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JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2021. szeptember 22-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelenlét: Jelenléti ív szerint 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. tanácsterem 
Időpont: 2021.09.22. 11:00 óra 
 
Wladár Sándor elnök 11:00-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti az elnökséget és 
megállapítja, hogy 11 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-104/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 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-105/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek dr. Török Enikőt és dr. Verrasztó Zoltánt választja.  

MÚSZ-106/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát választja.  

 
Becsky András: A napirendi pontok előzetesen megküldésre kerültek, kiegészítés nincs, kérem 
szavazzunk a napirendekről. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-107/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan az 
elnökségi ülés napirendjét 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 időszakról: befejeződött a tokiói olimpia, az 
eredményeket tekintve elismerés illeti a válogatott keretet, fájó a három negyedik hely, sajnos 
Magyarországon az olimpiai, nem dobogós helyezésnek nincs megbecsülése. A paraúszók minden 
idők legjobb eredményét hozták. Párizsig sokkal rövidebb a felkészülési ciklus köszönhető a covid 
helyzetnek, nagyon sűrű a versenynaptár, és indul a rövidpályás versenyek „szezonja” is, kazan-i 
Európa-bajnokság utána a dohai világbajnokság. 
Alig 8 napja elindult az ÚNP Pilot, az első visszajelzések alapján nyilván vannak nehézségek, de a 
fogadtatás alapvetően pozitív.  
Ez év végén lejár a MÚSZ székház bérleti szerződése, jó hír, hogy a Fővárosi Önkormányzat 
támogatja a székház bérleti szerződésének meghosszabbítását, részükről ennek nincs akadálya és 
hamarosan kormánydöntés születik ezzel kapcsolatosan. 
Az idei világkupa megrendezéséhez szükséges anyagi keret nagyon szűk, segítség nélkül nem fogjuk 
tudni megcsinálni, ezt jelezni fogom azon a holnapi megbeszélésen, amelyen részt vesz a FINA 
elnöke Al Musallam úr, Gulyás Gergely miniszter, Fürjes Balázs államtitkár és jómagam. 
Tájékoztatni szeretném az elnökséget, hogy Rózsa Norbert egészségügyi okok miatt visszalépett az 
elnökségi tagságától. 
Tervezzük a „Modern Városok” program keretén belül épült uszodák tekintetében, hogy új 
versenysorozatot indítsunk „Modern Városok Kupa” elnevezéssel. 
A visszajelzések kapcsán folyamatban van a NYÁB szabályzat módosítása. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont szakmai beszámoló a 2021. évi római Ifjúsági 
Európa-bajnokságról, valamint a párizsi Junior Nyíltvízi Európa-bajnokságról. Az előterjesztők dr. 
Sós Csaba szövetségi kapitány és Krajnyák György utánpótlás kapitány. 
 
dr. Sós Csaba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a részletes beszámolók előzetesen megküldésre 
kerültek, nem kívánják kiegészíteni.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-108/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a 
római Ifjúsági Európa-bajnokság szakmai beszámolóját. 
 
MÚSZ-109/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a 
párizsi Junior Nyíltvízi Európa-bajnokság szakmai beszámolóját. 

 
Becsky András: A következő napirendi pont a tokiói nyári olimpiai és paralimpiai játékok szakmai 
beszámolója.  
 
dr. Sós Csaba: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a részletes beszámolók előzetesen megküldésre 
kerültek, ezt nem kívánják kiegészíteni.  
 
Becsky András: A következő napirendi pont eredményességi jutalom. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyes kimagasló sporteredmények állami 
jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sport világeseményt követő harminc 
napon belül javaslatot kell tenni az állami jutalomban részesíthető edzőkre, sportszakemberekre, 
nevelőedzőkre, sportolókra. Az ezzel kapcsolatos – paraolimpiára vonatkozó - javaslat megküldésre 
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került.  Az olimpiai eredményességi jutalmak már megszavazásra kerültek, de a nevelőedzők 
tekintetében korrekcióra volt szükség, ezért arra vonatkozóan új elnökségi szavazás kell. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az elnökség az alábbi 
egyhangú határozatokat hozta. 
 

