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Wladár Sándor elnök 11.14-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti a jelenlévőket és 
megállapítja, hogy 13 elnökségi tag jelen van, így az elnökség határozatképes. 
 
Felkéri Becsky András általános alelnökök, hogy az elnökségi ülést vezesse le. 
 
Becsky András: szintén köszönti a jelenlévőket, tájékoztatja elnökség tagjait, hogy Verrasztó 
Zoltán elnökségi tag pár percet késik, de itt lesz az ülésen. 
 
Indítványozza, hogy az elnökségi ülés levezető elnökének személyét az elnökség szavazza meg. 
 
Egyéb javaslat nem volt 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-49/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 
Becsky Andrást az elnökségi ülés levezető elnökének megválasztotta. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
Becsky András: javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető dr. Fábry György, a hitelesítők dr. Török 
Enikő és Szentpáli Gábor legyenek. 
 
Egyéb javaslat nem volt.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-50/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Fábry Györgyöt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Török Enikőt 
és Szentpáli Gábor megválasztotta. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: az elnökségi ülésen megtárgyalandó napirendi pontokra tekintettel javasolja, hogy 
az elnökségi ülés zárt ülésben tárgyaljon. 
 
Kérdés észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 



MÚSZ-51/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség zárt ülést rendel el. A 
szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: az előterjesztett napirendi pontokat pontosítja. Az 5. számú napirendi pont most 
lekerülne a napirendről, míg a 6. és 7. napirendi pontot összevontan tárgyalná az elnökség. 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-52/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a módosított napirendet 
elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: az első napirendi pont Wladár Sándor elnök úr beszámolója. Átadja a szót az 
elnöknek: 
 
Wladár Sándor: Az elmúlt időszak egyik legfontosabb eseménye 4nemzet Nemzetközi 
Úszóverseny volt, melyet július végén rendezett meg a Szövetség. Ez volt az első nemzetközi 
úszóverseny a COVID járvány óta. Nagy jelentőséget tulajdonítottak neki mind a szakmai vezetők, 
edzők, mind a versenyzők, hiszen megtörte a felkészülés monotonitását, edzők, versenyzők 
örömmel vettek részt, a média is közvetítette. Nagyon nagy örömére szolgál az, hogy a versenyt 
követően számos versenyző, köztük Hosszú Katinka köszönetét fejezte ki a Szövetség felé. Volt 
ugyan néhány kritikai észrevétel is, amely elsősorban arra vonatkozott, hogy miért volt zárt a 
rendezvény, de a döntést igazolta a későbbiekben megrendezett vízilabda esemény kapcsán 
bekövetkezett vírusfertőzés. Jó döntés volt tehát, hogy nem veszélyeztették a versennyel sem a 
résztvevők, sem a szervezők, sem a nézők egészségét, akik a TV közvetítés okán nyomon 
követhették az eseményeket. 
 
Az elnök ezt követően beszámolta az elmúlt időszakban lefolytatott tárgyalásairól, így egyebek 
mellett tárgyalt Gulyás Gergely miniszterrel. A személyes konzultáció alapvetően az EB rendezéssel 
volt kapcsolatos. A Miniszter támogatásáról biztosította a szervezőket. Szóba került a Duna Aréna 
hasznosítása is, mellyel kapcsolatban az elnök tolmácsolta a Szövetség azon kérését, hogy bármilyen 
megoldás is születik az ügyben, úgy a magyar úszósport változatlan feltételek mellett használhassa 
a létesítményt. Erre ígéretet kapott.  
A napokban volt egyeztetés Lázár Jánossal, akit tájékoztatatott a Szövetség tevékenységéről, 
problémáiról, így részletesebben az uszodák helyzetéről, az egyesületek nehézségeiről. Egyebek 
mellett a hódmezővásárhelyi úszóéletben kialakult visszásságokról, melyek kapcsolatban az volt 
Lázár János kérése, hogy a szövetség ne avatkozzon be az egyesületek belügyébe. Természetesen a 
Szövetség eddig is tartózkodott ettől. Tájékoztatást adott például a zalaegerszegi segélykérésről, 
mely felhívja arra a figyelmet, hogy amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak, úgy a 
pályahasználati díjak olyan magasak lesznek, amely már az úszásoktatás ellehetetlenítéséhez és a 
versenysport rovására megy. Ősszel ezzel a problémával a KLIK szervezésében zajló iskolai 
úszásoktatás is szembesülni fog. Pozitív példa a székesfehérvári eset, ahol szintén magasabb ugyan 
a bérleti díj, azonban a város versenyzőnkén kompenzációt nyújt az egyesületnek. 
Lázár János is támogatásáról biztosította a szövetség munkáját. 
 
