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JEGYZŐKÖNYV 

mely felvételre került a 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

(1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.) 
2021. június 27. napján megtartott 

MEGISMÉTELT RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

Helyszín:  Hélia Hotel Terasza (1133 Budapest Kárpát utca 62-64.) 

Időpont:  2021. június 27. 10:30 óra 

Jelenlét:  a csatolt jelenléti ív szerint a tagszervezetek képviselői, valamint 

 
Wladár Sándor elnök;  
Becsky András általános alelnök, 
Turi György szakmai alelnök, 
Prof. Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, 
dr. Farkas Bence Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke, 
dr. Pozsgay Gábor Ellenőrző Testület elnöke, 
dr. Sándor Elek ügyvéd, jogi képviselő 
dr. Fábry György ügyvéd, jogi képviselő 

Wladár Sándor: Megnyitja a megismételt Közgyűlést, köszönti a résztvevőket, meghívottakat. Ezt 
követően megkéri dr. Farkas Bencét, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy tegyen jelentést a 
jelenlétről 

Dr. Farkas Bence: A 198 szavazásra jogosultból csak 62 képviseleti joggal rendelkező személy 
regisztrált. 

Wladár Sándor: A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.  

Wladár Sándor: dr. Sándor Elek ügyvédet, a MÚSZ jogi képviselőjét javasolja a Közgyűlés levezető 
elnökének.  

Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezett a levezető elnök személyét illetően. 

Wladár Sándor: Megkéri a szavazati joggal rendelkezőket, hogy szavazzanak, elfogadják-e dr. Sándor 
Elek ügyvédet a Közgyűlés levezető elnökének. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

1/2021. (06.27.) MÚSZ KGY. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) megválasztotta dr. Sándor Eleket a Közgyűlés levezető elnökének. A 
szavazásban mindenki részt vett. 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

Dr. Sándor Elek: Megköszöni a bizalmat, továbbá tájékoztatja a résztvevőket, hogy a Közgyűlés 
tisztségviselőit is meg kell választaniuk. 

Jegyzőkönyvvezetőnek Szabó-Gyányi Enikőt javasolja, és szavazásra teszi fel a kérdést.  

Dr. Sándor Elek a határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 
62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

2/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) jegyzőkönyvvezetőjévé választotta Szabó-Gyányi Enikőt. A szavazásban 
mindenki részt vett. 

Dr. Sándor Elek: Két jegyzőkönyvhitelesítő személyére vár javaslatot.  

Kiss Éva a Budapesti Honvéd Sportegyesülettől, illetve prof. dr. Sós Csaba szövetségi kapitány vállalja a kijelölt 
feladatot. 

Dr. Sándor Elek a határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 
62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

3/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta Kiss Évát. A szavazásban mindenki részt 
vett. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

4/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) jegyzőkönyv hitelesítőnek választotta dr. Sós Csabát. A szavazásban mindenki 
részt vett. 

Dr. Sándor Elek: Tájékoztatja a Közgyűlést a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjairól, melynek elnöke 
Dr. Farkas Bence. Akik a regisztrációt végezték Spisák Vivien, Szögi László, Ungor Adrienn, 
Keresztesiné Gémesi Katalin, Molnár Anett, Süttő Dénes, Espár Zsuzsanna, Fintor Mária és Orosz 
Júlia. A tagokat előzetesen az elnökség választotta, most arra kéri a Közgyűlést, hogy erősítse meg 
tisztségében a Mandátumvizsgáló Bizottságot.  

A határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 62 fő van jelen. 

 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

5/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) megerősítette a Mandátumvizsgáló Bizottságot feladataik elvégzésében. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

Dr. Sándor Elek: Tájékoztatja a Közgyűlést a Szavazatszámláló Bizottság jelöltjeiről, melynek elnöke 
Szögi László. Tagoknak jelölt személyek Orosz Júlia és Gönci Olivér. Megkéri a Közgyűlést, hogy 
szavazzanak a jelöltekről. 

A határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

6/2021. (09.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait jelölt tisztségükre. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

Dr. Sándor Elek ismerteti a már előzetesen írásban is kiküldött közgyűlési napirendi pontokat: 

1. napirendi pont: Az Elnökség 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása; 
2. napirendi pont: A számvitelről szóló törvény szerinti 2020. évi beszámolója,  
3. napirendi pont: Az Ellenőrző Testület beszámolója 2020-as évről 
4. napirendi pont: A közhasznúsági melléklet (jelentés) elfogadása 
5. napiendi pont: a MÚSZ 2021. évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása 

Az elnökség előzetesen a meghívóban meghirdette az 5 napirendi pontot, ezt követően felvett egy 6. 
napirendi pontott is. 

