
-1.- 
 

JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2021. május 26-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelenlét: Jelenléti ív szerint 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. tanácsterem 
Időpont: 2021.05.26. 14:00 óra 
 
Wladár Sándor elnök 14:00-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti az elnökséget és 
megállapítja, hogy 12 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, indítványozza, hogy az elnökségi ülés levezető 
elnökének személyét az elnökség szavazza meg. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-92/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan levezető 
elnöknek Becsky Andrást választja.  
 
Becsky András: javasolja, hogy a hitelesítők dr. Török Enikő és dr. Verrasztó Zoltán legyenek, a 
jegyzőkönyvvezető Orosz Júlia. 
 
Egyéb javaslat nem volt.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-93/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, 0 nem és 1 
tartózkodással a jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Török Enikőt és dr. Verrasztó Zoltánt 
választja.  
 
MÚSZ-94/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát választja.  
 
Becsky András: A napirendi pontok előzetesen megküldésre kerültek, a 8. pont kiegészül 8/a 
alponttal ezzel együtt, kérem szavazzunk a napirendekről. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-95/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az 
elnökségi ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt elfogadja.  
 
Becsky András: a 1. napirendi pont Wladár Sándor elnök úr beszámolója. Átadja a szót az 
elnöknek: 
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Wladár Sándor: Tájékoztatja az elnökséget az elmúlt időszak legfontosabb feladatairól: Európa-
bajnokság sikeres megszervezéséről, amely nem kis kihívást jelentett a szervezők számára a COVID 
időszak alatt, úgy, hogy megüsse a megszokott színvonalat. 51 ország részvételével sikeresen 
lezajlott az Eb, ehhez kapcsolódóan néhány adat: 4000 ember buborék alatt, 100 sajtó médium 
képviseltette magát, több mint 18 ezer PCR tesztből csak 4 volt pozitív! A mozgáselemző rendszer 
alkalmazásával új „know-how” került bevezetése. Összességében ismét hatalmas munka lett 
teljesítve, köszönet mindenkinek. 
 
Kaposváron zajlott ebben az évben is a Csík Ferenc emlékverseny. Felavatásra került az új 
emlékszobor és kialakításra került egy emlékszoba is. 
 
A FINA Bureau tisztújítása 2021 júniusban lesz, Fürjes Balázs államtitkár urat javasolja delegálni a 
FINA-ba. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont tájékoztató jellegű, beszámoló a 2021-es Európa-
bajnokságról. Az előterjesztők dr. Sós Csaba szövetségi kapitány és Gellért Gábor nyíltvízi kapitány. 
 
dr. Sós Csaba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a részletes beszámoló előzetesen megküldésre 
került, nem kívánja kiegészíteni.  
 
Gellért Gábor: Tájékoztatja az elnökséget a beszámoló a nyíltvízi válogatott Eb szerepléséről 
megküldésre került, annyival egészítené ki, hogy Rasovszky Kristóf sokat vállalt magára, talán ennek 
köszönhető, hogy nem az az eredmény született, mint amit vártak. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétele nem volt. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont szervező bizottsági beszámoló az Eb-ről.  
 
Szántó Dávid: 2016-ban 3 hónap alatt sikerült eb-t összehozni, most ez 1 hónap alatt történt, 
reméljük több ilyen nem lesz. Sorra érkeznek a pozitív visszajelzések, most a legutolsó, ami érkezett 
a brit úszó szövetség elnökének gratulációja volt. A csapatok is maximálisan elégedettek voltak. 
Megerősíteni tudja Elnök úr által már korábban említett számokat: buborék 4000 fő, 160 önkéntes, 
51 ország részvétele az 52-ből stb. FINA Büro tagok is elégedettek voltak. 2 LEN meeting került 
lebonyolításra, Al-Mussallam úr is megtisztelte ittlétével az Eb-t.  
3 komolyabb baki volt:  

• 20 percre kiesett a streem, mert a COVID laborból valaki lekapcsolta az áramot,  

• hangfal leégése a szinkronúszás alatt,  

• rajtgép probléma: az egyik versenyszám alatt a 8-as pályán tönkrement, emiatt a svédek 
óvtak. Mindenki megszavazta az újra úszást, így az eredetileg dobogós holland lány elesett 
az éremtől. Emlékplakettet kapott másnap, amit a holland sajtó is megírt.  