Az elnök elmondta továbbá, hogy két hónappal ezelőtt felkérte a régióvezetőket, hogy az uszoda 
helyzetet mérjék fel, amire némi noszogatás után végül is most adták be a régióvezetők a felmérés 
eredményét. Ezt a sportszakmai csoport feldolgozza és ezt az anyagot a MÚSZ megküldi a 
miniszterelnökség felé a probléma megoldása és javaslat kérés érdekében.  
 



Ugyancsak tárgyalást folytatott Nagy Jánossal a miniszterelnök kabinetfőnökével, aki ugyancsak 
támogatásáról biztosította a Szövetség vezetését. Elmondta a kabinetfőnök, hogy sajnos a gazdasági 
helyzet rendkívül nehéz, de globális megoldásokkal ezen is túl lehet jutni.  
 
Összességében azt lehet mondani, hogy a Szövetség támogatottsága megvan, azonban a COVID 
által teremtett rendkívüli nehézségeket így is nehéz lesz áthidalni. Bízik abban, hogy az a csapat, aki 
itt dolgozik – ahogy eddig is a jövőben is – ezt meg fogja oldani. 
 
Tájékoztatóval kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatelfogadása. Az előterjesztő dr. Sándor Elek.  
 
Dr. Sándor Elek: összefoglalja a SZMSZ legutóbbi módosításait, kiemeli, hogy a legutóbbi 
módosítás a sportszakmai bizottságok létszámára vonatkozott, melynek lényege, hogy a minimális 
létszámot három főben határozta meg a szabályzat, és nem kötik meg, hogy hány tagú lehet az 
adott bizottság. Egyidejűleg tagok választásával kapcsolatos szabályokat is egyértelműsíti a 
szabályzat. 
 
Jelenleg nincs módosítás a korábban elfogadott tartalomhoz képest, kizárólag arra irányul a jelenlegi 
a határozathozatal, hogy az elmúlt időszak különböző időpontjaiban módosított egységes 
szerkezetű szabályzat megerősítése kerüljön.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése észrevétele nem volt.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-53/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége az 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: a következő napirendi pont az edzőbizottság bővítése. Átadja a szót Turi György 
alelnök úr részére, az Edző Bizottság elnökének. 
 
Turi György: az SZMSZ módosítást követően, lehetőség van arra, hogy egy újabb bizottsági tagot 
vegyenek fel. Ismeretes, hogy Hosszú Katinka felkészítésébe bekapcsolódott Nagy József, ezért 
javasolja, hogy a bizottságba vegyék fel. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés észrevétel nem hangzott el. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-54/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 
Nagy Józsefet az Edző Bizottság tagjai közé választja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: a következő napirendi pont: tagfelvétel, dr. Török Enikő az előterjesztő. 
 
Dr. Török Enikő: három szervezet kérte a tagfelvételt:  
 
Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidősport Egyesület 
Városi Sportegyesület Dunakeszi  



Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft.  
 
Valamennyi jelentkező a szükséges igazolásokat becsatolta, az alapszabályra vonatkozóan elfogadó 
nyilatkozatot tett, nincs akadálya a tagfelvételnek. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-55/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a 
Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidősport Egyesületet tagként felveszi a Magyar Úszó 
Szövetségbe. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-56/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a 
Városi Sportegyesület Dunakeszi-t tagként felveszi a Magyar Úszó Szövetségbe. A 
szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-57/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a 
Hód-fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft-t tagként felveszi a Magyar Úszó Szövetségbe. A 
szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont a Centenáriumi díj odaítélésével kapcsolatos döntés. 
 
