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JEGYZŐKÖNYV 
mely felvételre került a Magyar Úszó Szövetség 2021. november 11. napján 13.00. órakor megtartott elnökségi 

üléséről 
 
Az elnökségi ülés helye: Kaposvár  
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti elnökségi tagok és meghívottak 
 
Wladár Sándor elnök 13.00 órakor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket és 
megállapítja, hogy 8 elnökségi tag személyesen jelen van, további 5 tag pedig zoom-on jelentkezett 
be, az elnökségi ülés határozatképes. Indítványozza, hogy egy rendkívül fontos üggyel a napirendi 
pontok kerüljenek kiegészítésre, mégpedig Turi György alelnök úr személyét érintő kérdés 
megvitatásával. Javasolja, hogy erre az elnökségi ülés végén zárt ülés keretében kerüljön sor.  
Felkéri Becsky Andrást az elnökségi ülés levezetésére.  
 
Becsky András is köszönti a jelenlévőket és javaslatot tesz az elnökségi ülés tisztségviselőinek 
megválasztására.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta:  
 
MÚSZ-143/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan levezető 
elnöknek Becsky Andrást választja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-144/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Török Enikőt és dr. Verrasztó Zoltánt választja.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-145/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége jegyzőkönyvvezetőnek dr. Fábry Györgyöt 
és dr. Sándor Eleket választja.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András ismerteti az elnökségi ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt. Tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy dr. Fábry Györgynek 15.00 órakor az ülésről távoznia kell, ezért a 12. napirendi 
pontot javasolja elsőként megtárgyalni. 
 
MÚSZ-146/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan az 
elnökségi ülés kiegészített napirendjét elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 

1. napirendi pont: 
 
Nyilvántartási, Igazolási-átigazolási szabályzat módosítás.  
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dr. Fábry György: Tájékoztatja az elnökségi tagokat az előterjesztést megelőző munkáról. Az egy 
évvel ezelőtt módosított szabályok bevezetését követően a gyakorlati tapasztalatok, a 
tagszervezetek és különösen a szülők visszajelzései alapján indokolt volt a szabályzat egyes 
rendelkezéseinek finomítása, újrahangolása. A javasolt módosítások egy része lényegét tekintve 
technikai jellegű, a vonatkozó jogszabályok egyes rendelkezéseinek figyelembevételével készült 
pontosítások, illetőleg a szövegben meglévő esetleges ellentmondások tisztázása, pontosítása. 
Vannak azonban érdemi módosítások is. A módosítások előterjesztését megelőzően a MÚSZ 
előkészítésben részt vevő szakmai gárdája készített egy javaslatot, melyet megküldött a szakmai 
bizottságoknak (Edzőbizottság, Utánpótlás Bizottság és a Sportolói Bizottság) és a beérkezett 
javaslatok alapján, azok figyelembevételével készült el az a végső javaslat, mely most az elnökség 
előtt van. Az elnökségi tagok közül Molnár Mihály és Markovits László terjesztett elő írásbeli 
javaslatot a szabályzattervezettel kapcsolatban. Ismerteti a módosítási javaslatokat.  
 
Ezt követően az elnökség tagjai között élénk vita alakult ki, elsősorban a nevelési költségtérítésre 
vonatkozóan.  
 
Markovits László: elfogadom a szakmai indokokat és visszavonom a módosítási javaslatom. 
Molnár Mihály: Megértettem, hogy bármely szabály megszegése elviekben fegyelmi vétség, mégis 
úgy gondolom, hogy a tagszervezetek figyelmét jobban fel lehet arra hívni, hogy kötelező benevezni 
az átigazolási idő alatt is a versenyzőt, ha tudomással bírnak arról, hogy ez fegyelmi vétség is lehet, 
ha elmulasztják, ezért fenntartom a módosítási javaslatom. Ugyancsak fontosnak tartom azt is, hogy 
a válogatott versenyzőkre magasabb összegű átigazolási díj vonatkozzon, és azt is, hogy 600 LEN 
pont alatt legyen csak kivételi kör.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta:  
 