 
Ketten akartak kilógni a buborékból, akkreditációjuk azonnal visszavonásra került 
 
14:40 kor egy taggal kiegészül az elnökség (Gyepes Ádám). 13 fő 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Becsky András: Következő napirendi pont tájékoztató a 2021. Para-úszó Eb. Az előterjesztő dr. 
Sós Csaba és Becsey János.  
 
Becsey János: Köszönti az elnökség tagjait, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámoló 
kiküldésre kerül, amelyet azzal egészítene ki, hogy tavaly nem volt para verseny. A MÚSZ 
biztosította, hogy a para versenyzők részt vehessenek az ob-n. A portugáliai Eb minden idők 
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második legsikeresebb versenye volt, 9 aranyéremmel zárt a magyar csapat. Kiemelné Papp Bianka, 
Konkoly Zsófi szereplését, utóbbinál Jancsik Árpád és Sós Csaba szövetségi kapitány érdeme, hogy 
sikeres volt a visszatérése. Érdemes még a női váltót kiemelni, akikkel még sokat fogunk találkozni, 
most ezüstérmesek lettek. A következő versenyek a berlini világkupa, majd olimpia. Köszöni a para 
sportolók támogatást a MÚSZ-nak. 
Becsky András: Következő napirendi pont 2021. soron következő nemzetközi eseményei, Ifjúsági 
Európa-bajnokság, olimpiai csapat helyzete. Előterjesztők dr. Sós Csaba, Krajnyák György és Szögi 
László. 
 
Krajnyák György: Az ifi Eb-re a csapat a szintidő táblázat alapján összeállításra került, ez lett 
előzetesen az elnökségi tagoknak megküldve.  
 
dr. Verrasztó Zoltán: Mi a helyzet Ugrai Pannával? Hogy van? 
 
Krajnyák György: Edzője elmondása szerint jobban van és edz. 
 
dr. Sós Csaba: Az előterjesztés a jelenlegi állapotot tükrözi, „B” szintesek miatt még változhat a 
helyzet. 
 
Szögi László: Koriyamában lesz az akklimatizációs edzőtábor, tudnak fogadni. A földrengés miatt 
azonban az eredeti helyett másik szállodában lesz az elhelyezés. Kérték, hogy adjunk le minden 
elvárást pl. étrenddel kapcsolatosan is. Július 12-én indul a csapat, transzferrel érkeznek a helyszínre, 
mivel a japánok szigorúan veszik vészhelyzet miatti szabályokat, így pl. útvonalengedéllyel szállítják 
a csapatot. Maga az edzőtábor július 14-22-ig lesz, 22-én költözés az olimpiai faluba, 23-án este 
megnyitó, 24-én kezdődik az úszás verseny. A MOB-val folyamatos az egyeztetés, Tokióban is 
buborék lesz! Koriyama fedezi a teljes költségét az edzőtábornak! 
 
Becsky András: Kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan? 
 
Szántó Dávid: Javasolnám, hogy abban az esetben, ha Cseh László igent mond az olimpián való 
indulásra, ő legyen a magyar csapat zászlóvivője. 
 
Dr. Török Enikő tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy a Budapest Open után lesz teljeskörű 
csapattájékoztató. 
 