6. napirendi pont: Tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása 

Dr. Sándor Elek: szavazásra teszi fel az előzetesen meghirdetett és a kiegészített napirendi pontokat. 

A határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

7/2021. (09.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) a 6 napirendi pontot elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett.  

Dr. Sándor Elek: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1., 2., 3., 4. napirendi pont tartalmilag összefügg, 
ezért azt javasolja, hogy ezeket együtt tárgyalják meg, majd külön-külön szavazzanak róluk.  



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

Dr. Sándor Elek: Az elnökség 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolójához megkéri Wladár 
Sándor elnök urat, hogy tegye meg szóbeli tájékoztatóját. 

Wladár Sándor: Az írásbeli beszámolót mindenki megkapta. Most csak néhány gondolat a 2020-as 
évről. A 2020-as év mindenki számára egzisztenciális, egészségügyi  és családi szempontból is embert 
próbáló volt, ennek ellenére a klubok, a sportszakemberek, az edzők és a szövetség dolgozói is 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen az élet a rendes 
kerékvágásba, valamint azért, hogy a lehetőségekhez mérten a sportolók felkészülését minél kevésbé 
hátráltassa a rendkívüli járványhelyzet. 

Köszönöm mindenki áldozatos munkáját. Az, hogy most remélhetőleg 38 fős olimpiai csapattal 
utazhatunk Tokióba, az a Ti érdemetek, az egyesületeinké, az edzőinké, a sportegészségügyi és 
sportszakmai szakembereinké, akik alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez – akár online 
edzések, konzultációk formájában is – lehetővé tettek a professzionális munkát a Covid ideje alatt is. 
Büszkeséggel tölt el az is, hogy a 2020-as évben minden úszónknak szerte az országban versenyzési 
lehetőséget tudtunk biztosítani, hiszen az elmaradt márciusi országos bajnokság és az elhalasztott 
Európa-bajnokság után, nyáron megrendeztük a Négy Nemzet Úszó Versenyt, novemberben az 
összevont Serdülő-Ifjúsági Országos Bajnokságot, meghívva a V4 országait is, majd ezt követően,  az 
újabb zárások után, decemberben egy időben hat helyszínen tartottuk meg a régiókba kihelyezett 
korosztályos delfin-cápa-gyermek bajnokságokat, végül a felnőtt országos bajnokságot is sikerült 
karácsony előtt tető alá hozni Kaposváron. 

Fontos mérföldkőként tekintek az Úszó Nemzet Programra, mely ugyan a koronavírus miatt többször 
került halasztásra, de a kormányzat és a döntéshozók részéről egyhangú támogatással bír, és amely idén 
szeptembertől tesztüzemmódban startolhat majd. Ugyanilyen meghatározó volt a budapesti vizes 
Európa-bajnokság szervezése és lebonyolításának mikéntje, hiszen számos kihívással kellett 
szembenéznünk, ennek ellenére sikerült hidat képezni a különböző állaspontok között és összeállítani 
egy olyan Szervező Bizottságot, amelyben az egyes szakterületek legjobbjai és legfontosabb szereplői 
ültek egy asztalhoz. 

A 2020-as év megpróbáltatásaira visszatérve: a MÚSZ az elsők között volt a hazai sportszövetségek 
sorában, amely a sportolók egészségének biztosítása érdekében a kezdetektől fogva folyamatosan pcr-
és ellenanyag tesztet csináltatott a versenyzőknek és edzőiknek, így lehetővé tettük számukra az 
edzőtáborozást, az ehhez szükséges utazást, valamint a versenyeken való részvételt is. 

Az egyik legnagyobb siker pedig az, hogy a Covid miatti forrásmegvonást, az uszodabezárásokat és az 
egyesületek anyagi nehézségeit figyelembe véve, sikerült elérni, hogy a minisztériumtól kapott 
támogatási keretet jelentősen megemelje az EMMI, ráadásul ezt az összeget már idén a bajban lévő 
klubok megsegítésére tudja fordítani a Szövetség. 

Kérem a Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Dr. Sándor Elek: dr. Pozsgay Gábornak az ET elnökének nincs szóbeli kiegészítése az Ellenőrző 
Testület beszámolójához. A pénzügyi beszámolót is írásban megkapta minden tagszervezet.  