MÚSZ-147/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja 
Molnár Mihály módosító javaslatát a Szabályzat 5. § (8); (13) és (15) bekezdéseire 
vonatkozóan.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-148/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja 
az új Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzatot. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
 

2. napirendi pont:  
 
Elnöki beszámoló az elmúlt időszakról 
 
Wladár Sándor röviden ismerteti a szeptemberi elnökségi ülés óta történt lényeges eseményeket. 
Kiemeli a LEN Kongresszus megrendezését, az október Világ Kupát, melyek vonatkozásában a 
MÚSZ szervezőcsapat ezúttal is bizonyságot tett arról, hogy a legnehezebb körülmények között is 
képes világszínvonalú eseményeket szervezni. Kitért a kazanyi rövidpályás EB tanúságaira és 
megállapította, hogy a szervezők felelőtlensége vezetett oda, hogy jelenleg már a kazanyi magyar 
csapatból hatan is COVID fertőzöttek.  
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3. napirendi pont:  
 

3.1. Rövidpályás Európa-bajnokság csapat szereplés 
 
prof. dr. Sós Csaba szövetségi kapitány szóban is ismerteti az írásban is megküldött jelentését.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatot hozta:  
 
MÚSZ-149/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a 
kazanyi rövidpályás Európa-bajnokságról szóló kapitányi beszámolót. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
 

3.2. Rövidpályás EB - Eredményességi jutalom  
 
dr. Török Enikő ismerteti az előterjesztést. Szabó Szebasztián 50 pillangón elért eredményét azért 
nem lehet figyelembe venni, mert a Korm. rendelet kizárólag az olimpiai számokban elért 
eredményeket premizálja.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatot hozta:  
 
MÚSZ-150/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan az egyes 
kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
alapján a kazanyi Rövidpályás Európa-bajnokságon elért eredmények után az előterjesztés 
szerinti versenyzők és sportszakemberek jutalmazására tesz javaslatot.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 

4. napirendi pont:  
 

Hazai és nemzetközi események, versenynaptár, időpontok  
 
prof. dr. Sós Csaba: A javasolt időpontokat az Edzőbizottság tagjaival is megvitattuk. Elfogadom 
a Budapest Bajnokság időpontjára vonatkozó javaslatot is, ezzel kiegészítem az előterjesztést. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatot hozta:  
 
MÚSZ-151/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 
2022. évi Országos Bajnokságok időpontjait.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
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5. napirendi pont:  
 
Országos Bajnokságok helyszínpályázatainak kiírása 

 
dr. Török Enikő kéri az elnökséget, hogy erről most ne történjék döntés. A lehetséges helyszínekkel 
zajlik az egyezetetés. Javasolja, hogy 2022-ben a Duna Arénát mellőzzék, rendkívül drága. Több 
korosztályos bajnokság helyszínére már előrehaladott tárgyalások vannak.  
 

6. napirendi pont:  
 
Országos Bajnokságok és Nemzetközi események versenybíró jelölések  
 
dr. Török Enikő ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy az előterjesztések a nemzetközi versenyekre 
feltételesek, ugyanis az attól függ, hogy a FINA, LEN biztosít-e versenybíró jelölést vagy sem.  

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta:  
 
MÚSZ-152/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
május 13-29. között megrendezésre kerülő fukuokai FINA Világbajnokságra Kemény 
Petrát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-153/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
június 27. – július 7. között megrendezésre kerülő chengdui UNIVERSIADE-ra Lázár 
Olgát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-154/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
július 6-10. között megrendezésre kerülő otopeni LEN Ifjúsági Európa-bajnokságra 
Lukács Lillát és Kemény Petrát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-155/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
július 24-30. között megrendezésre kerülő besztercebányai EYOF-ra Párkány Gabriellát és 
Sass Katalint jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
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MÚSZ-156/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
augusztus 11-21. között megrendezésre kerülő római Európa-bajnokságra Lukács Lillát és 
Szentirmay Andreát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-157/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
augusztus 23-28. között megrendezésre kerülő kazanyi Ifjúsági Világbajnokságra Párkány 
Gabriellát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-158/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
augusztus 26-28 között megrendezésre kerülő setubai Ifjúsági Nyíltvízi Világbajnokságra 
Lázár Ritát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-159/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. évi 
Ifjúsági Nyíltvízi Európa-bajnokságra Fodor Szabolcsot jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-160/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
május 13-29. között megrendezésre kerülő fukuokai FINA Nyíltvízi Világbajnokságra 
Lázár Ritát jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
 