Becsky András: Szántó Dávid javaslatát felterjesztem szavazásra, ezt követően az elnökség az 
alábbi határozatot hozta: 
 
MÚSZ-96/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal, egyhangúan támogatja 
a javaslatot, hogy amennyiben Cseh László vállalja a feladatot a MÚSZ járjon el a Magyar 
Olimpiai Bizottság felé annak érdekében, hogy a tokiói olimpián a magyar csapat 
zászlóvivője Cseh László legyen.  
 
Becsky András: Következő napirendi pont a FINA kongresszus – tisztújítás. A napirendi pontot 
két részre választom, az első rész előterjesztője Elnök úr. A második részben, mivel személyi jellegű 
titkos szavazás lesz, zárt ülést rendelek el. 
 
Wladár Sándor: Köszönti Fürjes Balázs államtitkár urat. Személyét javasolja delegálni a FINA 
Büróba. Tájékoztatja az elnökséget, hogy a 2027-es pályázat alkalmával konstruktív munkát 
végeztek együtt. Megemlíti, hogy jó döntés volt az, hogy a Nemzeti Sport Ügynökség élére Mihók 
Attila személyében egy jó vezető került. Mivel nagyon fontos a világesemények elhozatala 
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Magyarországra, így Államtitkár úr a FINA-ban érdekeinket képviselné, hiszen hiába építjük a 
létesítményeket, ha nem tudjuk tartalommal megtölteni azokat. Kéri, hogy döntéseiben támogassa 
a magyar úszósportot, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a bizottsági tagok kapcsán 
képviseltethessük magunkat. 
 
Fürjes Balázs: Köszöni a meghívást és a lehetőséget. Megtiszteltetés számára, hogy itt lehet. 2014-
ben kezdett együtt dolgozni a „vizes” szövetségekkel. Az olimpiai pályázat halasztásra került ugyan, 
de a 2017-es budapesti vb megvalósult és felépítésre került a Duna Aréna. Köszöni az NSÜ-vel 
kapcsolatos elismerő szavakat és őszintén nagy véleménnyel van a szövetségben folyó munkáról, 
mert érzékelhető, hogy szívügy. Elnök úrral történt egyeztetést követően a jövőre vonatkozóan 
mind a hazai, mind pedig a nemzetközi kapcsolatait tudja felajánlani az úszósport további 
eredményes működéséhez. 
 
Szita Károly: Javasolja az elnöki javaslat támogatását, három évtizede ismeri államtitkár urat és 
biztosítja az elnökséget arról, hogy Fürjes Balázs által kifejtett munkában nem fognak csalódni. 
 
Becsky András levezető elnök 15:35 órakor zárt ülést rendel el, majd a zárt ülést követően 
az elnökségi ülés 16:03 órakor 12 fő részvétekével folytatódik és az alábbi határozatot 
hozzák. 
 
MÚSZ-97/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett dr. 
Fürjes Balázst jelöli a Nemzetközi Úszó Szövetség végrehajtó szervezetébe (FINA Büro).  
 
Becsky András: Következő napirendi pont a pályahasználati támogatás egyesületek részére, a 
szakmai anyag előzetesen megküldésre került. Előterjesztő dr. Török Enikő. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy nincs változás, 50 millió forint kerül felosztásra. 
 
Becsky András: Kérem szavazzunk. 
 
MÚSZ-98/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az 
egyesületek részére nyújtandó pályahasználati támogatást az előterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el.  
 
Becsky András: Következő napirendi pont a Nyíltvízi Országos Bajnokság versenykiírása és 
lebonyolítása, amihez az anyag előzetesen kiküldésre került. 
 
dr. Török Enikő: Mivel a Fukuoka által visszamondott olimpiai kvalifikációs verseny Setubalban 
kerül megrendezésre, így nem látjuk értelmét a hazai világkupa verseny megrendezésének. 
Eredetileg a világkupa és az Ob együtt lett volna. A világkupára kapott EMMI támogatás 
visszamondásához elnökségi döntés szükséges. Módosul ezért a nyíltvízi ob helyszíne és időpontja, 
1 napos lesz és a szegedi Maty-éren kerül megrendezésre kedvező körülmények között. Nevezés 
online, nevezési díjak fizetése átutalással, a helyszínen ellenőrzik a kékkönyvet és a sportorvosi 
igazolást. 
 
