kovács-Seres Hunor, Magda Boldizsár, Eszes János 

Márk, Pádár Nikoletta, Ángyán Máté. Király Dániel, Abonyi-Tóth Glenda, Sámóczi Milán, 

Sümegi Anna, Marosi Bálint. Cséplő Simon, Elekes Tamara, Kováts Alex, Esztián Petra, Nagy 

Csongor, Balogh Levente, Molnár Dóra, Bagi Zoltán, Nett Vivien, Kaiser Dominik, Rácz Zsombor 

Péter, Börzsei Zalán 

 

NYÍLTVÍZI KERET 

 

HERAKLÉSZ CSILLAG program tagjai – akik a junior korból kilépve menedzselési célból két 

évig a program tagjai a 2018/19-es junior VB és EB eredményeik alapján, hogy a felnőtt 

mezőnybe való „beérésüket” elősegítsük 

Huszti Dávid (2000) – Bohóchal SE, edző: Karvalics Péter 

Gálicz Péter (2000) – FTC, edző: Kutasi Gergely 

Vas Luca (2000) – Szegedi Úszó Egylet edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt 

HERAKLÉSZ Bajnok program 

Szóka Júlia (2005) Rája 94’ Úszó Klub Ajka – edző: Farkas András 

Sárkány Zalán (2003) Kőbánya SC – edző: Krajnyák György 

Gallyasi Szilárd (2002) Bajai Spartacus – edző: Pass Ferenc 
 



 

 
 
 

 

 A B C D E 

LÁNYOK 2004 2005 2006 2007 2008 

MIN. LEN 750 700 650 600 550 

FIÚK 2003 2004 2005 2006 2007 

MIN. LEN 750 700 650 600 550 

A keretek tagja lehet azon versenyző, aki: 

- 2019. évi lezárt ranglistán legalább egy olimpiai versenyszámban ranglistavezető. 

- A ranglistavezető számában az előírt LEN minimum pontszámot teljesíti.  
(A 750, B 700, C 650, D 600, E 550) 

 
- Minden nála fiatalabb versenyzőt megelőz ranglistavezető versenyszámában.  

 

Héraklész program tagjai jogosultak: “JUNIOR” magyar válogatott felszerelés. 
1x2 hetes válogatott edzőtábor. 

 

Támogatás felhasználása: A támogatásban szereplő összeget az alábbi költségsorokon kívánjuk 

felhasználni: a programban szereplő feladatok kidolgozása, lebonyolítása, koordinálása során 

közreműködő sportszakemberek (sportszakember, edző, szövetségi edző, technikai elemzőára, 

szakemberek, sportegészségügyi szakemberek) megbízási díja, a programban szereplő versenyzők 

felkészülése során szükséges pályák bérleti díja, a belföldi és külföldi edzőtáborokban szükséges 

pályák bérletidíja, a szárazföldi és vízi edzésekhez szükséges, sportegészségügyi hordozható 

(edzőtáborok-műhelyek) eszközök beszerzése, a bel és külföldi edzőtáborok és versenyek szállás, 

utazás, étkezési díjai.  

 
III.  Az ORV versenysorozat 2021. évi úszóversenyének szakmai terve 

 

1.a.) Sportág/Szakág*: ÚSZÁS 

1.b.) Szövetség: MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

2. A 2020-as ORV esemény(ek) helyszíne, ideje: 

 

Helyszín (helység, ország, létesítmény) Kezdés napja Befejezés napja 

SZLOVÁKIA ??? ??? 

 

4. Az ORV 2021. évi versenyein való részvétel jellege (hazai vagy külföld részvétel): 

 

Versenyszám megnevezése  

(csapat-egyéni, fiú-leány) 

Rendező* Résztvevő* 

FIÚ EGYÉNI VERSENYZŐK (+ VÁLTÓK) 12  

LÁNY EGYÉNI VERSENYZŐK (+ VÁLTÓK) 12  

CSAPATORVOS + CSAPATVEZETŐ 2  

EDZŐK + MASSZŐR 14  

4. Az ORV esemény(ek)en résztvevők várható létszáma: 



 

 
 
 

 

Résztvevő ország Sportolók létszáma (fő) Vezetők, edzők létszáma (fő) 

SZLOVÁKIA 24 6 

CSEHORSZÁG 24 6 

LENGYELORSZÁG 24 6 

 

5. A külföldi ORV esemény(ek)en résztvevő magyar csapat várható létszáma: 

Sportolók létszáma (fő) Vezetők, edzők létszáma (fő) 

24 16 

 

A költségek EMMI-Utánpótlás feladatok ellátására előirányzott támogatás keretösszege 600 000.- 

forint. A támogatás terhére elszámolandó tételeket a költségterv tartalmazza.  