Dr. Török Enikő: ismerteti a jelölés folyamatát. A tagságtól 8 javaslat érkezett, melyet az előzetes 
bírálók 4 személyre vonatkozó javaslatot terjesztettek az elnökség elé: Bán Sándor, Szlavitsek 
Tivadar, Szűcs Csaba és Dániel András személyében. Közülük az elnökség döntése alapján 3-an 
kaphatják meg a díjat. A javaslatokhoz tartozó előterjesztést valamennyi elnökségi tag megkapta.  
 
Ezt követően az elnökség 11 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
MÚSZ-58/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége Bán 
Sándor részére Centenáriumi Díjat adományoz. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Ezt követően az elnökség 12 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
MÚSZ-59/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 
Szlavitsek Tibor részére Centenáriumi Díjat adományoz. A szavazásban mindenki részt 
vett. 
 
Ezt követően az elnökség a  
 
MÚSZ-60/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozatával: 5 igen szavazat és 9 tartózkodás 
mellett elutasította az a javaslatot, hogy a Magyar Úszó Szövetség elnöksége Szűcs Csaba 
részére Centenáriumi Díjat adományozzon. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-61/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozatával: 7 igen és 4 nem szavazat, valamint 3 
tartózkodás mellett elutasította az a javaslatot, hogy a Magyar Úszó Szövetség elnöksége 
Dániel András részére Centenáriumi Díjat adományozzon. A szavazásban mindenki részt 
vett. 
 
 



Becsky András: Kéri az elnökséget, hogy fontolja meg azon két személy vonatkozásában, akit a 
Bíráló Bizottság javasolt, hogy valamelyikük megkapja ezt a díjat, hiszen három díjazott lehet. 
 
Ezt követően az elnökség 61. és 62. sz. határozataival megerősítette az 59. és 60. sz. korábbi 
döntését. 
 
Wladár Sándor: Indítványozza, hogy az Elnökség használja ki azt a lehetőséget, hogy három 
díjazott lehet, meggyőződése, hogy vannak olyan szakemberek, akik érdemesek erre a díjra. 
 
Ezt követően az elnökség tagjai között élünk diskurzus alakult ki. 
 
Wladár Sándor: Meghallgatva a vitát azt javasolja, hogy a napokban elhunyt id. Cseh László részére 
posztumusz adományozzon Centenáriumi Díjat. 
 
Az elnökség ezt követően az alábbi egy hangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-62/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége id. 
Cseh László részére posztumusz Centenáriumi Díjat adományoz. A szavazásban mindenki 
részt vett. 
 
Levezető elnök ezt követően 5 perc szünetet rendelt el. 
 
Az elnökség 12.20-kor folytatja a munkáját. 
 
Időközben az elnökségi ülésen megérkezett dr. Pozsgay Gábor az Ellenőrző Testület elnöke. 
 
Becsky András: a következő napirendi pont a közgyűlés előkészítésével kapcsolatos teendők. 
Átadja a szót dr. Fábry Györgynek. 
 
Dr. Fábry György: tájékoztatást ad a közgyűlés összehívásának technikai részleteiről. Eszerint a 
közgyűlés leghamarabb időpontja 2020. szeptember 27-én vasárnap lehet, ehhez képest a napirendi 
pontok vonatkozásában a tagszervezetek részéről 2020 szeptember 17. napjáig lehet javaslattal élni. 
A közgyűlés napirendjén a szokásos napirendi pontok szerepelnek, illetőleg a jelen elnökségi ülés 
további napirendi pontjain hozott döntés alapján változhat a közgyűlés napirendje. 
 
A közgyűlés ezt követően az alábbi egyhangú határozatot hozta. 
 