Az elnökség továbbá megvitatta, hogy azok részére, akik az ifi ob-t követően a nyíltvízi ob-n is 
versenyeznek lehetőség van szállásfoglalásra Szegeden. 
 
Becsky András: Kérem szavazzunk a világkupa lemondásáról és a nyíltvízi ob módosításról. 
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MÚSZ-99/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan akként 
dönt, hogy lemondja a 2021. évi FINA/CNSG nyíltvízi világkupa sorozat június 12-i 
magyarországi versenyét.  
 
MÚSZ-100/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazat, 0 nem és 1 tartózkodással 
a Nyíltvízi Úszó Országos Bajnokság versenykiírását és lebonyolítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont közgyűlési feladatok, szakmai -pénzügyi helyzet.  
 
dr. Sándor Elek: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az 502/2020. kormányrendelet a 271/2021. 
kormányrendelettel meghosszabbításra került. Jelenleg még mindig nem egyértelmű a helyzet, sok 
klub és szakszövetség lemonda a személyes részvétellel tartandó közgyűlést. Dr. Fábry György és 
ő is javasolja, hogy az elektronikusan megszavazott időpont (június 27.) maradjon egyelőre és 
rendelkezéseket kísérjek figyelemmel. 
 
Tari Viktória: Tájékoztatja az elnökséget, hogy kb. két hét múlva fogják a könyvvizsgálók átadni 
az anyagot. A május 31-i beadási határidőt igazolási kérelemmel ki lehet tolni és a MÚSZ ezt meg 
is teszi. 
 
Becsky András: a következő napirendi pont: tagrevízió, tagfelvétel, dr. Török Enikő az 
előterjesztő. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy két tagfelvételi kérelem érkezett, megfelelnek 
a formai előírásoknak, a beadott dokumentumok rendben vannak. Javasolja a felvételüket. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-101/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan az Egri 
Vízilabda Klubbot felvette tagjai sorába. 
MÚSZ-102/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a 
Szentgotthárdi VSE-t felvette tagjai sorába. 
 
Becsky András: Egyebek napirendi ponttal kapcsolatosan van-e hozzászólás? 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy 2021-ben a V4 versenyt Szlovákia rendezi. 
Azonban május 21-én kapott a szövetség erről értesítést és mivel öt napunk lenne arra, hogy a 
magyar csapat indulása a versenyen megszervezésre kerüljön, így nem javasolja a részvételt. A 
szervezők sajnos nem a MÚSZ hivatalos emailcímén leveleztek korábban ezzel a versennyel 
kapcsolatosan, hanem Petrov Ivánnal, aki néhány gyerekkel részt akar venni ezen a versenyen, így 
kéri az elnökséget, hogy szavazással erősítsék meg, hogy nem delegálunk csapatot.  
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-103/2021. (05.26.) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan akként 
dönt, hogy a 2021. évi V4 versenyen nem indítja az Ifjúsági válogatott versenyzőit.  
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dr. Fábry György: Tájékoztatja az elnökséget, hogy Jakabos Zsuzsanna az Eb után, a közösségi 
oldalán megosztott posztjával megsértette a MÚSZ reklámszabályzatát. Javasolja az ügy 
kivizsgálását. Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy ez a magatartás megengedhetetlen. 
 
Becsky András megköszöni az elnökségi tagoknak a részvételt és 16:40 órakor berekeszti az 
elnökségi ülést. 
 
 
 
…………………………………………..                   ………………………………………… 
      dr. Török Enikő           dr. Verrasztó Zoltán 
      jegyzőkönyvhitelesítő               jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 

………………………….. 
Orosz Júlia 

jkv. vezető 