MÚSZ-161/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. 
évben megrendezésre kerülő magyar bajnokságokra az előterjesztés szerinti személyeket 
jelöli versenybírónak.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 

7. napirendi pont:  
 

 
2021. évvégi nemzetközi események – Rövidpályás VB  
 
prof. dr. Sós Csaba: Javaslom, hogy a most zajló OB után és a járványügyi helyzet ismeretében a 
nevezési határidőhöz közel egy elektronikus szavazással kerüljön meghatározásra a csapatnévsor. 
Most ne szavazzunk erről.  
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8-9. napirendi pont:  
 

A 2021-es támogatások összefoglalása - A 2022. támogatási rendszerek 
 
dr. Török Enikő – Tari Viktória távollétében – röviden ismerteti a 2021-es adatokat és a jövő évi 
elosztási terveket.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
10. napirendi pont:  

 
Szponzorációs gépjármű használat állása 
 
Bohus Richárd ismerteti, hogy a Sportolói Bizottság az elmúlt időszak eredményei alapján, valamint 
a MOB autók visszavétele, majd jövő tavaszi ismételt biztosítására is figyelemmel az alábbi 
javaslatot terjeszti elő a szponzor autók elosztására vonatkozóan.  
 
Kapás Boglárka 
Kenderesi Tamás 
Németh Nándor 
Olasz Anna 
Telegdy Ádám 
Szabó Szebasztián 
Mihályvári-Farkas Viktória 
 
Hangsúlyozza, hogy ez a javaslat a 2021. november – 2022. március-április időszakra vonatkozik. 
Amikor újra biztosítja a MOB a 4 db Toyotát, akkor azt az alábbi versenyzők kapják.   
 
MOB Toyota: 
 
Olasz Anna 
Kapás Boglárka 
Rasovszky Kristóf 
Kenderesi Tamás 
 
Amennyiben jövő tavasszal a MÚSZ részére továbbra is biztosítja az Audi gépkocsikat, akkor új 
javaslatot tesznek azok elosztására.  
 
11. napirendi pont:  

 
Nevelési költségtérítések  
 
dr. Török Enikő tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a 2021. évi átigazolási szabályok alapján 
milyen összegű átigazolási díj érkezett be a MÚSZ számlájára. Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy 
a befolyt összeg 10 %-a marad a MÚSZ-nál, a 90 % átutalásra kerül az átadó sportszervezetek 
részére.  
 
Kovács Ottó: Kérem, hogy vizsgálják felül a közölt listát, mert egy elírás van benne Kós Márton 
átigazolásával kapcsolatban.  
 
dr. Török Enikő: kiutalás előtt természetesen ismételten ellenőrizni fogjuk a listát.  



-7.- 
 

 
12. napirendi pont:  

 
Gépjármű üzemeltetési szabályzat 
 
dr. Sándor Elek: Régi hiányt pótlunk ezzel a szabályzattal. Előzetesen kérdés, észrevétel nem 
érkezett a szabályzat tervezetével kapcsolatban. A szabályzat – elfogadás esetén – a mai nappal 
lépne hatályba.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt,  
 
MÚSZ-162/2021. (11.11.) sz. elnökségi határozat:   
 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a MÚSZ 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát elfogadta.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
13. napirendi pont:  

 
Tagfelvétel  
 
Török Enikő: a jelentkező nem adott be minden szükséges dokumentumot, így nem szükséges 
határozatot hozni.  
 
Becsky András 10 perc szünetet rendel el.  
 
Az elnökségi ülés 15.00 órakor folytatódik.  
 
Becsky András: Figyelemmel arra, hogy személyi kérdés megtárgyalására kerül sor zárt ülést rendel 
el.  
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülést követően Becsky András megköszönte a jelenlévők munkáját és 15.40 órakor az 
elnökségi ülést berekesztette.  
 