Az ET beszámolójával, valamint a pénzügyi-gazdasági beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  

Dr. Sándor Elek szavazásra teszi fel a napirendi pontokat. A határozathozatal előtt megállapítja a 
határozatképességet. A tagok képviselői közül 62 fő van jelen. 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatokat hozta: 

8/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) az Elnökség 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolóját elfogadta. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

 

9/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 61 (hatvanegy) igen, 1 (egy) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal a Magyar 
Úszó Szövetség számvitelről szóló törvény szerinti 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
12.320.000.049.-EFt. mérlegfőösszeggel, 520.574.000.-EFt. adózás utáni eredménnyel, az 
ugyanezen évre vonatkozó eredménykimutatással és a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő melléklettel elfogadta. A szavazásban mindenki részt 
vett. 

10/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 61 (hatvanegy) igen, 1 (egy) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal az Ellenőrző 
Testület 2020. évre vonatkozó beszámolóját elfogadta. A szavazásban mindenki részt vett. 

11/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 61 (hatvanegy) igen, 1 (egy) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal elfogadta a 
2020. évi Közhasznúsági mellékletet. A szavazásban mindenki részt vett. 

Ezt követően az 5. napirendi pont megtárgyalására került sor. Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli 
kiegészítés nem volt. Kérdés, hozzászólás szintén nem volt. 

Dr. Sándor Elek a határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 
62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatot hozta: 

12/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Közgyűlés 62 (hatvankettő) igen, 0 (nulla) tartózkodás és 0 (nulla) nem szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta a MÚSZ 2021. évi szakmai és pénzügyi tervét. A szavazásban 
mindenki részt vett. 

Dr. Sándor Elek: a 6. napirendi pont a tagsági jogviszony felmondása ellen benyújtott fellebbezések. 
A tagsági viszony felmondásáról az elnökség dönt, jogorvoslatért azonban a Közgyűléshez lehet 
fordulni. Felkéri dr. Fábry Györgyöt, hogy ismertesse ezt a napirendi pontot. 

Dr. Fábry György: köszönti a résztvevőket, és tájékoztatást ad arról, hogy 2021. márciusában a 
MÚSZ elnöksége 19 tagszervezet tagsági viszonyát mondta fel. Ennek több oka is volt, mint például a 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

2020. évre vonatkozó tagdíj befizetésének elmaradása, vagy az, ha egyetlen egy versenyzőt sem 
indítottak MÚSZ versenyen. A felmondólevelek kimentek, a jogorvoslati lehetőség biztosítva volt a 
tagszervezetek részére. A felmondással szemben nyolc tagszervezet jelentett be fellebbezést, 
alapvetően a COVID helyzetre való indokolással. Ezek alapján az elnökség, a Közgyűlés előkészítése 
keretében megtárgyalta ezt a kérdést, és azt a javaslatot teszi, hogy a nyolc fellebbezést utasítsa el, így 
az elnökség döntését hatályában tartsa fenn.  

Dr. Sándor Elek: megköszöni Dr. Fábry György tájékoztatását, továbbá felsorolja az érintett 
tagszervezetek neveit: Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület, H2O SYNCHRO Sportegyesület, Kék 
Delfin 17 Sportegyesület, Modern Sportakadémia SE, Örökmozgó Sportegyesület, Sportsziget 
Verseny- és Szabadidős Sportegyesület, UVSE Vizilabda Sportegyesület, valamint a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi. 

Virág Róbert (Sportsziget SE): Tájékoztatást ad a felmerülő nehézségekről, illetve arról, hogy 2020. 
áprilisában adták be tagfelvételi kérelmüket a Magyar Úszó Szövetség felé. Megkéri a Közgyűlést, hogy 
a Sportsziget SE esetében ezt a határozati javaslatot változtassa meg.  

Dr. Géczi Mariann (Sportért Felelős Államtitkárság): Azok az egyesületek, akik a jövőben képesek 
lesznek teljesíteni ezeket a feltételeket, mikor léphetnek vissza leghamarabb a Magyar Úszó Szövetség 
tagszervezetei közé? 

Dr. Fábry György: Ha felmondásra került a tagsági jogviszony, akkor egy év türelmi idő után újra a 
Magyar Úszó Szövetség tagszervezete lehet, ha megfelel a tagfelvételi kritériumoknak. 

Dr. Verrasztó Zoltán: Mikortól számít az egy év? 