MÚSZ-110/2021 (09.22) 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 tokiói Paralimpiai Játékokon elért eredmények után az előterjesztés szerinti 
versenyzők jutalmazására tesz javaslatot.  

 
MÚSZ-111/2021 (09.22) 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 tokiói Paralimpiai Játékokon elért eredmények után az előterjesztés szerinti 
sportszakemberek jutalmazására tesz javaslatot. 
 
MÚSZ-112/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan az egyes kimagasló 
sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a tokiói 
XXXII. Nyári Olimpiai Játékokon elért eredmények után az előterjesztés szerinti 
nevelőedzők jutalmazására tesz javaslatot.  
 
 
Becsky András: Következő napirendi pont beszámoló a 2021. évi belgrádi CECJM-ről. Az 
előterjesztő Krajnyák György.  
 
Krajnyák György: Az összefoglaló előzetesen megküldésre került, ezt nem kívánja kiegészíteni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, az elnökség az alábbi 
egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-113/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a 
belgrádi CECJM szakmai beszámolóját. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont válogatott feladatok: keretek, felkészülési feladatok, 
válogatott keretek szakmai támogatási rendszere. Előterjesztő Sós Csaba szövetségi kapitány. 
 
dr. Sós Csaba: A napirendi pontra és alpontjaira vonatkozó anyag előzetesen megküldésre került, 
kérem azok elfogadását. 
 
Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-114/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2021/2022. évi 
medencés válogatott keretet az előterjesztés szerint fogadja el. 
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MÚSZ-115/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2021/2022. évi 
nyíltvízi válogatott keretet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  
 
MÚSZ-116/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. évi 
világversenyekre (EB, VB) csapatba kerülési elveit az előterjesztés szerinti tartalommal 
fogadja el.  
 
MÚSZ-117/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan 2022. évi EB, VB, ifi 
EB, ifi VB, valamint az EYOF és az UNIVERSIADE szintidőket az előterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el.  
 
MÚSZ-118/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2022. évi 
világversenyekre  csapatba kerülési elveit az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  
 
dr. Török Enikő: Javasolja, hogy a 2022. évi Országos Bajnokság időpontjáról (2022. április 20-
23) szavazzon az elnökség, a helyszínt a későbbiekben fogják kijelölni és arról szavazni. 
 

MÚSZ-119/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadja, hogy a 
2022. évi Országos Bajnokság 2022. április 20-23 között kerül megrendezésre. 
 

MÚSZ-120/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2021. évi rövidpályás 
EB csapatnévsorát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.  
 
 
MÚSZ-121/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2021. évi rövidpályás 
VB csapatnévsorát az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 
 
 
MÚSZ-122/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a 2021. évi budapesti 
VK csapatnévsorát a felnőtt válogatottal megegyezően fogadja el. 
 
 
Becsky András: Következő napirend a 2021. évi támogatások, ösztöndíjak. Előterjesztő dr. Török 
Enikő. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a MÚSZ felmérést készített, hogy 2020/2021 
években milyen problémákat okozott a sportágban a járványhelyzet. A felmérés eredményéből 
készült beadvánnyal megkeresték az EMMI Sportállamtitkárságát. A covid okozta károk 
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intézkedési terv alapján megítélt EMMI támogatás felosztási elvének elfogadását javasolja, amely 
előzetesen megküldésre került.  
 
Szita Károly: Óriási siker, hogy a Szövetség elérte ennek a támogatásnak a megszerzését. Ezért 
érthetetlen, hogy mégis voltak olyan egyesületek, akik nem tettek semmit az adatszolgáltatással 
kapcsolatosan. Ezzel a véleménnyel több elnökségi tag egyetértett kiegészítve azzal, hogy olyan egyesületek is 
kapnak támogatást, akik semmit nem tettek az adatszolgáltatásért és ez méltánytalan azokkal szemben, akik 
igen. 
 
Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 

MÚSZ-123/2021 (09.22.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a COVID 
okozta károk intézkedési terv alapján megítélt EMMI támogatás felosztási elvét és a 
támogatási összegnek a MÚSZ tagszervezetei közötti felosztását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.  

dr. Török Enikő: Tájékoztatja továbbá az elnökséget, hogy a Magyar Úszó Szövetség az 
eredményes sportolók részére támogató ösztöndíjat tervez létrehozni dr. Csík Ferenc ösztöndíj 
néven és a Gerevich ösztöndíj kiegészítését szolgálja. Az erről szóló anyag megküldésre került. Az 
ehhez szükséges összeget a MÚSZ saját forrásból biztosítja. Kéri az elnökséget a javaslat 
elfogadására. Tájékoztatja továbbá az elnökséget, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
ösztöndíjjal segíti a Párizs 2024-es Nyári Olimpiára készülő versenyzőket. A meghatározott 
szempontok alapján Pádár Nikolettet és Betlehem Dávid sportolókat javasolja az ösztöndíjra. 
 
Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-124/2021 (09.22.) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a dr. Csik 
Ferenc ösztöndíj szabályzatot és az ösztöndíjban részesített sportolók névsorát az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

MÚSZ-125/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan Pádár 
Nikolett és Betlehem Dávid sportolókat javasolja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
ösztöndíjára.  

MÚSZ-126/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a Gerevich 
ösztöndíjra javasolt versenyzők névsorát és az ösztöndíj összegét az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.  

MÚSZ-127/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a válogatott 
kerettagok részére járó edzőtáborozási és versenyeztetési lehetőségeket az előterjesztés 
szerinti tartalommal fogadja el.  

MÚSZ-128/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 
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A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan a felnőtt 
„A” keret (medencés és nyíltvízi) tagjai részére járó egyéni támogatást az alábbiak szerint 
fogadja el:  

Egy versenyző havonta bruttó 167.400.-Ft. azaz egyszázhatvanötezer forintos kerettel 
rendelkezhet, melyet az adott versenyző felkészítésében résztvevő sportszakemberek 
(erőnléti edző, sportmasszőr, sportpszichológus, dietetikus stb.) díjazására fordítható. A 
szakemberekkel a MÚSZ köt szerződést. Az adott versenyző keretének kimerüléséről a 
MÚSZ tájékoztatja az érintett versenyző klubját. A MÚSZ támogatás feletti költségek a 
sportoló egyesületét és/vagy a sportolót terhelik.  

 MÚSZ-129/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúan akként 
dönt, hogy a 2021. szeptember 01. napját követően MÚSZ támogatások vonatkozásában 
nem adható támogatás azon sportszervezetnek, amely:  

• legalább 24 hónapja nem tagja a Magyar Úszó Szövetségnek; 

• a tárgyévet megelőző év támogatási elszámolásait nem adta le a Magyar Úszó 
Szövetségnek; 

• a Magyar Úszó Szövetség felé bármilyen tartozása áll fenn.  

 
Becsky András levezető elnök 13:01 órakor szünetet rendel el. 
Az ülés 13:37 órakor folytatódik. Levezető elnök megállapítja, hogy az elnökség 12 fővel 
határozatképes. 
 
Becsky András: Következő napirendi pontok a gazdálkodási, valamint fegyelmi szabályzat. 
Előterjesztő dr. Fábry György. 
 
dr. Fábry György: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a Fegyelmi Szabályzat módosítására a törvényi 
szabályozás változása miatt került sor. A Gazdálkodási Szabályzat tekintetében teljesen új került 
kialakításra, mivel a korábbi nagyon régi és elavult volt. 
 
Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-130/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan az 

előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a Magyar Úszó Szövetség új Gazdálkodási 

Szabályzatát.   

MÚSZ-131/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal az előterjesztés szerinti 

tartalommal fogadja el a Magyar Úszó Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Fegyelmi Szabályzatát.   