 

IV. SPORT XXI PROGRAM – 2021 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a „2020 Utánpótlás-nevelési feladatok” 

előirányzat terhére pénzügyi támogatást nyújt a MÚSZ részére a 2021 évi Sport XXI Program 

megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekhez. A 2020 év nem adta meg a lehetőséget az 

objektív mérésre, ezért a 2021-es támogatásnál a 2019-es korosztályos bajnoki eredményeket listát 

vettük figyelembe.  

 

A program elsődleges célja, hogy a MÚSZ egy olyan motivációs rendszert hozzon léte, amelyben 

a pontok megszerzésének lehetősége az ún. Delfin, Cápa, Gyermek, Serdülő korosztályokban 

motiválja a versenyzőket és az edzőket a mindennapi munkájuk során. 

 

A Sport XXI program keretein belül kizárólag az úszás versenyrendszerének legfiatalabb 

korosztályaival és a bázis szélesítéssel foglalkozó egyesületek munkája kerül értékelésre és 

támogatásra. A delfin, a cápa, a gyermek és a serdülő korosztályban eredményes munkát végző 

egyesület részesül támogatásban, mely összegek átadott támogatás formájában kerülnek az 

egyesületekhez.  

Az egyes korosztályok országos bajnokságain megszerezett pontok differenciált forintértéket 

kapnak, ebből adódik össze a támogatás értéke. A támogatás a felkészülés körülményeinek 

javítására, versenyeztetésre, eszközök beszerzésére, a felkészítők támogatására fordítható. A 

keretösszeg 28 500 000.-. A legalacsonyabb szerződő támogatási összeg 200.000.- Ft.  

 

A MÚSZ Sportszervezeti szinten is jutalmazta az eredményességet úgy, hogy a megszerzett 

pontokhoz támogatási összeget rendelt.  

 

Támogatás felhasználása:  

 

A MÚSZ által rendelkezésre bocsájtott támogatási összeget, a Sportszervezet kizárólagosan csak 

az alábbi célokra használhatta fel a benyújtott és a MÚSZ részéről elfogadott költségtervben 

foglaltakkal összhangban: 

 

- Sportszakemberek, edzők díjazása (bérjellegű fizetés, valamint annak járulékai max. 

a támogatási összeg 30%-ának erejéig), 



 

 
 
 

 

- hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel; 

- versenyrendezés; 

- átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása; 

- a Sport XXI Program működtetéséhez kapcsolódó létesítmény, eszköz, felszerelés   

szükségletek támogatása; 

- sportlétesítmény bérleti költségek (kizárólag olyan arányban, amekkora arányban a 

létesítmény a Sport XXI Programban részt vevő Delfin, Cápa, Gyermek, Serdülő 

korosztályú sportolók felkészülését szolgálja) 

- hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel; 

- hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel; 

- vitamin és táplálék kiegészítők beszerzése; 

- egyéb, a költségtervben szereplő, a program megvalósításával közvetlenül összefüggő, 

Támogató által jóváhagyott feladatok kiadásaira; 
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Helye-