Dr. Sándor Elek: Mivel most lesz jogerős, így mai naptól számítva egy év. 

Kenéz László (NICS-HSÚVC): A felsorolt egyesületek befizették a tagsági díjat? 

Dr. Sándor Elek: Igen, mindenki befizette. 

Dr. Sándor Elek: A hatodik napirendi pontban arról kell dönteni, hogy a fent említett tagszervezetek 
fellebbezése elutasításra kerül vagy sem.  

Virág Róbert (Sportsziget SE): Tett egy módosító javaslatot, úgy véli, hogy ezeket a fellebbezéseket 
külön-külön kellene megszavaztatni. 

Dr. Verrasztó Zoltán: Minden tagszervezet megkapta a meghívót a Közgyűlésről?  

Dr. Sándor Elek: Igen 

Dr. Verrasztó Zoltán: Mindenki megkapta a lehetőséget, hogy eljöjjön és megvédje magát. Megoldást 
kellene találni arra, hogy a megjelent egyesületek a Magyar Úszó Szövetség tagjai maradhassanak. 

Vadász Norbert (Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület): Idén van már 20 minimumvizsgával, 
kiskönnyvel rendelkező versenyzőjük. Bár teljesen jogosnak érzi az elnökség döntését, egy kis 
rugalmasságot kér az ügyben.  



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

Risztov Éva: Rengeteg változás történt a sportolók, az edzők és a családok életében. Úgy gondolja, 
hogy ebben a helyzetben ez a szabály át kellene formálódjon. Ha valaki elmondja a problémáját, azt az 
egyesületet részesítsék egyedi elbírálásban. 

Dr. Sándor Elek: Szavazásra bocsájtja az utolsó napirendi pontot, külön-külön fogja feltenni a 
kérdéseket. 

Dr. Sándor Elek a határozathozatal előtt megállapítja a határozatképességet. A tagok képviselői közül 
62 fő van jelen. 

A Közgyűlés ezt követően az alábbi határozatokat hozta: 

 

13/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 59 (ötvenkilenc) igen, 2 (kettő) tartózkodás és 1 
(egy)  nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-30/2021. (03.03) számú, a Csepeli Öttusa és 
Vízi-Sport Egyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályon kívül 
helyezi.  A szavazásban mindenki részt vett. 

14/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 60 (hatvan) igen, 2 (kettő) tartózkodás és 0 (nulla) 
nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-35/2021. (03.03) számú, a H2O Synchro 
Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában fenntartja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

15/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 59 (ötvenkilenc) igen, 3 (három) tartózkodás és 0 
(nulla) nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-37/2021. (03.03) számú, a Kék Delfin 17 
Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában fenntartja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

16/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 59 (ötvenkilenc) igen, 3 (három) tartózkodás és 0 
(nulla) nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-41/2021. (03.03) számú, a Modern 
Sportakadémia MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában fenntartja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

17/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 58 (ötvennyolc) igen, 4 (négy) tartózkodás és 0 
(nulla) nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-43/2021. (03.03) számú, az Örökmozgó 
Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában fenntartja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 



 

 
 
 

         
 

    
 

    
 

        
 

18/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 59 (ötvenkilenc) igen, 2 (kettő) tartózkodás és 1 
(egy) nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-45/2021. (03.03) számú, a Sportsziget Verseny 
és Szabadidős Sportegyesület MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályon 
kívül helyezi.  A szavazásban mindenki részt vett. 

19/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 58 (ötvennyolc) igen, 4 (négy) tartózkodás és 0 
(nulla) nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-46/2021. (03.03) számú, az UVSE Vízilabda 
Sportegyesület Margitsziget MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában 
fenntartja. A szavazásban mindenki részt vett. 

 

20/2021. (06.27.) MÚSZ Kgy. határozat: 

A Magyar Úszó Szövetség Közgyűlése 60 (hatvan) igen, 2 (kettő) tartózkodás és 0 (nulla) 
nem szavazattal az Elnökség MÚSZ-47/2021. (03.03) számú, a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi MÚSZ tagsági viszonyát felmondó határozatát hatályában fenntartja. A 
szavazásban mindenki részt vett. 

 
Dr. Sándor Elek: Valamennyi napirendi pontról döntött a Közgyűlés. Megköszöni a Közgyűlés 
munkáját. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, berekeszti a Közgyűlést.  
 
 
Jegyzőkönyv lezárva 2021. június 27. napján 11:30 órakor. 
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