 
Becsky András: a következő napirendi pont: tagfelvétel, dr. Török Enikő az előterjesztő. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget a tagfelvételi kérelmekről, megfelelnek a formai 
előírásoknak, a beadott dokumentumok rendben vannak. Javasolja a felvételüket. Tájékoztatja 
továbbá az elnökséget, hogy a Vidra Szabadidő és Sportegyesület jelezte kilépését és kérte törlést a 
tagszervezetek közül. 
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Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 

MÚSZ-132/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a Csenger 

Városi Kézilabda és Sport Club-ot felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-133/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a Sportliget 

Sportegyesületet felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-134/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a 

Gyomaendrődi Úszó Sportegyesületet felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-135/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a Pécsi 

Egyetemi Atlétikai Club-ot felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-136/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a 

Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesületet felvette tagjai sorába. 

MÚSZ-137/2021. (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal, egyhangúan a 

Kazincbarcikai Sport Központ „Delfin” Vízisport Klubot felvette tagjai sorába. 

Becsky András: Következő napirend a régiós pályázatok elbírálása. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy az idén tavasszal meghirdetett régió vezetői és 
régió vezetőedzői pályázat a nyugat-dunántúli és a dél-dunántúli régiókban nem volt eredményes, 
így ezekre a posztokra ismét pályázat került kiírásra. A dél-dunántúli régióvezetői posztra két 
pályázat érkezett, a bíráló bizottság Czakó Csabát javasolja, a régió vezetőedzői posztra négyen 
pályáztak, a bizottság Virovecz Richárdot javasolja. Nyugat-dunántúli régió vezetőedzői posztra öt 
pályázat érkezett, egy pályázó visszavonta a pályázatát, a bizottság Szántó Katát javasolja. Kéri az 
elnökséget, hogy szavazzanak a javaslatokról. 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 

MÚSZ-138/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazat, 0 nem és 1 tartózkodással 
a Nyugat-dunántúli Régió vezetőedzőjének Szántó Katát választja. 

MÚSZ-139/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan a Dél-
dunántúli Régió régióvezetőjének Czakó Csabát választja. 

 



-8.- 
 

MÚSZ-140/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:   

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan a Dél-
dunántúli Régió vezetőedzőjének Virovecz Richárdot választja. 

 
Becsky András: Utolsó napirendi pont a bizottságok személyi összetételének változása. 
 
Turi György: Ismerteti az elnökséggel, hogy az Edző Bizottság újraválasztotta tagjait, az összetétel 
továbbra is teljesítményhez kötött, tehát olimpiai érmesek és olimpiai döntősök edzői a bizottság 
tagjai, ha több edző van egy egyesületből a klubok döntenek a szavazati jogról. Ismerteti a névsort 
és kéri az elnökséget annak megszavazására.  
 
Krajnyák György: Az Utánpótlás edzői bizottság vezetőjeként javasolja, hogy az Utánpótlás 
Bizottságba Kutasi Gergely helyett Szabó Gergő kerüljön új tagként és javasolja, hogy a 
régióvezetők helyett a régió vezetőedzők legyenek az Utánpótlás Bizottság tagjai.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 

MÚSZ-141/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan 
újraválasztotta Edzőbizottság tagjait. Az Edzőbizottság tagjai: prof. dr. Sós Csaba, Gellért 
Gábor, Krajnyák György, Selmeci Attila, Szokolai László, Plagányi Zsolt, Nagy Péter, Virth 
Balázs, Gelencsér Máté, Kutasi Gergely, Molnár Ákos, Petrov Iván, Petrov Árpád, dr. 
Verrasztó Zoltán, Tari Imre, Tóth András. 

MÚSZ-142/2021 (09.22) sz. elnökségi határozat:  

A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúan az 
Utánpótlás Bizottság tagjának választja Szabó Gergőt és rögzíti, hogy a továbbiakban a 
régióvezetők helyett a régió vezetőedzők tagjai az Utánpótlás Bizottságnak.  

 
Becsky András megköszöni az elnökségi tagoknak a részvételt és 14:31 órakor berekeszti az 
elnökségi ülést. 
 
 
 
…………………………………………..                   ………………………………………… 
      dr. Török Enikő           dr. Verrasztó Zoltán 
      jegyzőkönyvhitelesítő               jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 

………………………….. 
Orosz Júlia 

jkv. vezető 