zés 
Egyesület neve 

KOROSZTÁLYOK – 2019 OB pontok alapján 
Összesített 

pontszám 

VÉGLEGES 

Kerekített 

támogatás 
Serdülő Gyermek Cápa Delfin 

3x 1100 2x 1150 1x 1200 1x 1250 

1. BVSC-Zugló 921 1013100 796 915400 439 526800 291 363750 2447 2 870 000 Ft 

2. Kőbánya Sport Club 192 211200 786 903900 593 711600 386 482500 1957 2 350 000 Ft 

3. UTE 1488 1636800 186 213900 26 31200 54 67500 1754 1 986 000 Ft 

4. Győri Úszó Sportegy. 249 273900 318 365700 462 554400 30 37500 1059 1 254 000 Ft 

5. A Jövő SC Veolia 834 917400 0 0 0 0 181 226250 1015 1 165 000 Ft 

6. Kaposvári SI 237 260700 370 425500 364 436800 2 2500 973 1 146 000 Ft 

7. FTC 132 145200 92 105800 233 279600 444 555000 901 1 105 000 Ft 

8. Szegedi Úszó Egylet 339 372900 472 542800 112 134400 31 38750 954 1 109 000 Ft 

9. BHSE 114 125400 398 457700 32 38400 261 326250 805 965 000 Ft 

10. BÁCSVIZ KVSC 528 580800 104 119600 37 44400 115 143750 784 905 000 Ft 

11. Tatabányai Vízmű 0 0 134 154100 442 530400 148 185000 724 885 000 Ft 

12. Keszthelyi Kiscápák 363 399300 236 271400 46 55200 93 116250 738 858 000 Ft 

13. Bohóchal Egyesület 360 396000 0 0 39 46800 237 296250 636 752 000 Ft 

14. Érdi Úszósport 330 363000 234 269100 67 80400 0 0 631 726 000 Ft 

15. Pécsi Sport Nonprofit 261 287100 284 326600 9 10800 35 43750 589 681 000 Ft 

16. Darnyi Tamás SC 285 313500 0 0 113 135600 107 133750 505 593 000 Ft 
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17. Miskolci Sportiskola 0 0 252 289800 90 108000 128 160000 470 568 000 Ft 

18. Budafóka XXII. SE 78 85800 390 448500 0 0 10 12500 478 557 000 Ft 

19. Vasas SC 60 66000 358 411700 29 34800 5 6250 452 528 000 Ft 

20. Nyiregyházi Sportcentrum 105 115500 348 400200 0 0 1 1250 454 526 000 Ft 

21. Parafa ÚK 24 26400 378 434700 14 16800 0 0 416 487 000 Ft 

22. Europtec ZÚK 324 356400 26 29900 73 87600 0 0 423 483 000 Ft 

23. Hatvani ÚK 3 3300 272 312800 98 117600 17 21250 390 463 000 Ft 

24. Dunaferr SE 39 42900 354 407100 0 0 0 0 393 458 000 Ft 

25. Hód Úszó SE 339 372900 32 36800 0 0 27 33750 398 452 000 Ft 

26. Debreceni Sportcentrum 195 214500 88 101200 77 92400 23 28750 383 445 000 Ft 

27. Bálinti ÚE 150 165000 222 255300 10 12000 0 0 382 440 000 Ft 

28. NICS-Hsúvc 54 59400 118 135700 57 68400 124 155000 353 426 000 Ft 

29. Százhalombattai VUK 48 52800 304 349600 0 0 0 0 352 410 000 Ft 

30. Triton Sport Egyes. 204 224400 24 27600 7 8400 71 88750 306 356 000 Ft 

31. Budaörsi SC 54 59400 66 75900 172 206400 0 0 292 348 000 Ft 

32. 

Tiszaújvárosi Triatlon 

Klub 0 0 122 140300 145 174000 0 0 267 320 000 Ft 

33. Gyulai Várfürdő Kft 237 260700 28 32200 0 0 0 0 265 298 000 Ft 

34. Egri Úszó Klub 135 148500 46 52900 75 90000 0 0 256 297 000 Ft 

35. Széles Sándor Nevelő 252 277200 0 0 0 0 0 0 252 282 000 Ft 

36. Dombóvári SI 0 0 138 158700 57 68400 33 41250 228 273 000 Ft 

37. Bajai Spartacus SC 0 0 38 43700 167 200400 0 0 205 248 000 Ft 

38. Soproni Széchy T 0 0 114 131100 88 105600 0 0 202 241 000 Ft 

39. Bátori Sárkány ÚE 69 75900 0 0 127 152400 0 0 196 232 000 Ft 
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COVID 2020-2021 

Magyar Úszó Szövetség – Intézkedési - és támogatásiterv  

(Állami elbírálása folyamatban) 

A MÚSZ 2020-as költségvetése a COVID miatti elvonások miatt nem adott lehetőséget az 

egyesületek extratámogatására. Folyamatosan elemeztük a sportágban felmerülő problémákat, 

amiket a COVID-19-es járvány és az azt követően kialakult helyzet támasztott mind a sportolók és 

sportszakemberek, mind a tagszervezetek és létesítmények, mind pedig a szövetség felé. 