MÚSZ-63/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a 
közgyűlés napirendjét elfogadja és annak időpontját 2020 szeptember 27. napján 11.00-ban 
határozza meg. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: a közgyűlési témákhoz kapcsolódóan a gazdasági vezető, Vass Krisztina 
tájékoztatja az elnökséget a MÚSZ pénzügyi beszámolójával kapcsolatos helyzetről. 
 
Vass Krisztina: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a kiosztott táblázatok tartalmáról, melyek 
alapvetően tükrözik a MÚSZ éves gazdálkodásának eredményét. A könyvvizsgálat azonban még 
tart. Annyiban változhat a kiadott anyag, hogy az értékvesztések még nincsenek elszámolva, 
azonban jelentősen az eredmény nem fog változni. Az anyagban látszik a korábbi évek 
gazdálkodása felülvizsgálatának eredménye is. Tájékoztatja az elnökséget, hogy az év folyamán a 
leltározás elkészült, a kintlévőségek behajtása folyamatban van. Szokásosan az elszámolások 



jóváírásra csak akkor történhet meg, ha az Emmi lezárta az adott évet. Tekintettel arra, hogy erre 
még csak a 2015-ös év vonatkozásában került sor, az összes további évet még nem lehet kivezetni. 
 
Markovits László 12.30-kor távozik, 13 elnökségi van a továbbiakban jelen.  
 
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban Szentpáli Gábor azt a kérdést fogalmazta meg, hogy miért 
nem képez MÚSZ céltartalékot az esetleges támogatás visszafizetés esetére. 
 
Vass Krisztina: a könyvvizsgáló ezt nem javasolja. 
 
Gyurta Dániel: miért emelkedtek ilyen mértékben a személyi költségek? 
 
Vass Krisztina: 2019-ben öt világeseményt rendezett a MÚSZ, 2018-ban kettőt. A személyi 
költségek között került kimutatásra a versenyrendezéssel kapcsolatban kifizetett bérek is, mert több 
olyan személy is volt, aki ebben részt vett, aki nem vállalkozó és ezért bérszámfejtett módon kellett 
részére a díjazását megfizetni. 
 
Wladár Sándor: Azt tudnia kell az elnökségi tagoknak, hogy az egyes eseményekre külön 
támogatási forrás volt biztosítva, így nem a MÚSZ-nak egyébként járó támogatási összegéből 
kerültek ezek kifizetésre. 
 
Vass Krisztina: Az irodai dolgozók körében béremelés nem történt, ez nem növelte a költségeket. 
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Vass Krisztina az elnökségi ülésről távozik. 
 
Wladár Sándor: A 2020-as évben kialakult COVID helyzet miatt teljesen megváltozott az életünk, 
a sport új dimenzióba került mind a felkészülés, mind a versenyeztetés szempontjából. A sport 
világa térben és időben is beszűkült, átrendeződött. A mindennapok megszokott ritmusát teljesen 
felborította és számtalan bizonytalansági tényezővel tűzdelte tele a járvány. A napi, heti, havi és 
éves ritmusunk felborult. Az előre jól tervezett és felépített rendszerünknek, munkatervünknek 
megálljt parancsolt a vírus. A korábban rögzített programok, események újragondolása megindult, 
de ezzel párhuzamban ott van a vészforgatókönyvek kialakítása egy lehetséges újabb STOP esetére. 
Egyelőre minden csúszik: az olimpia, az EB, a rövidpályás EB és VB, az utánpótlás összes 
nemzetközi eseménye, a különböző programjaink kifuttatása.  
 
Szinte újra ott állunk, azon a rajtkövön, ahol 2017 szeptemberében álltunk, kérdőjelekkel, de tettre 
készen. Pedig eddig úgy gondoltuk, hogy mostanra már megtettük a táv első felét… Sajnos azonban 
az edzéstervet újra kell írni, miután gyökeresen megváltoztak a felkészülés körülményei.  
 