A Magyar Úszó Szövetség 2020 folyamán többször tájékozódott az éppen aktuális állapotokat, 

országos felmérést készített a tagszervezetek finanszírozási helyzetéről, illetve a létesítmények és 

uszodák helyzetéről, mely 2020 őszén a Sport Államtitkárság részére megküldésre került. 2020. 

október végén az EMMI Sportállamtikárság kérésére „A COVID-19 okozta járványhelyzet 

országos sportági szakszövetségekre gyakorolt hatásainak felmérése” című felhívásra „Intézkedési 

terv- támogatási javaslat” beadványát épp ezért nyújtottuk be, melynek eredményéről 

információnk nincs. Ezen dokumentumban ismét kifejtjük azokat a szövetség alapvető feladataiban 

felmerült, rendszerszintű problémákat és az azok megoldásához javasolt intézkedéseket, 

beavatkozási pontokat, valamint a szükséges többletforrás igényt, ami támogathatja a sportág 

megsegítését jelen helyzetben, és segíti a munka folytonosságát a megváltozott környezetben. A 

jelent kérelem az elmúlt 4 hónap időtartamra tervezett feladatokat és programokat már nem veszi 

figyelembe, a támogatási kérelem ily módon 2020 október és 2021 február tekintetében 

okafogyottá vált.   

A járvány helyzet miatt kialakult, úszó sportot is érintő veszteségek monitorozása folyamatos, 

megállapítható, hogy egyesületeink, súlyos működési és likviditási gondokkal küzdenek. Alapvető 

okként, a hónapok óta fennálló közoktatási és egyesületi úszásoktatás kimaradása jelenti, mely a 

tagszervezeti bevételen 45-60%-os csökkenését jelentette – jelenti. Az önkormányzati támogatások 

is csökkentek, elmaradtak. Ugyanakkor az évtizedek óta működő szervezeti egységek fenntartása, 

a munkahelyek és sportolóink megtartása került veszélybe. Az úszósportban a lemorzsolódás is 

érzékelhető, 10-20%, ennek legfőbb oka a vízfelület csökkenése és ezzel párhuzamosan a kevés 
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pálya lehetőségek díjának emelkedése.  A Magyar Úszó Szövetség a beadott tervezetet 2020. 

október és 2021. december időtartamban határozta meg. Az első 4 hónap eseményei, tervezett 

támogatásai késedelmesség, a válaszok hiányában, a nem realizálódó támogatásban vagy nem 

valósulhattak meg, vagy későbbi időpontra tolódtak, halasztódtak, vagy újra tervezéssel más 

megvalósítással történtek meg. A támogatási kérelem főbb pontjai – pálya támogatás, 

bértámogatás, kisegyesületek regionális edzés lehetőségeinek, versenyzési lehetőségek 

megteremtése, ezzel a motivációs lehetőségek biztosítása. A jelen helyzetben a biztonsági okokból 

előtérbe került virtuális kommunikációs infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Az elit 

versenyzők felkészülésére a megfelelő gazdálkodás eredményeként rendelkezünk fedezettel. Az 

égető probléma az utánpótlás megtartása.  

A COVID 19 okozta károk rövid hatású problémáival foglalkozik mindenki, de sajnos igazán 

nem 2020 és 2021 években lesz érzékelhető az igazán súlyos a helyzet, hanem 3-4-5 év múlva, 

amikor is évjáratok fognak hiányozni a sportból és nem csak az úszásból.  Azon „versenyzők”, 

akik most nem tanultak meg úszni, nem sajátították el az egyes sportágak alapjait, amit évek 

kimaradása alatt az élettani változások miatt pótolni már nem lehet.  

Ezek miatt fontos a beadott kérelem, mely alapos, megfontolt, objektív alapokon készült, pozitív 

elbírálásban részesüljön. A járványhelyzet megszűnése lenne a megoldás, de ez még nem várható. 

Addig is azonban az egyesületeink talpon maradása, a problémás időszak áthidalása, utánpótlás 

korú versenyzőink edzésmunkáját kell támogassunk.  

 

Az Államtitkárság az alábbi területek vonatkozásában kérte a szövetség nyilatkozatát: 

1. nemzeti válogatott keret működtetése, olimpiai felkészülése; 

2. magyar versenyzők külföldön, külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzése; 

3. a sportág versenyrendszerének működtetése, sportrendezvények biztonságos lebonyolítása; 

4. sportlétesítmények használata, sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelmények; 

5. tagszervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás, állami sportcélú támogatások elosztása; 

6. a szövetség szervezeti- és gazdasági működése. 



 

 
 
 

 

 

1. A nemzeti válogatott keret működtetése, olimpiai felkészülése 

2. Magyar versenyzők külföldön, külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzése 

A fenti két pont tekintetében a Magyar Úszó Szövetség álláspontja az, hogy folyamatos magas 

színvonalú munkájához a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, a forrásokat megfelelő 

csoportosításával a felkészülés nem került veszélybe, minden feltétel biztosított.  

 

3. A sportág versenyrendszerének működtetése, sportrendezvények biztonságos lebonyolítása 

 

➢ A járványhelyzet által támasztott fokozott higiéniás követelmények biztosításához 

fertőtlenítő mobil állomások (totemek) beszerzése Ezeket az eszközöket a 

sportegészségügyi programunknak megfelelően eddig is bérelte és biztosította a szövetség 

a versenyek, illetve sportesemények helyszínein. A COVID-19-es járvány kapcsán a 

megnövekedett igényt nem elégíti ki a jelenleg rendelkezésünkre álló 1 készülék. További 

4 készülék beszerzése szükséges (egységár bruttó 96.520 Ft), ez összesen 386.080 Ft. 

 

➢ 2021-ben 21 olyan versenyt tervez lebonyolítani a szövetség, amelyek regionális, illetve 

utánpótlás és felnőtt országos bajnokságok. Ezek megrendezéséhez a szövetség részéről 

fizetendő fix költségek, elsősorban pálya- és létesítménybérleti díjak, amelyek 

megemelkedtek annak függvényében, hogy a járványhelyzet miatti szabályokat be tudjuk 

tartani a helyszíneken. Ezért több pályára van szükség, több napra elosztva, így kerülve el a 

zsúfoltságot a versenynapokon. A felnőtt bajnokságot tartjuk meg a szokásos formában, a 

fiatalabb utánpótlás korosztályba (delfin) tartozó bajnokságokat pedig regionális szinten 

tartjuk meg 6 helyszínen, hogy a lehető legkisebb létszámot kelljen egyszerre egy 

helyszínen versenyeztetni. Ez összesen 8 országos, illetve regionális bajnokságot jelent, 

különböző helyszíneken. A regionális szintű bajnokságoknak tervezünk egy tavaszi és egy 

nyári fordulót 2021 első félévében, ugyanilyen rendszerben, ahogy a járványhelyzet engedi. 

Az ifjúsági és serdülő bajnokságok szintén országos lebonyolításúvá válnak, ezeket más 

forrásból finanszírozzuk.  

 

➢ Részletezve: 

 



 

 
 
 

 

o Felnőtt országos bajnokság – Budapest – Duna Aréna 5 nap, olimpiai program és 

időrend szerint: a pályakihasználtság és a létesítménybérleti díjak, illetve egyéb 

felmerülő fix költségek alapján 22.000.000 Ft-os összeggel kalkulálunk. 

o Regionális versenyek: 9 régió delfin korosztályba tartozó utánpótlás versenyzők, 6 

helyszínen (a régiók versenyzőszámtól függően lettek összevonva) 

 Budapest I-II. régiói: budapesti helyszín  

 Észak-Magyarország és Észak-Alföld régió: Debrecen 

 Dél-Alföld régió: Hódmezővásárhely (Szeged?) 

 Pest és Közép-Dunántúl régió: Dunaújváros 

 Nyugat-Dunántúl régió: Győr (Zalaegerszeg?) 

 Dél-Dunántúl régió: Kaposvár 

o A regionális versenyeknek szeretnénk 2021-ben egy tavaszi és egy nyár eleji 

(júniusi) fordulót rendezni a fentiekkel eltérően (delfin-cápa-gyermek korosztály) 

rendszerben tavaszi és őszi fordulókkal. A fenti összegekkel számolva, 6 

helyszínen, fordulónként erre is 10.000.000 Ft-ot kalkulálunk, így ez összesen 

20.000.000 Ft. 

 

o Az országban sorra épülő legmodernebb sportuszodák bevonása a cél a magyar 

úszópaletta további színesítésére. A terveink szerint az év második felében a 

Modern Városok programjában megvalósult létesítmények bemutatkozásaként egy 

„Modern Városok Nagydíj” sorozatot rendezünk, elsőkörben 4 város (pl. Szeged, 

Zalaegerszeg, Kaposvár, Veszprém), ennek biztonságos lebonyolításához az 

igényelt támogatás 12.000.000 Ft. 