Hogy mi jön most, azt a szakemberek, a legnagyobb tudósok sem tudják pontosan megmondani. 
Ami biztos, hogy soha nem adjuk fel. Még akkor sem, ha egy 8x200-at a 4. után újra kell kezdeni. 
Mert tudjuk, hogy van értelme végig csinálni, újra nekiveselkedni. A célok nem változnak; az eddigi 
béke, nyugalom, stabilitás pedig biztosítja a lehetőséget, hogy folytathassuk a megkezdett munkát. 
 
Folytathassuk az Úszó Nemzet Programot, amely alapot teremt az egyesületek megerősítéséhez, a 
gyerekszám növekedéséhez. A programfejlesztéseinket, hogy a digitális platformon is erősítsük a 
jelenlétünket és egyszerűsítsünk sok, a mindennapi, közös életünket érintő folyamatot. A 
licenszrendszer elfogadtatását, hogy megvédjük a szakmai tudást, szakembereink munkáját, egyben 
erősítsük pozíciónkat. A létesítmények és szakosztályok helyzetéről készülő, országos 



felmérésünket, amely egy új, állami sportüzemeltetési koncepció előkészítését szolgálja, és amelyet 
már vár tőlünk a miniszterelnök. No meg folytathassuk a felkészülést a világversenyekre mind 
szakmai, mind szervezési szempontból, hiszen 2022 októberéig minden évben Világkupát 
rendezünk, 2024-ben nálunk lesz a Rövidpályás Úszó Vb, 2027-ben pedig a FINA Világbajnokság, 
amelyen szakmai és erkölcsi kötelességünk egy népszerű és sikeres csapat kiállítása.  
 
És persze ott van Tokió, de ott van már Párizs is, miközben mindannyian tudjuk, érezzük, hogy 
küszöbön áll a generációváltás, vagyis kiemelten fontosak az utánpótlás-programok, azok felépítése 
és menedzselése mind a sportolói, mind pedig az edzői-szakemberi oldalon. Az elkezdett 
feladatokban, programokban ott rejlik a jövő megoldása is, ezt bizton állítom. Az álmok eléréséhez 
azonban, a fent vázolt okok miatt, több időre van szükségünk. 
 
Mindezeket figyelembe véve úgy döntöttem, hogy ismételten felhatalmazást kérek a munka 
folytatására, a programok kifuttatására, a generációváltás levezénylésére. A 8x200 méter 
befejezésére.  
 
Arra kérem valamennyi elnökségi tagot, hogy egységesen, testületileg mondjunk le és 
kezdeményezem a Közgyűlésünkön a teljes tisztújítás napirendre tűzését. Szeretném, ha lehetővé 
válna a hosszabb távú tervezés, a járványhelyzet utáni újjáépítés, a sikerek és az egység fenntartása.  
 
Hajrá, magyar úszósport! 
 
Tájékoztatom az elnökséget, hogy a fenti gondolatokat a tagszervezetekkel is meg kívánom osztani, 
melyre a tájékoztató elkészült. Indítványozom, hogy a tagszervezetek részére küldött tájékoztató 
anyag tartalmáról az elnökség hozzon egyetértő határozatot. 
 
MÚSZ-64/2020. (08.26.) sz. elnökségi határozat: A Magyar Úszó Szövetség elnöksége a 
tagszervezeti tájékoztató tartalmával egyetért. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Ezt követően az elnök, az alelnökök és az elnökség tagjai valamennyien bejelentik lemondásukat, 
és aláírják a közös lemondó nyilatkozatot. 
 
Wladár Sándor: megköszönni az elnökség eddigi munkáját és kifejezi reményét, hogy a most 
lemondott Elnökséggel közösen folytathatja az elkezdett munkát.  
 
Becsky András: figyelemmel arra, hogy további kérdés, napirendi pont nincs az elnökségi ülést 
berekeszti. 
 
 
 
 
………………………………………                                   ……………………………………. 
       Dr. Török Enikő          Szentpáli Gábor 
    jegyzőkönyvhitelesítő     jegyzőkönyvhitelesítő 