 

➢ A válogatott keretek számára végig biztosított volt az edzéslehetőség, még a pandémia 

idején is, viszont az egyesületek részéről nagy volt a vízfelület-hiány, így nagyon 

lecsökkent az edzőtáborozási lehetőség is. Ezt szeretnénk kompenzálni egy felzárkóztató 

programmal, amelyet 2021 elején hirdetnénk meg a 9 régió központjában. Kifejezetten a 

legkisebb egyesületeknek szólna, amelyek a pandémia miatt a leghátrányosabb helyzetbe 

kerültek. Helyszínenként 30 gyerekkel és 10 edzővel kalkulálva egy 1 hetes edzőtábor 

költsége pályabérlettel, utazással, szállással és étkezéssel 4.000.000 Ft. Ez a 9 helyszínre, a 

két különböző kategóriában összesen 36.000.000 Ft-ot jelent. 

 

 



 

 
 
 

 

4. Sportlétesítmények használata, sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelmények 

 

➢ A korábban benyújtott finanszírozási helyzetre vonatkozó felmérés és annak elemzése 

rámutatott arra, hogy az uszodák és létesítmények, illetve az egyesületek sok esetben nehéz 

helyzetbe kerültek a korábban megítélt önkormányzati támogatások csökkenése, illetve 

teljes megszűnése miatt. Ezeket az önkormányzati támogatásokat a létesítmények sem 

tudják honnan pótolni, hiszen többségük jóval alacsonyabb kapacitáson üzemel, mint a 

megszokott, illetve ezek a hiányok halmozottan jelentkeznek az egyesületeknél, amelyek a 

megszűnő támogatások miatt a sportlétesítmények használatában is nehézségekbe 

ütköznek. A magyar úszósport jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezek az 

egyesületek is vízfelülethez juthassanak és a versenyzőik edzhessenek A korábban 

benyújtott adatokat folyamatosan frissítjük, így az előző összegeket korrigáltuk, hogy 

pontosabb képet kapjunk az emiatt fellépő hiánnyal kapcsolatban. Összesítve a régiók, 

illetve a létesítmények adatait, 150.750.000 Ft hiány lépett fel országos szinten az 

önkormányzati támogatások megszűnése miatt, ami közvetlenül befolyásolta az uszodák, 

sportlétesítmények használatát. 

 

5. Tagszervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás, állami sportcélú támogatások elosztása 

 

A Magyar Úszó Szövetség tagszervezeteiben mindenhol jelentkezik hiány, ami veszélyezteti a 

likviditásukat, súlyosabb esetben a fennmaradásukat. A már említett és kifejtett finanszírozási 

nehézségek miatt nemcsak a pályabérleti és belépti díjakat kell kikalkulálniuk az egyesületeknek a 

csökkenő forrásokból, hanem a sportszakemberek bérét is. Minden tagszervezet és az egész 

sportágnak elemi érdeke, hogy megtartsuk kiváló edzőinket és sportszakembereinket, ezáltal 

biztosítva az úszósport jövőjét. Ezért szeretnénk minden tagszervezetünknek átadott támogatásként 

12 havi szakképzett minimálbért biztosítani az edzők bérének kifizetésére; az egyesület méretétől 

és eredményességétől függően 1-5 fő erejéig. A támogatás mértéke a minimálbér 50% havonta, 12 

hónapon keresztűl. Minden egyesületnek alanyi jogon 1 fő sportszakember, nagyobb 

egyesületeknek több, max. 5 fő után. A tagszervezeteink ilyen súlyozását tükrözi a szavazati joguk 

a szövetségben, összesen 200 szavazattal, ami havi 200 fő után járó minimálbér 50%-os 

támogatását jelenti 12 hónapig. Ezen szakemberek megtartása egyszerre 200 család megmentését, 

az egyesületek életben maradását és a magyar úszósport széles utánpótlás-bázisának biztosítását is 

tudja garantálni. A minimálbér jelenleg összege alapján, a járulékokkal együtt (szuper bruttó) a 

200 főre vetítve 240.000.000.-Ft. Ezt a támogatást kizárólag olyan személynek biztosítjuk, bér 



 

 
 
 

 

vagy bér jellegű szolgáltatási vagy megbízási díj címén, akik oktatói/ edzői státuszban állnak az 

adott tagszervezettel (munkaszerződés vagy megbízási szerződés keretében). 

 

6. A szövetség szervezeti- és gazdasági működése 

 

A szociális távolságtartás alapvetően változtatta meg a Magyar Úszó Szövetség munkarendjét és 

lehetőségeit. Míg korábban alapvetően a személyes kapcsolattartás volt a jellemző a 

sportszakemberek és sportvezetők között, addig mára le kellett korlátoznunk a személyes 

találkozások számát, egyre inkább digitális platformokra helyeződik át a hangsúly. Az ehhez 

szükséges technikai berendezések jelenleg nem biztosítottak. Ezen túl a Magyar Úszó Szövetség 

székházának kialakítását is át kellett terveznünk, új munkaállomásokat kell kialakítanunk a 

fertőzés terjedésének megelőzése érdekében. A terv megvan, a megvalósításra vár. 

 

➢ A Magyar Úszó Szövetség központi irodájában dolgozó munkatársain kívül napi 

kapcsolatban van a 9 régió vezetőjével, illetve az őket segítő 9 régió koordinátorral, és még 

néhány külsős munkatárssal, akik szintén aktívan részt vesznek a napi munkában. Az 

online térben történő megbeszélések eddig korlátozva voltak az eszközök hiánya miatt, 

ezen szeretnénk változtatni, és szeretnénk minden külsős munkatársunknak laptopot 

biztosítani. Sportszakmai értekezleteket, illetve országos szakmai továbbképzéseket már 

sikerrel tartottunk, de ehhez is szükséges a fejlesztés a hatékony munkavégzés érdekében. 

Ezeket az igényeket összesítve 16 db laptop beszerzése szükséges a napi online 

munkavégzés fenntartásához. Laptoponként 350.000 Ft-os darabárral kalkulálva (ami 

tartalmazza a gép árát operációs rendszerrel, illetve jogtiszta Office csomaggal) ez összesen 

5.600.000Ft-os beruházást jelent. 

 

➢ A Magyar Úszó Szövetség székháza a Margitszigeten található, itt dolgoznak nap mint nap 

a titkárság és a sportszakmai csoport munkatársai, illetve a pénzügyes kollégák is. A 

társadalmi távolságtartáshoz át kell alakítani az irodánk képét, több, egymástól jobban 

elkülönülő munkaállomást kell létrehozni. Ehhez lenne szükség elválasztó, illetve 

irodabútorok beszerzésére, ami növelné munkatásaink biztonságát a napi munkájuk során. 

Előzetes kalkuláció szerint ezekhez a változtatásokhoz 2.400.000 Ft szükséges. 

 

 



 

 
 
 

 

Költségek összesítése a fentiek alapján (2021. december 31-ig tervezve): 

 

Kategória Megnevezés Db Egységár Összesen

1. nemzeti válogatott keret működtetése, olimpiai felkészülése; -                       

2.
magyar versenyzők külföldön, külföldi versenyzők 

Magyarországon történő versenyzése;
-                       

Fertőtlenítő mobil állomás 4 96 520,00          386 080,00           

2021. 1. regionális forduló - 2021. tavasz 1 10 000 000,00    10 000 000,00       

2021. március - Felnőtt OB 1 22 000 000,00    22 000 000,00       

2021. 2. regionális forduló - 2021. ősz 1 10 000 000,00    10 000 000,00       

2021. Modern városok Nagydíj 4 3 000 000,00      12 000 000,00       

2021. elején - Felzárkóztató program - 

regionális utánpótlás edzőtáborok  

kategóriában)

9 4 000 000,00      36 000 000,00       

4.
sportlétesítmények használata, sporteseményekkel 

kapcsolatos sportági követelmények;

Önkormányzati támogatások megvonásával 

okozott hiány pótlása
1 150 750 000,00  150 750 000,00     

5.
tagszervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás, állami 

sportcélú támogatások elosztása;

Edzők és sportszakemberek finanszírozása - 

szakképzett minimálbér 12 hónapra

12*

200
100 000,00        240 000 000,00     

Laptopok beszerzése szoftverrel együtt 16 350 000,00        5 600 000,00         

munkaállomások kialakítása 8 300 000,00        2 400 000,00         

489 136 080,00     

3.
a sportág versenyrendszerének működtetése, 

sportrendezvények biztonságos lebonyolítása;

6. a szövetség szervezeti- és gazdasági működése.

 

 

 

 

Budapest, 2021. május 31. 

 

              Wladár Sándor 

           elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


